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 تقديم
 

ال شك أن ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية لألمة يررتب  ببر م مديرد 
في استكشاف رصيدنا من األوعية المعرفية التي يدخر بها تراثنا من الجهود 

المخطوط، وهو العبء ال ي حملته وزارة الثقافة والشباب والرياضة )قطاع 
الثقافة( على عاتقهرا، ووضرعته ضرمن أولوياتهرا، فاسرتطاعت الكشر  عرن 
آالف النسخ من الكتب والوثائق النفيسرة بفضرل اسرتحداثها زرائدة الحسرن 

م، وتعتبر ه ه الجائدة آلية فريردة مرن نوعهرا 1999ي للمخطوطات سنة الثان
أثبت فعاليتها في تحفيد أرباب الخدائن الخاصة على إبراز ما بحروزته  مرن 

 ذخائر ونوادر.
ومرروازاة مررد إصرردار دليررل مخطوطررات زررائدة الحسررن الثرراني دأبررت 

أبحراث »الوزارة في السنوات األخيرة على إصدار كتراب تر كاري بعنروان: 
، في زدء أو زدأين، يض  بين دفتيره بحوثرا «في الكتاب العربي المخطوط

قيمة فري التعرير  بالكتراب المخطروط سرواء مرن الناحيرة الفيلولوزيرة، أو 
الكوديكولوزية؛ مما حقق إضافة نوعية عردزت مرن قيمرة الجرائدة وأكردت 

 تفردها وتميدها.
الثراني؛ فنننرا  وإذ نحتفل بال كرى الخمسرين لتسسريج زرائدة الحسرن

نرردف إلررى عمرروم القررراء والمهتمررين نسررخة زديرردة مررن الكترراب الترر كاري 
صحيفة، في خمسة أزداء ضخام، شارك فري  4314الم كور، يحتوي على 

إعداد ثلة كريمة من الباحثين من داخل المغرب وخارزه بمقاالت وبحروث 
ونقرد  علمية رصينة ر ل  تنشر من قبل ر تتناوم في مجملهرا تحليرل ووصر 
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وتحقيررق زوانررب مهمررة مررن تراثنررا المغربرري المخطوط،.وذلررك مررن خررالم 
 المحاور التالية:

 ر عل  المخطوط.
 ر خدائن ومكتبات.

 ر من نوادر المخطوطات.
 ر قراءات في كتب مخطوطة.

 مصاحن المغرب.ر 
 ر تحقيق التراث.
 ر نصوص محققة.

 ر من أعالم المحققين.
 ر البيبليوغرافيا.

 ر رقمنة المخطوطات.
وتحت ه ه المحاور نجد زملة من البحوث القيمة التي تعرف بعيون 
الكتررب المخطوطررة، وترصررد مختلررن وزرروه العنايررة بهررا وراقررة، ونسررخا، 

قق به ا الكتاب التر كاري الفائردة وخطا، وزخرفة، وتسفيرا، وأملنا أن تتح
المرزوة، وأن ينجح في إثرارة عردائ  المتخصصرين الغيرورين علرى الترراث 

 إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من نفائج أعالق تراثنا التليد.
وال يفوتني توزيه الشكر لجميد مرن أسره  فيره مرن السرادة األسرات ة 

د الخفرراء البرراحثين مررن داخررل المغرررب وخارزرره، والشرركر موصرروم لجنررو
بمديرية الكتاب والخدانات والمحفوظات ومطبعة دار المناهل بالوزارة التي 

ولي  واهلل حرصت على إخراج ه ا العمل العلمي الوازن به ه الحلة القشيبة
  التوفيق.

 وكتب عبد العزيز الساوري
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  األول المحور
 المخطوط علم في بحوث
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ة  الجاحظ عند المخطوط الكتاب تصحيح مشقَّ
 

 ارحيلة عباس                     
 مراكش - عياض القاضي جامعة - اآلداب كلية

 تمهيد
 مرن هرر(255) الجراح  وموقرن األم النسرخة عرن مقتضبة كلمة ه ه
 وطلرب والتحريرن التديُّرد مرن عليهرا اخوف ر صريانتها؛ على الحرص ضرورة

 اآلثرار تصرحيح فري المتررزمين معانراة مرن الحظه وما فيها. الحقيقة شويهت
 عرن آنر اك معرارفه  يتلقرون يكونروا لر  إذ اليوناني؛ اللسان من المخطوطة

 يعجردون اآلثرار تلك أصحاب كان وإذا المترَز . العل  ذلك في له  شيوخ
اقينا حام يكون فكين األولى؛ أصوله في يمينُه  خطَّْته ما تصحيح عن  لورَّ

 مصيرها يكون كين ث  ؟المخطوطة اآلثار بين يعارضون وه ، المستسَزرين
  ؟أولئك أيدي بين

 المخطوط الكتاب تحقيق في األم النسخة عن كلمة أوال:
 ترسَتَّى ما على الحصوم وبعد، تحقيقه يُراد ال ي المخطوط اختيار بعد

 إشرركاالت مررن تحملرره مررا وموازهررة، قراءتهررا عمليررة تبرردأ نُسررخه؛ مررن
 العرادة فري - ُتتَخ  التي النسخة اختيار يت ُّ  دراستها وبعد بينها. واختالفات

 التي المخطوطة النُّسخة عن الحديث يستي وهنا التحقيق؛ في يُعتَمد أصال -
 األم(. بر)النسخة تسميتها على اصطلح
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 فري أصرال   ُتجَعرلُ  التي النسخة على األم   النُّسخة مصطلح عادة ويُطلق
  معنيان: - السياق ه ا في - األم وللف  لتحقيق.ا

، تلرد التري هري األم كانرت ولمرا األصرل. براألم   يُراد األوم: المعنى
 النسرخة تلك على األم النسخة لف  أُطلق والتكاثر؛ الديادة في األصل وهي
سُ  منها تتولَّدُ  التي  النَُّسخ. بقية منها وَتَتَخلَّقُ ، عنها وَتَتنشَّ

ايرة علرى األم   لفر  يُطلرق ثاني:ال والمعنى  مقدمرة فري تكرون التري الرَّ
 وكرسنَّ ، ومعاركها سيرها في الجيوش كتائبُ  بها تست ُّ  التي تلك أي، الجيش
 وترستي، لهرا قُدوة األخرى النُّسخ بقية تتخ ها التي النسخة هي األم   النسخة

 !النَّصر إلى المعركة تقود وكسنها، وضبطه الن ص   توثيق أثناء طليعتها في
 ُتعتمد التي األصلية النسخة وهي، األساس النسخة هي األمُّ  فالنُّسخة

ِّررُن  وضررعها الترري< تلررك أي، التحقيررق فرري  إمررالء   أو ...انَْسررخ   نفسرره المؤل
 من ومرازعة   اوإشراف   اتوقيع   أو المستملي... طريق عن إمالء أو ...امباشر  
 .(1)>المؤلن طرف

، المخطروط الكتراب تحقيرق فري أصرال ُتعتمد التي هي األمُّ  فالنُّسخة
ِّرن نسرخة فهي< بغيرها؛ المقابالت أثناء بقيمتها ويُعتدُّ   التري هري أو، المؤل
 علمراء عنرد النص   بتاريخ يسمى لما المخطوط نسخ كل إخضاع بعد تحصل

 كررل منهررا انطلقررت أو منهررا انحرردرت الترري النسررخة يعنرري )الفيلولوزيررا(؛
 .(2)>النسخ

                                                 

 بنبرين شروقي أحمرد :كوديكولـوجي( )معجـم المخطررروط العربري الكتاب مصطلحات (1)
  .[م2211، الرباط، والنشر للطباعة رقراق أبي دار] 4ط - طوبي مصطفىو

 ’=األم( لنسرخةوا األصرلي ة )النسرخة عرن بنبين شوقي أحمد د. كتبه ما وينظر - نفسه (2)
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 متاح هو ما أو - باليد) أوال األم   النسخة بنقل عادة قونالمحقِّ  ويشرع
نة قراءة وُتقرأ، السطور( بين ما تباعد مد، اآلن للكاتبة س قصرد متمعِّ  التمررُّ

 وب لك الخطية. النُّسخ بقية وبين بينها المقابلة تجري ث ، المؤلِّن بسسلوب
 عنها. منسوخة سنهاوك ؛بها المقابلة فتت   ، النسخ لسائر اوأُم   أصال ُتصبح

 لمررا، (هرر417- 332) البغردادي   الحسرن برن’صراعد العالء أبو قام
 :كتبه خدانةَ ، يوسن بن’العديد’عبد القاس  أبو والَّهُ 

 ألنفسره  بهرا اسرتسثروا التري وأصولَه ؛ العلماء خطوطَ  فيها فسَصْبتُ <
رِته مجموعة   أثيرة   من عال  لكل بدَّ  ال إذ الناس؛ دون  يُ يُعره مرا غيررَ ، لخاصَّ

 المقتردر دار نْهرب في َخرزْت  التي الخالفة كتب في ووزدتُ ، عنها للطلبة
اء، األصررمعي بخرر ِّ  رركِّيت وابررن، زيررد وأبرري والفررر   األعرابرري   وابررن، السِّ

د العباس وأبََوي، الموصلي   إبراهي  بن’وإسحاقَ   اعيون   وغيره  وثعلب المبرِّ
ر، بهرا اَضرن   ب؛الكتر مرن شريء فري يُصرنَّْن  لر  العرب عل  من  اواختصاص 

 .(1)>ورقة آالف ثالثة على موفيا، بخطي منها فنقلتُ  بحسنها.
 األم   النُّسخة صيانة على الجاحظ حرص ثانيا:

 النسررخة مصررطلح األم   النسررخة مصررطلح علررى الجرراح  أطلررق لقررد
ف كتبره تحريرن مرن خوفره عرن حديثه أثناء وذلك، المنصوبة  فيهرا والتصررُّ
ث فقد، نهام ليج ما ب لحاق  أثناء َمْلِئَها إلى يعود قد لفراغات َتْرِكه عن تحد 

                                                 

، والنشرر للطباعرة رقرراق أبري دار]1ط( المخطـوط العربـي الكتـاب فـي) كتابه: في =
 .222 – 229ص، م[2213، الرباط

 تحقيق:، هر(417) البغدادي   الحسن بن’صاعد العالء أبو، صاعد :(لفصوص)ا كتاب (1)
 .33 - 1/23م[: 1993، الرباط، ]وزارة األوقاف 1ط - سعود الوهاب التازي’د. عبد
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 صرنَّْفنا التري األبرواب من باب كلِّ  في تركنا وقد< وقام: كتبه؛ لبعض تسليفه
 .>نبتْت  إن نابتة أو، لَِحقْت  إن والحقة، زادت إن لديادة افَُرز   كتابنا في

، للعرابثين بالبرا وفتح، الكتاب حقيقة على الضي  إدخام من اوخوف  
 قام:

، )...( ألنفسررنا فيرره نحترراط وأن، بررالحدم ذلررك نسخرر َ  أن وأحبْبنررا<
 والمستبصرررين الثِّقررات أيرردي فرري وتصررييرها منهررا نسررخ تفريرر  إلررى ونُبررادر
، أيرديه  فري باقيرة   ونُسرخة  ، أعناقه  في أمانة   وصيَّرناه ذلك ففَعْلنا )...(.
 )...(. ُمتَّهمين وال ُمَضيِّعين غير َفَظة  وح، وُمستوَدِعينَ  أمناءَ  به  َوَوثِْقنا

 إلرى رَزْعنرا، يالئُمره مرا إليره وأُضرين، يُخالُفره َشرْوب   بره ِشريبَ  ف ن
 واقتصررنا، والثَِّقرة األمانرةِ  ذوي عنرد الُمخلَّدة واألصوم، المنصوبة النُّسخة
 نوتحرير الُمردغلين إدغرامَ  بها ودفعنا، الُمْبِطلين على بها واستعلْينا، عليها

فين   .(1)>اهلل شاء إن، الُمَتَديِّدينَ  وتديُّدَ ، الُمَحرِّ
ض أن يمكن ما الجاح  قوم من وواضح  مرن المخطوط األثر له يتعر 

  وتديُّد. وتحرين إفساد
 َمنِصرب إلى يرزد يقام:، (ه534) للدمخشري البالغة( )أساس وفي

 نِصراب هومنر وُركِّرَب... فيره نُِصربَ  الر ي أصلُه وهو صدق ونِصاب صدق
  .(2)فيه نُِصب ال ي أصله وهو السكين

                                                 

 طبقـات فـي كتابه: صدر من فصل) الجاح  رسائل :هر(255) بحر بن’عمرو الجاح  (1)
 دار، بيرروت] 1ط - هرارون: السرالم’عبد تحقيق:، الجاحظ رسائل ضمن، (المغنين
َغل:، اإلفساد اإلدغام: .139 - 3/135 :[م1991، الجيل  الفساد. والدَّ

 نصب[. ]مادة: :هر(534) عمر بن’مودمح القاس  أبو، الدمخشري :البالغة أساس (2)
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 شريء كرل نِصرابُ  فرارس وابن األزهري قام المنير(: )المصباح وفي
  .(1)أصلُه

 يقرروم:، )الحيروان( كتراب أزرداء عرن حديثره أثنراء الجراح : ونجرد
 .(2)>ِحدة على أُم   فهو منها َمْصَحن وكلُّ <

 الجاحظ عند المخطوط األثر تصحيح في المعاناة ثالثا:
 المتررِزمين ثقافرة عرن هر(255) الجاح  عثمان أبي حديث إطار في

 - مرثال - اليونراني   اللسران مرن المترِز  سبيل يعترض ما الح  زمانه؛ في
 فري مشرقَّة من يعانيه وما حقائق؛ من النُّسخ تحتويه ما معرفة في صعوبة من

  بها. معرفة له من معارفه يتلقى يكن ل  إذ تصحيحها؛
 وم:فيق
 ؟للُكُترب الن اسرخين وأسرقاط، الكرالم َسرَقطاتِ  ب صرالح ِعْلُمره وما<
ة وابررن الَبْطرِيررق وابررن )...(. ال موصرروفا هرر ا يفهمرران ال قُرررَّ رر، منررد   اومرتَّب 
ررال ؛ حرراذق ومررن، رفيررق معلِّرر  مررن، مفصَّ  تداولْترره قررد بكترراب فكيررن َطررب 
 )...(. !؟والنحل الملل خطوط وأزناس، األقالم واختالف اللغات

 أنَّ  وذلرك، الناسرخين ألصرناف اآلفرات مرن يعررض ما إلى يصير ث 
 الخطرس مرن يديرده َمن النسخة تلك من له يُنَسخُ  ث ، الخطس يعَدُمها ال نُسخَته

                                                 

رد برن’أحمرد العبراس أبرو، الفيرومي :الكبيرر الشررح غريرب غري المنيرر المصباح (1)  محم 
 نصب[. ]مادة:هر(:772 نحو المتوفى)

 كتررابي: وينظررر - ُصررُحن مجمرروع بررالفتح: الَمصررحن - .1/93الحيرروان: الجرراح : (2)
 الجاح . عند التسلين وصنعة الكتاب
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 ذلرك يترك من ب لك يُعارض ث ، منه ينقص ال ث ، النسخة في يجده ال ي
رَق  إصرالحُ  طاقتره من ليج كان إذ حاله؛ على الخطس من المقدار  الر ي السَّ
  .(1)>نسخته في يجُده

ض، الجاح  يرى كما، المخطوطة فالنَُّسخ  إلرى وتحتراج آلفرات تتعرَّ
 ومتابعات: ومرازعات تقوي 

 بكيفي رة الِعْلر ِ  إلرى الحازرة مد، للكتب الناسخين أسقاط تحديد -
 إصالحها.
، األقرالم عليره واختلفرْت ، اللغرات تداولْتره النَُّسخ في المكتوب -
 والنحل. الملل خطوط من كاالأش وعرف
ضُ  وبهرر ا -  فالنُّسررخة النَّاسررخين؛ أصررناف آلفررات النُّسررخ تتعرررَّ
 فيعجرد نَْسرِخها؛ بتترابد األخطاء تتعاورها، خطس من تخلو ال وهي، الواحدة

َق  إصالح عن الُمعارض  نسخته. في يجده ال ي السَّ
اقين أيدي بين النُّسخ مأساة رابعا:  الور 

 وهر ا يَِمينُرُه؛ خط ْتره مرا تصرحيح عرن يعجرد ترابالك صاحب كان إذا
 الكتاب حام يكون فكين لُكتبه؛ وضعه أثناء، نفسه أرسطو الفيلسوف وْضدُ 

اقين أيدي بين وهو المخطوط  يُعارضرون وهر  ذلرك؛ على الُمستسَزرين الور 
 ؟المخطوطات بين

                                                 

 :عبراس إحسران د. تحقيرق:، الحيروان هرر(:255) بحر بن’عمرو عثمان أبو ،الجاح  (1)
1/74 - 79. 
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 الجاح : يقوم
 أعجـز  قـد هنفُسـ والحكـيمُ ، الُمسرتسَزرُ  الُمعارض ذلك يُطيق فكين<

 الصرالح وزادَ  الفاسردَ  أصرلح قرد برسمرْين: يسخر  أنره ذلك من وأعجب !هذا
 .اصالح  

اقُ  فيه فيسير، آخر إلنسان نُسخة   ذلك بعد الكتاب ه ا يصير ث   الرورَّ
اقِ  سرريرةَ  الثرراني ، الجانيَررةُ  األيرردي تتداولُرره الكتررابُ  يرردام وال، األوم الررورَّ

رغ يصرير حتى الُمفسدُة؛ واألعراضُ   ظرنُّك  فمرا .اُمْصرَمت   اوَكرِ ب  ، اِصرْرف   الط 
 أو ذلرك مرن بشرر   الُخط راط وتتعراوره، باإلفسراد المترزمرون تتعاقبره بكتاب
نعة دهرِيِّ ، ُمتقادم   كتاِب  بمثله؛   .(1)>!الصَّ

 نهايتره إلرى بره يرستوا أن الجراح  كالم يردِّدون ال ين المحقِّقين فعلى
 مرن عليهرا كران التري الحالرة مرن نرص   إخرراج في المسؤولية زسامة لتتضح
  قبل.

 أرسرطو الحكي  أن الجاح  عرف كين ال هن: إلى سؤام يتبادر وقد
 عررف وكيرن برل !؟سراقطة كلمرة أو اتصرحيف   يُصلح أن نفسه هو أعجده قد

 فرري ورد كمررا، >يُبررينُ  ال اللسرران بَِكرريَّ  كرران< أرسررطو أن، أيضررا، الجرراح 
  ؟ن(يُّ والتب )البيان

 الجاح . ثقافة في يُحيِّر ما بعض ه ا

                                                 

 .1/79 نفسه: (1)
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 !بيد  كتبه ما تصحيح عن المؤل ف عْجزُ  خامسا:

 صراحُبه يعِجردَ  أن المخطروط؛ الكتراب تصرحيح مشرقة في واألعجب
را سراقطة كلمرة اسرتعادة أو تصحين من كتابه في وقد ما يُصلح أن نفُسه  مم 

  !َبهرتَ ركَ 
 الجاح : فيقوم

، سرراقطة   كلمررة   أو، احيف  تصرر يُصررلح أن الكترراب مؤلررن أراد ولربمررا<
 مرن عليره أيسررَ  المعراني؛ وشررينِ  اللف ِ  ُحر   من َوَرقات   َعْشرِ  إنشاءُ  فيكون
  .>الكالم اتصام من موضعه إلى يردَّه حتى النقص؛ ذلك إتمام

 قروم يثبترون حرين المحققرين بعرض لردى شرائد خطرس إلى هنا وأشير
 تحقيررق أثنرراء ُهرر ْ   معانرراته إلررى اإلشررارة منرره يريرردون وهرر ، هرر ا الجرراح 
ِّرن يقصد إنما والجاح  الكتاب.  بنفسره َكَتَبره مرا يُرازرد حرين الكتراب مؤل
 ذلررك تصررحيح فرري العنرراء مررن فيجررد، سرراقطة   كلمررة   أو اتصررحيف   فيصررادف
 به يستي أن يمكن ما يكتبه؛ لما العام السياق إلى االنسجام وإعادة، وتصويبه

 التَّوحيردي   حيران أبري عنرد دور مرا هرو المعنرى وهر ا منره. أفضرل هرو مما
 قام:، )المقابسات( كتابه: من، عشرة الثانية مقابسته في هر(414)

رابي إسرحاق ألبي يقوم الكاتبَ  الخوارزميَّ  سمعتُ <  برن’إبرراهي  الص 
 اخترلَّ  قرد كالم في شاعر   أو خطيب   أو كاتب   أو لمصنِّن   قيل إذا لِ َ  هالم:
 اللفر  هر ا بردمَ  هراتِ  نِصرابُه: قَلِقَ  ولف   ، نظُمه انحلَّ  قد وبيت  ، منه شيء  
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؛ المعنرى ه ا وموضدَ ، كلمة   الكلمة ه ه وبدمَ ، الفظ   ُتره تهافَترْت  معنرى  ، قو 
 رسررالة   وتحبيرررَ ، ُمفررَرَدة   قصرريدة   إنشرراء رامَ  ولررو، رأيُرره ذلررك بمداولررة وبَِعررلَ 

 ؟أْعَجلَ  بها ونُهوُضه، أقلَّ  عليه ُعْسُرها كان مقَتَرَحة ؛
 زهرة مرن أولَره فرات قرد، تردبير   إلرى يحتراجُ  َوَهـى ما َرْقعَ  نَّ أل فقام:

 بعلـم شـبيهٌ  وذلرك، لره كراألِب  وكران، أولرى بره كران وَمرن، األوم صاحبه
 كر لك وليج دونه. التي العوائق مد الغيب ُحُجب في يُْنَف ُ  ما وقَلَّ ، الغيب

، بنفسره حينئر    لُّ يستق ألنه حاال؛ واقتضبَ ، فْعال وابتدأ اكالم   هو افَتَرعَ  إذا
 .(1)>!غيره... من شيء إلى فيه يحتاجُ  وال

 الُخرروارزمي بكررر أبرري سررؤام فرري زرراء مررا علررى التعليررق فرري ويكفرري
د ة أحد، هر(343) العباس بن’محم   أبري زرواب فري زراء ومرا، الُكت اب أئم 
ابي هالم بن’إبراهي  إسحاق  نفسره الرنص صاحب يعتري ما هر(؛344) الص 

 مرن كَتَبره الر ي ه ا إليه يحتاج أصبح وما، بيده كتبه فيما وتهافت حيرة من
 بَلِريَ  الر ي الثروب شرسن َوَهرى قرد الرن ص   ثروب ألن ِرقاِعره؛ إلصالح تدبير

ق ْقدِ  إصالح تدبير وأضحى، اضعيف   وأصبح وتخرَّ  فري بالخوض أشبه فيه الرَّ
  .>؟دونه التي العوائق مد الغيب ُحُجب في< النفاذ وكين، الغيب عل 

 أعسررر هرري للنصرروص التحقيررق عمليررة< قبرراوة الرردين فخررر د. واعتبررر
را، وأخطر  الررز  مرن تكرون اأحيان ر ألنهرا الترسلين؛ فري العلمراء يعانيره مم 

                                                 

رد بن’علي  ، حيان أبو، التوحيدي :المقابسات (1) رد تحقيرق:، (هرر414) محم   توفيرق محم 
 .49ص، م[1949، بيروت، اآلداب دار] 2ط - حسين
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 وكثررة النسرخ اضرطراب برين، والمضمون العبارة حقيقة الكتشاف بالغيب؛
 .(1)>والتحرين والتصحين والخلل والَخْرم المحو

 الُخررَواَرْزمي   بكررر أبرري وقرروم الجرراح  قرروم مررن يسررتفاد، كررل   علررىو
 كتراب فري كلمرة أو عبرارة تصرحيح صرعوبة مرن القدماء أدركه ما هر(343)

 وقرد حقيقتره؛ مرن التَّحقُّقِ  أثناء ومشقَّة معاناة من ذلك يتطلَّبه وما، مخطوط
  !صاحبها هو يكون

 الختام في كلمتان سادسا:

 وحرديثا؛ اقرديم المخطوطرات استنسراخ عرن الوراقين زناية عن (أ)
 عرن م كراتره فري م(1953)ترر علري كررد محمرد قالره ما إلى اإلشارة تكفي
اقين إفساد  قام:، للكتب الورَّ

بح حب   دخل ما<  قردماءِ  َولَردُ  أفسرده. إال العقرل أمرور من أمر في الرِّ
اقين  ال أنهر  - األمِّيُّرون وهر  - َوِهُموا ومن  الكتَب. أفسدَ  بالمكاسب الورَّ
 إلرى االستنسراخ أمر فصار عليها؛ اإلنفاق في قتَّروا إال الن ساخة من يَربَُحون
ة رَق  الغلر  انتشرر وب لك الجهالء؛ من حكمه  في ومن، العام   حترى والسَّ
اخين عامة كان  كانرت وبر لك ينقلونه؛ لما معنى   يُدركون ال المتسخرين النسَّ

اقين جناية  .(2)>جناية أعظم العلم على الور 
                                                 

 -، قبراوة الردين فخرر :للتسصريل يسري  تسس بحرث، العربي رة للمخطوطرات التحقيق عل  (1)
 .45ص، م[2225، حلب، الملتقى دار]1ط

 .1249ص، (5 - 1) كاملة الم كرات محمد:، علي   كرد (2)
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رد محمرود ذكره ما، التحقيق مجام في الطرائن ومن (ب)  الطَّنَراحي محمَّ
را - أورده ومما تصحين؛ من العلماء فيه يقد فيما  وقرن عبرارة - وذاع شراع مم 

 لكتراب تحقيقهمرا أثنراء م(1947) الردين وأحمرد م(1954) أمرين أحمرد عندها
 أبري قروم هري والعبرارة هرر(؛414) التوحيردي   حيران ألبي والمؤانسة( )اإلمتاع
، >أنبيراء برين وغبري  ، أنبيراء برين ففقيرر   مسكويه وأما< مسكويه: وصن في حيان
 وفري، والنبروة الغبراوة بين صلة ال إذ تستقي ؛ الجلسة تلك في العبارة وزدا وما

ر مرتهلال الدين أحمد زاء الموالي اليوم  تكرون: أن برد ال، وزردُتها وقرام:، افرح 
 كفيرن كران هر ا الردين أحمرد الشريخ أن فعجرب   تعجب وإن، >أُبيناء بين َعِيري  <

(1)!البصر
.   

* * * * 

 

                                                 

د محمود، الطَّنَاحي (1)  مـع، العربـي التـراث نشـر إلـى مـدخل م(:1999 - 1935) محم 
ــف التصــحيف عــن محاضــرة  ، م[1944، القرراهرة، الخررانجي مكتبررة]1ط - والتحري

 .1/35:للتوحيدي ؤانسةلموا اإلمتاع وينظر: - 315 ص



 22 

 

 

 

 

 

 



 21 

 >الَخط  <و >النص  < بين البخاري صحيح
 >األصلية النسخة قضية<

 َهلَل فتحي صالح
 المتخصص في السنة والتراثالباحث 

 

 الرحي  الرحمن اهلل بس 
ا<، العالمين َربِّ  هلل الحمدُ  ا حمرد  ارَطيِّر كثيرر  را ب   والصرالة، >فيره مبارك 

، ‘ عليه وبَاِركْ  وَسلِّ  الله َّ  َصلِّ ، للعالمين رحمة المبعوث على والسالم
 يرومِ  إلرى ب حسران   َترِبَعه  وَمرنْ ، الميرامين الُغرِّ  وَصْحِبه آلِه َعنْ  الله َّ  واْرضَ 
ين.  الدِّ

 بعد: أما
ا حي ا الناَس  البخاري شغل فقد  ودقرة، لفظره بحرالوة وأدهشره ، وميت 

ا بحق   فسضحى، فَْهِمه وبراعة، تعبيره ين فرروع في للمؤمنين أمير   والِعْلر  الردِّ
را، الثقة على للداللة كافي ا اسمه وصار، والفقه والحديث  حترى، لهرا ومرادف 

ك، تارة   به الَحلِن لمكان الناُس  َرفََعهُ   أخرى. بكتابه والتبرُّ
 عظري    إمرام   أيِّ  عرن ُتْنِبر  البخاري تجاه األمة في العامة الحالة وه ه

ث  .؟نتحدَّ
َّ  ث     كترابي صرنفتُ < وقرام:، (1)>الفاخر الصحيح< كتابه البخاريُّ  نأَل

 هوزعلُتر، حرديث   ألرن ِمَئرة سرتِّ  نمِ  هتُ زْ خرَّ ، سنة عشرة لست (الصحاح)
                                                 

 (.297/)رق  إبراهي  داماد خدانة نسخة آخر في ب لك وصفه وقد (1)
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را: الر هبيُّ  فقرام اهرر.>تعرالى اهلل وبرين بيني فيما ة  جَّ حُ   عرن اهلل زرداه< ُمَعلِّق 
ا اإلسالم  .(1)>لمعاده ادََّخر ما نِْع ، خير 

َفْت ، خطوته وباركْت ، صنيعه األمةُ  له تَحِمدَ  وقد  بالرضى كتابه وتلقَّ
، عليره االعتماد حيثُ  ِمن، وزل عد اهلل كتاب بعد فجعلْته ورفعْته، والقبوم
 إليه. والرزوع

 القائمين مساعي المحمودة المناسبة ه ه في الكتابة مني ُطلِبت وحين
 فرصرة   رأيُتهرا ر؛خير لكرل تروفيقه  ووصرل، العطراء لهر  اهلل أزردم، عليها
 كتبرتُ  طالما ال ي وهو، >البخاري اهلل’عبد أبي صحيح< عن للكتابة زديدة

 زلُت. وما، عنه
را البحث ه ا زعلتُ  ثَ َّ  وِمن  اتِّكراء   الكتراب فري الطعرن لفكررة دحض 

ِّفه. بخ    األصلية نسخته على لآلن العثور عدم على  مؤل
ْصُته ، وموضروعه ومعنراه >الصرحيح< اسر  علرى ب يجراز   للكالم وخصَّ

 ِحْفِظه. ووعاء شكله وبين >الصحيح نصِّ < بين الفارق وبيان
 وخاتمة. مباحث وخمسة تمهيد   في وزعلُته
ا. لغة   >الصحيح< األوم: المبحث  واصطالح 
 وموضوعه. >البخاري صحيح< معنى الثاني: المبحث
 به. والتحديث الكتاب تدوين الثالث: المبحث

                                                 

 (.41)ص لل هبي> البخاري ترزمة فيه زدء  < (1)
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 األصلية. النسخة قضية الرابد: المبحث
 المؤلِّن. خ ُّ  الخامج: المبحث
 وتوصياته. البحث ملخص فيها والخاتمة
 وأنْ ، والتوفيررق والهدايررة، والرشرراد السررداد فيرره وزررل عررد اهلل سررائال  

ا يكون ا فيه ليج، هلل خالص   لغيره. شيئ 
م المحرراب؛ وسرادة، العلر  أهرل رازي ا  والمرؤازرة، بالتسرديد التكررُّ
 ب خوانه. قوي  ، بنفِسه ضعين   المرءف، بالنصيحة

ا أوال   هلل والحمد ا، وآخر   الوكيل. ونع  حسبنا هو، وباطن ا ظاهر 
 

ا لغة   الصحيحل: األو المبحث  واصطالح 
 :لغة   الصحيح

ُة:< أحمد: بن’الخليل يقوم َق  َذهابُ  الِصحَّ  َعْيرب كل من والَبراءة السَّ
ة   يَِصحُّ  حَّ صَ  وَرْيب. ة:< عبراد: ابرن الصراحب عبرارة وفري .(1)>ِصرحَّ رحَّ  الصِّ
ْق  نقيضُ  ْق  خالف< فارس: والبن .(2)>السُّ ادُ < وقام:، (3)>السُّ  والَحراءُ  الصَّ
 :ذلرك ِمرن .االسرتواء وعلرى، والعيرب المررض ِمرن البراءةِ  على يَُدمُّ  أَْصل  

                                                 

 (.14 /3)> العين< (1)

 (.299 /2)> اللغة في المحي < (2)

 (.532)ص> اللغة مجمل< (3)
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ُة: ررحَّ ررْق ِ  َذَهررابُ  الصِّ . ُكررلِّ  ِمررنْ  والَبررَراءَةُ ، السُّ ررِحيحُ  َعْيررب  ررَحاحُ  والصَّ  والصِّ
 .(1)>بَمْعن ى

 .(2)>اللغة معاز < في متداوم معن ى وه ا

 .(3)>ُمِصح   َعلَى ُمْمرِض   يُوِرَدنَّ  الَ < :‘ قوله ومنه:
ا َصلَّى ِإَذا بَابُ < البخاريِّ: قوم ومنه: رة   َوَزدَ  أَوْ ، َصحَّ  ثُ َّ ، قَاِعد  ، ِخفَّ

 .(4)>بَِقيَ  َما َتمَّ َ 
ا الصحيح  :اصطالح 

فَهُ  رالحُ  تقروم وال< بقولره :الشافعيُّ  َعرَّ  يجمرد حترى الخاصرة بخبرر ةجَّ
ثَ  َمنْ  يكون نْ أَ  منها :اأمور   ، حديثه في بالصدق امعروف  ، دينه في ثَِقة   به حدَّ
 يكرون نْ وأَ ، اللف  ِمنَ  الحديث معانيَ  يُحيل بما اعالم  ، به يَُحدِّثُ  لَِما عاقال  

 إذا هنَّرألَ  ؛المعنى على به ثدِّ حَ يُ  ال، َسِمدَ  كما بحروفه الحديثَ  يَُؤدِّي نْ مَّ مِ 
ث  لََعلَّرهُ  يَرْدرِ   ْ لَر :- معنراه بره يُِحيرلُ  بمرا عرال    غيرُ  وهو - المعنى على حدَّ
اه (5)وإذا، الحرام إلى الحالمَ  يُِحيلُ   فيره يُخراف وزره   يَْبرقَ  فل  = بحروفه أدَّ

                                                 

 (.241 /3)> اللغة مقاييج< (1)

 ترراج، <(152)ص> الصررحاح مختررار، <(349 /2) سرريده البررن> المحكرر < ينظررر: (2)
 (.524 /9)> العروس

 (.2221) ومسل ، (5771) البخاري أخرزه (3)

 (.44 /2)> البخاري صحيح< (4)

 .>ف ذا< :>الجرح< في (5)
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ثحَ  نْ إِ  افظ  حا، الحديثَ  إحالُتهُ  ثحَ  نْ إِ  لكتابه احافظ  ، ظهفْ حِ  ِمنْ  به دَّ  ِمرنْ  دَّ
 يكونَ  نْ أَ  ِمنْ  بَرِي ا، حديثَه  افَقَ وَ  = حديثال في الحف  أهلَ  َشرِكَ  إذا، كتابه
ِّس    مرا [‘] النبريِّ  عرنِ  دِّثَ حَ ويُ ، منه دْ مَ سْ يَ  ل  ما يَ قِ لَ  نْ مَّ  َعن يَُحدِّثُ  :اُمَدل

 .(1)[‘] النبيِّ  عن فَهخال الثقاتُ  ثدِّ حَ يُ 

نمِ  فوقَه َمنْ  هك ا ويكونُ  ثهحَ  مَّ  إلى موصوال   بالحديث يُْنَتَهى حتى، دَّ
 نْ لَمر ْثِبرت  مُ  منه  واحد   كلَّ  ألنَّ  ؛دونه إليه به ىاْنُتهِ  َمنِ  إلى وْ أَ  [‘] النبي

ثَ حَ  ثحَ  نْ مَ  على ت  بِ ثْ ومُ ، هدَّ را مرنه  واحرد   كرلِّ  فري يُْسرَتْغنَى فال، عنه دَّ  عمَّ
 .(2)>وصْفتُ 

ه الشافعيُّ  َذَكَرهُ  وما  .(3)بنحوه حبان ابنُ  َذَكَرهُ  قد = بنصِّ
 لِصريتَّ  الر ي< الحديث أَنَّه بعده َمن وَتَداَولَهُ  الصالح ابنُ  ذكَرهُ  وال ي

 اشراذ   يكرون وال، منتهراه إلى الضاب  العدم عن الضاب  العدم بنقلِ  هإسنادُ 
 .(4)>ال  لَّ عَ مُ  وال

                                                 

 .>خالفه تالثقا عنه يَُحدِّث بما ‘ النبي عن فيَُحدِّث< :>الجرح< في العبارة (1)

 - 29 /2) حات  أبي البن> والتعديل الجرح، <(372 - 372)ص للشافعي> الرسالة< (2)
 ذلك. بعد ه ا كالمه الشافعيُّ  وشرحَ  (.32

 مخطروط، ب/3/]ق> المجروحرون< (.159، 152 - 151 /1)> حبران ابن صحيح< (3)
 الصميعي(. ط:، 17 /1) المعرفة( ط:، 1/4) صوفيا[ آيا

 /1) لألبناسري> الفيراح الشر ا، <الشراط ( بنرت ط: 151 )ص> الصرالح بنا مقدمة< (4)
 بتحقيقي(.، 99
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 وموضوعه >البخاري صحيح< معنى: الثاني المبحث
 إلرى األولرى ترزرد، كلمتين ِمن ُمَركَّب   هي >البخاري صحيح< عبارة

 اإلمرام نِْسرَبة إلى الثانية ترزد بينما .‘ النبيِّ  عن الثابت >الصحيح< معنى
 بَُخاَرى. بلِده إلى البخاري

ََّفه ال ي الكتاب :>البخاري صحيح<بر فالمقصود ه ا؛ وعلى  اإلمام أَل
ا، البخاريُّ  إسماعيل بن’محمد  الثابتة واألحاديث الروايات ِمن بجملة   خاص 

 ِمن بعضها يظهر، لنفِسه انتهجها مواصفات   حسب، ‘ النبيِّ  عن الصحيحة
 وهو:، اختاره ال ي الكتاب اس  خالم

 وُسرنَِنهِ  ‘ اهلل رسرومِ  أُمرورِ  ِمرن الُمْخَتَصررُ  الُمْسنَدُ  الصحيحُ  الجامدُ <
 نسرخة وآخرر، (423/)رقر  اهلل ولي خدانة نسخة آخر في وردَ  كما .>أَيَّاِمهو

 تغليرق<و، (421/)رقر  صروفيا آيرا نسرخة وآخرر، (334/)رقر  باشا راغب
 .(1)حجر البن >التعليق

 كررروبريلي بخدانرررة، الخامسرررة النرررويري نسرررخة ظهريرررة علرررى ومثلررره
 بتقدي  فيهما لكنه (925/)رق  المكي الحرم مكتبة نسخة وآخر (392/)رق 

 .>الُمْسنَد الُمَخَتَصر< فقام: >الُمْخَتَصر<

                                                 

 >ى السراريدَ ُهر<قبرل ذلرك فري  هُ رَ كَ ا ذَ ممَّ  ى وأصح  لَ وهو أوْ  (.5 /2)> التعليق تغليق< (1)
 ينرري، ب[ /3 /]ق (529/)رقرر  أفنرردي عرراطن: ( ط: السررلفية، ومخطوطررات4)ص
 والردة طرخران، أ[ /4 /]ق (432/)رقر  علري شرهيد، ب[/3/]ق (211/)رقر  زامد

 أ[. /3 /]ق (499/)رق  الفاتح، أ[ /4 /]ق (55و، 54/)رق  السلطان
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اه والنوويُّ ، (1)خير   ابنُ  وسمَّ
 الُمْخَتَصرر الصرحيح الُمْسنَد الجامد< :(2)

 .>الُمْسنَد< بتقدي  >وأَيَّاِمه وُسنَِنه ‘ اهلل رسوم أمور ِمن
  أُمررور ِمررن المختصررر الصررحيح الجررامد< األصرروم: بعررض فرري وزرراء

 علرى بردونها وقرد كر ا ؛>الُمْسنَد< لفظة بدون >وأَيَّاِمه وُسنَِنه ‘ هللِ ا رسومِ 
 (.373/)رق  اهلل زار ونسخة، (929/)رق  لي اللي نسخة ظهرية

: المرر كور االسرر  وهرر ا  تسررمية فرري المعتمررد الثابررت االسرر  هررو أوال 
 الخطي رة النَُّسرخ ِمرن وكثيرر  ، العلمراء أكثرر عبارات في يقد وما، >الصحيح<
 أو، بعضره على واالقتصار، اسمه في االختصار سبيل على فهو ذلك؛ وند

 بصفته. أو بمعناه عنه التعبير
 الجرامد< (:1247/)رقر  الفراتح نسرخة آخرر فري زراء مرا ذلك: فمن
 .>وأَيَّاِمه وكالِمه ‘ اهلل رسومِ  ُسنَنِ  ِمن الُمْخَتَصر الُمْسنَد الصحيح
 الجرامد< (:577 /)رقر  المر مرراد خدانرة نسرخة ظهرية على وردَ  وما
 .>‘ اهلل رسومِ  حديثِ  ِمن الُمْخَتَصر الُمْسنَد الصحيح
 طبقبرو بخدانرة، عشررة الحاديرة الغدولري نسرخة ظهريرة على زاء وما

 اهلل رسومِ  أمورِ  ِمن المختصر البخاري: صحيح كتاب< (:241/)رق  سراي
  .>وأَيَّاِمه وُسنَِنهِ  ‘

 آثرار ِمرن المختصرر الصرحيح ندالمسر الجامد< عياض: القاضي وقوم
 .(3)>‘ اهلل رسوم

                                                 

 (.131)ص> خير ابن فهرسة< (1)

 (.213 /1)> للبخاري الصحيح الجامد شرح التلخيص< (2)

 (.9 /1)> األنوار مشارق< (3)
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 الُمْسنَد< (:727و، 729/)رق  عثمانية نور نسخة ظهرية على زاء وما
 .>‘ اهلل رسوم أمور ِمن المختصر
ررا: المرر كورة، الخامسررة النررويري نسررخة آخررر فرري وقررد ومررا  آخررر< آنف 

 .>وأَيَّاِمه وُسنَِنه ‘ اهلل رسوم ألمور الصحيح الجامد
 بلديررة بمكتبرة، الغدولري نسررخة آخرر فري زراء مررا ذلرك: ِمرن وأقصرر
 صروفيا آيرا بخدانرة، المنروفي نسرخة وآخرر، حديث( 19/)رق  اإلسكندرية

  .>‘ اهلل رسوم عن الصحيح الجامد< (:779و، 774/)رق 
 أحاديرث ِمرن الصرحيح الجامد< (:1479/)رق  يازمة نسخة آخر وفي

 .>‘ اهلل رسوم
را المر كورة - اهلل يولر نسرخة ظهريرة علرى وزاء  وآخرر وأوم، - آنف 

 .>الجامد الصحيح الُمْسنَد< (:99/)رق  السلطان والدة طرخان نسخة
 .>الصحيح الُمْسنَد الجامد< (:419/)رق  صوفيا آيا نسخة آخر وفي

 آخرر فري وقرد هكر ا فقر . >الصحيح الجامد< إلى يختصره وبعُضه 
 وآخرر، (799/)رقر  فياصرو آيرا نسرخة وآخرر، (914/)رق  لي اللي نسخة
 عثمانيررة نررور نسررخة وآخررر، (97/)رقرر  السررلطان والرردة طرخرران نسررخة
 نسخة ظهريةو، (415 - 413/)رق  صوفيا آيا نسخة ظهريةو، (723/)رق 

 .(2)الجياني وكتاب، (1)الخطابي وشرح، (732/)رق  الظاهرية
                                                 

 (.2354 /4، 121 /1)> الحديث أعالم< (1)

 إلخ. (215، 179، 111، 4 /1)> لمهملا تقييد< (2)
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 أو >البخرراري صررحيح< بقولرره: عنرره التعبيررر علررى يقتصررر وبعُضرره 
، السررابعة النررويري نسررخة آخررر فرري وقررد مررا منرره، كثيررر   وهرر ا، >حالصررحي<

 وآخرر، (192/)رق  أغا بشير نسخة وآخر، (1242/)رق  السليمية بالخدانة
 سررال  ابررن نسررخة وآخررر، (355/)رقرر  كرروبريلي بخدانررة، البقرراعي نسررخة
 بخدانرة، القيصري نسخة وآخر، (5555/)رق  أغا يوسن بخدانة، البصري
 سررعود الملررك بجامعررة، الكررازروني نسررخة وآخررر، (422/)رقرر  يازمررة
 .(1)والجياني، (994/)رق  المكي الحرم ونسخة، (244/)رق 

 في وقد مثلما، التسمية ال الوصن سبيل على لفظ ا بعُضه  زادَ  وربما
 .>الفاِخر الصحيح< (:297/)رق  إبراهي  داماد خدانة نسخة آخر

 فرري فقررام (93/)رقرر  انسررلط اسررميخان خدانررة نسررخة ناسررخُ  وَتَفررنَّنَ 
 صراحبه علرى الفصيح الجامد كالم ِمن الصحيح الجامد الكتاب ت < آخرها:

هرا أشرملها التحي رات وِمرن، وأتمهرا أفضلها الصلوات ِمن را، وأعم   َزَمَعرهُ  مم 
رنَّة عسراكر سرالطين أحردُ ، الهمرام اإلمامُ  رك، واإلسرالم السُّ  بسذيرام المتمسِّ
 خرات ِ  أحاديث نشرِ  في، المتين بالحبل ِسكوالُمْسَتمْ ، المرسلين سيد زالم
 .>عنه اهلل رضي البخاريُّ  إسماعيل بن’محمد اهلل’عبد أبو، النبي ين

 للكتاب. التام   االس  ُعلِ  بعدما األوصاف ه ه في ضير وال
اهُ  ال ي الكتاب اس  تثبيت والمقصود ِّفره بره سمَّ  الجرامدُ < وهرو:، ُمَؤل

 .>وأَيَّاِمه وُسنَِنهِ  ‘ اهلل رسومِ  أُمورِ  ِمن رُ الُمْخَتصَ  الُمْسنَدُ  الصحيحُ 
 .‘ النبيِّ  عن الُمْسنََدة الصحيحة بالروايات خاص   كتاب   فهو

                                                 

 (.93 /1)> التقييد< (1)
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 مرا رُ ْكرذِ  هرو مراإنَّ  الكتراب هر ا صراحب وغرضُ < الخطابي: قام ول ا
 ولر لك، دقيرق   أو العل  نمِ  زليل   في، حديث   نْ مِ  ‘ اهلل رسوم عن صحَّ 

، والصفات التوحيد رِ كْ وذِ ، القرآن تفسير في عنده صحَّ  حديث   كلَّ  فيه لَ خَ دْ أَ 
 وحروبه ‘ اهلل رسوم وأيام، المبعث وشسن، الوحي ومبدأ، النبوة ودالئل
 الجنررة وصررفة، والشررفاعة، والحسرراب، والحشررر القيامررة وأخبررار، ومغازيرره
 يفر األخبرار نِمر زراء ومرا، الماضرية القررون رِ كْ ذِ  في منها ورد وما، والنار

 الفقرره فرري األحاديررث نِمرر دُ ْعرربَ  هُ َعرردَ وْ أَ  مررا إلررى، والرقرراق والدهررد المررواع 
 معناها في يدخل ما وسائر، األخالق ومحاسن واآلداب، ننَ والسُّ  واألحكام

  وصرار، للعلروم اوركراز  ، للردين اكنرد   الكتراب ه ا فسصبحَ ، الدين أمور نمِ 
 صحيحِ  نمِ   لَ عْ يُ  أنْ  راديُ  فيما األمة بين ام  كَ حَ  - هكِ بْ سَ  ةِ وشدَّ  هدِ قْ نَ  بجودة -

 .(1)>منه عليه موَّ عَ ويُ  دمَ تَ عْ يُ  أنْ  يجب وفيما، وسقيمه الحديث

 فيره دورِ يُر ال هنَّ وأَ ، الصحة فيه التدم هأنَّ  رتقرَّ < حجر : ابنُ  قام ثَ َّ  وِمن
 :اهيَّررإِ  تسرميته نِمرر مسرتفاد   وهررو، هموضروعِ  أصررلُ  هر ا، اصررحيح   احرديث   الَّ إِ 
>(هامِ يَّ أو هنِ نَ وسُ  ‘ اهلل رسوم حديث نمِ  دنَ سْ المُ  الصحيح جامدال)

(2). 
، وحدوده، الكتاب ماهية ُعرِفَْت  كما، البخاري مقصود ذلك ِمن فَُعلِ 
 نصوصه. وموضوع

                                                 

 (.122 /1)> الحديث أعالم< (1)

 قليل. قبل الموضد ه ا على التعليق ومضى (.4 )ص> الساري هدي< (2)
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 : الثالث المبحث
 به والتحديث >البخاري صحيح< تدوين

، ماعالسرر طررريقتين: علررى يقرروم البشررر بررين المعررارف نَْقررل أَنَّ  معلرروم  
 الوزود. حيثُ  ِمن الترتيب على وهما والكتابة.
 والنُّطرقُ ، النطرقِ  فرعُ  الكتابةَ  ِإنَّ < اهلل: رحمه القي  ابن قوم أزمل وما

ر فرعُ   .(1)>التصوُّ
نَ  فكتَبره هر ا؛ كتابره فري الطرريقتين برين للبخراريِّ  اهللُ  َزَمدَ  وقد  وَدوَّ

هُ  ثَ  ث ، نَصَّ  ولفظ ا. سماع ا الناس به َحدَّ
ا البخراري وكان  تالم تره علرى وأصروله بكتبره سرخي ا ليِّن را هيِّن را سرمح 

ب ِمن وراغبيه  ويُرازعرون، منهرا ينقلرون بسصوله له  يسذن فكان، العل  طال 
 فطالبه  التحديث أثناء ما شيء له ظهر وربما، نَُسخه  عليها ويُقابلون، فيها

ا ه ا وليج، العتيقة أصوله لبعض بالرزوع  فق . >الصحيح< ابهبكت خاص 
، بعينهرا مواضرد في َوَزْدنَاه >الكبير التاريخ< بكتابه تحديثه أثناء ففي
 تالم ترره ويطالررب، >العتيررق الكترراب< فرري مررا إلررى يشررير بعينهررا؛ وألسررباب  
 .>األصل< إلى بالرزوع

 َعيَّرراش   بررن’إسررماعيل حررديثَ  >المصررري َرْكررب  < ترزمررة فرري فيرر كر
 ثر  >العتيق الكتاب في وزدتُ  ك ا< البخاري: يقوم ث ، َرْكب   إلى ب سناده
 .(2)األوم إسناده يخالن ما فيه إلسماعيل ساق

                                                 

 الفوائد. عال  ط:، (154 /1) القي  البن> السعادة دار مفتاح< (1)

 الناشرررر ط:، 4211/ 254 /4) ة(الهنديررر ط:، 1144/ 334 /3)> الكبيرررر التررراريخ< (2)
 بالسعودية(.، المتميد
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 ابرنِ  عن الِكْنِديِّ  أوس   بن’زائدة< عن وساق >ِحَراش   بن’زائدةَ < وذكرَ 
 :- (1)عنره فرارس   ابرن روايرةِ  فري - بعرده قرام ثر ، >أَْبَدى بن’الرحمن’عبد
را >األصرل< يكن ل  فلو .(2)>لعتيقا في ك ا ف نَّه )األصل(؛ في انظر<  متاح 

. فيه بالنظر يطالبه  ول ، معن ى ه ا لقوله يكن ل  فيه؛ للنظر   أصال 
 تالم ته اطالع يفيد ما وردَ  قد، َزلِي   ظاهر   فيه فاألمر >الصحيح< وأما

 أصرلِ  ِمرن نَُسرخه  ونَْقلهر ، بيرده كتبهرا التري األصلية البخاري نسخة على
 اإلمام وخاصته:، النجيب تلمي ه عند األصل ه ا وبقاء لب، نفسه البخاري
ا قام ال ي، الَفَرْبرِيِّ   منره والتحرديث، البخاري شيخه بسصل باإلمساك الحق 
 نسررخة ِمررن الِعْلرر  فرري البخرراري وأحفرراد الَفَرْبرررِيِّ  تالمرر ة ليسررمد، مباشرررة  
 َطرِيقَتري برين زامع را، مراحلرة كافرة فري الكتراب ليُْنَقرلَ ، األصرلية البخاري
 والكتابة. السماع النَّْقل:

 :أمور ذلك على ويدم  
: أحمد بن’إبراهي  إسحاق أبي قومُ  :أولها منها:  تُ خْ انتسَ < الُمْسَتْملِيِّ

>يِّ رِ بْ رَ الفَ  يوسن بن’محمد عند كان، (أصلهِ ) نمِ  (البخاري كتابَ )
(3). 

: ابن قام ثَ َّ  وِمن  الَفَرْبرِيِّ  اهلل’بدع أبي ِمن (4)إسحاق أبو َسِمد< ُرَشْيد 
ثَ  البخرراري( )صررحيح  أصررل ِمررن فَْرَعررهُ  إسررحاق أبررو ونََقررل، عنرره برره َوَحرردَّ

                                                 

 عليه. مقدمته  في بكالمه  مقارنة   الكتاب محقِّقي رموز عليه تدم   كما (1)

 الهندية. الطبعة ِمن وسق  الناشر(، 4294/ 395 /4) السابق (2)

 المغرب(. ط: 247 /1) السعودية( ط: 311 - 312 /1)> والتجريح التعديل< (3)

.المُ  (4)  ْسَتْملِي 
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 نقرل ومنره، البخاري أصل عنده وكان< آخر: موضد   في وقام .(1)>البخاري
 .(2)>الَفَرْبرِيِّ  أصحابُ 

 عن النقل نمِ  متقدَّ  ما يؤيد وه ا< له: كالم   في حجر ابن قام وك لك
>يِّ رِ بْ رَ الفَ  عند كان البخاري أصل أنَّ  يِّ وِ رَ لهَ ا ر  ذَ  أبي

(3). 

 :(4)>الموصولة باب:، اللِّباس كتاب< في البخاريِّ  قومُ  :ثانيها ومنها:
ثَِني ثَنَا، ُموَسررى بررن’يُوُسررُن  َحرردَّ ثَنَا، ُدَكررْين   بررن’الَفْضررلُ  َحرردَّ  بررن’َصررْخرُ  َحرردَّ
 النَِّبريَّ  َسرِمْعتُ  َعْنُهَمرا: اهللُ  َرِضريَ ، رَ ُعمَ  بن’اهللِ ’عبد َعنْ ، نَاِفد   َعنْ ، ُزَوْيرِيَةَ 

 >َوالُمْسَتْوِصلَةُ  َوالَواِصلَةُ ، َوالُموَتِشَمةُ  الَواِشَمةُ < :- ‘ النَِّبيُّ  قَامَ  أَوْ  - ‘
 .>‘ النَِّبيُّ  لََعنَ < يَْعِني:

رَدِفيِّ  عرن سرعادة ابرن نسرخة فري الموضد ه ا نص زاء فقد  عرن الصَّ
 مرراد خدانرة مخطروط، الَفَرْبررِيِّ  عن الثالثة مشايخه نع َذر   أبي عن البازي

 نرا، موسرى برن’يوسرن حردثنا< هكر ا: ب[؛ /213 /]ق (577/)رقر  مال
 بن’محمد فََشكَّ ، شيء   إسماعيل بن’محمد أصلِ  في كان - ُدَكْين بن’الفضل
 برن’صرخرُ  حردثني قرام: - زهيرر قرام: ثر  )ُزَهْيرر( أو )ُدَكرْين( فري يوسن
 :‘ النبريُّ  قرامَ  أوْ ، ‘ النبريَّ  سرمعتُ ، ُعَمررَ  ابنِ  عن، نافد   عن ،ُزَوْيرِيَةَ 

 .>(‘ النبريُّ  )لعرنَ  يعنري: والمستوصرلة( والَواِصرلَة والمْؤَتِشرَمة )الواِشَمة
                                                 

 (.25 )ص> النصيح إفادة< (1)

 (.19 )ص السابق (2)

 (.322 /4)> الباري فتح< (3)

  (.5942 رق  199 /7)> البخاري صحيح< (4)
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ره: مرا النُّْسرَخة حاشية في ذلك أمام وكتب  :(1)إسرحاق أبري كتراِب  فري< نصُّ
 ِمرن ُسرِمدَ  عتيرق   أصرل   فري رأيرتُ  إسرحاق: أبرو وقرام، ُزَهْيرر( بن’)الفضلُ 
 >دكرين( برن’الفضرل عرن موسى بن’يوسن )حدثني :(2)إسماعيل بن’محمد
 للَكالبَاِذيِّ. كالم ا نََقلَ  ث  اهر.

 بمرا، >ُزَهْيرر< أو >ُدَكرْين< فري الشرك عبرارة علرى >حر< عالمة ورس َ 
 صورته:

 
 
 
 

 العبرارة هر ه نِْسرَبة أي، الحمروي روايرة إلرى المر كورة الحراء وتشير
  اآلخرين. َذر   أبي مشايخ دون ويللحم

ا النص زاء ك ا د  ا ُمَجوَّ  .>مال مراد< مكتبة نسخة في ظاهر 
ا وك لك َدة   الرمروز وزراءت، الرنص   زاء أيض  رلَة  ، ظراهرة   ُمَجروَّ ، ُمَفصَّ

 سعادة. ابن نسخة فروع في، الحموي ونصِّ  المستملي نصِّ  بين ُمَميَِّدة  
 أ[: /59/]ق (1292/)رق  بالمغرب نكنو اهلل’عبد مكتبة نسخة :منها

                                                 

 الُمْسَتْملِي. إسحاق أبو (1)

 البخاري. (2)
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 كمرا، سرعادة برن’موسرى عمران أبي بخ  نسخة   ِمن ُمْنَتَسخ فرع وهي

 .هر1114 سنة الفرع ه ا نسخ ِمن وفُرِغَ ، آخرها في
 أ[: /79 /]ق (7245/)رق  سعود الملك زامعة مكتبة نسخة :ومنها
 
 
 
 
 
 
 كر لك آخرهرا يوف آخرها. في كما هر1294 سنة نسخها ِمن فُرِغَ  وقد

 الصدفي. خ    عليها نسخة   ِمن انتساخها يفيد ما
 للمقصود. وأوضح أظهر >مال مراد< نسخة في وقد ما يبقى لكن
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 الخط يرة النسرخ بعرض فات كما، المه  النص   ه ا المطبوع فات وقد
 كل ه. أو بعضه قبلُ  ِمن

ا   :الُمْسَتْملِي دون للحموي الرمز على اقتصر فممَّ
 ب[. /213] (495 /)رق  الكويت افأوق مخطوطة

ا   :الحموي دون للُمْسَتْملِي الرمز على اقتصر وممَّ
 قطعرة وهري، أ[ /122 /]ق (423/)رق  >صوفيا آيا< مكتبة مخطوطة

 .هر499 سنة نسخها ِمن فُرِغَ ، الحطيئة ابن لرواية فرع ِمن
 وهري، [99/]ق (544/)رقر  ب يران >التراث إحياء مركد< ومخطوطة

، َذر   أبري عرن سرعيد أبري بن’الجليل’عبد طريق ِمن، الحطيئة ابن يةروا ِمن
 .هر747 سنة نسخها ِمن فُرِغَ  وقد أولها. في كما

 ِمن وهي، ب[ /522 /]ق (774/)رق  >صوفيا آيا< مكتبة ومخطوطة
، الوقرت أبري عرن المعروفة بسسانيده أبيه عن العراقي ُزْرَعة أبي رواية فروع
 سررنة نسررخها ِمررن فُرررِغَ ، >اليونينيررة< علررى المقابلررة مررد، وكريمررة، َذر   وأبرري

 آخرها. في كما، هر1144
ا السرابقة النُّسرخ هر ه فري كلره النص فجاء ، وْحرَده للمسرتملي منسروب 

 سبق. كما ك لك وليج
 منره يتبريَّن فلر ، ذاك أو لهر ا الرمـو  ِمن خالية   النَُّسخ بعض وجاءت

 .؟وقد رواية   أي وفي، النص صاحب
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 ِمرن وهي، أ[ /151 /]ق (437/)رق  >صوفيا آيا< مكتبة ةنسخ :منها
 .هر443 سنة نسخها ِمن فُرِغَ ، َذر   أبي رواية فروع

 المسـألة لهـذ  اإلشـارة ِمن خالية - كالمطبوع - أخرى نَُسخٌ  وجاءْت 
 :المهمة

 وهري، ب[ /317/]ق (929/)رقر  >لي اللي< مكتبة مخطوطة :منها
ينََوِري رواية ِمن  نسرخها ِمرن فُررِغَ  وقرد أولهرا. في زاء كما، َذر   أبي عن الدِّ
 آخرها. في كما هر741 سنة

، أ[ /291/]ق (949/)رقرر  >عثمانيررة نررور< مكتبررة مخطوطررة :ومنهــا
 أبي بن’الجليل’عبد القاس  أبي طريق ِمن، الحطيئة ابن رواية فروع ِمن وهي
 هرر455 سرنة نسرخها ِمرن فُررِغَ  وقد أولها. في زاء كما، َذر   أبي عن، سعيد
 آخرها. في كما

 وهري، أ[ /144/]ق (422/)رق  >صوفيا آيا< مكتبة مخطوطة :ومنها
 فري كمرا هرر475 سرنة نسرخها ِمرن فُرِغَ ، الحطيئة ابن رواية فروع ِمن ك لك
  آخرها.

، أ[ /344 /]ق (997/)رقر  >عثمانيرة نرور< مكتبرة مخطوطرة :ومنها
ا وهي  المعروفرة بسسرانيده، الدهو عن العراقي ُزْرَعة أبي رواية فروع ِمن أيض 
 يَُسر ِّ  ول  .>اليونينية< على المقابلة مد، وكريمة، َذر   وأبي، الوقت أبي عن

 نسخها. تاريخ ي كر ول ، آخرها في نفَسه الناسخ
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ب َثمَّ  وِمن ا ُيَصوَّ الَجيَّانِيِّ  أو، (1)عياض كالم في وقد ما أيض 
(2). 

د التفصيل كله ذلك في والصواب ا م كورال الُمَجوَّ  ابرن نسرخة فري آنف 
 >العتيررق األصررل< عررن المسررتملي قالره مررا بررين والتفريررق، وغيرهررا، سرعادة

 كران الر ي >البخاري أصل< عن الحموي قاله وما، البخاري على المسموع
. منه ويَُحدِّث يقرأ الفربري  حينئ  

ثُه  وهرو الَفَرْبررِيَّ  الَحَمِويُّ  شاهدَ  فقد  لِ أصر< ِمرن علريه  ويقررأ يَُحردِّ
 غيره. شاهدَ  كما >البخاريِّ 

  :عليه وبناء  
؛ أبري رواية في الواردة الرموز تكشن :أوال    الَحَمرِويِّ  اطِّرالع عرن َذر 
ن فضال  ، >البخاري أصل< على والُمْسَتْملِي  تحديث مجالج معه  َحَضرَ  َعمَّ

 ه ه. الَفَرْبرِيِّ 
ــا  مجررالج شرركلِ  عررن المرر كور وتعليقرره الَحَمررِويِّ  كررالم يكشررن :ثاني 
 ال ي- >البخاريِّ  أصلَ < الَفَرْبرِيِّ  وإمساك، آن اك البخاري بكتاب التحديث

 هر ا وبقراء، اهلل رحمره البخراري وفراة بعرد، تحرديثه  أثنراء - بحوزتِه كان
نَهُ  حتى عنده واستقراره، لديه >األصل< ، منه والتحديث إخرازه ِمن ه ا َمكَّ

                                                 

 (.94 /3) قرقوم البن> األنوار مطالد< وينظر: (.299 /1)> األنوار مشارق< (1)

 رواة برررين االخرررتالف، <(1294 - 1297 /3، 734 - 733 /2)> همرررلالم تقييرررد< (2)
 شررروح وينظررر: (.111 رقرر  142 )ص الهررادي’عبررد البررن> الَفَرْبرررِيِّ  عررن البخرراري
 والَعْيِنيِّ ، (374 /12) حجر وابن، (143 /24) الملقن وابن، (132 /21) الكرماني

 على - الملقِّن وابن مانيالكر عدا - وُعْمَدته  (.474 /4) والقسطالني، (97 /22)
 ُذِكَر. ما معنى عن اآلخران يخرج ول ، الَجيَّانِيِّ 
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 ِإنَّمرا الَحَمِويَّ  ألنَّ  اهلل؛ رحمه خاريالب وفاة بعد، السماع مجالج عقد أثناء
 92 بنحرو هرر259 سنة البخاري وفاة بعد أي هر319 سنة الَفَرْبرِيِّ  ِمن َسِمدَ 
 عام ا.

ا  الَفَرْبررِيِّ  وشركِّ  >البخراري أصرلِ < على الَحَمِويِّ  تعليق يكشن :ثالث 
 لهر ا الَحَمرِويِّ  ومعاينرة ومخالطرة اقترراب قروة علرى منره؛ الموضرد ه ا في
 وال ليصرفه يكرن لر  يَرَرهُ  لر  ولرو، بدقَّرة   وَصرَفهُ  ثَ َّ  وِمن >البخاري األصل<

 عليه. ليطَّلِد
ا  علرى، تالم ته أيدي بين ه ه >البخاري أصوم< وزود يكشن :رابع 

 أصرولِه ِمرن نَُسرخه  وكترابته ، تالم تره أيردي إلرى موتره بعرد أصوله انتقام
 تالمر ة زيرل األمرر هر ا اوزوتجر، منه للكتاب سماعه  عن فضال  ، مباشرة  

ا تالم ته  إلى البخاري  أصرلَ < والَحَمِوي   الُمْسَتْملِي مثل أدركَ  بحيثُ ، أيض 
 نَُسررَخه  وَكَتُبرروا، الكترراب منرره وَسررِمُعوا، الَفَرْبرررِيِّ  تلميرر ه مررد >البخرراريِّ 

ُحوها  .>األصلية البخاري نسخة< ه ا ِمن وقابلوها وصحَّ

 األصلية النسخة قضية: الرابع المبحث
، بدايتره ِمرن >البخراري صرحيح< اتصرام يثبرت أسرلفناه ما على وبناء  

ررماع المعروفررة: النَّْقررل أوعيررة بررين الجامعررة، االتصررام درزررات بررسعلى  السَّ
 زميع ا. البشر بين عليها المتفق األوعية وهي والكتابة.
 ِمرن >الصرحيح< وَكَتربَ  َسرِمدَ  فقرد أسلفناه؛ ما على األمر يقتصر ول 

 ِمررن َسررِمُعوه 92 مررنه  وحررده الَفَرْبرررِيُّ  حصرررَ ، النرراس ِمررن ألرروف   خرراريِّ الب
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البخاريِّ 
 3 لره الَفَرْبررِيِّ  بسرماع بداية  ، مرة   ِمن أكثر َسِمَعهُ  هؤالء وبعض، (1)

ات البخاريِّ  ِمن مرَّ
(2). 

 ومرنه ، سبحانه اهلل ِإالَّ  يحصيه  ال طوائن وَكَتَبهُ  ذلك بعد َسِمَعهُ  ث 
 المقابلة. أو والكتابة السماع رَ َكرَّ  َمن

رَدِفيِّ  َعلِي   أبي صهرُ ، سعادة بن’موسى فكتب  البخراري صرحيحي الصَّ
رَ ، بخطِّه ومسل   .(3)مرة   92 نحو علي   أبي على فيهما السماع وتكرَّ
 سرنة   فري هُ عَ مَ ْسروأَ  هقابلَرو هُ رَ رَّ وَحر >البخراريِّ  صرحيحَ < اليرونِيِنيُّ  خَ سَ نْ تَ اسْ و
ةمرَّ  11 فق  واحدة  

ات ِمرن >اليونِيِنيَّرة< وُسِمَعت ُكِتَبت ث ، (4)  يعلمره ال مرا المررَّ
  .(6)للنويري والسابعة، (5)للغدولي 11 النسخة اآلن الناُس  يتداوم، اهلل ِإالَّ 

                                                 

، (15 /1) للجيرراني> المهمررل تقييررد، <(324 /2) للخطيررب> السررالم مدينررة ترراريخ< (1)
 /52) عسراكر البرن> دمشرق تراريخ، <(252 /2) يعلرى أبري البرن> الحنابلة طبقات<

 زرامد، <(32 )ص بلبران البرن> الخمسرة األئمة عن أحاديث خمسة فيه زدء، <(74
 أعالم سير، <(443 /24) للمدي> الكمام ته يب، <(149 /1) األثير البن> األصوم
 (.14 )ص رشيد البن> النصيح إفادة، <(12 /15) (499، 394 /12)> النبالء

> األنسراب، <(94، 1/59)> المهمرل تقييد، <(24 /1) للكالباذي> البخاري رزام< (2)
، الغررررب( ط:، 133 -132 )ص> خيرررر ابرررن فهرسرررة، <(171 /12) نيللسرررمعا

 (19 )ص> النصرريح إفررادة، <قطررر( ط:، 292 - 291 )ص نقطررة البررن> التقييررد<
 أ[. /5 /]ق االسكوريام ومخطوط

َدِفيِّ  أصحاب معج < (3)  الثقافة(. ط: 192 /ص، اإلبياري ط: 194 )ص> الصَّ

 ت:، 543 رقر  379 )ص، الهيلرة( ت:، 542 رق  42 /2)> ال هبي شيوخ معج < (4)
 الهيلة(. ت:، 199 - 194 )ص> بالمحدثين المختص المعج ، <السيوفي(

 (.241/)رق  سراي طبقبو بخدانة مخطوط (5)

 .(1242 /رق )، بسدرنه السليمية المكتبة مخطوط (6)
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 منصررور بررن’أيرروب بررن’علرري الحسررن أبررو الرردين عررالء الشرريخ ورواه
الَفَداِريِّ  ِسَباع   وابنِ  اليونِيِني عن الشافعيُّ 

 شرهاب المسرلمين مفتري فَقَرأَهُ  ؛(1)
 الشيخ على المقدسي الشافعي إبراهي  بن’محمد بن’أحمد محمود أبو الدين
ات   4 الكتاب لجميد يسمد وهو الدين عالء مرَّ

(2). 
رْحنَة برابن المعروف طالب أبي بن’أحمد وأما  رواة مشراهير أحرد، الشِّ

ثَ  فقد ؛>الصحيح<  بالقراهرة مررات 5 نهرام، مررة 92 ِمن أكثر بالكتاب حدَّ
 المدرسرة فري مرنه  الثالثرة المرة كانت، 714 سنة الوزراء ستِّ  الشيخة مد

ثَ ، إنسرران   2222 ِمررن أكثررر حضرررها وقررد، المنصررورية ررْحنَة ابررنُ  وحرردَّ  الشِّ
 سرنة دمشرق إلرى عراد ثر  وبعلبرك وحمراة بحمص مرات 4 ك لك بالكتاب

 بقليرل عليره القرراءة بعرد أزلره وافاه أنْ  إلى بالكتاب يَُحدِّث واستمرَّ ، 714
732 سنة صفر 25 االثنين يوم

 (3). 
 البكرري الدين زمام الخطيب ابن الكري ’عبد بن’الرحي ’عبد وَسِمَعهُ 

ا 72 ِمن أكثر على الشيرازيُّ  الصديقي  .(4)شيخ 
 اتصرام إلرى اإلشرارة هنرا والمقصرود، الحصرر يفوق كثير   شيء   وه ا

 اعتماده وعدم، عديدة مرات   وكتابته سماعه روتكر، وكتابة سماع ا، الكتاب
 واحدة . وسيلة   على نَْقلِه في

                                                 

د الشرافعي. المر هب رئاسة انتهت وإليه، بالِفْركاح المعروف (1)  فري ترزمَتره بيُّ الر ه َزروَّ
 (.992 /15)> اإلسالم تاريخ<

 برررلين، الدولررة بمكتبررة مخطرروط>، البخرراري صررحيح< ِمررن قطعررة أوم فرري ذلررك وردَ  (2)
 (.192/)رق 

 (.94 - 93 )ص السبكي للتاج> الشيوخ معج < (3)

 (.142 /4) للسخاوي> الالمد الضوء< (4)
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 أو األصررلية نُسررخته علررى العثررور بعرردم للتشررويش مجررام ال ثَرر َّ  وِمررن
 برل وحردها؛ األصرلية نسرخته علرى تكرن لر  نَْقلِه في الُعْمَدة ألنَّ  وزودها؛

ِّفه لف  ِمن سماعه على  ِمرن ك لك كتابته مد، السماع اتصام ث ، مباشرة   مؤل
ِّفه أصل ا. مؤل  أيض 

ا كران وِإنْ  البخراريِّ  يردُ  المسرته ال ي الورق في ليست والقضية  عديرد 
، الكتاب نص نَْقلِ  كيفية في هنا القضية لكن ووزوده؛ ظهوره نحب، علينا
 اإلشرارة أسرلفنا وقرد ؟ال أم بره الالئرق المسمون الوزه على نَْقله زرى وهل

: صحة   الطرق أعلى عبر تصالها في الثقة لبلوغه ِّفه لف  ِمن سماع ا وثقة  ، مؤل
ا وكتابة    أصلِه. ِمن وانتساخ 

، نفسره الشريء هري وليسرت، نَْقرل أوعيرة هري إنمرا والسماع والكتابة
 بهمرا أو الطرريقتين؛ ب حردى الثقة بحصوم المعارف أو الكتب نقل ويتحقَّق

 والكتابي ة. السماعية تينبالطريق البخاريِّ  نَْقل في الحام هو كما مع ا
، أصال   خط ي ة أصوم لها توزد ال والعلوم والمعارف الكتب ِمن وكثير  

 النَّْقرل التصرام، بهرا الثقرة وحصروم ثبوتهرا فري عاقرل يجرادم ال ه ا ورغ 
 وتوافره.
ا >البخاري صحيح< يكن ل  ولو ُحن في مكتوب  ؛ الصُّ   انتفت لما أصال 

، ُصِحن   في ُكِتبَ ، >البخاري صحيح< فهو، اسمه عنه زام وال، صفته عنه
 منهمرا واحد   له حصل أو، مع ا األمران له حصل سواء، مجالج في ُسِمدَ  أو

 .>البخاري صحيح< الوزوه كل على فهو، اآلخر دون
 هر ه فري فيهرا ُكِترب التري براألوراق ال الكتاب بنص   هي إنما فالعبرة

 تلك. أو السنة



 43 

 بمررادة والكتابررة السررماع مواضررد تسررجيل علررى العلمرراء حرررص ولرر ا
 كر ا باب ِمن فالن   َسِمد يقام:، الكتب أو األبواب مثل، ونصوصه الكتاب

  .>الصحيح< وكتب أبواب ِمن ك ا؛ كتاب أو ك ا باب إلى ك ا كتاب أو
ا ظاهر   وه ا  المشار الخط ية األصوم في >السماع طباق< بمرازعة زد 

ا. إليها  آنف 
 الوقروف لسهولة إليه؛ العدو لجرى المكتوب قبالور العبرة كانت ولو

 ال ِإذْ  ه ا؛ ِمن شيء يكن ل  لكنَّه والكتب؛ األبواب عن فيه المطلوب على
، المعرارف حفر  أوعيرة ِمرن وغيرها واأللواح لألوراق استمرارية وال ثبات
 ثبررات مررد يتنررافى وهرر ا، الرردمن مررد والتطررور للرردوام قابلررة األوعيررة فهرر ه

 ها.واضطراد المعارف
 وحيرازة حفر  قضرية فري ِإالَّ  أوعيتهرا وبرين المعرارف بين ارتباط فال

 وانتسراخه نَْقلره فيرت ، وطالبيره راغبيه إلى وتوصيله، ممكنة مدة أكبر الشيء
ا. وهل   ، الالحقة لألزيام وتوصيله حفظه يتولَّى زديد   وعاء   في  زر 

 بطرلت وال، بدوالره تردوم وال، الحفر  وعراء عنرد تقن ال والمعارف
 ببطالنه.

، وأوراقهر  كتربه  فري معرارفه  يحفظون سنوات   قبل الناس كان وقد
ر ث  ا وهلر    >الحاسروب< استخدام إلى الحف  تطو   المعرارف فانتقلرت، زرر 
م ولر  تتغيرر لر ، المعرفيرة حالتهرا علرى >الحاسوب< إلى األوراق ِمن  تتبرد 

م رغ ، وفنونها وأصولها قواعدها  ته.وطريق الحف  وعاء تبدُّ
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  وكترررب االختراعرررات وأصررروم العلميرررة النظريرررات بقيرررت كررر لك
 تبطرل لر  ومعرارفه ؛ النراس علروم ِمرن وغيرهرا واالقتصراد والقانون الطب
ِّفيهرا خر ِّ  بغيرر وزودهرا بحجرة أحرد   عليهرا يعترض ول ، الوقت بمرور  مؤل

 األوائل.
 كانرت حقرة  ، دينهرا وأصروم بكتبها تؤمن األرض أَُم  زميد بقيت بل

 الكتب. له ه األصلية النَُّسخ وزود عدم رغ  ذلك؛ غير أو
 أصروم   علرى وغيرهرا الماليرة معرامالته  شتَّى يقيمون الناس يدام وال
؛ أو مانع ا ذلك في يََرْون وال، األوائل أصحابها بخ ِّ  ليست وأوراق  منازعة 

 لُعْرفوا العقل لقواعد المناقض برأيه عبرة ال سفيه ا ل لك الرافض يََرْونَ  بل
 والواقد.

 منتسربي بعضَ  أَنَّ  غير عاقل؛ فيها ينازع ال واضحة   ظاهرة   قضية وه ه
  األمور. بديهيات تصله ال اآلن البشر

 المؤل ف خط  : الخامس المبحث
نا ِّفين خطوط لقضية اإلشارة إلى سبق ما ويجرُّ  فري أسلفناه فما، المؤل

ا مثله يقام الِحْف  وعاء ، العلروم ِحْف  أوعية أحد هوف، الخ  قضية في أيض 
 البغرداديُّ  الخطيرب أفرردَ  ثَر َّ  وِمرن، (1)>بالكتراب الِعْلر  قيِّردوا< قالوا: ول ا

                                                 

> الفاصرررل الُمَحررردِّث، <(22 /9، 337 /5) سرررعد البررن> الكبيرررر الطبقرررات< ينظررر: (1)
اَمُهْرُمررررِديِّ   شرررراهين البررررن> ومنسرررروخه الحررررديث ناسررررخ، <(374 - 393 )ص للرَّ

 (.499)ص
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 إلررى، والترردوين بالكتابررة العلرر  ِحْفرر  والمررراد، (1)بالتررسلين >العلرر  تقييررد<
 .>األخرى إحداهما فُتَ كِّر<، والرواية السماع زانب

، للمسلمين العلمي التاريخ في بيرةك أهمية لها والتدوين الخ    وقضية
 ومعارفه . دينه  لنَْقلِ  المسلمون يملكه ما كل   ليست أنَّها بَْيدَ 

 ولن يكن ل  لكن ه والتَّثَبُّت؛ النَّْقل أركان أحد يدام وال الخ    كان وقد
 بقيرام المسلمين لدى فالعبرة، األخيرة غايتنا هو األيام ِمن يوم ا عندنا يكون

 .الطريق ه ا ركائد أحد والخ ، النَّْقل صحة على اسخةالر الدالئل
 لتشمل المسلمين لدى والتفتيش البحث دائرة اتسعْت  ذلك على وبناء  

 أو المرروي بصرحة الجردم إلرى وصروال  ، بهمرا يحري  ومرا والكتابرة السماع
 ضعفه.

 وقررالوا:، النَّْقررل عصررب هرري الترري، واألسررانيد الرررواة علررى فتكلمرروا
ا اإلسناد لوال، دينال ِمن اإلسناد<  واعتبرروا، (2)>شراء مرا شراء َمرنْ  لقام ِإذ 

ا ذلك ا، شرعي ا مطلب  ا، حياتي ا ومنهج  م َمن ضد وسياز   الكر ب نفسره له تسو 
 المؤمنين. على أو ‘ رسوله على أو اهلل على

ل من  بالراوي عنايته  بدأْت  ثَ َّ  وِمن ، شيخه ِمن وَسِمَعها الرواية َتَحمَّ
 من ، كلها حياته لتشمل بها عنايته  وامتدْت ، الرواة ِمن لغيره يَُؤدِّيها أَنْ  إلى

                                                 

 دار الناشرر:، الغفرار’عبرد سرعيد بتحقيرق: منهرا:، طبعرة ِمرن أكثرر لره، مترداوم وكتابه (1)
 م.2224، 1429، أولى ط:، االستقامة

 .(2/19) حات  أبي البن> والتعديل الجرح< (2)
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، عليهرا نشرس التري وأخالقره سرماته هري ومرا، نشرس وكيرن، ومتى وأين ُولِدَ 
 .(1)؟بعدُ  فيما شخصيته تشكيل في أثََّرْت  التي والعوامل
ثون ث   أسررته وأثرر، العلميرة مراحلره فيره بردأ الر ي الردمن عن يتحدَّ

 آنر اك ُمرَؤهَّال   كان وهل، ِصَغرِه أثناء سماعه في ويفتشون، (2)عليه يخهومشا
ل أنه أم ؟ال أم ؟والِحْف  للسماع  وكيرن ؟السرماع ال باإلزرازة الرواية تحمَّ
 .(3)؟َمن وبحضور ؟ذلك حصل ومتى

ُتنرا معره سرار، يرحل وبدأ الطوق عن َشبَّ  ف ذا ، بخطروة   خطروة، أئم 
لون ن ؟وكين ؟ومتى، هادخل التي البالد يسج   َسرِمد وهرل ؟فيهرا َسِمد وِممَّ

 .؟بمفرده َسِمد أم ؟الدحام وس  الحج في
 مجلج في الشيخ يقوله ما يَُردِّد الُمْسَتْملي عن تكل موا الباب ه ا وفي

اق، السماع  الرراوي علرى كلره ذلك وأثر، للراوي وينسخ يكتب ال ي والورَّ
 .(4)والرواية

                                                 

 (.44، 41)ص> حنبل بن’أحمد اهلل’عبد ألبي األثرم سؤاالت< ينظر: (1)
 التراريخ، <(1933 رقر  2/49) اهلل’عبرد بروايرة ألحمد> الرزام ومعرفة العلل< ينظر: (2)

رْفر، 19 -1/15) خيثمة أبي البن> الكبير  أعرالم سرير، <بتحقيقري(، منره الثالرث السِّ
 (.7/112)> النبالء

 ألحمررد> الرزررام ومعرفررة العلررل، <(9/325) سررعد البررن> الكبيررر بقرراتالط< ينظررر: (3)
 ابرن تراريخ، <(41 -42)ص> أحمرد لإلمرام األثر سؤاالت، <(5253 رق  3/242)

 -2/192) حررات  أبرري البررن> العلررل، <(454 رقرر  3/191) الرردوري بروايررة> معررين
 والجريسي(. الحميد ب شراف، 191

 وزهوده(. زرعة أبو ر 2/424) زرعة ألبي> الضعفاء< ينظر: (4)
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 تغيرر لثغرة بره هل :والراوي العال  لسان على تكل موا السبيل ه ا وفي
ا كران أنره أم ؟ثراء   السرين أو ؟يراء   الرراء ينطرق هل ؟الحروف بعض  فصريح 

 الفصرراحة ِمررن ومندلترره باللغررة معرفترره علررى تكل مرروا كمررا ؟اللسرران صررحيح
 واللحن.
 ؟كتَبه وكين الراوي كتاب على فتكل موا السماع؛ عند األمر يقن ول 

ا لره وِحْفظره بكتابره عنايتره ودرزرة ؟بيكتر كان َمن ومد اقرين عرن بعيرد   ورَّ
 المكتروب الحبرر حيرثُ  ِمن، المادي الكتاب واقد على تكل موا كما ؟السوء

 ؟والرواية للكتاب بالنسبة ذلك يعنيه وما، ورسمه الخ    وشكل، به
 فري مرا تغييرر   أو َتْضرِبيب   أو َضْرب   أو َكْش    إلى األمر به  انتهى وإذا

 الحرديث أهرلُ  يقنرد ولر ، ومالبسراته وتفاصريله أسربابه عرن نبشروا بالكتا
 .(1)متناهية بدقَّة   وتفاصيلها المسسلة ُكْنه على يقفوا حتى بالظاهر

 نفسره هرو معرفتره ِمرن أكثر الراوي بحديث معرفة ثَ َّ  ِمن له  فصارْت 
  .(2)بحديثه

ا ت فلمَّ  وبردأ، ايةالرو عصر وانتهى، الكتب بطون في الروايات استقرَّ
                                                 

اِزيِّ  ُزْرَعررةَ  ألبرري الَبْرَذِعرريِّ  سررؤاالت< ينظررر: (1) ، الهاشررمي( ت:، 391 -2/349)> الرررَّ
 األزهري(. ت:، 147 رق  129 -124)ص

 ابن رواية، معين البن> الرزام معرفة< (.359) ألحمد> الرزام ومعرفة العلل< ينظر: (2)
 األزهررري(. تحقيررق:، 1213 رقرر  294)ص المجمررد( ط:، 92 رقرر  2/39) محرررز

اِزيِّ  ُزْرَعررةَ  ألبرري الَبْرَذِعرريِّ  سررؤاالت<  وزهرروده( ُزْرَعررة أبررو، 399 -2/395)> الرررَّ
 حررات  أبرري البررن> والتعررديل الجرررح< األزهررري(. ت:، 159 رقرر  133 -131)ص

(4/231- 232.) 
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 زيرادة   والخر ِّ  بالكتراب عنايته  ازدادْت  والُمَصنَّفات؛ الكتب على االعتماد
 عاينها. َمن تدهش

 المقررابالت وأصرروم، وتثبيتهررا الكتررب أنسرراب عررن تكلَّمرروا وحينئرر   
، السررماع وطبرراق، الررنَّصِّ  ُمْخَرَزررات عررن فضررال  ، وكيفيتهررا والمعارضررات

 .(1)الرائعة األبحاث ِمن وغيرها
 تكلَّمروا حترى، بالكتب خاص   شيء   كلِّ  على تكلَّموا السبيل ه ا يوف

ين كالقل  الكتابة أدوات على ك   .(2)إلخ، والمحبرة والسِّ

 والبحرث التفتريش في هي وإنما، ألواح   أو خ    في ليست هنا فالقصة
ته. لثبوته واالطمئنان، بالمنقوم الثقة إلى وصوال   واالزتهاد والكد  وصحَّ

ا العل  أهلُ  يقند ل  ول ا ِّفيهرا بخطروط ُوِزَدْت  التي بالكتب دائم  ، مؤل
، أخررى زهرات   ِمرن، كر لك فيها نظروا إنما اإلذعان؛ تمام لها يُْ ِعنوا ول 

ِّرن َرِضريَهُ  ال ي األخير اإلخراج كونها ِمن للتسَكُّد  وهنراك، وفاتره عنرد المؤل
ِّفيها بخطوط ُوِزَدْت  التي الكتب عشرات  ولر ، األئمرة ِمرن ه غيرر أو، مؤل

 شررف اإلمرام كتبهرا التي النسخة مثل، ألصحابها األخير اإلخراج هي تكن
 >القررآن غريرب تفسرير< كتراب ِمرن بخطِّره (725 )الُمَترَوفَّى الدمياطي الدين
 تفسررير< ِمررن أكثرهررا أخرر  تعليقررات الرردمياطي عليهررا وَعلَّررقَ ، ُعَدْيررر   البررن

                                                 

> اإللمراع، <(527 /1) للخطيرب> الجرامد، <(544 )ص> الفاصرل الُمَحردِّث< ينظر: (1)
 (.172، 199، 192، 149، 135 )ص لعياض

 للسمعاني.> واالستمالء اإلمالء أدب< ينظر: (2)
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مها وال، ُعَدْيرر ابرنِ  لكتراب األخيرر اإلخراج فليست، (1)>الطبري  علرى يَُقردِّ
 كالدمياطي. كبير   إمام   بخ ِّ  وزودها األخير اإلخراج

ا لريج مرا للر هبي >االعتدام ميدان< أصوم في ُوِزدَ  كما  فري موزرود 
ال هبيِّ  بخ ِّ  الكتاب ِمن المتداولة الموزودة القطعة

(2).  
 يوزرد ال مرا بعضرها ففري >الته يب ته يب< أصوم في الحام ك لك

 تكرن لر  كثيررة تراز  نسخته حاشية على حجر   ابنُ  أضاف وقد، اآلخر في
 اهلل ولري خدانرة نسرخة طرالد لمرن ظراهر   وه ا، للكتاب األوم اإلخراج في

 األخرى. الكتاب بسصوم مقارنة (527 - 525/)رق 
؛ باب   وه ا  بخطروط ُوِزرَدْت  التي للكتب العلماء نظرة يكشن واسد 

ِّفيها  اإلخرراج كونهرا له  يتسكَّد حتى، الدوام على ب لك قناعته  موعد، مؤل
 لنفسه. المؤلِّن ارتضاه ال ي األخير

 بخ ِّ  المكتوبة األصلية النسخة ومكانة قيمة عن كله ذلك يكشن كما
ة على غيابها تسثير عدم مد، المؤلِّن  الردالئل قيرام عنرد وثبوتره النَّقرل صرحَّ

 ذلك. على والبراهين
 يكشرن كمرا العلمري؛ الواقرد في مكانتها عن يكشن رى:أخ وبعبارة  

 بشخصها. وزودها على بالنَّْقل الثقة توقُّن عدم عن

                                                 

را ُتنشرر، لي دراسة   في زمعُتها وقد، قبلُ  ِمن التعليقات ه ه ُتنشر ول  (1)  اهلل شراء إنْ  قريب 
 تعالى.

 (.129/)رق  بالرباط العامة الخدانة محفوظات ِمن وهي (2)
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 فيره تؤثِّر وال، النَّْقل في شيء   كل   ليست لكن ها ومندلتها؛ مكانتها فلها
 المتقنرة فروعهرا تقروم أنْ  لجرواز هري؛ وغابرت المتقنرة فروُعهرا حضَرْت  ِإنْ 

 مكانها.
، األصلية النسخة ِمن ك لك وُسِمَعْت  الفروع تلك ُتِسَختان ِإن فكين

 .؟البخاري اهلل’عبد ألبي >الفاخر الصحيح< في تحقَّق كما
 الناصررعات للحقررائق اإلذعرران سرروى المنصررن العاقررل يسررد ال هنررا

 .>األباطيل< عن والكن
 الوكيل. ونع  حسبنا هو، والمستعان الهادي وحده واهلل
 

 وتوصيات خاتمة
 األمرور بعرض إلرى اإلشرارة فتجدر إليه؛ وصلنا ما إلى وصلنا قد وإذْ 
 كالتالي:

:  الطررريقتين بررين بررالجمد غيررره عررن >البخرراري صررحيح< انمرراز أوال 
 فل ، مع ا، والكتابة السماع وهما:، المعارف نَْقل في البشر لدى المعروفتين

 وحده. السماع أو، وحدها الكتابة على يعتمد
 البخراري قرام الر ي، المكتروب الرنص هرو >البخاري صحيح< ثاني ا:

م وال يختلن ال، النبوية األحاديث ِمن بَجْمعه  وعراء باختالف يتغيَّر أو يتبد 
 الحف .
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 الناس لتعرين، كثيرة لجهود   بحازة   >البخاري صحيح< يدام ال ثالث ا:
 بعلروم الشائد الجهل ظلِّ  في خاصة  ، وقضايا مسائل ِمن حوله ما وشرح، به

 خاصة. السنة وعلوم، عامة اإلسالم
ِّفيهرا بخطوط الكتب لوزود رابع ا:  ال لكرن كبيررة؛ وأهميرة مكانرة مؤل

 لكونهرا ُتْعَتَمرد ولر  ُوِزَدْت  ربما بل بغيابها؛ يبطل وال، عليها النَّْقل يتوقن
 للمؤلِّن. القدي  اإلخراج

ا:  >المردراس< إلرى >البخراري صرحيح< ب دخام البحث يوصي خامس 
 مد خاصة   والترقِّي؛ للنجاح مادة   ومدارسته ِحْفظه يكون وأنْ ، >الجامعات<و

ة المسلمين حازة  وتعالى. سبحانه اهلل كتاب بعد إليه الماس 
ررا:  >المرردارس< فرري دراسررية مررادة ب شرراعة البحررث يوصرري كمررا سادس 

 خاصة. >الصحيحين<و، عامة التراث عن >الجامعات<و
 

 والمراجع المصادر
:  المخطوطات: أوال 

 االسكوريام. مخطوط، النصيح فادةإ -1
 - 525/)رقرر  اهلل ولرري خدانررة نسررخة، حجررر البررن، التهرر يب تهرر يب -2

527.) 
 (.297/)رق  إبراهي  داماد خدانة، البخاري صحيح -3

 (.192/)رق  برلين، الدولة بمكتبة مخطوط، البخاري صحيح -4
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 (.544/)رق  ب يران، التراث إحياء مركد، البخاري صحيح -5
 أغررا يوسررن بخدانررة، البصررري سررال  ابررن سررخةن، البخرراري صررحيح -9

 (.5555/)رق 
 (.355/)رق  كوبريلي بخدانة، البقاعي نسخة، البخاري صحيح -7
 (.994/)رق  المكي الحرم نسخة، البخاري صحيح -4
 (.732/)رق  الظاهرية نسخة، البخاري صحيح -9

 طبقبرو بخدانرة مخطوط، عشرة الحادية الغدولي نسخة، البخاري صحيح -12
 (.241/)رق  سراي

 19/)رقر  اإلسركندرية بلديرة بمكتبرة، الغدولي نسخة، البخاري صحيح -11
 حديث(.

 (.422/)رق  يازمة بخدانة، القيصري نسخة، البخاري صحيح -12
 (.244/)رق  سعود الملك بجامعة، الكازروني نسخة، البخاري صحيح -13
، 774/)رقرر  صرروفيا آيررا بخدانررة، المنرروفي نسررخة، البخرراري صررحيح -14
 (.779و
 كررروبريلي بخدانرررة، الخامسرررة النرررويري نسرررخة، البخررراري صرررحيح -15

 (.392/)رق 
 السرليمية المكتبرة مخطروط، السرابعة، النرويري نسخة، البخاري صحيح -19

 .(1242 /رق )، بسدرنه
 (.495 /)رق  الكويت أوقاف نسخة، البخاري صحيح -17
 (.799/)رق  صوفيا آيا نسخة، البخاري صحيح -14
 (.774/)رق  صوفيا آيا نسخة، البخاري صحيح -19
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 (.422/)رق  صوفيا آيا نسخة، البخاري حيحص -22
 (.423/)رق  صوفيا آيا نسخة، البخاري صحيح -21
 (.415 - 413/)رق  صوفيا آيا نسخة، البخاري صحيح -22
 (.419/)رق  صوفيا آيا نسخة، البخاري صحيح -23
 (.421/)رق  صوفيا آيا نسخة، البخاري صحيح -24
 (.437/)رق  صوفيا آيا نسخة، البخاري صحيح -25
 (.192/)رق  أغا بشير نسخة، يالبخار صحيح -29
 (.7245/)رق  سعود الملك زامعة نسخة، البخاري صحيح -27
 (.93/)رق  سلطان اسميخان خدانة نسخة، البخاري صحيح -24
 (.1247/)رق  الفاتح خدانة نسخة، البخاري صحيح -29
 (.373/)رق  اهلل زار خدانة نسخة، البخاري صحيح -32
 .(929/)رق  لي اللي خدانة نسخة، البخاري صحيح -31
 (.577 /)رق  مال مراد خدانة نسخة، البخاري صحيح -32
 (.727و، 729/)رق  عثمانية نور خدانة نسخة، البخاري صحيح -33
 (.423/)رق  اهلل ولي خدانة نسخة، البخاري صحيح -34
 (.334/)رق  باشا راغب نسخة، البخاري صحيح -35
 (.97/)رق  السلطان والدة طرخان نسخة، البخاري صحيح -39
 (.99/)رق  السلطان والدة رخانط نسخة، البخاري صحيح -37
 (.1292/)رق  بالمغرب كنون اهلل’عبد نسخة، البخاري صحيح -34
 (.929/)رق  لي اللي نسخة، البخاري صحيح -39
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 (.914/)رق  لي اللي نسخة، البخاري صحيح -42
 (.925/)رق  المكي الحرم مكتبة نسخة، البخاري صحيح -41
 (.949/)رق  عثمانية نور نسخة، البخاري صحيح -42
 (.997/)رق  عثمانية نور نسخة، خاريالب صحيح -43
 (.723/)رق  عثمانية نور نسخة، البخاري صحيح -44
 (.1479/)رق  يازمة نسخة، البخاري صحيح -45
 صوفيا آيا مخطوط، حبان البن، المجروحون -49
 بالربراط العامرة الخدانرة مخطروط، الر هبي بخر  قطعة، االعتدام ميدان -47

 (.129/)رق 

 (.499/)رق  الفاتح خدانة، الساري ىدَ هُ  -44
 (.432/)رق  علي شهيد خدانة، الساري ُهَدى -49
 (.55و، 54/)رق  السلطان والدة طرخان خدانة، الساري ُهَدى -52
 (.529/)رق  أفندي عاطن خدانة، الساري ُهَدى -51
 (.211/)رق  زامد يني خدانة، الساري ُهَدى -52

ا:  المطبوعات: ثاني 

 الضرعفاء ابرهكت تحقيرق مرد النبويرة السرنة فري وزهروده الرازي ُزْرَعة أبو -53
، الهاشرمي سرعدي الردكتور وتحقيرق: دراسة، الَبْرَذِعيِّ  أسئلة على وأزوبته
 ط:، المنررورة بالمدينررة القرري  ابررن ومكتبررة، بالمنصررورة الوفرراء دار الناشررر:

 .م1949 الموافق، 1429، ثانية
 بتحقيقي.، الهادي’عبد البن، الَفَرْبرِيِّ  عن البخاري رواة بين االختالف -54
 للسمعاني.، واالستمالء ءاإلمال أدب -55



 55 

 للقسطالني.، الساري إرشاد -59
 للخطابي.، الحديث أعالم -57
 ُرشيد. البن، النصيح إفادة -54

 لعياض.، اإللماع -59
 للسمعاني.، األنساب -92
 العروس تاج -91
 الدوري. برواية، معين ابن تاريخ -92
 لل هبي.، اإلسالم تاريخ -93

ْفر، خيثمة أبي البن، الكبير التاريخ -94  يقي.بتحق، منه الثالث السِّ
 بالسعودية.، المتميد الناشر ط:، للبخاري، الكبير التاريخ -95

 الهند. ط:، للبخاري، الكبير التاريخ -99
 عساكر. البن، دمشق تاريخ -97
 للخطيب.، السالم مدينة تاريخ -94
 السعودية. ط:، للبازي، والتجريح التعديل -99
 المغرب. ط:، للبازي، والتجريح التعديل -72
 التعليق. تغليق -71
 دار الناشررر:، الغفررار’عبررد سررعيد المحقررق:، بللخطيرر، العلرر  تقييررد -72

 م.2224، 1429، أولى ط:، االستقامة

 للجياني.، المهمل تقييد -73
 قطر. ط:، نقطة البن، التقييد -74
 للبخاري الصحيح الجامد شرح التلخيص -75
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 للمدي.، الكمام ته يب -79
 األثير. البن، األصوم زامد -77
 للخطيب.، الجامد -74
 حات . أبي البن، والتعديل الجرح -79
 لل هبي.، البخاري ترزمة فيه زدء   -42

 بلبان. البن، الخمسة األئمة عن أحاديث خمسة فيه زدء -41
 للكالباذي.، البخاري رزام -42
 للشافعي.، الرسالة -43
 حنبل. بن’أحمد اهلل’عبد ألبي األثرم سؤاالت -44
اِزيِّ  ُزْرَعةَ  ألبي الَبْرَذِعيِّ  سؤاالت -45  الهاشمي. ت:، الرَّ
اِزيِّ  ُزْرَعةَ  ألبي الَبْرَذِعيِّ  سؤاالت -49 ، األزهري علي بن’محمد تحقيق:، الرَّ

، 1432، أولررى ط:، القرراهرة، والنشررر للطباعررة الحديثررة الفرراروق الناشررر:
 م.2229 الموافق

 مؤسسة ط:، وآخرين األرنؤوط شعيب ت:، لل هبي، النبالء أعالم سير -47
 الرسالة.

 الرشد. مكتبة الناشر:، بتحقيقي، لألبناسي، الفياح الش ا -44

 الرسالة. ط:، بانح ابن صحيح -49
 السلطانية. ط:، البخاري صحيح -92
 الباقي.’عبد بترقي ، مسل  صحيح -91

 وزهوده. زرعة أبو = زرعة ألبي، الضعفاء -92
 للسخاوي.، الالمد الضوء -93
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 يعلى. أبي البن، الحنابلة طبقات -94
 الخانجي. ط:، سعد البن، الكبير الطبقات -95
 اهلل.’عبد برواية، ألحمد الرزام ومعرفة العلل -99
 والجريسي. الحميد ب شراف، حات  أبي البن، العلل -97
 للعيني.، القاري عمدة -94
 أحمد. بن’للخليل، العين -99

 حجر. البن، الباري فتح -122
 اإلسالمي. الغرب ط:، خير ابن فهرسة -121

 للكرماني.، الدراري الكواكب -122
 الصميعي. ط:، حبان البن، المجروحون -123

 المعرفة. ط:، حبان البن، المجروحون -124
 فارس. البن، اللغة مجمل -125

اَمُهْرُمِديِّ.، الفاصل الُمَحدِّث -129  للرَّ
 سيده. البن، المحك  -127
 عب اد. ابن للصاحب، اللغة في المحي  -124

 الصحاح. مختار -129
 األنوار. مشارق -112
 قرقوم. البن، األنوار مطالد -111

َدِفيِّ  أصحاب معج  -112  اإلبياري. ط:، الصَّ
 الثقافة. ط:، الصدفي أصحاب معج  -113
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 السبكي. للتاج، الشيوخ معج  -114
 الهيلة. ت:، بالمحدثين مختصال المعج  -115

 السيوفي. ت:، ال هبي شيوخ معج  -119
 الهيلة. ت:، ال هبي شيوخ معج  -117
 األزهري. ط:، محرز ابن رواية، معين البن، الرزام معرفة -114
 المجمد. ط:، محرز ابن رواية، معين البن، الرزام معرفة -119
 الفوائد. عال  ط:، القي  البن، السعادة دار مفتاح -122

 فارس. نالب، اللغة مقاييج -121

 الشاط . بنت ط:، الصالح ابن مقدمة -122
، شراهين ابرن أحمرد برن’عمرر حفرص ألبري، ومنسروخه الحرديث ناسخ -123

 ط:، األردن، الدرقرراء، المنررار مكتبررة الناشررر:، الدهيررري سررمير المحقررق:
 م.1944، 1424، أولى

 السلفية. ط:، الساري هدي -124

 
* * * * 
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 المخطوطة والمنطق الفلسفة كتب
 الحسنية الخزانة يف المحفوظة

 >كوديكولوجية مالحظات<
 

 َ ْهري خالد د.
 تطوان، الدين أصول كلية

 مــدخــل
 

 مررادا لريج الفنرون من فن أي مخطوطات مع التعامل أن المعلوم من
 منها: ن كر، كثيرة ومعرفية علمية مقاصد تحقيق إلى وسيلة هو وإنما، ل اته

 إنجرراز فرري لهرر  فيرردام يكررون أن عسرراه مررا علررى البرراحثين إطررالع -
 بحوثه .
 مفقودا. أو مجهوال كان بما علما إحاطته  -
 بتحقيقها. يشتغلون التي للكتب أخرى بنسخ إعالمه  -
 مرن أمرة بهرا انشرغلت التري المعرفيرة المجاالت أه  على االطالع -
 هر ا انتشرار مدى على دليل مثال؛ ؛المالكي الفقه في التسلين فكثرة األم .

 مرثال؛ ؛بالفلسـفة االنشغام وقلة، التراث ه ا تحتضن التي مةاأل لدى الفقه
 وإقصائه. الفن ه ا تهميش على تدم



 92 

، لنرا تسرالم   َمثرارَ  كانرت، الجراهدة األحكام من مجموعة ف ن، وعليه
 >المنطق<و >الفلسفة< لمخطوطات كوديكولوجية مقاَربة إزراء على فحفدتنا

م ُحْكر ، األحكام ه ه أبرز ومن .الحسنية الخزانة في المحفوظة  إلرى تحروَّ
 مجهولة كانت المغرب في الفلسفة أن وهو، الباحثين لدى كاد؛ أو ُمَسلَّمة؛

 والتحري . اإلقصاء موقن منها وقفوا، المغاربةَ  الفقهاءَ  وأن، كادت أو
 ندلي أن علينا لداما يكون، النظر محك على الدعوى ه ه وضد وقبل

لنا يالت، النتائجو المالحظات بسه   الم كورة. المقاربة خالم من إليها توصَّ
 الفنرْين مرن فَن را منهمرا واحد كل يتولى، مبحثْين إلى البحث وسنقس 

 منهمرا: واحرد كرل تحت مطلبْين إدراج مد، (المنطقو الفلسفة) الم كورْين
 .>النتائج< مطلب وثانيهما، >المالحظات< مطلب أولهما

 الفلسفة كتب األول: المبحث
 المالحظات األول: المطلب
 كتب من عنوانا (22) عشرين من بسكثر الحسنية الخزانة تحتف  - 1
 اإلزمالي وعددها، أكثر أو واحدة نسخة   عنوان كل تحت وتندرج، الفلسفة
  تقريبا. نسخة (42) أربعون

 أن بيد، الفلسفة في الكتاب بسن توحي العنوانات من كثيرا ألفينا - 5
 مرن ونر كر .>الكيميـاء<و >اإلةيهل الصـنعة<في  بسنه ندرك يجعلنا فيه النظر
 العنوانات: ه ه
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 أيردمر برن’علري بن’يدمرأل >الحكيم لبليناس السبعة الكتب تنقيح< -
 .(1)الجلدكي

 .(2)م كور غير لمؤلن >الحكيم سقراط رسالة< -
 مؤلرنل >الحكـيم أرسطاليس وضعه الذي النيم حساب في رسالة< -

 .(3)م كور غير

 .(4)م كور غير مؤلنل >الحكماء كالم من رسالة< -
ــرح< - ــاب ش ــمس كت ــر الش ــاس األكب ــيم لبلين  غيررر مؤلررنل >الحك
 .(5)م كور

ــرح< - ــاب ش ــار كت ــل() اآلب ــاس  ح ــيم لبلين  غيررر مؤلررنل >الحك
 .(6)م كور

 غيرر مؤلرنل >والعناصـر األشـكال وصـف فـي الفـاخر الدر شرح< -
 .(7)م كور

                                                 

 >.11525>، <11021: <الحسنية ةالخدان( 1)
 >.11021، <الحسنية الخدانة( 2)
 >.11921، <الحسنية الخدانة( 3)
 >.11021، <الحسنية الخدانة( 4)
 >.11021، <الحسنية الخدانة( 5)
 >.11021، <الحسنية الخدانة( 6)
 >.1519، <الحسنية الخدانة( 7)
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 >التميمـي أميـل بـن’محمـد اهلل’بدع ألبي الفالسفة ماء في منظومة< -
 .(1)م كور غير مؤلنل

 - المر كورة الخدانة في محفوظ هو مما كثير وأمثالُها - الكتب وه ه
 وهرو، آخرر فرن تحرت مندرزة لكونها، الفلسفة فن تحت إدرازها يمكن ال
 .>اإلةيهل الصنعة<

 النظرر أن بيرد، الفلسـفة فري الكتراب برسن العنوانات بعض ُتوِه ُ  - 1
 منها: ون كر، >والجداول األوفاق علم<في  أنها نالح  زعلنا يهاف

 .(2)م كور غير مؤلنل >أفالطون دائرة شرح< -
 الكتــب سررلك فرري األخرررى؛ هرري تنرردرج؛ ال العلرر  هرر ا ومؤلَّفررات

 .مقاربتنا عن أزنبية   ب لك فتكون، الفلسفية
 فري >والجـداول األوفـاق<و >اإلةيهل الصنعة<بر الفلسفة اختلطت - 1
 منها: ون كر، الكتب بعض

 .(3)الفيلسوفي روس ل >العشرة المفاتيح اختصار< -
 :(4)مرر كور غيررر جررامدل >القــرنين لــذي اليونــانيين فالســفة ِحكــم< -
 لره يصرنعوا أن اليونـانيين فالسـفة من القرنين ذي طلب الرسالة ه ه تحكي
 .السياسة وأمور الرياسة تدبير مسائل في برمتها تصب وهي .اِحَكم  

                                                 

 >.11021، <الحسنية الخدانة( 1)
 >.9521، <ةالحسني الخدانة( 2)
 ب(. 159 - ب 155> )1191، <الحسنية الخدانة( 3)
 ب(. 44 - أ 47> )5005، <الحسنية الخدانة( 4)
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 علـم< كترب مرد الرسرالة هر ه تتقراطد :(1)الحكي  بسطامل >رسالة< -
 مرد أيضرا تتقراطد أنهرا بيرد، األحجـار أنواع على تكلمت حيث، >الكيمياء
، األربعـة العناصـر ضروء على األحجار على تكلمت ألنها، >الفلسفة<كتب 
 .الهواءو، الماءو، النارو، التراب وهي:

 الحسررن أبرري بررن’الكررري ’عبرردل >الحكمــة وشــمس الظلمــة ســراج< -
 الطبـائع فـي رسـالة عرن عبارة وهي :(2)المختفى عثمان عمرو أبي بن’يحيى

 أيضا. األربعة

 ه ه أرسططاليج كتب :(3)رسطاطاليجأل >األكبر اهلل كنز صحيفة< -
 .األكبر اإلسكندر الملك إلى الرسالة
 علري لجديردل >الهـرامس هـرمس تـدبير فـي القـابس قـبس رسالة< -

 فري، بردايتها فري، بحثرت، لطيفة رسالة وهي :(4)اإلزنيقي خسرو بن’يزلب
 الصررالة عليرره >إدريــس< النبرري باسرر  ذلررك وعالقررة، >هــرمس< اسرر  أصررل

 والسالم.
ُِّن: عليه اعتمد ما أه  ومن  إلرى إشرارة فيره مما، الكريمُ  القرآنُ  المؤل

 .القرآني بالنص الفلسفي للمصطلح التأصيل
                                                 

 أ(. 29 - ب 25> )1205، <الحسنية الخدانة( 1)
 ب(. 44 - ب 34> )1205، <الحسنية الخدانة( 2)
 ب(. 229 - أ 224> )1191، <الحسنية الخدانة( 3)
، أ( 25-أ 21> )1205، <ب( 212-ب 212> )1191، <>251: <الحسنية الخدانة( 4)

>1911> ،<2011> ،<5551.< 
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 .>الكيمياء علم< موضوع مد يتقاطد الرسالة موضوع أن، والمالَح 

 .(1)الفيلسوفي ديمقراطجل >مفاتيح العشرة كتاب< -

 .(2)>وأقواله جابر تصحيحات فيه أفالطون: كتاب< -

 .(3)رسطوطاليجأل >الفراسة علم في مقالة< -

 .(4)م كور غير راو  ل >الوفاة حضرته لما ألفالطون سقراط وصية< -
 اآلتيين: للسببين الفلسفة كتب ضمن الكتب ه ه جإدرا في نتردَّدُ  وال

 إشـارات مرن يخلو لن مؤلَّفه ف ن، فيلسوفا دام ما، المؤلِّن أن أولها:
 النظرر تجروام بعد اإلشارات ه ه فيها وزدنا وقد، مفيدة تكون قد، فلسفية
 فيها.

 علرى المتخصصرين البراحثين يحرث قرد، الرسائل ه ه ذكر أن ثانيها:
 بينها وأيضا، >اإلةيهل الصنعة<و >الفلسفة< بين الحاصل طدالتقا عن البحث
 .>واألوفاق الجداول< وبين

 يغفرل >الحسـنية بالخزانـة المخطوطـة الكتب كشاف< منجد كان - 2
 والحرام، واحردا كتابرا المخطروطَ  يَُعدُّ  حيث، الفلسفية النصوص بعض عن

                                                 

 أ(. 159 - ب 159> )1191، <الحسنية الخدانة( 1)
 >.1111>، <1150: <الحسنية الخدانة( 2)
 أ(. 34 - ب 32> )15110، <الحسنية الخدانة( 3)
 ب(. 47 - أ 47> )2011، <الحسنية الخدانة( 4)
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 المر كور >ينالقـرن لـذي اليونـانيين فالسـفة ِحكم<، ذلك مثام مجموع. أنه
 السياسـة< وهرو، واحرد   كتراب   المجموعَ  أن منه اظَن  ، ي كرها ل  حيث، آنفا
 .(1)رسطوطاليجأل >الرياسة تدبير في

 غفرل ألنره إمرا، النصروص مرن كثيررا >الكشـاف< منجد ي كر ل  - 5
 زعلها ألنه وإما، حين قبل الم كورة، >ألفالطون سقراط وصية< مثل، عنها
 تقييـد<برر وسرمناه الر ي التقييد مثل، (2)>مختلفة تقاييد< عنوان تحت تائهة

 هرر1122 )ت اليوسري مسعود بن’الحسن علي ألبي (3)>العالية األجناس في
 :(4)م(1991 /

 
 
 
 

                                                 

 الخدانرة< منشرورات، عمرور عمرر إنجراز، الحسـنية بالخزانة طوطةالمخ الكتب كشاف( 1)
، 2227 / 1424، 1 ط.، مرراكش، الوطنيرة والوراقرة المطبعرة - الربراط>، الحسنية

 .233’ص.
 .99’، ص.نفسه المرجع( 2)
، والوضـع، والمنـاظرة البحـث وآداب، والمنطـق الحكمة في المخطوطة الكتب فهرس( 3)

 أبري دار، بالربراط الحسرنية الخدانرة منشرورات، بوكراري دالمجير وعبرد َزْهري لخالد
 .52 - 49’، ص.2211 / 1432، الرباط، رقراق

 أ(. 77 - أ 79> )15211، <الحسنية الخدانة( 4)
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 سريحرم، الفلسفية النصوص ه ه مثل إلى اإلشارة إهمام أن شك وال
 فري أهميتهرا تخفرى ال مغربيـة فلسـفية نصـوص علرى االطرالع من الباحثين
 .اإلسالمي الغرب في الفلسفية للمصنَّفات معجم إنجاز

 منجررد يكتفرري حيررث، عنرروان برردون التقاييررد هرر ه أغلررب كرران - 1
 تقييرد قبيل من، صناعته في فنجتهد، للتقييد عام ُمضاف بعنوان >الكشاف<

 الفاسري القصرري يوسرن برن’علي بن’القادر’عبد السعود( )أبي محمد ألبي
 تلخـيص مـن مواضـع في تقييد<بر َوَسَمه، م(1942هر/ 1291 )ت. الفهري
، (2)>العشــر المقــوالت فــي تقريــرات<: هكرر ا صررناعته فآثرنررا، (1)>المفتــاح
 ألمرين: وذلك

 علررى تقريــرات بسنهررا التصررريح فيهررا ورد الكترراب بدايررة أن أولهمــا:
 :>التلخيص<

 
 
 
 
 

                                                 

 .111’، ص.المخطوطة الكتب كشاف( 1)
 .39 - 34’، ص.والمنطق الحكمة في المخطوطة الكتب فهرس( 2)
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 .>العشر المقوالت< وه فيه المعالَج الموضوع أن ثانيهما:
 إمررا، >الكشــاف<فرري  المرر كورة العنوانررات فرري نتصرررف كنررا وأحيانررا

 للنص. مالئمة غير دامت ما كليا وإما، زدئيا
 كلمة إثبات عن يغفل ما كثيرا أنه، للعنوان الجدئي التعديل أمثلة فمن

 >العشرة المفاتيح< عنوان، ذلك من منه. زدء أنها مد، العنوان في >كتاب<
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، (1)(م.ق. 459 حرردود فرري )عرراش الفيلسرروفي لررديمقراطيج نسرروبالم
 بدايــة مررن لرره أخرر ا، (2)>مفــاتيح العشــرة كتــاب<: هكرر ا إثباترره والصررحيح
 .المخطوط
 تصـحيحات فيـه أفالطـون كتـاب<، للعنوان الكلي التعديل أمثلة ومن

ــابر ــاف<فرري  ورد إذ، آنفررا المرر كور، >وأقوالــه ج : هكرر ا عنوانرره >الكش
 حيران برن’زرابر موسرى أبري إلرى نسربته مرد، >أفالطـون بكتا مصححات<

 فري المر كورة العبرارة مرن أخر ه حيرث، (3)م(415هرر/ 222 )ت. الكوفي
 :>1150< النسخة من األولى الورقة قبل الوقاية صفحة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .419’، ص.المخطوطة الكتب كشاف( 1)
 .192 - 159’، ص.والمنطق الحكمة في المخطوطة الكتب فهرس( 2)
 .415’، ص.المخطوطة الكتب كشاف( 3)
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 المشرار النسـخة بدايـة بهرا ُزي نرت التري، الزخرفـة ألن، نظر فيه وه ا
 جابر أعمال تصحيحات في أفالطون كتاب<: هك ا العنوان فيها ثبت، إليها

 :>وأقواله
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 فري ُوِسرَمْت  فقد، >1111< للرق  الحاملة وهي، األخرى النسخة أما
 والبحــر المــاهر الحكــيم مصــحَّحات كتــاب شــرح<: هكرر ا العنــوان صــفحة
 حيــان بــن’جــابر موســى (1)أبــي العــارف األســتاذ تــأليف، أفالطــون الزاخــر
 :>الصوفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 أبو. األصل: في( 1)
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 هررو لرريج الصرروفي زررابر أن يفيررد، >1150< النسررخة عنرروان حيررث
 الثاني أن بيد، أفالطون كتاب على تصحيحاته أحده  زمد وإنما، المؤلِّن
 تصـحيح أنره ال، أفالطـون لكتـاب شـرح أنه إفادة مد، إليه نسبته في صريح

 له.
 العنرروانين أحررد هررو إثباترره الوازررب فررالعنوان، أمررر مررن يكررن ومهمررا
 النسررخة عنرروان رزحنررا وقررد، النسررختين عنرروان صررفحة فرري المرر كورين

، (1)>فيـه< تصريرل >في< األداة تغيير وهو، عليه طفين تعديل مد، >1150<
 وهر ا، لجرابر صرحَّح ال ي هو أفالطون أن يفيد >في< بالحرف العنوان ألن
 يستقي . ال

 هايَُعردُّ  >الكشـاف< منجرد زعل إذ، الكتب بعض عنوانات تشابه - 0
 العقـل تـدبير فـي السياسـة قـانون كتـاب<، ذلرك ومن واحد. لكتاب نَُسخا

 فـي السياسـة< نسرخ ضمن أدرزه حيث، (2)أرسططاليج لحكي ل >والرياسة
 فرري تشررابها وإن، الكتررابين ألن، صررحيحا لرريج وهرر ا .(3)>الرياســة تــدبير

 بعضهما. عن مستقالن ف نهما، بها ِصيغا التي المفردات
ــيعالموا أهرر  - 9 ــفية ض ــاء فيهررا ألررن الترري، الفلس ــرب فقه ، المغ

 مناقشرة وستستي، >الممكن أقسام<و، >العشر المقوالت<: وهما، موضوعان
 .>النتائج< مطلب في معرفيا المسسلة

                                                 

 .154 - 157’، ص.والمنطق الحكمة في المخطوطة الكتب فهرس( 1)
 >.1111، <الحسنية الخدانة( 2)
 .233’، ص.المخطوطة الكتب كشاف( 3)
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، المسـلمين الفالسـفة مرن فهرسرناها التي الكتب في يَْحُضر ل  - 10
 .الحفيد رشد ابنُ و، سينا ابنُ  إال

 اآلتية: كتبه على ناوقف فقد، سينا ابن أما

 .(1)>الحميات في أرجو ة< -

  .(2)>األجساد صحة في أرجو ة< -

  .(3)>الطب في أرجو ة< -

 .(4)>العزيزة التحفة< -

 .(5)>األحالم تفسير< -
 كتــــاب< وهررررو، منرررره األوم الجرررردء) >الحكمــــة فــــي الشــــفاء< -

 :(6)(>الموسيقى
 

                                                 

 >.195، <الحسنية الخدانة( 1)
 >.11111>، <2111: <الحسنية الخدانة( 2)
>، 15111>، <1111>، <1001>، <5011>، <212: <الحسررررررررررنية الخدانررررررررررة( 3)

>15191> ،<11521.< 
 >.1205>، <5950>، <5011>، <212: <الحسنية الخدانة( 4)
 >.15111، <الحسنية الخدانة( 5)
 >.1915، <الحسنية الخدانة( 6)
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 .(1)>الطب في القانون< -

بات في منظومة< -  .(2)>والحكمة الطب مجرَّ

 .(3)>سينا ابن وصية< -
 اآلتية: الكتب على له وقفنا فقد، رشد ابن وأما
 ونهايـة المجتهـد بداية< وهو، >العالي الخالف<في  المشهور كتابه -
 .(4)>المقتصد

 .(5)>اإلحياء على تعليقه في رشد ابن كالم من تقييد< -

 .(6)>الطب في سينا ابن أرجو ة شرح< -

 .(7)>الطب في الكليات< -

 النتائج الثاني: المطلب
 إنهرا حيث، اإلبداع من المغاربة لدى الفلسفية المصنفات خلت - 1
رة كانت  عليها طغى وله ا، السابقين المسلمين الفالسفة مباحث لبعض مكرِّ

                                                 

 >.11505>، <5090< >،1119: <الحسنية الخدانة( 1)
 >.11111>، <2111: <الحسنية الخدانة( 2)
 >.195، <الحسنية الخدانة( 3)
 >.5151>، <5511: <الحسنية الخدانة( 4)
 >.11025، <الحسنية الخدانة( 5)
 >.15019>، <1052>، <5115>، <5090>، <1959: <الحسنية الخدانة( 6)
 >.10919، <الحسنية الخدانة( 7)
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ه ، شـروحهمو، منظوماتهم في يظهر كما، التلقيني والهازج التعليمي التوجُّ
 .المتون بعض على، تعليقاتهمو، واشيهمحو

ــفة فرري المغاربررة المصررنفون كرران - 5  فررارس سبيكرر، فقهرراء الفلس
هررر/ 1255 )ت. الديرراتي وادي’لعبرردا يوسررن بررن’الحسررن بررن’العديررد’عبررد

 يوسررن بررن’علرري بررن’القررادر’عبررد السررعود( )أبرري محمررد أبرريو، م(1945
 برن’الحسرن علري وأبي، م(1942هر/ 1291 )ت. الفهري الفاسي القصري
  .م(1991هر/ 1122 )ت. اليوسي مسعود

 المغربـي الفقيـه انشـغال عرن تكشرن حيرث، زردا مهمة التفاتة وه ه
 موقفرا يقرن لر  أنره بمعنى مباحثها. تلقين على وِحْرِصهِ ، الفلسفي بالدرس
 ممرا، الغدالري حامد أبا المغاربةُ  فيها خالن نقطة وه ه .الفلسفة من عدائيا
 .تقليد بدون زاليينغ كانوا أنه  يؤكد

 عررن متميرردا يجعلرره، الفلســفي بالــدرس المغربــي الفقيــه انشررغام - 1
 الحسررن أبرو ُوِصرن فقرد، للفلسـفة العررداء ناصرب الر ي، المشـرقي الفقيـه
 سرالكا، التصـوف إلرى النازعين العصر فالسفة من كان< بسنه السبتي المسفِّر

 الفلسـفة علرى حامرليت لر  أنه إال ]...[ الغدالي حامد أبي مسلك ذلك في
 ُعررَِف  َمرن المغاربـة الفقهـاء من وزدنا بل، (1)>حامد أبي تحامل الفالسفةو

 برن’محمرد اهلل’عبرد كرسبي، العلـوم لسـائر تعاطيره مرن أكثرر للفلسفة بتعاطيه
 ُرئري؛ مرا< بسنره ُحلِّريَ  ال ي، م(1324هر/ 725 )ت. البقام علي بن’محمد

                                                 

ــو ( 1) ــيال النب ــي مغرب ــي األدب ف  ، 1992 / 1342، الثقافررة دار، گنررون اهلل’لعبررد العرب
 .159’، ص.1 ج.
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ررل َمررن وقترره؛ فرري ررلَهُ  مررا مثررل الفالســفة علــوم مررن حصَّ ، الديانــة مررد، َحصَّ
 .(1)>الشريعة مد والوقوف

 اهلل’عبررد أبررا بالرر كر ونخررص، >الفيلســوف<بررر ُوِصررن مررن ومررنه 
 نُِعرت فقرد، م(1943هرر/ 1295 )ت. السوسي الروداني سليمان بن’محمد

 .(2)>البارع الفلكي، الفيلسوف، الجامد، العالمة<بر
 أبرا بر لك وأقصرد، >يرالشره المغربي الفيلسوف<بر ُوصن من ومنه 

 .(3)التطواني الحسني اإلدريسي الوزاني اهلل’عبد بن’التهامي محمد
 المغررررب عالمرررة<و، >الفيلسررروف العالمرررة<برررر ُوصرررن مرررن ومرررنه 

هرر/ 1392 )ت. الرافعري أحمد بن’محمد اهلل’عبد أبا به وأقصد، >وفيلسوفه
 .(4)م(1941

ــوم فرري مشرراركة لرره كرران< مررن ومررنه  ــفية العل  زيررد سبيكرر، >الفلس
 .(5)م(1944هر/ 1299 )ت. الفاسي القادر’عبد بن’الرحمن’عبد

                                                 

 .214’، ص.1’، ج.نفسه المصدر( 1)
 .244’، ص.1’، ج.نفسه المصدر( 2)
 بعــد اإلســالمية العلمــاء حركــة عــن ونبــذة عشـر الرابــع القــرن فــي المغــرب أعــالم مـن( 3)

 تحقيرق، الكتراني الهردى نرور زمرد، كتانيال الباقر محمد بن’الرحمن’لعبد االستقالل
 ، 2221 / 1421، 1 ط.، بيررروت، البيررارق دار، الكترراني علرري بررن’حمرردة محمررد
 .253 ص.

 برن’اهلل’لعبرد (1915 إلـى 1900 )مـن العشـرين القـرن فـي بـالمغرب ونهضته التأليف( 4)
 .79، 92’، ص.1945، الرباط، المعارف مكتبة، الجراري العباس

 .245’، ص.1’، ج.غربيالم النبو ( 5)
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 فهر  فري ُتِعرينُ  لكونهرا، تعلُّمها ضرورة على تالمي ه حض َمن ومنه 
 يوسرن برن’العربري محمرد يقوم، تعالى اهلل إلى الوصوم في وأيضا، الدين

رلُوا<: لمريديـه وصـيته فريم( 1942هرر/ 1252 )ت. الفهري الفاسي  وَحصِّ
، محقِّرق   شيخ   لك  ُسنِّيَ  إنْ  ث  وأساسه. الدين ه ا أصل ف نه، االعتقاد مَ عل

، برسس فرال، اإلسـالمية الفلسفة تحقيق أمكن وإن، الكالم علم عليه فاقرءوا
، ضربطا والعبرارة، سرعة والكرالم، قروة والفكررَ ، نفروذا العقل ُتْكِسبُ  ف نها

، اسرُتْعِمل علر  أي فري للنظرر خرادم وهي، (1)زرأة والناظر، سدادا والنظر
، المنطـق يعرف ال من<: عرفة ابن الشيخ قام وقد، المنطق علم فيه وأهمها

 .(2)>به فاعتنوا، طلبه تيسر إن، متداَوم عل  وهو، >بعلمه يوثق ال
اخُ  انشغل - 1  الكتـب بعرض مرن منقولرة فقررات بنقرل المغاربـة النُّس 
 طـرر فري يكتبونهرا أو، البـيض الورقـات بهرا يملؤون كانوا حيث، الفلسفية
 ينسخونها. التي الكتب

 فــي البســيط<بررر التعريرن فرري واحرردة :فلسـفية بقبــائس لرر لك ونمثرل
 ورابعرة، >الجـوهر معنـى<في  وثالثة، >الفلسفة معنى<في  وثانية، >الفلسفة

 فري، متنوعرة أخررى قبرائج ضمن، الناسخُ  نقلها، >المخلوقات أقسام<في 
 الجمـع بغريب والفهوم األذهان تشريف<ب كتا من (3)>1555< النسخة آخر

                                                 

 زرءة. األصل: في( 1)
 أ. 97 الورقة>، 15110، <الحسنية الخدانة، الفاسي العربي لمحمد وصية( 2)
 أ. 39 الورقة في موضعها( 3)
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 األزهررري الطحررالوي اللطيررن’عبررد علرري بررن’محمرردل >العلــوم مــن لطائفــة
 :(1)م(1779هر/ 1192 عام حيا )كان المالكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ب(. 34 - ب 1> )1555، <الحسنية الخدانة( 1)
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 مشـرقي بخـط مكتوبرة >األذهـان تشـربف< من النسخة ه ه وإن، ه ا
 :َوَسط   سريع ربيمغ بخط مكتوبة الم كورة القبائج أن بَْيدَ ، (نَْسخ)
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 يستي: ما إلى النسخة ه ه في المستعَملة الخطوطة وُتحيل
 المشرق. من مجلوب   الكتابَ  أن -
رت الر ي، المغربـي الخـط بدليل، تملَّكه المغاربة أحد أن -  بره ُطررِّ
 بخـط   كترب المشـارقة النسـاخ مرن أحردا نعهرد ل  حيث، آخرها في النسخة
 إليها. المشارُ  الطررُ  به نُِقلَْت  كال ي، سريعا خطا كان إذا ماالسيَّ ، مغربي

 النسررخة إليره انتقلرت مررن أحرد أو، تملَّكره الرر ي المغربري هر ا أن -
 .الفلسفي بالدرس منشغال كان، بعده

 أو رسرائل بسنهرا ُتروِه  نصوصرا يكتبرون النسراخ بعض كان وقد، ه ا
 عرن تديرد ال - والتحقيرق ظررالن بعرد - أنهرا والحرام، برأسرها قائمة تقاييد
 بَْعُد. عليها نقن ل  الفلسفةِ  في كتب   من منقولة كونها

 اآلتية: بالتقاييد ل لك ونمثل

 يبترد  حيرث، (1)مر كور غيرر مؤلرنل >الكيـف مقولـة فـي تقييد< -
 مح وف. بكالم مرتب  أنه يعني مما، >ثم< العطن بحرف المتن

 هرو المرتن؛ يبترد  يرثح، م كور غير مؤلنل >الوحدة في تقييد< -
 مح وف. بكالم مرتب  أيضا أنه يعني مما، >ثم< العطن بحرف اآلخر؛
 حيرث، سرابقا المر كور، رسرطوطاليجأل >الفراسـة علم في مقالة< -
 على تدم كما، لغيره أو، نفسه للمؤلِّن آخر كتاب من زدءا يكون أن نرزح
 بعض في< بارةع خاصة، النسخة أوم في الناسخ ذكرها التي العبارات ذلك

                                                 

 ب(. 297 - ب 299> )15505، <الحسنية الخدانة( 1)
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 كتراب يجمعهرا أخررى مقـاالت ضرمن مقالـة أنره إلرى تحيرل التي، >مقاالته
 واحد.

 منها: ن كر بسمور يوحي وه ا
 .بالفلسفة مستسنسين كانوا - العلماء غير من وأغلبه  - النساخ أن -
 تجرراه - العمرروم حيررث مررن - عرردائيا موقفررا يقفرروا لرر  العلمــاء أن -
ــفة  طرروق عررن يخرزررون إخرراله  ومررا، لعلمررائه  د  َتَبرر العرروامَّ  ألن، الفلس
 الجماهير. على روحية سلطة للعلماء كان التي األزمان في السيَّما، مواقفه 
 كرانوا حيرث، الفلسـفية والرسـائل التقاييـد بنقرل النساخ انشغام - 2
 الكتابرة وهر ه .الطيـر ورقو، األغلفة ظهورو، البيض الورقات في يكتبونها
، صرفحا عنها يضربون المفهرسين زعلت، الوزيدة صالنصو له ه العَرضية

 الكتـب كشـاف< فري مرثال؛ مالَحر ؛ هرو كمرا، أصرال إليهرا ينتبهروا ل  بل
 .>المخطوطة

 النســاخو العلمــاء زانررب إلررى، المغــرب ســالطين بعررض شررارك - 5
ــة ــفة االنشررغامَ ، المغارب ــات بعررض ذلررك علررى ترردم كمررا، بالفلس  المعطي

 حقيقـة بيـان فـي تقييـد< آِخرر فري كتبرت التري العبارة منها، الكوديكولوجية
 الحسني السليماني المواز ابن الواحد’عبد بن’أحمد العباس ألبي، >الهيولى
 :(1)م(1923هر/ 1341 )ت. الفاسي

                                                 

 .المؤل ف بخط وهي( 1)
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ِّفره، اإليجراز غايرة مرد، التقييـد هر ا انتهرى وهنا<: نصها وه ا ، لمؤل
 :>الموا  ابنِ ، السلطانية الحضرة َوِصيفِ 
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ر يمكررن فررال  والسررلطان، بالفلســفة منشررغال الوصرريُن  يكررون أن تصرروُّ
م   أو، لها معاديا  وتعليمها. لَدْرِسها اُمَحرِّ

ــاءُ  أنرردم - 1 ــرِب  فقه ، التنظيررري العررازي برزهررا مررن الفلســفةَ  المغ
ق مرد وتنسرج ، الفقهـي التطـور تواكرب، عمليـة فلسـفة إلرى لتتحوم  التخلُـّ
 .األشعرية العقيدة عن وتدافد، الصوفي

 محمرد >وصية< من نقلناها التي القبيسة في ذلك على مثاال رأينا وقد
 الفاسي. العربي

 يجعلرروه أن إال أبرروا الرر ي، التصــوف فرري ديرردنه  أيضررا هرر ا وكرران
 التصـوفو للفلسـفة العرفـاني التوزره بر لك مخالفين، أخالقيا عمليا تصوفا

 .األندلسو المشرق من كل في
 التري، الفلسـفية المباحث أه  أن >المالحظات< عنصر في ذكرنا - 0

 هي:، الفلسفية مصنفاتهم في الفقهاء عليها ركد
 منها: ون كر، الممكن أقسام - أ

 .(1)الفاسي يوسن بن’علي بن’القادر’لعبد >الممكن تقسيم في نظم< -
ــرح< - ــنظم هرر ا علررى >ش  العبرردوادي الحسررن بررن’العديررد’لعبررد ال
  ناظ .ال عمة ابن وهو، (2)الدياتي

                                                 

 ب(. 329> )5152، <الحسنية نةالخدا( 1)
، (499 - 492 ص.> )11111، <أ( 327 - ب 329> )5152: <الحسرنية الخدانة( 2)

 أ(. 24 - ب 29> )14295<
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 ونر كر، >العاليـة األجنـاس< برر أيضا وتعرف، العشر المقوالت - ب
 منها:

 :(1)الفاسي علي بن’القادر’لعبد >العشر المقوالت في تقريرات< -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ب(. 19 - ب 11> )15000، <ب( 194 - ب 154> )1155: <الحسنية الخدانة( 1)
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 سربقت وقد، اليوسي علي بن’لحسنل >العالية األجناس في تقييد< -
 إليه. اإلشارة
 أيضا. إليه اإلشارة سبقت وقد، >الكيف مقولة في تقييد< -

 برن’الطيرب محمرد اهلل’عبرد بريأل >الموجودات أجناس في رسالة< -
 .(1)م(1412هر/ 1227 )ت. الفاسي كيران ابن المجيد’عبد

 بررن’السرالم’عبررد محمرد بريأل >العشــر المقـوالت فــي نظـم شـرح< -
 في، لبيتين شرح وهو :(2)م(1994هر/ 1112 )ت. الحسني القادري الطيب

 وهما:، نفسه للناظ  شرالع المقوالت
 زيررد الطويررل األزرق ابررن مالررك
 بيررررده سررررين لررررواه فررررالتوى

 

 فرري بيترره برراألمج كرران متكرري 

 فهررر ه عشرررر مقررروالت حررروى
 

 محمرد برن’محمرد بن’أحمد بن’حمدأل >العشر المقوالت في نظم< -
 .(3)م(1742هر/ 1197 )ت. السجاعي

 نر كرو، المغربـي بـالخط المكتوبرة، المشـرقية النصـوص عن ناهيك
 منها:

                                                 

 (.129 - 113ص.> )11112، <الحسنية الخدانة( 1)
 ص.> )11151، <(12 ص.> )11915، <أ( 195> )92111: <الحسرررنية الخدانرررة( 2)

999 - 972.) 
 ب(. 123> )1512، <الحسنية الخدانة( 3)
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ــالة< - ــي رس ــق ف ــى تحقي ــة معن ــادير النقط ــة والمق ــم القائم  >بالجس
 .>العشر المقوالت< في رسالة وهي، (1)الرومي الالزروني اهلل’لطنل

 البليردي محمرد برن’محمردل >المقـوالت علـم فـي السـعادات نيل< -
 .(2)م(1793هر/ 1179 )ت. الحسني المالكي المصري

 أقسـام< فري الترسلين علرى التركيرد سرر عرن التسالم على يحثنا وه ا
 أوليرا زوابا نجيب أن ويمكن غيرهما. دون، >العشر المقوالت<و >الممكن

 يستي: ما بسبب كان ذلك أن وهو، فيه بَتَّ  ال
 .>الفلسفة<و >الكالم علم< بين مشتركا قاِسما كونهما -
 .>الكالم علم< لخدمة وسيلة كونهما -

 مرن المديرد إلرى يحتراج دام مرا يراقطع لريج الجرواب هر ا بسن وأُذ كِّر
  تعدزه. التي واألدلة القرائن

 المغربـي الفقيه ازتهد، الم كورين الفلسفيين المبحثين إطار في - 9
 >الكـــالم علـــم< برررين المشرررتركة المصرررطلحات معررراني برررين التمييرررد فررري
 برن’علري برن’القرادر’عبرد منظومـة فري مرثال؛ الحرام؛ هرو كما، >الفلسفة<و

ــام فرري الفاسرري يوسررن  مفهرروم عررن النقرراب كشررن حيررث، الممكــن أقس
 .المتكلمينو الحكماء من كل دىل >الجوهر<

                                                 

 ب(. 14 - ب 12> )11005، <الحسنية الخدانة( 1)
 ب(. 293 - ب 242> )11215، <الحسنية الخدانة( 2)
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 برين الخلر  زرواز عردم على الطالبين تنبيه إلى إشارة ذلك في ولعل
 .الكالمية المباحثو الفلسفية المباحث

 برن’محمرد لفخرالردين المعرفيرة السرلطة أن يؤكد ف نه، صح إن وه ا
 تكرن لر  المغربـي الكالمي الفكر علىم( 1212هر/ 929 )ت. الرازي عمر

 >الكــالم< بررين مرردج الرر ي، الكالمرري منهجرره فرري خررالفوه حيررث، مطلقررة
 .>الفلسفة<و

، الفلسـفية بالنصـوص االسرتدالم مرن المغربيُّ  الفقيهُ  يتردد ل  - 10
 المتررسلهين بصرردر المررواز ابررن اسررتدالم قبيررل مررن، ذلررك األمررر اقتضررى إذا

 فري، م(1942هرر/ 1252 )ت. صردرا( )المال رازيالشي إبراهي  بن’محمد
ــه تقييــد ــولى حــول ل  الفيلسرروف هرر ا إن حيررث، (1)الراغررب بواسررطة، الَهي

 الشـيعة فالسـفةو، عمومرا الفـرس فالسـفة لردى إال يُْعرَرف لر ، (2)الفارسي
 خصوصا:

                                                 

 ب. 4 رقةالو>، 2105، <الحسنية الخدانة، المواز البن الهيولى حقيقة بيان في تقييد( 1)
 رسـالة< بعنروان الفارسـية باللعـة واحرد كتراب عردا، العربيـة باللغـة إال يكترب ل  لكنه( 2)

 >.الثالثة األصول
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 ثيررأل >الحكمة هداية< على شرحه في منحصرا كان به االهتمام ولعل
 بسربب، م(1291هرر/ 992 حردود فري )ت. األبهري عمر بن’مفضل الدين

 علرى يردم، للمغاربرة المعرفيرة المصادر من كانت وشروحه الكتاب ه ا أن
 برن’حسرينل >الحكمة هداية شرح< كرر لبعضها المغربي بالخط نْسخه  ذلك
، مجروهر، دقيرق، مغربـي خـطب المكتروب، الحسريني الميبر ي الردين معد

 :(1)حسن

                                                 

 >.2111، <الحسنية الخدانة( 1)
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 إلرى النصوص ه ه إخراج أن على يدم ف نما، شيء على دم نإ وه ا
 إلنجراز دسرمة مرادة تكرون، زردا مهمرة أسرئلة طررح على سيحثنا، الوزود

 هرر ا أن زرررم وال ُعررْ ِرها. أبررا وتنتظررر، بكرررا زالررت مررا وبحرروث دراسررات
 والنشاط. بالحيوية تنبض نصوصا المخطوطة النصوص ه ه من سيجعل

 غيراب عرن النظرر بغرض، الفلسفة في مغربال فقهاء تسلين إن - 11
ه  أن يمكرن هرل نتساءم: يجعلنا، فيها اإلبداعي الوزه  ولرو، فالسـفة نَُعردَّ
 >الفيلسـوف< إن حيرث، المصرطلح إرسرام في والتساهل التسامح زهة على
ََّن  َمن على يطلق قد لكن، فلسفية نظرية له َمن على يطلق ، الفرن ه ا في أَل
 ؟له معاديا يكن ول 

 كتراب تصرنين مرن سريجعل، الفالسـفة زمررة في إدخاله  أن إخامو
 فالسـفَته سريجعل ألنره، مقبوال أمرا >اإلسالمي الغرب فالسفة معجم< حوم
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 اليرد أصرابد يتجراوزون ال كرانوا أن بعد، بالمئات بل، بالعشرات معدودين
 الواحدة.
 تعليمي   مستوى على ولو، الفلسفة في المغرب فقهاء تسلين إن - 15

 مهجرورة كانرت الفلسفة أن ب طالق؛ زع ؛ َمن دعوى يدحض، إبداعي   غير
 .المغرب في

 غيرر لعلره - زديرد بدليل الدع  ه ا تدحض النتيجة ه ه ف ن، وعليه
ــدليل وهررو - مسرربوق ــوجي ال  ظلررت<: نقرروم أن الصررحيح إذ .الكوديكول
 ءفقهـا مصـنَّفات فري وأيضرا، المغربيرة التردريج أروقرة في حاضرة الفلسفة
، االعتبار بعين األخ  مد، >اإلبداع إلى افتقرت لكنها، ومتكلِّميه  المغرب

 فري متخصصرين لردن ِمرن تسكيرده إلرى يحتراج اإلبداع بعدم عليها الُحْك َ  أن
 براب من ال، الكوديكولوجيا باب من الفن ه ا ولجت إنني حيث، الفلسفة

ص  وراء مرن ذلرك فسريكون، فيهرا أخروض أن األقردار شاءت وإن، التخصُّ
 المقوالت< وبرر >الممكن أقسام< برر علما أحطت فقد، المغربي الفقيه عباءة
 أو الكنـدي كتـب بطرون مرن ال، المغـرب فقهـاء شـروحو أنظام من >العشر

 .رشد ابن أو سينا ابن أو الفارابي
 فــي الفلســفي الفكــر دعررائ  تثبيررت فرري المغربــي الفقيــه أسرره  - 11
 مرن كثير يُِكنُّها التي، العدائية النظرة كلت حد وضد يجب وب لك، المغرب

 .المغاربة للفقهاء المعاصرين المفكرين
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 المنطق كتب الثاني: المبحث
 المالحظات األول: المطلب
 يصل الحسنية بالخزانة المحفوظة، المخطوطة المنطق كتب عدد - 1

 وقرد َتِقلُّ  قد نَُسخ   عنوان كل تحت وتندرج، تقريبا عنوانا (92) تسعين إلى
 تقريبا. نسخة (242) وثمانين مائتين إلى يصل اإلزمالي وعددها، تكثر

 برريأل >المنطقــي المحتصــر<: هرري نَْسررخا المنطقيــة المتــون أكثررر - 5
، م(1492هررر/ 495 )ت. الحسررني السنوسرري يوسررن بررن’محمررد اهلل’عبررد

 الصغير محمد بن’الرحمن’عبد زيد بيأل >المنطق علم في المنورق السلم<و
ــة الجــواهر<و، م(1549هررر/ 953 )ت. ياألخضررر  محمررد برريأل >المنطقي

 أن كمرا، م(1994هرر/ 1112 )ت. الحسني القادري الطيب بن’السالم’عبد
 المتون. به ه تعلَّقت التي تلك هي انْسخ   الشروح أكثر

 غيره من أكثر >المنطق فن< في التصنين من المغرب فقهاءُ  أكثرَ  - 1
 .>فةالفلس< كرر العقلية العلوم من

ــاخُ  أكثرررَ  - 1 ــة النس ــخ مررن المغارب ــب نْس ــق كت  منهررا سررواء، المنط
 .المغربية أو المشرقية

 النتائج الثاني: المطلب
ـــأليفِ  علرررى الشرررديد اإلقبرررام - 1 ـــلٌ  المنطـــق كتـــب نســـخِ و ت  دلي

 الفن. به ا المغاربة عناية على كوديكولوجي
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، خهنْسر وكثررة، المغاربرة لردى، >المنطـق< في التصنين غدارة - 5
 الر ين، المشـرق فقهـاء باينوا وأنه ، بامتياز غداليين كانوا أنه  على يدالن
م. الرافض موقن منه وقفوا  والمحرِّ

 في المغرب علماء أقوام هو الكوديكولوجي الدليل ه ا يدعِّ  ما وأه 
 العبررادة مسررالك مررن مسررلكا اعتبرراره بررل، >المنطــق< برررر والتنويرره اإلشررادة
هُ ، نـوا لهمو فتـاواهم فري قروي حضور له كان إذ، والتشريد ، بعضره  وَعردَّ

 فنرام( 1299هرر/ 994 حروالي )ت. المرازري علري برن’الحسرن علي كسبي
 ألن، أوليائرره مررن أحبرره لمررن إال، بكمالرره تعررالى اهلل هيرريعط ال<، اَوْهِبي رر
 .(1)>به تدرك اهلل’معرفة

 مررن تجليررا، المغــرب صــوفية بعررض نظررر فرري، ‘ النبرريُّ  صررار بررل
ــة الصــالة هرر ه ذلررك علررى ترردم كمررا، >المنطــق< تتجليررا  لمحمررد النبوي

  اللهرر <: م(1799هررر/ 1142 )ت. الشرررقاوي الصررالح محمررد بررن’المعطررى
 الموضــوع نتيجــة، محمررد سرريدنا آم وعلررى، محمررد سرريدنا علررى صررل

 دون، سريرتج كران الكروني النظرام أن، بر لك يقصد ولعله .(2)>والمحمول
                                                 

 المـاجريونكتراب < ضمن منشور، المازري علي ألبي المنطق معرفة إلى الطرق أسهل( 1)
 منشرورات، بنشرريفة لمحمرد> هــ( 1 - 5 )ق. اآلسـفي الكيفيـف المـاجري والحافظ

ــة< ــراث فــي للبحــث آســفي جمعي ــديني الت ــاريخي ال ــي والت Safi < مطبعررة>، والفت

Graphe ،<النشـر الطيبـة األ هـار< أيضرا وانظر، 72’، ص.2229، 1 ط.، آسفي 
، السرلمي الحراج ابرن الطالرب لمحمرد> العشـر المبـاد  مـن العلوم ببعض يتعلق فيما

( 12) تراث سلسلة، أسمير تطاون زمعية منشورات، يالسلم الحاج ابن زعفر تحقيق
 .224’، ص.2’، ج.2227 / 1424، تطوان، العربي الخليج مطبعة

 ’=اللــواء صــاحب علــى الصــالة فــي المحتــاج ذخيــرة< مررن> ‘ النبــي محاســن سـفر( <2)
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 موازينرره فقررد إذا يرررتج فكررري نظررام أي أن كمررا، ‘ محمررد النبرري وزررود
  .المنطقية
، المغررب برالد في المنطقية المتون أه  من َمِتنَْينِ  منسوخات كثرةُ  -
 وهما:

 عشــرة ثمانيــة لرره فهرسررنا حيررث، ألخضررريل >المنــورق الســلم< - أ
 .(1)منه مخطوطة نسخة

 ثمـاني له فهرسنا حيث، لسنوسيل >المنطق علم في المختصر< - ب
 .(2)منه طةمخطو نسخة

 منها: ن كر، مهمة معرفية قضايا عن يكشن وه ا
                                                 

>، 1000، <الحسنية الخدانة، الشرقاوي الصالح محمد بن’المعطى محمد> لوالتاج= 
 ب.19 الورقة

 النسخ وه ه .122 - 94’، ص.والمنطق الحكمة في المخطوطة الكتب فهرس( 1)
 51 - أ 44> )5102>، <1155، <ب( 127 - أ 123> )1512: <هي المخطوطة

> 0020( <ب 19 - ب 13> )1105>، <1555، <ب( 9 - ب 4> )5255، <ب(
 229 - أ 225> )11000، <ب( 227 - ب 222> )11215، <ب( 4 - ب 1)
> 11111، <ب( 43 - أ 34> )15011، <ب( 139 - ب 131> )11115، <أ(
 - ب 45> )11195، <ب( 154 - ب 153> )13374، <ب( 221 - أ 194)

، ب( 221 - أ 222> )11120، <ب( 199 - أ 193> )11105، <أ( 47
 أ(. 194 - ب 194> )11291، <أ( 295 - أ 292> )11191<

 النسخ وه ه .195 - 193’، ص.نطقوالم الحكمة في المخطوطة الكتب فهرس( 2)
> 11155>، <2000>، <1152، <أ( 194 - ب 141> )111: <هي المخطوطة

، ب( 219 - أ 212> )11120، <ب( 72 - ب 93> )11105، <أ( 74 - أ 72)
 (.122 - 129 ص.> )11905، <(434 - 433 ص.> )11911<
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 المغاربة. لدى المعرفية السلطة لعرش المتنين ه ين اعتالء - أ
 النصـوص بعض تعتليها كانت التي، المعرفية للسلطة حد وضد - ب
 األبهري. الدين ثيرأل >إيساغوجي< قبيل من، المشرقية

، التعليقـاتو، الحواشـيو، الشـروح كثررةُ ، ويدكيره ل لك يشفد ومما
ـاخٌ  استنسرحها أو، المغاربـة ألَّفهرا التري سواء، عليهما، األنظامو  مغاربـة نُس 

  .(1)كبير عدد الحسنية الخزانة في منها يوَزد لكن، المشارقة وألَّفها
 

* * * * 
 

                                                 

 .>والمنطق الحكمة في المخطوطة الكتب فهرسفي < ُتَراَزد( 1)
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 وات َجاهاتٌ  ُجهودٌ  الَعَربية؛ الَمْخطوَطاتِ  دَِراَسةُ 

 الطوبي مصطفى الدكتور
 أكادير -  هر ابن جامعة - العالي التعليم أستاذ

 

 دبَّرَرهُ  أو مفروض   حضاري إنعاش   في العربية المخطوطات أغلبُ  تْرقُدَ 
 تكثررر ..فكريررة   وطاقررات   إمكانيررات   وتخبررو، فجررسة علرروم تظهررر .الترراريخُ 

 يتنطررد حالهررا. علررى لقمرران دار، أحيانررا، تبقررىو، والترردريباتُ  التكوينرراتُ 
 على يظهر شيء الو، العال  في المتالط  التراث ه ا لمسساة بحلوم   كثيرونَ 
 مرن النجراة فري لره حر َّ  ال، مشتت   تراث   ..الَكسسِ  حثالة بحج  إال الَواقدِ 
 علرى، حضراري إنَّهُ  إذْ  ؛ذاك أو البلد ه ا في زودهوُ  بقدر إال العصر ظلماءِ 
 علمره فري البلردُ  أفلرحَ  فر ن، فيه يوزد ال ي البلد بحضارة مرتب ، حام كل

ا فسصرربح، المخطرروطِ  لررىإ نظررُره أفلررحَ  وتنميترره واقتصرراده  فَشررلَ  وإنْ ، حديررد 
 نسيا لديه المخطوطُ  فبقيَ ، والتقهقرِ ، والتخلنِ ، البْؤسِ  ويالءُ  عليه مْت اكَ ترَ 

 ..إلرخ الصيانةِ  وانعدامِ ، الحف ِ  وسوءِ ، والالمباالة، الجهل عتمة في منسيا
 فري كبيررين محرورين فري، البحرث اهر  فري، التَّْوِريركِ  عرن سرسرغبُ  إنَِّني
راارِ مَ  أعبرهمرا أو، اإلسالمي العربي المخطوط ربةمقا  اللَّرْبجِ  منطلرق مرن، ق 
 ال ي الفهرسة بمحور األمر ويتعلق، >المخطوط دراسة< أمر في كثيرين عند

 العررال  بقرراع كررل فرري ،العشرررين القرررن مررن الثرراني النصررنِ  فرري، اْشررَتَعلَ 
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 وانتقلرتِ  .انفسره الترراث مؤسسرات عرن منشرورة   أعماال   وأْثَمرَ ، اإلسالمي
ررْنعةُ   اللحظررة فرري، وأصرربحْت ، التنظيرررِ  إلررى الممارسررةِ  نَ ِمرر المرر كورةُ  الصَّ
 الموضروع هر ا فري بْلرهَ ، متخصصرة ورقرة في نحصرها أن من أكبرَ ، الراهنة
 في بنفسي أْسهمتُ  وقد .الناف ة ززاج من النظر علينا يفرضُ  ال ي، دِ الواسِ 
 والعنصررُ  (1).للمخطروطِ  الماديرة اتبرالمميد أكثرر فربطتنري .الُمَماَرَسرةِ  ه ه

 هرو، عنره الحرديث عرن سسرغبُ  وال ي، المخطوط بالتراث المرتب  الثاني
 والتنظيرر، التحقيرق صنعة في الباحثين زهودَ  أنَّ  منطلق من، التراثِ  تحقيقُ 

ا َحُشوم ا الَمَجامِ  ه ا في التنظيرُ  كانَ  أن بعد، رِ حْ البَ  رحابةِ  من أوسد، له  زد 
 المستشرقونَ  فيها كان التي، التحقيق ممارسة وأنَّ ، العشرين القرن اءةبَدَ  في

ْحبَ  ألتِ مَ  قدْ ، َسبَّاقين َرتِ ، بالنَّابِرلِ  الَحابرلُ  متدجَ وا، الرَّ رْنعاتُ  وتكررَّ ، الصَّ
 أحيانرا نقربض فل ، (2)الدمعاتُ  الخدود في واختلطْت ، المقترحاتُ  وتعالَتِ 

رر علررى إال  بمقترحررات التررراثِ  تحقيررق علررى ئينالمبتررد ُهُجررومِ  بعررد دىالص 
 قرابَ  فسْضرَحْت ، العربيةِ  البلدانِ  من كثير   في العواقب مدروسة غير أكاديمية
 المخطروطِ  في النظر وأصبح، التحقيق إلى منها والتعوير التعمية إلى قوسين

  ..المدورين المحققين >لخبطة< إلى العودة من أحسن، أحيانا، هِ نفسِ 

                                                 

، 2223 إلرى 1994 مرن بالربراط الحسرنية بالخدانرة متصررفا كنرت لما ب لك اشتغلت( 1)
 فهرسررة؛كتابين ..وأصرردرنا، الشررائكة القضررية هرر ه فرري للقرروم مهررايد علررى ووقفررت

 وفهرسرة، م 2223، ربراطبال الحسرنية الخدانة منشورات، والصرف النحو مخطوطات
 .م 2223 بالرباط الحسنية الخدانة منشورات، اللغة مخطوطات

 :باإليحاءات المشبد المتنبي بقوم تعريض( 2)
 خررردود   فررري دمررروع   اختلطرررْت  إذا

 

 تبررراكى ممرررن بكرررى مرررن تبرررينَ  
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 مصرطلح مرد ويتجراوب، األولرى بالدرزرة، هنرا هرا، يعنينا ال ي إن
 المحرررور ؛أساسررريين بمحرررورين أعيننرررا فررري يررررتب  مرررا هرررو، >الدراسرررة<

 لغة ومساءلة، المخطوط بَِسنَدِ  المرتبطة الدراسات في يصبُّ  و، الفيلولوزي
، المخطوطات شجرة وتقوي ، والخطية التاريخية خصوصياتها في المخطوط
 وأعتبرر، والعموديرة األفقيرة النصرية القاتوالع، Stemma الشجرة ونوعية

 العرال  فري الدراسراتُ  َزالَرتِ  ومرا، التحقيرق عرن وسرابق   مسرتقل   ام  َجرمَ  أنه
ْسررتُ  وقررد، الخصرروصِ  بهرر ا َزائعررة   العربرري  مررد المثاقفررة فرري اخيررر   توزَّ

 ذلرك ومرن .الغررب فري الفيلولوزيرا إزرائيرة علرى بناء، الغربية الدراسات
، Les manuscrits >المخطوطرات<: كتراب فري الثمينرة المنهجية األفكار
 إلرى األنظرار توزيره فري، شرك ال، سيسره و، (1) بترزمتره اشرتغلت ال ي

 بينهرا الكائنرة العالقرات وفرق، المخطوطرات لمعالجرة الفيلولوزية األرضية
، المرادي المحرور .ثر .المخطروط نوعية معاينة في والطعن، وتدامنيا تدمنيا
 أو المخطروط عل ُ  عليه طلقُ يُ  أصبح ما وهو، للمخطوط يةاألثر المقاربة أي
 كران..(2)المعررب المصرطلح به ا تجاوزا Codicology >الكوديكولوزيا<

 فري المرسلوف علرى غريبرا، العشررين القرن من األخير العقد في، المصطلح
 ترسطيراتِ  علرى مهيمنرا المعرفري البعردَ  لَ َعرزَ  ممرا، العربري بالعال  الدراسة
 الطريقرة على واإلبقاء، االس  تغيير )أقصد المجام ه ا في العرب الباحثين

                                                 

 إن قريبرا وسيصردر بالقراهرة العربية المخطوطات معهد بمؤسسة النشر رهن ناآل يوزد( 1)
 .اهلل شاء

، المخطوطرات علر  فري الثالث السلك دكتوراه لنيل رسالتي في المصطلح ه ا وظفت( 2)
 م. 1997، الرباط، الخامج محمد زامعة اآلداب كلية
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 نتحردثُ  حينما فنحن، .ل لك.(المخطوطات مد التعامل في نفسها القديمة
 ال ف ننرا، المخطروط الترراث خدمرة فري الفرديرة أو المؤسساتية الُجُهودِ  عن

 البعررد زسرامة منطلرق مرن، المر كورين المحررورين هر ين عرن جُ رُ ْخرنَ  نكراد
 فري، ُملِرح   َمْطلرب   العربري العال  في فالفيلولوزيا، منهما المتوخى الدراسي
، المخطوطررات مررد واالنطبرراعي الرر وقي التعامررلَ  إنَّ  إذ .الررراهن الوقررت

 رليررة   أضررحْت ، النسررخ بررين المفاضررلة فرري تصرردر الترري ال اتيررة واألحكررام
 واألسررة، التشرجير معراييرَ  أن حرين فري، الرراهن الوقت في منبوذة   منهجية  
 باحررث أي بغيررة هرري األعلررى النمرروذج /والنسررخة، للمخطوطررات النسرربية
، المعمرور خردائن فري اأفقي ر المشرتتة المخطوطات عال  إلى يدخل حصين
 للمخطرروط النسررخ آالف أو مئررات أحيانررا بررل عشرررات الشررك تضرر  وهرري
 دراسرة فري الراغرب، الفيليولروزي شرهية لره تتحلرب الر ي األمرر .الواحد
 علر  .أما.(1)سيبويه >كتاب<لر حصل كما، المخطوطات بين النسبية العالقة

 هر ا أن منطلرق مرن، الدراسرات كل عن سابقة   أرضية   أنه فسرى، المخطوط
 المكونرات أكثرر ومرا، الوعراءِ  أو للمادَّة استنطاق  ، شيء كل قبل، هو العل َ 

 كثيررة   عناِصررُ  افتخطئن، الكرام مرَّ  عليها نمرُّ  التي بالدالالت الحبلى المادية
ة   فَوائِدُ  وتفوتنا، الكتاب أركيولوزيا في ، والحضاري الثقافي التاريخ في ُمهمَّ

                                                 

 يديرد مرا علرى بعثورها سيبويه لكتاب هامة فيلولوزية أرضية >زنفيين إمبيرت< هيست( 1)
 بعردد العررب البراحثين اءاكتفر علرى مربطن منهرا رد وذلك، للكتاب نسخة ثمانين عن

 بردار نسرخ برسربد هرارون محمد السالم’عبد اكتفى، الواحد للكتاب النسخ من محدود
 :ينظر! واحدة أسرة في تصب وهي، الكتب

les voies de la transmission du Kitab de Sibawayhi 
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 أن يمكن مما، الفكرية والسلوكات، والتقاليد، والعادات، العقليات وتاريخ
 بمفهومره التراريخ مثرل مرن كثيررة لعلروم مغ يا وزادا، حقيقية أرضية يشكل
 ..كثير ذلك وغير، ألماكنيةوا، واألنتروبولوزيا، الواسد

  المؤسساتية الجهود
ا دراسة  ، للمخطوط التصدي إن  أو، الدولرةُ  تتبناهرا سياسة هو، وتنقيب 

، (العربيرة الردوم زامعرة مثرل)الدوليرة المنظمات أو الدولةُ  تتبناها أن يجب
 الصردد هر ا فري المب ولة الجهود عن حديثنا في األولوية نعطي يجعلنا مما

 أو، األحيرران غالرب فري، للدولررة تابع را كيان را المؤسسررة تكرونو، للمؤسسرة
ا  نكرران يمكرن ال إنره الصردد بهر ا .ونقروم.تسرهيالتهاو دعمهرا من مستفيد 
 المخطروط العربري الترراث خدمرة فري وإسرالمية عربيرة مؤسسات إسهامات
 أن اعتبررار )علررى القررارات كررل وفرري، العررال  بقرراع كررل فرري الموزررود

 الحرديث ويمكرن .(مكران أي فري موزرودة إلسالميةا العربية المخطوطات
، العربري الروطن فري، الحكوميرة وغيرر الحكوميرة المؤسسات من عدد عن
 فري تسره  التري المؤسسرات ومرن .المخطروط الترراث لخدمرة تصدْت  التي
 زرائدة خرالم مرن، المغربيرة الثقافة وزارة اإلسالميو العربي التراث خدمة
 فري زوهريرة ومررام أهرداف ذات زرائدة وهي، للمخطوطات الثاني الحسن
، المغرب في الموزودة المخطوطة بالكنوز التعرين إلى تقصد إذ، المغرب
 ب صردار الثقرافي الحردثَ  هر ا وتواكب، منها مرقمنة صور على اليد ووضد
 الكتراب فري أبحراث<: كتراب مثرل المخطوطراتِ  موضروعِ  في سنوي   كتاب
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 العربري الكتاب في أبحاث<: وكتاب، (2)األوم الجدء (1)>المخطوط العربي
 إذ مؤسسراتية مشراريد في شخصيا أسهمتُ و ..(3)الثاني الجدء، >المخطوط
 المغربرري التررراث فرري البحررث فريررق< زهررر ابررن زامعررة حضررن فرري أسسررت

 بررالتراث يشرتغلون الر ين الجررامعيين األسرات ة مرن عرردد بمعيرة >المخطروط
 وتحقيرق المخطوطات في زوالت< كتاب أنشطته ضمن ونشرنا، المخطوط

 الواقد والصحراء سوس في المخطوط التراث خدائن<: وكتاب (4)،>التراث
 اليد وضعنا وقد، الدكتوراه صن في الباحثين، داخله، ونؤطر..(5)>والمآم
 أعررف وأنرا، قبرلُ  معروفة تكن ل  التي الغميسة المخطوطات من عدد على
 خدمرة إلرى الراميرة برادراتالم هر ه مثل تعدم ال العربية الجامعات أن زيدا

  .المخطوط اإلسالمي التراث

 معهررد، الحصررر ال المثرام سرربيل علرى، المؤسسررات هر ه مررن وأذكرر
 يرنهض الر ي، العربيرة الردوم لجامعرة التابد، بالقاهرة العربية المخطوطات

 ومجلته، الدائمة منشوراته خالم من العربي التراث خدمة في زبار بمجهود
                                                 

 .2215 الرباط يةالمغرب المملكة الثقافة وزارة منشورات( 1)
 :اإلسرالمي العربري العرال  فري الكوديكولوزيابرر< موسروم بحرث العمرل هر ا فري ولي( 2)

  >.والمنهج الموضوع في أولية مقاربات
 فيره أسرهمت وقرد م 2217 الثقافرة وزارة منشرورات األعررج محمد الثقافة وزير تقدي ( 3)

 .العربي المخطوط مصطلحات موسوم ببحث
 كليرة، المخطروط المغربري الترراث فري البحث فريق منشورات لطوبيا مصطفى تنسيق( 4)

 .م 2219:زهر ابن زامعة اآلداب
، زهرر ابرن زامعة اآلداب كلية، المخطوط المغربي التراث في البحث فريق منشورات( 5)

 .م 2217
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 فري عنرده المعتمردة المواد وطبيعة، >العربية طوطاتالمخ معهد< المحكمة
 فري الرائردة اإلنجرازات مرن وهرو، (1)المخطوط عل  مثل والتسطير التدريج
 تنروير في ابقة  سَ  أياد   الحفيان فيصل الدكتور لألستاذ وكانت، العربي الوطن
 المخطوطرات دراسرات أهميرة اسرتيعابه على بناء، الم كور بالشكل المعهد
 هرر ه ومررن ..(2)المجررام هرر ا فرري بنفسرره هررو وإسررهامه، وفهرسررتها العربيررة

 مقرهرا يوزد التي، اإلسالمي للتراث الفرقان مؤسسة أيضا أذكر المؤسسات
 نهضرْت  المؤسسرةَ  هر ه أن وأذكرر زردا. كبيررة مشراريد أنجردت وقد بلندن
 المسراعدة برالعلوم التحسريج مسرتوى علرى التراثِ  خدمةِ  في زبَّارة بسْعَمام  
 المنجرردات مسررتوى وعلررى، الدوليررة المررؤتمرات عبررر التررراث دراسررة علررى

 الترراث وفهرسرة، والتررمي  والصريانة، المخطروط علر  فري الكبرى العملية
 الموزرود اإلسالمي العربي للتراث فهارس من أنجد ما نحو على اإلسالمي

 المهتمررة اآلثررار ترزمررة وفرري، اإلفريقيررة البلرردان مررن كثيرررة خرردائن فرري
 برالحرف المخطروط الكتراب إلرى المردخل<: كتراب مثرل من تبالمخطوطا

 العربيررة اإلمررارات دولررة المثررام سرربيل علررى أيضررا ونرر كر ..(3)>العربرري
                                                 

 تقاليررد< لمرادة بعررد عرن الترردريج بطريقرة بالمعهررد المدرسرين مررن اكرون بررسن أتشررف( 1)
 .م 2215 من > عربيال المخطوط

 مردخل المخطوط قضايا ندوة وهو >وقضايا مدخل المخطوطات فهرسة فن< أعماله من( 2)
 :القرراهرة، العربيررة المخطوطررات معهررد منشررورات، الحفيرران فيصررل الرردكتور وقضررايا
 .م1999

 وكراسرات، الكتابرة مواد مثل، العربي المخطوط موضوع في قيمة أبحاثا يتضمن ال ي( 3)
، الصررفحة وإخررراج والتسررطير، الكترراب صررناعة وتحضرريرات وأدوات، تالمخطوطررا
 ’=وترراريخ والتجليررد، الكترراب وتدويررق، والخطرروط، المخطرروط وصررناعة والحرفيررون
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 مرن عردد فري الشراملة نهضرتها يسرايرُ  فيهرا المخطوط مكانة إن إذ، المتحدة
 دار قطراع يقروم إذ، الكبررى الحضرارية المنجردات فري وسبقها، المجاالت

 التحسريج في زبارة   مجهودات  ب، ظبي أبو (والسياحة قافةالث دائرة) الكتب
 العلميرررة المرررؤتمرات خرررالم مرررن وتجميعررره، المخطررروط الترررراث بسهميرررة

 والتررراث للثقافررة المازررد زمعررة مركررد ويصررنن .التراثيررة والمنشررورات
 أحسررن مررن المجررام هرر ا فرري زبررارة بسعمررام يررنهض الرر ي باإلمررارات
 واحردا زمرد إنره إذ، اإلسالمي العال  في العربي للتراث خدمة   المؤسسات

 ألرررن المرررائتي تجررراوز العرررال  فرري المخطوطرررات مجموعرررات أغنرررى مررن
، الصريانة أو الرقمنرة أو التحسريج أو الجمرد مسرتوى علرى إن، (1)مخطوط
 الثقافرة آفراق<: مجلرة خرالم مرن الترراث خدمرة فري العرام توزهره ونالح 
 الثقافررة وزارة تررولي اكمرر ..المركررد هرر ا عررن دوريررا تصرردر الترري >والتررراث
 المكتبرة منهرا، بعينهرا مراكد خالم من، خاصة عناية للمخطوطات بالجدائر
، الجدائرري بالجنوب للمخطوطات أدرار ومركد، العاصمة بالجدائر الوطنية
، اليروم، لنا يبدو ما حسب، العال  تتصدر التي تركيا به تقوم ما أيضا وأذكر
 ألررن والخمسررين المررائتين تهررامخطوطا تتجرراوز إذ، التررراث خدمررة فرري

                                                 

 تنسيق، اإلسالمي للتراث الفرقان مؤسسة منشورات، المجموعات وتاريخ، النسخة =
 فرؤاد أيمرن عرةومراز زهرداني الواحرد وعبد الطوبي مصطفى ترزمة، ديروش فرانسوا

 .م 2225هر 1429 لندن، بنبين شوقي وأحمد سيد
 سريادته من وآنست، 2217 سنة بالرباط الجراري بالنادي المازد زمعة الشيخ التقيت( 1)

 وسرام، التراث ه ا خدمة على كبيرا وحرصا، بالتراث المرتبطة المعلومات في غدارة
 .بالمخطوطات مرتبطة كثيرة قضايا في الحديث بنا
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 خررالم مررن، (1)ب سررطانبوم السررليمانية المكتبررة ضررمنها تحترروي، مخطرروط
، مخطروط ألرن مائرة مرن أكثر على، الصغرى كتباتللم التجميعي المنحى
 فري يسرير الر ي >إسام< اإلسالمية البحوث ومركد، بسنقرة الوطنية والمكتبة

 نر كر كمرا ..الكبيرر مياإلسرال الترراث هر ا بعلروم التحسريج هو آخر خ 
 عردد في موزعة مخطوط ألن بمائتي مخطوطاتها تقدر التي إيران مؤسسات

 المملكرة أن كمرا، مطبوعرة فهرسرة مائرة عن يديد ما في ومدونة، المدن من
 خرالم مرن الترراث مةِ دْ خِ  في قيمة   مجهودات   وتب مُ  ب لْت  السعودية العربية
، العديرد’عبرد الملرك دارة لمثر مرن مؤسسراتها مرن عردد ومنشرورات أنشطة
 فيصل الملك ومركد، الوطنية فهد الملك ومكتبة، العديد’عبد الملك ومكتبة

 علرى أخررى بلدان عن نقوله نفسه واألمر اإلسالمية.. والدراسات للبحوث
 تبر م وهري، الوطنيرة قطر مكتبة العربي البلد ه ا أنشس أن من  إذ، قطر نحو

 مرن الكويرت تفعلره مرا وهرو، المخطوط التراث خدمة في زبارة مجهودات
 الكترب دار خرالم مرن وتونج، والوثائق والتراث المخطوطات مركد خالم

 وليبيرا، واآلثرار للثقافرة البحررين هيئرة خالم من والبحرين، بتونج الوطنية
 فري وهكر ا، التاريخيرة والدراسرات للمحفوظرات الليبري المركرد خالم من

 االهتمررام فرري ضررعفا نسررجل ذلررك ومررد ،اإلسررالمية العربيررة البلرردان برراقي
 علرى أو، التحسريج مسرتوى علرى إن، اإلسرالمي العال  في بالمخطوطات

 تمروت .إذ.والتررمي ، والصريانة، الدراسرةو، التحقيرق و، الفهرسة مستوى
 فري العربيرة غيرر أو، العربيرة البلردان مرن عردد فري الخاصرة التراث خدائن

                                                 

 بشساعة خاللها انبهرت، يوما عشرين بها ومكثت 2212 سنة السليمانية المكتبة زرت( 1)
 .للقراء تقدمها التي الجيدة والخدمات، فيها الرقمنة ووتيرة، المكتبة ه ه محتويات
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 الخردائن آالف، مرثال غرربالم فري، هنراك .سراكنا يحررك من وال، صمت
، المناسب الوضد إلى المفتقد البئيج واقعها على بناء تحتَضرُ  التي الخاصة

 الترري الجدائررر دولررة بخصرروص أقولرره نفسرره واألمررر، والمعالجررة الصرريانة و
 التراثيرة المكتبرات مئرات علرى (1)أدرار هري منهرا واحردة منطقة في تحتوي
 ضرحالة مرن بردورها تسل  ل  طوطاتبالمخ الغنية موريتانيا ولعل، الخاصة
، مخطروط ألرن 42 ىالَ وَ َحر علرى يحتروي البلد فه ا، بالمخطوطات العناية
 الموريتانيررة الوطنيررة المكتبررة منهررا وخاصررة عامررة مكتبررة 422 علررى موزعررة

 ..مدرية وضعية في أغلبها في وتوزد، بنواكشوط
 سريد سسرهاأ التري العثمانيرة المعارف دائرة اآلسيوية القارة في وأذكر

 العربيرة للمخطوطرات والدراسرة الجمرد تولت التي بالهند البلجرامي حسين
 أذكرر كمرا، مخطروط ألرن سرتين عن تنين والتي، البلد ه ا في الموزودة
 العربري الترراث لخدمرة مؤسسرات وتوزرد، بادآ حيدر في العثمانية الجامعة

، رنسراوف، ألمانيرا مرن كرل فري الخردمات هر ه حج  في تتفاوت اإلسالمي
 وإنمرا .العرال  بلردان من وغيرها وأندونيسيا، وإسرائيل، وأمريكا، وإسبانيا
 عرن أتحردث أن دون بر اتها بالردوم المرتبطرة المؤسساتية بالجهود اكتفيت

 ..مجلدات في بها نحي  أن من أكبر ألنها المدني المجتمد زمعيات
                                                 

 بنراء آخره على تحجر بعضها فسلفيت خاصة خدانة عشرين عن يديد ما فيها زرت كنت( 1)
 الصحراوي المناخ عن ناهيك، الصيانة وافتقاد تماما ناسبالم غير التخدين وضد على
: الردولي المرؤتمر فري مشراركتي خرالم مرن، بالورق السيلولوز مادة يهدد ال ي الحار

 إلى 22 من، أدرار >المخطوط التراث خالم من العربية الحضارة في الجدائر مساهمة<
 .م 2224 أبريل: 24
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  الفردية الجهود
 وقرد، عقرود منر  يالعربر المخطروط دراسرة فري زهود   هناك حصلت

 ، شرراكر أحمررد مثررل التررراث تحقيررق فرري مبرررزونَ  علمرراء لرر لك تصرردى
 الحلروزي السرتار وعبد، هارون محمد السالم وعبد، الفضلي الهادي وعبد
 فررري< موسررروم، بالقررراهرة لررره تكريمررري ببحرررث شخصررريا أسرررهمت الررر ي

 السررتار’عبررد الرردكتور األسررتاذ إلررى مهررداة دراسرراة >والتررراث المخطوطررات
  ..(1)نبهان عرفات كمام تقدي ، السبعين سن بلوغه بمناسبة زيالحلو

 نحرو على الموضوع ه ا في مبكرة أعمام ظهرت فقد المغرب في أما
: عنوانهرا والتري، بالربراط اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية نظمتها التي الندوة

 فري رائردة   مقراالت   فيره وردت، (2)>المخطوطرات وعل  العربي المخطوط<
 المنروني محمرد لعالمةل >العربي المخطوط إعداد تقنيات< مثل الوقت ذلك
 شروقي أحمرد لردكتورل >العلمري والتحقيرق المخطروط عل <و، (3)اهلل رحمه
، >والوصررن للبحررث كموضرروع العربرري المخطرروط صررحيفة<و، (4)بنبررين

                                                 

 عردد الكتراب هر ا في شارك. م 2224:القاهرة، وزيدوالت للنشر البخاري اإلمام مكتبة( 1)
 ومصرطفى، الحلروزي السرتار’عبرد وداليرا، المشروخي سرليمان عابرد منه  العلماء من

، الحفيان وفيصل، سيد فؤاد وأيمن، الطوبي ومصطفى، فرحات وهاش ، الدين حسام
  إلخ الطباع خالد وإياد

  1994 بالرباط اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية منشورات، بنبين شوقي أحمد تنسيق( 2)
 المغربري المخطروط صرناعة) المغربيرة الوراقة تاريخ :الهام كتابه أيضا وينظر، 11 ص( 3)

 اإلنسرانية والعلروم اآلداب كليرة منشرورات( المعاصررة الفتررة إلرى الوسي  العصر من
 .م1991 بالرباط

 .33 ص( 4)
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: مثل األزنبية باللغات قيمة أبحاث فيه نشرت كما، (1)>بولوسين فاليري<لر
: ومقام، (2)>البعيد الوسي  العصر في الالتينية المخطوطات في تالكراسا<
 المفهرسرة العربيرة المخطوطرات مرن عينرة فري مالحظات الكراسات زمد<

 دراسرة فري براكرة   أعمام   ظهرْت  ..كما(3) >غيدون زنفيين ماري<لر >حديثا
 والبحررث المخطوطررات علرر  فرري دراسررات< بينهررا مررن العربرري المخطرروط
، م1992 سرنة األولى طبعته صدرت إذ، بنبين شوقي ألحمد >فيالببليوغرا

، الجديرد العلمري المجام ه ا في األعمام الثالثة األلفية مطلد مد توالت ث 
، سيد فؤاد وأيمن، الحلوزي الستار وعبد، السامرائي قاس  كتبه ما مثل من
 فري مقراالت<: المجرام هر ا فري األوم كترابي صدر إذ الطوبي؛ مصطفى و

 في الثالث السلك دكتوراه ناقشت أن بعد، م2222 سنة >مخطوطاتال عل 
 العربرري االكتنرراه علرر <كترراب  وصرردر، م1997 سررنة المرر كور التخصررص
 وعلرر  المخطرروط العربرري الكترراب<كترراب و، (4)م2221 سررنة >اإلسررالمي

 علرر  نحررو<كترراب وم، 1997 :سررنة سرريد فررؤاد أليمررن، (5)>المخطوطررات
 شررق فرري ..أمررا2224 :سررنة الحلرروزي رالسررتا’لعبررد (6)>عربرري مخطوطررات

                                                 

 .57 ص( 1)
(2 )ts latins du haut Moyen Age Jean les cahiers dans les manuscri

Vezin 
(3 )L’assemblage des cahiers:Remarques à propos d’un échantion de 

manuscrits arabes récemment catalogués 
 للبحرروث فيصررل الملررك مركررد، السررامراني قاسرر ، اإلسررالمي العربرري االكتنرراه علرر ( 4)

  .م2221/هر1422 الرياض، اإلسالمية والدراسات
  .م1997:القاهرة، اللبنانية المصرية الدار منشورات( 5)
 .القاهرة، القاهرة دار منشورات( 6)
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 أسرلكها أن يمكرن هامرة ببر رة (1)نبهان عرفات كمام أسه  قد، الفيلولوزيا
 عالقررات العربرري التررسلين عبقريررة<: كترراب هرري العربيررة الفيلولوزيررا فرري

، العمرل هر ا فري محمرودا مجهرودا ب م وقد، >العلمي واالتصام النصوص
 يشرتغل ألنره الجانرب ه ا في سلكته إنماو، والمقاربة االصطالح في وأبدع

، الررنص وتشررغيل والتررسلين، النصرروص بررين العالقررات هررو أفقرري بمجررام
 ونم زرة، ومحاورتره الرنص وخدمرة، النص مصاحبة و، النصوص وتحويل
 فري نحرن أحوزنرا ومرا، العلمي االتصام وسوسيولوزيا، واحتواله، النص
 برين العالقات نوعية عن الكشن تتوخى التي الدراسات له ه العربي العال 

 عمقهرا فري وهري بالمردح أمطرناهرا التري النصروص هري وكثيررة، النصوص
 تراريخ فري المعجرب< كتراب نحو على برمتها كتب حتى أو ألبواب تضمين
 بشركل يتحراور الر ي(هرر 947ترر) المراكشري الواحرد’عبردل >المغرب أخبار
 >جاألنرردل علمرراء ترراريخ فرري المقترربج زرر وة<: كترراب مررد للنظررر الفررت
 هر ه تلقفرْت  .وقرد.(2)هرر( 444 )ترر الحميردي اهلل’عبد بن’فتوح بن’لمحمد
 روز فرري العلرر  إمهررار إن إذ ؛الخاصررة بطريقتهررا المخطرروطِ  علرر َ  الجهررودُ 

 هر ا تسملرتُ  وكنرت، ابسرتيمولوزيا المسراءلة إلرى محتاج العربي المخطوط
 لجدئيرةوا الشرمولية معرفرةال همرا أساسيين توزهين بين فميدت، مليا األمر

 ..العربي المخطوط دراسات اتجاهات في سسسلكه ما وهو، للمخطوطات

                                                 

  .م2215- 1439 األولى الطبعة الكويت اإلسالمي الوعي منشورات( 1)
 الغررب دار عرن وصردر عرواد بشرار ومحمد، معروف عواد بشار األخير الكتاب حقق( 2)

 .م 2224 سنة اإلسالمي
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 العربي المخطوط دراسات اتجاهات
  الشمولية المعرفة اتجا 

 المخطروط دراسرة فري المنظررين والعلمراء المؤسسرات زهودُ  تفرقْت 
 هر ا فري قلرتُ  كنرتُ  م َر..وقردْ  شر رَ  أهلره نسريان برين يرقرد الر ي العربي

 ُمَهرْيِمن   دراسرِتهِ  فري الشرمولي المعرفري االتجراهَ  أنَّ  ورأْيرتُ ، قبلُ  الموضوعِ 
 التحريرري خطهر  فري المخطوطرات فقهراءُ  اسرتمر إذا، للنََّظررِ  الفت بشكل  
 مرا يحجرب طودا أحيانا واشمخرَّ ، المخطوطات شسن متتبعي بين أيندَ  ال ي
 يفرر شرريء كررل معرفررة علررى بنرراء   المررنهج فرري زنينيررة   ازتهررادات   مررن سررواه

ا َرَسَخْت  َصْفَوة   منه  ظهر وقد، (الشمولية )المعرفة المخطوط  وزهب ة   علم 
، التحقيق في رسخوا ممن، الكتاب ومؤرخي، والمفهرسين، المحققين مثل

، المخطوطرات شرسن إلرى ليصرلَ  ُرُسروُخه  به  وامتدَّ ، والتاريخ، والفهرسة
 الخصوصيات في تبوافك، بها اشتغلوا التي المجاالت من منها آنسوا ما وفقَ 

 الجوانربِ  فري وأبردعوا، ال اتيرة انطباعراته  علرى بناء   للمخطوطاتِ  المادية
  .للمحققين أرضية   تشكل والتي، بها المرتبطة الفيلولوزية

 عرن اشرتغاله  (1)برداءات ِفي العربي للمخطوط الدارسونَ  يخرج ل و
 فري البراحثونَ  استندَ  وقد، والفيلولوزيةِ ، والفهرسيةِ ، التاريخيةِ  االرتسامات

 مررن العديررد عنررد ذلررك وتجلررى األزانررب.. الفيلولرروزيين علررى األمررر هرر ا
 >دان ألفرونج<فرر .نْفسرهِ  المخطروط خارزيات في للعل  المؤسسين العلماء

                                                 

 .>وبداءات بداءة: والصواب، وبدايات بداية< العربية اللغة في الشائعة خطاءاأل من( 1)
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ا تعريفا يقدم مثال  يشكل أنهُ  بيد، اليوم عندنا ومتداوم معروف هو لما مختلف 
 بعررض علررى وأثَّرررَ ، المنظمررة تهصررور فرري العلرر  لهرر ا األولررى اتِ اَصرراإلرهَ 

 ..الغررب فري الفيلولوزيرا محاضررات إلرى اختلفوا ممن العرب المرهصين
 مجموعرراتِ  وترراريخَ ، المخطوطررات ترراريخَ  العلرر  هرر ا فرري يرردخل فهررو

 ومشرراكل، للمخطوطررات الحديثررة المواقررد عررن والبحررثَ ، المخطوطررات
 .(1)إلرخ واسرتعمالها المخطوطرات وتجرارة، الفهرارس وسجالت، الفهرسة
، الفرنسرري الجهبر  هرر ا مرن المشررعلَ  بنبرين شرروقي أحمرد األسررتاذ ويحمرل
 لعلر  األوليرة الخطاطرة وفق، الصمي  بمفهومه للعل  مةمدعِّ  عناصرَ  فيدخلُ 

 يتحردثَ  أن العربري المخطروط علر  عرن حديثره في يفْتهُ  فل  .المخطوطات
 قاسر  ألسرتاذا أمرا .(2)العلر  ه ا فه  في والفهارس، النصية الهوامش على

 علر  فري األوائرلَ  الباحثين ويعتبر، األزنبية بالثقافة ذرع ا فيضيق السامرائي
 مرن صرمي  علر  فري ويفكرر االصطالح. في وخاصة، ضحايا المخطوطات

، >الكوديكولوزيررا< مصررطلح مررن فيررتملص العربيررة.. المخطوطررات طبيعررة
 ويوسرد، ألزنبيرةا الثقافرة إلى يعود أنه إال، >االكتناه عل < مصطلح ويقترح
، العربرري الخرر  علرر  مثررل مررن عديرردة علومررا ليبتلررد العلمرري المجررام هرر ا

، ذلرك .ومرد.والتراريخ، والفهرسة، المخطوطات وعل ، العلمي والتحقيق
                                                 

)1( Les manuscrits , A. Dain , les Belles Lettres , Paris , troisième 

édition , 1975 p: 76- 93. 
 معهررد عررن> المخطوطررات: <بعنرروان اهلل شرراء إن قريبررا بترزمتنررا الكترراب سيصرردر

 .القاهرة، العربية الدوم امعةز، العربية المخطوطات
 .25 ص: المخطوطات.. عل  في دراسات( 2)
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 أولهمرا األوروبيرة؛ اللغرات فري فنرين يشرمل العلر  هر ا أن إلى ي هب فهو
 السررتار’برردع األسررتاذ أمررا..(2)كوديكولرروزي وثانيهمررا، (1)برراليوغرافي..

 السرباقين من وكان، التراث دراسة في الطولى اليد له كانت فقد، الحلوزي
 من الباب ه ا في متقدمة   أعماال   وألَن ، االشتغام ه ا إلى العربي العال  في

 المخطرروط<كترراب و، (3)>وتطرروره نشرروئه ترراريخ العربرري المخطرروط< مثررل
 هرو ..(5)>كتبراتوالم الكترب فري دراسرات<كتراب و، (4)>العربري والتراث
 سرتة فري >عربي مخطوطات عل  نحو<: كتابه في المخطوطات عل  يحاصر
 وتقيررري ، للمخطررروط المرررادي والكيررران، المخطررروط تررراريخ هررري عناصرررر

 الموزودة النصية التقاييد على تعتمد قد التي تقييمها ومعايير، المخطوطات
، التصرويرو، والتررمي ، التعقري  وأسراليب، والصيانة، والحف ، النسخ في

 اإلشركالية .وتبقرى.(6)والنشرر، والتحقيق، الببليوغرافي والضب ، والفهرسة
 دراسررة فرري االتجرراه هرر ا فرري نفسررها تفرررض الترري الكبرررى االبسررتيمولوزية

 موضرروع بحرردود األمررر يتعلررق، أكاديميررة إشرركالية تمامررا هرري المخطرروط
 لميررةالع المعرفررة ترازعررت كلمررا شاسررعا الموضرروع كرران كلمررا إذ .الدراسررة
  ..والتخمينات لالنطباعات المجام فاسحة للوراء

                                                 

 .19:ص.م2221 -هر 1422 الرياض. اإلسالمي العربي االكتناه عل ( 1)
  بعدها.. وما 17 ص:.م2221 -هر 1422 الرياض. اإلسالمي العربي االكتناه عل ( 2)
  .م 1949، 2 ط مصباح مكتبة( 3)
 .م 2222 هر 1422، القاهرة، اللبنانية المصرية الدار، األولى الطبعة( 4)
 .م 1944 هر 1424، مصباح مكتبة( 5)
 .17، 19 ص: عربي مخطوطات عل  نحو( 6)
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  الجزئية المعرفة اتجا 
 قليرل أمرر هرو المخطروط دراسرة فري أتيناه ما إن أقوم أن أريد هنا ها

 بخصروص نردونُها التري األحكرامَ  ألن وقليل   ضحل   هو، زدا ومحدود زدا
 منطلرق مرن انطباعات هي ما بقدر نهائية أحكاما ليست العربية المخطوطات

 وقليرل   ضحل   وهو، األحكام ه ه إصدار في عليها نرتكد التي الشواهد عدد
، نهائيرا إزرائيا يكون لن، محدودة فترة وفي، واحد شخص ازتهادات ألن
 فرري اإللكترونيررة الموسرروعات وبنرراء الجمرراعي المجهررود إلررى دعرروت لهرر ا
 المعرفرة ال ىالمترَوخَّ  هرو المرنهجَ  إنَّ  إذ، العربري المخطوط زدئيات دراسة

 المخطوطات عل  أن على المجام في أبحاثي في ركدتُ  كنت وقد.المجانية
 وعاء   أو مادة   هي حيث من للمخطوطات األولية   المالحظاتِ  يوزه ال ي هو
 األحكام أن على ركدت إنني ث ، >فالنظرية< >القانون< ث ، >الفرضية< نحو

 بخصررروص اعررراتاالنطب عرررن تخررررج ال خاصرررة حررراالت علرررى المسرررتندة
 األحكررام أكثررر ومررا، الفرضررية لوضررد الكرر  مررن بررد ال إذ، المخطوطررات

 األسراس هري المالحظرة ه ه المتسرعَة... المشاريدَ  غلفتِ  التي االنطباعية
 يمكن األولية فالمالحظة تغافله.. يمكن وال، عنه االستغناء يمكن ال ال ي
 مثل من >النظريات< وبناء، >القوانين< الستخالص إزرائية أرضية تكون أن

 التررراث فرري الكراسررة شررارة وقررانون، الالتينرري التررراث فرري المقابلررة قررانون
 >الكميرررة< المعالجرررة خرررالم مرررن للررردحض قابلرررة والنظريرررة ..العربررري

  ..للمخطوطات
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 الكتراب علرى هنرا هرا الدراسرة تنصرب أن يجرب األساس ه ا وعلى
 المررادة أو الررورق مكونررات حيررث مررن أي، ماديررا أثرررا بوصررفه المخطرروط
 وتركيرررب، والترتيرررب، الكراسرررات وصرررناعة والطررري، فيهرررا المكتررروب
، والترر هيب، والدخرفررة، والنمنمررة، والتسررطير، والخرردم، (1)الصررفحات
 بالنسراخة يعنرى الر ي العل ، أخرى زهة من، وهو التجليد.. أو، والتسفير

 هرر ا إن إذ .معنررى مررن (2)>نسرراخة< كلمررة تحملرره مررا بكررل المخطرروط فرري
، والوقرن ،(3)المرتن وحررد، الرنص ونهايرة، الرنص برداءة يعنري المصطلح
 واألدعيرة، الشرراء وقيرد، البيرد وقيرد، التملرك وقيرد، والقراءة، واإلزازة
 أو والسررلوحات، الصريانة وقيرود، والفوائد، الشاردة والعبارات، المتنوعة

 وعنراوين، األبرواب وعنراوين، والمكتوبرة المدخرفة االستهاللية الفضاءات
، واإلحالرررة، والطلرررج، والمحرررو، والحرررك، التررررقي  وأنرررواع، لفصررروما

  ...ذلك إلى وما، والتشطيب
 قلرت وقرد .نسرقي حفرو تقني حفر ؛ضربانِ ، استوعبته كما، والحفرُ 

 هري التقنيرة والحفريرات ..(4)األبحراث من عدد في المنهجي األمر ه ا في
                                                 

 تليها، النص طرر ضمن الصغرى الطرة هي petit fond الداخلية الطرة تكون ما عادة( 1)
 الرفراعي بتعبيرر ةالتحتاني الطرة أو ال يل طرة وأخيرا، الخارزية الطرة ث ، الرأس طرة
 .للرفاعي >كتابال حلية: <كتابه في

 الرنص مرن ولريج، المخطروط فري كترب مرا كل المخطوطات عل  في بالنساخة يقصد( 2)
 .transcription: مصطلح اإلنجليدية باللغة ويقابله الدقيق. بمفهومه

 .124:.ص.العربي المخطوط مصطلحات معج ( 3)
 دزنبرر أكتروبر، الفكرر عال  مجلة> ..اإلسالمي العال  في الكوديكولوزيا< مقالي ينظر( 4)

 مؤسسرة منشرورات> ..العربري للمخطروط حفرية دراسة أزل من: <وكتابي، م 2215
 .م 2212:نجيبويه
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، المخطروط ةصرناع زرراء مرن، الكتابرة مرادة بصرلب تررتب  التي المباحث
 ومسرسلة، المرالزم وصرناعة الطي مسسلة و، الكتابة مواد صناعة مسسلة ومنها
 مسرسلة و، الصرفحات وتركيرب التسرطير ومسسلة، وخدمها الصفحات ترتيب

 فري متمثلرة إنهرا، إزمراال، القروم فريمكن النسرقية الحفريات أما التسفير..
 الشررق النسرراخة تعتبرررو المخطوطررات. علر  فرري الواسررد بمفهومهررا النسراخة
 الحفرر مرن نوعرا شخصريا اعتبرتهرا وقرد، العلر  هر ا فري للحفريرات الثاني
 السرتخالص الباحرث بره يقروم الر ي التركيبي الجهد منطلق من .(1)النسقي
 ولريج، المكتروب بالمتن ويحن يرتب  ما كل بالنساخة والمقصود، النتائج
 دراسرة إلرى تالمخطوطرا بعل  المشتغلين الباحثين بعض انصرف وقد منه.

 فري نحرن نردرزها أن يمكرن ممرا نصرية-الخارزرة المعطيرات من مجموعة
ا، النساخة  المخطوطرات علر  أن والحرق .(2)العلر  هرو ذلرك أن منه  توهم 
 زدا هامة فالنساخة ذلك ومد ..بَْحت   نساخي إطار في يحصرَ  أن من أوسد
 كثيررة اريةحض معطيات تبين في وثانيا، للعل  الصحيح االستيعاب في أوال

 شرح أو تردوينها عرن األقرالم حملرة هم  وانصرفت، المخطوط مد تدامنْت 
 الر ي الرنص ببرَداءَة المستوى ه ا ضمن نهت  فنحن.الحملة بهؤالء التاريخ
، أمكرن إن الكاترب وذكر، واالستغفار ؛والحمدلة البسملة بعد مباشرة يستي

 هر ان يخرتل  أن نويمك، المتن حرد قبل األخير القوم وهو ؛النص ونهاية
قَ  لكري ويتريرثَ ، النظررَ  يرنع  أن يجربُ  لر لك، الَباِحرثِ  علرى األمرانِ   يفررِّ

                                                 

 لجراك> <المخطوطرات علر  إلرى مردخل< - العليا الدراسات دبلوم لنيل رسالتي تنظر( 1)
 .م9971 - الرباط الكوديكولوزيا في وتقدي  ترزمة> لومير

 م.1997 الفاهرة، المخطوطات وعل  العربي الكتاب، سيد أيمن فؤاد ينظر( 2)
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 عن الحديث من فيها االنتهاء ت  التي اللحظة من يبدأ المتن حرد إن، بينهما
 النسراخة ضرمن االهتمرام النص...ويرت  نهايرة فري الحقيقية التسلين شروط
 ، بعينره شرخص إلرى المخطروط ءانتمرا تظهرر قيرود وهري ؛بالتملكرات أيضا
 ومرن، المقابلة أيضا النساخة معطيات ومن، متتابعين مالكين سلسلة إلى أو

 (1)النردى قطرر مجلرة فري مستفيضرا بحثرا عنه وكتبت، الوقن أيضا النساخة
  ..التراثية

 بهررا تطفررح الترري الكثيرررة التقييرردات هرر ه نحرردد أن نسررتطيد لررن إننررا
 مقتره فيره يظهرر شريئا يردون المخطروط كمالر أن نجرد فترارة، المخطوطات

 أو، والشرراء برالبيد مرتبطرة أمرورا يدون نجده وتارة، عليها وهجومه إلعارة
 برراألفراح أو، باالقتصرراد أو، األحررالم بتسويرل أو، الشررعبي الطبرري بالمجرام

: الصيانة تقييد أيضا ذلك ومن ..إلخ والبركات بالكرامات أو، والمناسبات
، التفسريرات بعرض فري، وهرو، >كبريكج< المشارقة يهعل ويطلق >ياكيكتج<

 يحمري بره التوسرل أن يعتقردون النراس كران، الجرن مرن نوع أو خفي كائن
 الورقررة بره تكسرى وكانرت، والحشرررات، والتسروس، األرضرة مرن الكتراب
 غديررة   مادة   المخطوطات في منه الحظتُ  وقد، صحيفة آخر وظهر، األولى

ى النسراخة فري التقييرداتِ  مرن آخررُ  ضررب   .وهنراكَ .مختلفرة   وبسشكام    ُتَسرم 
 أو الخرر  أمررا ؛الترررقي  بسنظمررة مررثال هنررا األمرررُ  ويتعلررق، التقنيررةُ  التقييررداتُ 

 وأقصدُ ، البحتَ  المادي الجانبَ  النساخة في منه ندرُس  إنما فنحن، الكتابة
                                                 

 مجلرة، النردى قطرر، الطروبي مصرطفى> المغررب فري والمكتبات الكتب وقن: <مقام( 1)
 هر.1431، 7 العدد، محكمة علمية
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، والرقرةِ ، واالنبطاحِ ، كالتمددِ  للحروف الشكليةَ  الخصوصياتِ  أو، شكلَهُ  به
 الجماليررة صرروره فرري الخرر  نرردرس ال أننررا أي، ذلررك ونحررو، لثخانررةِ وا

، الكتابة مادة بمراعاة، المهني بعده في أساسا ندرسه وإنما، ()الكاليغرافية
 فر ن وبرالطبد.ذاك أو السرفر هر ا نسرخوا ال ين الناسخين أو الناسخ ونفسية

 مرتبطرة   خصرائَص  يظهرر ذلرك مرد ولكنره، ذاتره في خصوصيات   له خ  أي
 هر ه بعالقرة االهتمام على أيضا النساخة وتنص الدقيِق. بمفهوِمَها بالنساخة
، التحدباتِ  مثلِ  من الكتابةِ  مادة تلحق التي الطوار  من بمجموعة الخطوط

ْطبِ ، والتآكالتِ  ، والتخريجرات، واإلحراالت، والطلروس، والَمْحروِ ، والشَّ
 علرى المركرد عيضريالتب االتجراه ه ا يممتُ  وقد ..ذلك إلى وما، والثقوب
 فحصلت، بسكادير زهر ابن زامعة في الدكتوراه لطلبة تسطيري في المالحظة

 االشتغام مثل من الخاص تصوري في سجلته لما تستجيب موضوعات هناك
 واالشررتغام، (2)المررتن بحرررد واالشررتغام، (1)المغربرري التجليررد أو بالتسررفير

 المنحى.. ه ا في ارس وما، (4)النص بتاريخ واالشتغام، (3)بالسرلوحة

                                                 

 مسرجلة، الصرحراوية المخطوطرات في التسفير بموضوع لحويمد حفصة الباحثة تشتغل( 1)
 م.2219 من : الدكتوراه في

 المخطوطررات فرري المررتن حرررود< موضرروع فرري الصررغير ناديررة الباحثررة الطالبررة تشررتغل( 2)
 .2217 التسجيل تاريخ، زهر ابن زامعة>، والمميدات الخصائص الصحراوية

 تراريخ زهرر ابن زامعة البوعناني إدريج موالي الباحث الطالب الموضوع به ا يشتغل( 3)
 .2217 التسجيل:

 الباحرث الوقراد الكوكرب مخطروط نسرخ خرالم مرن النصروص تراريخ بموضوع يشتغل( 4)
 .م 2217 التسجيل تاريخ رحام بن’ياسين
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 خاتمة
أة َخطَْفنَاها التي النتن على بناء، يمكن ، البحرث اهر  في أحيان ا مجدَّ

 :اآلتية للتوصياتِ  المضمنةَ  الخالصاتِ  نسجل أن
 ذهب وإن، الدقيق اإلحصاء من المخطوط العربي التراث يتملص-1
 ددالعر أن إلرى نر هبُ  فرنحن، مخطروط ماليرين الثالثرة يتجراوز أنره البعض

 ومتوفر، كله العال  في موزع التراث ه ا أن طالما ألحد متوفر غير الصحيح
 نهائيرة خطرة لوضد األوان آن .وقد.الخاصة الملكيات في منه كبير زدء في

 فري وإن، الممكنرة والوسائل الطرق بجميد، وزمعه، التراث ه ا لتحصين
 .المرقمنة صورته

 أو عربيرة منصرة إلرى المخطروط العربري الترراث دراسة في نحتاج-2
 ونحتراج .كبيرر   َزْهد   فاتنا وقد.سدى زهودنا نهدر ال لكي، موحدة إسالمية

 .ألن.والخطرر  األهررداف واضررحة تكررون ومؤسسرراتية زماعيررة أعمررام إلررى
 .والمنهج االصطالح قضية في وخاصة، مربك   الفردي العملَ 

 نفرج تكرار في وخاصة، التراث دراسة في والحشو االزترار درء-3
 والدراسرة، والتحقيرق، الفهرسرة فري المنهجية الخطوات ونفج المعلومات

 والمسرتعينة المالحظرة علرى المبنيرة الكمية المقاربة على المادية..والتعويل
 .بالرقمنة
 اإلسرررالمي الترررراث لدراسرررة الزب ضرررربة الفيلولوزيرررا تكرررون-4

 َس انعكرا أن أزردم وأكاد، الواحد الكتاب نسخ تعدد منطلق من، المخطوط
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 األوان آن وقرد، العربري العرال  فري مغيرب   الترراث تحقيق على الفيلولوزيا
، للمخطوطرات النسبية بالشجرة للتحقيق المهيسة المادة دراسة في لالشتغام
 ..االختصاص أهل لدى معروفة أخرى وبمعايير، المشتركة وباألخطاء

  علر نترائج إدراج فري اإللكترونيرة البيانرات قواعرد إرساء ضرورة-5
 والحام، البحث فرضيات تسكيد في الكمي االتجاه في لنسير، المخطوطات

 ..باالنطباعات نشتغل زلنا ما أننا
 نررب  ؛الترراث وتحقيرق بالفهرسرة المخطوطات عل  رب  ضرورة-9

 تكرون أن يجرب التري البيانرات قاعردة لتوسريد بالفهرسرة المخطوطرات عل 
 مرن بردءا، المخطروط فري لالفترةا الماديرة البيانرات كل ولتغطية، إلكترونية

 حتى بالتحقيق المخطوطات عل  ونرب  .تسفيره بشكل وانتهاء  ، مادته ألياف
 فتكون الفيلولوزية الدراسة تخطئها التي المادية المعطيات تسصيل في نسه 
  .الواحد الكتاب عائلة في النسخ شجرية رصد في عونا

 بئيسررا لرريج، لمخطرروطا تراثنررا إزاء، العربري وطننررا فرري أتينرراه مرا إن
 زرحنرا.>الردراعَ  يعجربُ < بشركل سروقه علرى مستويا مكتمال وليج، بالمرة

، وغيرهرا، اإلفريقيرة البلردان من كثير في الموزود التراث ه ا، أحيانا، هو
 إلى يكون ما أحوج ونحن، يستغيث وال ي، أحيانا تامة   عدلة   في يرقد ال ي
 والسرهرِ ، موحدة   مقرات   في وزمعه ،عدلته من إلنقاذه موحدة   عربية   سياسة
 للردوم المعنويرة الملكيرة داخل وإن، الم كورة السياسة قرارات وفق، عليه

، م ر ش ر المفرق التراث له ا المادي الواقد هو أيضا وزرحنا..له المالكة
 نرزو إذ .يائسين لسنا فنحن ذلك ومد وتداوله..، وحفظه، صيانته وشروط
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، البراب هر ا فري الواعردة، العربيرة الردوم بعض تمبادرا تكون أن اهلل من
 واهلل، وعالمرة حصريفة نظرة وفق وتسثيثه، الشاسد البهو ه ا القتحام مفتاحا

 ..القصد وراء من

 
  بالعربية مراجع

 الفرنسرية من ترزمه، بنبين شوقي ألحمد بالمغرب الكتب خدائن تاريخ -1
 م.2223:الرباط، الحسنية الخدانة منشورات، الطوبي مصطفى الدكتور

، الطروبي مصرطفى تنسريق، الترراث وتحقيرق المخطوطرات فري زوالت -2
 اآلداب كليرة، المخطروط المغربري الترراث فري البحرث فريرق منشورات

 .م2219 :زهر ابن زامعة
 -هرر1422، الريراض، السرامرائي قاسر ، اإلسالمي العربي االكتناه عل  -3

 م.2221
 (مشرترك )عمرل الطروبي مصرطفى، والصررف النحرو مخطوطرات فهرسة -4

 .م2223، بالرباط الحسنية الخدانة منشورات

 منشرورات (مشرترك )عمرل الطروبي مصرطفى، اللغرة مخطوطرات فهرسة -5
 م.2223 الرباط، الحسنية الخدانة

 منشرورات، بنبرين شروقي أحمرد ترسلين، المخطروط العربري كتابال في -9
 .م2213 :الرباط، الحسنية الخدانة
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 الفاهرة:، سيد أيمن فؤاد، المخطوطات وعل  المخطوط العربي الكتاب -7
 م.1997

، (الطروبي مصرطفى )مقرام اإلسرالمي العربري العال  في الكوديكولوزيا -4
 .2215، دزنبر(- )أكتوبر44 المجلد، 2 العدد الفكر عال  مجلة

 الصرباح: مكتبة الثانية الطبعة الستار.’عبد، الحلوزي، العربي المخطوط -9
 م.1949

، بنبررين شرروقي أحمررد تنسرريق، المخطوطررات وعلرر  العربرري المخطرروط -12
، بالرباط اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية منشورات (علمي مؤتمر )أعمام
 .م1994

 البراحثين من نخبة، بيالعر بالحرف المخطوط الكتاب عل  إلى المدخل -11
 الواحرد وعبرد الطوبي مصطفى ترزمة، ديروش فرانسوا تنسيق األزانب
، السرريد فررؤاد وأيمررن بنبررين شرروقي أحمررد الترزمررة مرازعررة، الجهررداني
 .م2225هر 1429 لندن، اإلسالمي للتراث الفرقان مؤسسة

، طرروبي مصررطفى ترزمررة، لررومير زرراك، المخطرروط علرر  إلررى مرردخل -12
 م.2229 الحسنية: الخدانة منشورات

 الطروبي مصرطفى كوديكولروزي( )قاموس العربي المخطوط مصطلحات -13
 :الخامسررة الطبعررة، الحسررنية الخدانررة منشررورات، بنبررين شرروقي وأحمررد
  م 2214
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، القلر  دار منشرورات، الطوبي مصطفى، المخطوطات عل  في مقاالت -14
 م.2222:الرباط

 علر  فري بيقيرةتط محراوالت ؛العربري للمخطروط حفرية دراسة أزل من -15
، نجيبويره مؤسسرة منشرورات، الطروبي مصرطفى الدكتور، المخطوطات

 م.2212:القاهرة
 دار منشررورات، الحلرروزي السررتار عبررد، عربرري مخطوطررات علرر  نحررو -19

 م.2224 :القاهرة، القاهرة
 

* * * * 
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  لكتاب: الخطية النسخ نفائس
فاتِ  َحَقاِئقِ  في اإِلْنَباء  واألَْسَماءِ  الص 

 بن ِعيَسى’بن َمعد  ’أحمد العباس أبي المفسر: المَحد ث الحافظ فقيهال لإلمام
 (هـ220) المتوفى عنه اهلل رضي األُقليشي الت ِجيبي

 كوديكولوجية دراسة
 

 عمور رشيد الدكتور                                           
 أستاذ التعليم العالي مساعد                                             

 بالكلية المتعددة التخصصات الرشيدية

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 يِنيُن  احْمد   ،واآلالءِ  ررواِرفرررالع ْسِديرومُ ، النَّعماء واِهبِ  هلل الحمد

ررماءِ  األْرضِ  موزرروداتِ  عرَددِ  علررى َويُْربِرري، واإلْحَصراءِ  الَحْصررر علرى ، والسَّ
ال   وصررلواُته ررد  ، األَْنبيرراءِ  أشرررفِ  علررى اوآِخررر   أوَّ  بَسرراِطدِ  المخصرروصِ  امحمَّ
ياءِ   ينرالمْرَسلر يدِ رزمر وعلرى، الَعْليَراءِ  أْطَمرحِ  فري محل ره والمْرصروصِ ، الضِّ
 ومرن، رلماءِ روالع اءِ راألْولِي ِمنَ  وتابِعيِه ْ ، قياءِ راألت البرَرة وصحابته  ،والنَُّباءِ 
 فري ومررددة، اآلنَراءِ  َمرَدى متَِّصرلة صرالة  ، النُّجبراءِ  عبرادِهِ  ِمرنْ  َشرْرَعُه  اتََّبدَ 

  والجَداِء. الَعْرض يوم َربِّ  يا واْرحْمنَا، واإلمساء اإلْصَباحِ  مدَ  األَْلُسنِ 
 تسليفرا النافعرة برالعلوم الوقرت ملر  فيره يتنرافج مرا أزرل ف نَّره وبعد؛

ة: وأْقومها، أُصوال   وأْنَفِعها، اموضوع   أْشَرفها من وإن، وتدريسا  العْلر ُ  محجَّ
ين علرومِ  من وهوُ ، وصفاتِه اهلل بسسماءِ   القررآنُ  اْعتنَرى لر لكَ ، وأصرولها الردِّ
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ين أصرومِ  عْلر ِ  فري الكالَمِ  بتفصيلِ  الكري   العتناقره النراَس  َدَعرى الر ي الردِّ
 اإليمرانِ  ِمرنَ  بسرَكانِره يتعلَّقُ  ما ُمبيِّنانِ  والسنة القرآن فجاءَ ، بهْديه واالْستهداء

 .وأْسَمائه َوصفاتِه تعالى باهلل
مُ  البحث ه ا زاءَ  ل لك  أْنَفرجِ  مرن لكتراب الخطيرة للنسخ دراسة يَُقدِّ

 َشرْرحِ  فري اإلْنبراء<: كتراب هرو، وصرفاته اهلل أسرماءِ  شرْرحِ  في الُكتب وأَه ِّ 
فاتِ  َحقائِقِ   السرادس: القررن فري المغررب علمراء مرن عال ل >واألْسماء الصِّ
رر المَحردِّث، العاِرف الداِهد اإلمام  برن’أْحَمرد العبراس أبرو لِّ والمرتكَ  المفس 
 المالِكي.، المغرِبي األندلسي األُقليشي التُِّجيبي عيَسى بن’َمعد  

رر مرن يعردُّ  والكتابُ  وائرد والتَُّحرنِ ، اللَّوامرد الردُّ  كرْونُ ، بابره فري الرَّ
 اعتنرى حيرثُ ، واألسرماء الصرفات شررح فري خاصا مسلكا فيه سلك مؤلفه

قائق  مرنهج وهرو، والعمليرة العلمية الفوائد بين معهوز، النَّفج وتدِكية، بالرَّ
 المؤلن. زمن في واألسماء الصفات بشرح اهتموا من عند نعهده ل 

 وهري:، للكتاب نفيسة نسخ خمج على ه ه دراستنا في اعتمدنا وقد
، المصررية الكترب دار ونسخة، الحسنية الخدانة ونسخة، بيتي شستر نسخة
 ينة.المد مكتبة ونسخة، األزهرية ونسخة

 يَْلرقَ  لر ، فحرواه وفريض، محتواه وغدارة، قدره نفاسة على والكتاب
 لردى معروفرا كان الِكَتابَ  أنَّ  إال، به يليق كما قبل من به تعريفا وال انتشارا

 ينقلرون العلمراء كبرار مرن كثيررا وزدنا ول لك، عنده  ومشهورا المتقدمين
، والقرطبرري، الدركشرري اإلمررام مثررل محتررواه فرريض مررن ويغترفررون، منرره

 التعريررن وازبنررا مررن أنرره رأينررا لرر لك، وغيررره ، حجررر وابررن، والمنرراوي
 ب.الكتا تصنين في ومنهجه وبالمؤلن، الخطية ونسخه بالكتاب
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  وفيه:، بالُمَصن فِ  التعريف األول: الفصل
  األُقليشي اإلمام ترجمة األول: المبحث
 ومؤلفاته المصنف آثار الثاني: المبحث
 وفيه، الخطية وبنسخه بالكتاب التعريف :الثاني الفصل

 .وموارد ، الكتاب في المصن ف مْنَهج معالمُ  األول: المبحث
 الكتاب. نسخ على كوديكولوجية دراسة الثاني: المبحث

 

  بالمصنف التعريف األول: الفصل
 األُْقليِشي اإلمام المَصن ف ترجمة األول: المبحث

 ووالدته ونسبه اسمه األول: لبالمط
 ثر   ، األُْقلِيشي  ، التَُّجْيبي   وكيل بن’ِعيَسى بن’َمَعد   بن’أحَمدُ  اإلمام: هو
؛ اني   .(1)األُْقلِيشي بابن يعرف، الداهد المالكي.، الوافي ث  الد 

 .(2)أقليش من أبيه أصل، العباس أبا يكنَّى

                                                 

، لبنران - للطباعرة الفكرر دار الناشرر:، الهراس السالم’عبد تحقيق:، (1/59) التكملة (1)
، بيرروت - المثنى مكتبة (2/141) المؤلفين ومعج  م.1995 -هر1415 النشر: سنة
  بيروت. العربي التراث إحياء ارد

 =’مدينرة األندلج: زديرة صفة في وقام، طليطلة أعمام من بلدة، الهمدة بض  أقليش (2)
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 .(1)باألندلج دانية مدينة في، وسكن، ونشس، ولد
 فري ووزردنا، العبراس برسبي الترراز  كترب زرل وصفته فقد لقبه: أما

 العباس. بسبي ونعته وصفه الكتاب نسخ زميد
 شيوخه: الثاني: المطلب

  بينه : من كثر شيوخ على األقليشي المحدث اإلمام تتلم 
 ولر ، األُْقلِيشري، التَُّجْيبي   وكيل بن’عيسى بن’َمَعد  ، بكر أبو أبوه .1

 ه.وفات تاريخ نجد

 الررداني؛ العبررادي الخدرزرري، عيسررى بررن’أحمررد العبرراس وأبررو .2
 هر(.522) المتوفى

 عن: واآلداب العربية فسخ  بلنسية. إلى ورحل
 هر(.521) المتوفى، البطليوسي السيد بن’محمد أبي .3

                                                 

 بن’الفتح بناها، محدثة وهي، شنتبرية كور قاعدة وهي، األندلج ثغر في حصن لها =
 ا  دار أقلريش اخترار ثر ، 192سرنة في وظهروه ثورته كانت وفيها، النون ذى بن’موسى
 فريع ، المدينرة رأس على عالية   عين من منبعث   نهر   على وهي، ومدنها فبناها، وقرارا  
 ف ن أقليش زامد مسجد من األوس  البالط العجائب ومن حمامها؛ ماء ومنه، زميعها
 مسرتوية منحوترة مربعرة وهري، شبرا   عشر وإحدى شبر   مائة زوائده من زائدة   كل طوم

 الطبعرة: لبنران - بيرروت، الجيرل دار الناشرر: (24) لجاألند زديرة صفة األطراف.
 .م 1944 - هر 1424، الثانية

 الكتراب دار الناشرر:، التردمري السرالم’عبرد عمرر تحقيق: (37/349) اإلسالم تاريخ (1)
 (1/259) للدركلي واألعالم م. 1993 - هر 1413، الثانية الطبعة:، بيروت، العربي

 م. 2222 مايو / أيار - عشر الخامسة الطبعة:، للماليين العل  دار
 .(2/599) الطيب ونفح (1/59) التكملة (1)
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 من: الحديث وسمد
  هر(.549) المتوفى يعيش بن’طارق الحسن أبي صهره .4
 هر( 543) المتوفى المعافري العربي بن’بكر وأبي .5
 هر(532) المتوفى الشيباني. عيسى بن’اهلل’عبد، القلني محمد وأبي .9
 هر(543) المتوفى الشاهد. المعافري الحسن أبو، سرحان بن’وعباد .7

 .(1) يعيش بن’الوليد وأبي .4
 هر(549) المتوفى الدباغ. بن’الوليد وأبي .9

 هر(551) المتوفى خيره. بن’الوليد وأبي .12
 هر(541) المتوفى ورد. بن’محمد بن’حمدأ القاس  أبا بسلمرية ولقي .11
 هر(542) المتوفى، الغدناطي عطية بن’الحق’عبد محمد وأبا .12
 هر(.539) المتوفى، العرين بن’الصنهازي أحمد، العباس وأبا .13

لَفي   طاهر أبي من باإلسكندريَّة الكثير َسِمدَ  .14  .(2)هر(579) السِّ
ة سمد، للحج   رحلته وفي .15  المتوفى، ي  الَكُروخ الفتح أبي من بمكَّ

 .(3)وأربعين سبد سنة العباسي الخليفة أم برباط الترم ي زامد هر(544)
                                                 

 .(1/59) التكملة (1)

 والتكملررة الرر يل (1/59) التكملررة فرري: المصررنن شرريوخ مررن أوردنرراه مررا كررل انظررر (2)
 .(37/349) اإلسالم تاريخ (1/721)

 .(37/349) اإلسالم تاريخ (1/59) التكملة (3)
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 تالميذ : الثاني: المطلب
 تتلمر  والفقره والتفسرير الحرديث فري عظيمرا إمرام أن فيه شكَّ  ال مما

 يديه: على وتتلم وا عنه رووا ال ين، تالمي ه فمن، كثير خلق يديه على
  لَُه. وتلَم َ ، عنه روى، انُسْفي بن’بَْكر أبو الوزير .1
 عياد. ابن عنه حدث .2
 كوثر. بن’الحسن وأبو .3
 بيبش. بن’بكر وأبو .4

 أحمرد: برن’محمرد برن’حسرين برن’عمرر برن’المجيد’عبد بن’عمر .5
 أبري مرن بمكرة سرمد بالميانشري ويعررف العبدري القرشي حفص أبو التقي

 األقليشي. العباس

 األندلسي. األنصاري يوسن الحجاج أبو .9

 .(1) وزماعة، البنائي يوسن بن’محمد، ازالخب وابن .7

 رحلته الرابع: المطلب
 البطليوسري محمرد عن:أبري واآلداب العربية فسخ  بلنسية. إلى رحل

 وغيره.
 الفريضرة فرسدى، وخمسرمائة وأربعرين اثنتين سنة المشرق إلى ورحل

 الترمر ي زرامد الكروخري الفرتح أبري مرن بهرا وسرمد، سنين بمكة وزاور
 .(2)وأربعين سبد سنة العباسي يفةالخل أم برباط

                                                 

 .(37/349) اإلسالم تاريخ (1/59) التكملة (1)
 .(37/349) اإلسالم تاريخ (1/721) والتكملة ال يل (1/59) التكملة (2)
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 فيه: العلماء وأقوال أوصافه الخامس: المطلب
 عالمرا وكران، والمشررق باألنردلج حردث األبار: ابن وصفه فيه قام

 عرن والعردوف والدهرد الصرالح في التقدم مد، مجودا شاعرا متصوفا عامال
 والعبادة. العل  على واإلقبام، وأهلها الدنيا

 لري يصرن وكران سرفيان برن’بكر أبو الفقيه الوزير هعن أخبرني وقام:
 وزهده. وورعه وإمامته علمه

 عرن والكترب بيتره عليره يردخلون كرانوا أنهر  أحمرد أبو ابنه وأخبرني
 حترى فيبكري، القرارىء قررأ إذا وزهه على يده يضد كان وأنه وشماله يمينه

 (1)بكائه. من الناس يعجب
 الذهبي: اإلمام وصفه في وقال
رة من وكان ، والخْشرية، البكراء كثيرر وكران العراملين. والعلمراء األئمَّ
نيا َعن والُعُدوب  (2)القْدر. كبير، والحديث، والعربيَّة، بالل غة عاِرف ا، الد 

 وكيرل برن’عيسى بن’معد بن’أحمد العباس أبو، العالمة بقوله: وحالَّهُ 
 ويرد ،وفضرائل، وشرعر، ممتعرة تصرانين وله الداني.، األقليشي، التجيبي

 .(3) اللغة في

                                                 

 .(1/59) التكملة (1)
 .(37/349) اإلسالم تاريخ (2)
، م 1945هرر/  1425، الثالثة: الطبعة، الرسالة مؤسسة (22/354) النبالء أعالم سير (3)

 األرنالوط. شعيب إشراف:
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، العظري  للقررآن مفسرا وكان بقوله: المراكشي بن عبد الملكا وحاله
، أديبررا، مجررودا شرراعرا فصرريحا بليغررا، عرردال راويررة محرردثا، عررامال عالمررا
 كثيرر، والخشروع الخشرية برادي، الدمعة غدير، ورعا فاضال صالحا متصوفا
 التقييد. على عاكفا، العل  كتب لمطالعة اللدوم

 الخيررر سرربل فرري إنشرراءات ولرره، والحررديث القرررآن علرروم فرري صررنن
 (1)صدقه. برهان فيها يلوح ونثرا نظما والرقائق

 الغزي: ابن وصفه في وقال
 منهرا: مؤلفرات لره الرداني. التجيبي العباس أبو النحوي اإلمام الشيخ

 (2)والعج .. العرب سيد كالم من والنج  الحسنى. األسماء شرح
، والتفسرير بالحرديث عال ، االقليشي ابن سرين:المف معج  في وقام

 (3)المالكية. فقهاء من
 الطريقرة محمرود كان وقام:، له السفر معج  فى السلفى شيخه وذكره

 .(4) شتى بعلوم والمعرفة والورع األدب من، فصيحا
                                                 

 .(1/721) والتكملة ال يل (1)
، العلميرة الكتب دار الناشر:، حسن كسروي سيد المحقق: (1/144) اإلسالم. ديوان (2)

 م. 1992 - هر 1411، األولى الطبعة:، لبنان - بيروت
 الثقافيرة نرويهض مؤسسرة الناشرر:، نرويهض عرادم المؤلن: (1/42) المفسرين معج  (3)

 م. 1944 - هر 1429، الثالثة الطبعة:، لبنان - بيروت، والنشر والترزمة للتسلين
، عطررا القررادر’عبررد محمررد المحقررق: (3/119) األمرين البلررد ترراريخ فرري الثمررين العقرد (4)

 السررفر ومعجرر  م. 1994، األولررى الطبعررة:، بيررروت، العلميررة الكتررب دار الناشررر:
 .(34-37) للسلفي



 132 

ثني فقرام: والتكملرة الر يل فري كرامته وذكر  محمرد   أبرو الشريخُ  وحردَّ
حمن’عبد بن’اهلل’عبد أبو أخبرني قام:، الَقطَّان ابن الَحَسن أبي بن’َحَسن  الر 

ثني قررام:، التُِّجيبرريُّ   العب رراس أبرري مررد خرزررتُ  قررام:، كاسرريبويه ابررن حررد 
ا األُقليجي  معري وأخرزرتُ  الَبلَرد مرن بُْعرد   على وهو الَمنَار في الندهة قاصد 

 المراءَ   كرتُ تر لألكرل وندلنا الَمنَار صعدنا فلما الماء إخراج وأُنسيت طعام ا
 تلرك إلرى ِسرر لري: فقرام، لألُقليجي ذلك ف كرت المكان ذلك في ماء   وال

 فوزدتُ  إليه أشارَ  ال ي الموضدِ  إلى فَقَصدتُ  فيها ال ي اإلناء وُخ  الداوية
. قُلَّةَ  فيه  (1)ماء 

 شعر :
 المعرروف إبرراهي  بن’الحجاج أبو أنشدنا التكملة: في األبار ابن قام
 التجيبري علري برن’عتيرق برن’محمد بكر أبي عن بخطه لي بهاوكت بالغرناطي
 لنفسه: األقليشي العباس أبو أنشدني قام أبي أنشدنا قام: األزدي

 أسررير الخطايررا عنررد بابررك واقررن
 قررديما عصررى عمرردا وزهررال وغرررة
 تديررررد سررررنوه وهررررو يرررردداد ضررررلة
 تطلررد صرربح الشرريب والقلررب مظلرر 
 ثالثرررون عامرررا قرررد تولرررت كسنهرررا

 منرر ر المرررء أنررهوزرراء المشرريب ال

 له عن طريرق الحرق قلرب مخرالن 
 ولرر  ينهرره قلررب مررن اهلل خررائن
 فهررا هررو فرري ليررل الضرراللة عرراكن
 فما طاف فيه من سنا الحق طرائن
 حلرروم تقضررت أو بررروق خواطررن

 ه ترررالنإذا رحلرررت عنررره الشررربيب
                                                 

 .(1/721) والتكملة ال يل (1)
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 فيررا أحمررد الخرروان قررد أدبررر الصرربا
 فهل أرق الطرف الدمان ال ي مضى
 فجررد الرردموع الحمررر حدنررا وحسرررة

 

 ونرراداك مررن سررن الكهولررة هرراتن
 وأبكررراه ذنرررب قرررد تقررردم سرررالن
 (1)فرردمعك ينبرري إن قلبررك آسررن

 

 برن’الوليرد أبري قروم القطعرة هر ه أوم فري وافق وقد األبار: ابن قام
 .(2) نقال منه أخ ه أو، الفرضي

 شرعر لره اإلقليشري: شرعر وصرن في اهلل رحمه السلفي الحاف  وقام
 وخمسرمائة وأربعرين سرت سرنة اإلسكندرية يناعل قدم حسنة ومؤلفات زيد
 بمكرة تروفي أنه وبلغنا الحجاز إلى وتوزه فوائد عني وكتب كثيرا علي وقرأ
 وكيل بن’عيسى بن’معد بن’أحمد العباس أبو أنشدني شعره ومن اهلل. رحمه

 بخطه: لي وكتب لنفسه األندلسي التجيبي
 كررران حقرررري أال أذكرررر غيررررري
 غيررررر أنرررري برحمررررة اهلل ربرررري

 

 وأنررا مررا كفيررت شررري وضرريري 
 (3)أرتجرري أن يفيرردني كررل خيررر

 

 وقام السلفي: وأنشدني لنفسه:
 تتحررردر العبررررات مرررن أحداقررره
 ولربمررا امتدزررت دمررا مررن قلبرره

 

 فترررررى لهررررا فرررري خررررده آثررررارا 
 (4)حتررى كررسن الرردمد يطلررب ثررارا

 

                                                 

 الطويل. من األبيات (1)
 (.1/59) التكملة (2)
 الخفين. بحر من (3)
 الكامل. بحر من (4)
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 عبرراس بررن’محمررد بررن’ُعبيررد القاسرر  أبررو الرردين تقرري اإلمررام وقررام
 أبررو أخبرنررا الترمرر ي: سررنن فضررائل فرري هررر(992 :)المترروفى اإلسررعردي

 أبري برن’المحاسرن أبرو أنبرس قام إذنا المقر  الحوفي الجواد أبى بن’الحسن
 برن’إبرراهي  برن’سرعيد مكري أبرو الداهد الفقيه أنشدنا قام البغدادي العباس
 العباس أبو اإلمام الشيخ أنشدني قام العين برأس األندلسي التجيبي مرزوق
 أبرى كتراب يمدح لنفسه اإلقليشي التجيبي وكيل بن’عيسى بن’دمع بن’احمد
 تعالى: اهلل رحمهما الترم ي عيسى

 كتررراب الترمررر ي ريررراض علررر 
 برررره اآلثررررار واضررررحة أبينررررت
 فسعالهررا الصررحاح وقررد أنررارت
 ومرررن حسرررن يليهرررا أو غريرررب
 فعللررررره أبرررررو عيسرررررى مبينرررررا
 فطررررررررزه برررررررآراء صرررررررحاح
 مرررن العلمررراء والفقهررراء قررردما

 نفيسرررررا فجررررراء كتابررررره علقرررررا
 ويقتبسررررون منرررره نفرررريج علرررر 
 كتبنررررررراه روينررررررراه لنرررررررروى
 وغاص الفكر فري بحرر المعراني
 وأخررررج زررروهرا يلتررراج نرررورا

 

 حلرررت أزهررراره زهرررر النجررروم 
 بسلقررررراب أقيمرررررت كالرسررررروم
 نجومررررا للخصرررروص وللعمرررروم
 وقررد برران الصررحيح مررن السررقي 
 معالمرررررره لطررررررالب العلرررررروم
 يخيرهرررا أولرررو النظرررر السرررلي 

 فضرررل والررنهج القررروي وأهررل ال
 تنررررافج فيرررره أربرررراب الحلرررروم
 يفيرررد نفوسررره  أسرررنا الرسررروم
 مررن التسررني  فرري الرردار النعرري 
 فررررسدرك كررررل معنررررى مسررررتقي 
 (1)فقلررررد عقررررده أهررررل الفهرررروم

 

                                                 

 .(54-53) الترم ي سنن فضائل، األبيات آخر إلى (1)
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 وفاته:
 قُروص بمدينرة، المغررب بلرده قاصدا، المشرق عن رزوعه إثر توفي

 فري التري الجميرده عند ودفن وخمسمائة الخمسين عشر في مصر صعيد من
 خمسرين سنة توفي، عياد بن’اهلل’عبد أبو وقام، العرب لسوق التالية المقبرة

 (1).الستين على نين وقد بعدها وخمسين إحدى أو
 تروفي فيهرا مئرة.. وخمرج خمسين سنة العبر: في ال هبي اإلمام قام
 (2).الداني األندلسي التجيبي عيسى بن’معد بن’أحمد العباس أبو األقليشي

 العب راس أبرو تروفي فيهرا وخمسرمائة: خمسرين سرنة العماد: ابن وقام
. األندلسي الت جيبي عيسى بن’معد بن’أحمد األقليشي اني  الد 

(3) 
 العبراس أبرو الداهرد وكيل بن’عيسى بن’معد بن’أحمد الصفدي: وقام

 شرعر ولره والحرديث العربيرة باللغرة عارفرا كان الداني ث  األقليشي التجيبي
 .(4)وخمسمائة خمسين سنة توفي

 .(5)عليه اهلل رحمة 551 سنة وقيل:، 552 سنة توفي التاج: في وقام
                                                 

 (.1/59) التكملة (1)
 دار الناشررر:، زغلروم بسريوني برن’السرعيد محمرد هرازر أبرو تحقيرق:، (3/12) العبرر (2)

 بيروت. - العلمية الكتب
 القرادر’عبرد أحاديثره: خررج، األرنرالوط محمرود حققره:، (9/255) الر هب ش رات (3)

 - هرر 1429، األولرى الطبعرة:، بيرروت - دمشرق، كثير ابن دار الناشر:، األرنالوط
 م. 1949

 دار الناشر:، مصطفى وتركي، األرنالوط أحمد المحققان: (4/119) بالوفيات الوافي (4)
 م2222 -هر1422النشر: عام، بيروت - التراث إحياء

 والشرؤون األوقراف وزارة (315) واألوم اآلخرر الطرراز مرآثر رزواه من المكلل التاج (5)
 م. 2227 - هر 1424، األولى الطبعة:، قطر، اإلسالمية



 139 

 وخمسرين إحردى أو خمسرين سرنة تروفى عبراد: برن’اهلل’عبد أبو وقام
، بقروص وفاتره مرن األبرار ابرن ذكرره ومرا السرتين. علرى نيرن وقد، بعدها
، الحجراز إلرى هتوزر قرام: ف نره، السرفر معجر  في السلفى ذكره لما مخالفا
 بمكة. توفى أنه وبلغنا

 واهلل، اإلسركندرى سرلي  برن’منصرور الحاف  بمكة: بوفاته زدم وقد
 .(1)أعل 

 ومؤلفاته آثار  الثاني: المبحث
 (2)منها: مفيدة كثيرة تصانين له
، المخترار النبي على الصالة بفضل المختصة اآلثار أنوار كتاب: .1

 األولى الطبعة، حدم ابن دار، عدوز بن’محمد الدكتور بتحقيق: مطبوع وهو
 الصالحات. الباقيات بكتاب ملحقا، م2223

 تراريخ معجر  فري ذكرره، والعلماء العل  فضل في حديثا أربعون .2
 لمؤلررن العنرروان بهرر ا كترراب باألزهريررة ويوزررد (545) اإلسررالمي التررراث
 244)] رقرر  تحررت ؟ال أم، الكترراب نفررج هررو هررل أدري ولسررت مجهرروم

 رقرر  تحررت فيصررل الملررك بمكتبررة نسررخة منرره وتوزررد (4799 مجرراميد[
                                                 

 (3/117) األمين البلد تاريخ في الثمين العقد (1)
 اإلسرالم. ديروان (1/144) اإلسالم. ديوان (1/59) التكملة في: المؤلفات ه ه انظر (2)

 ونفررح واألسررماء. الصررفات شرررح فرري اإلنبرراء (1/259) للدركلرري األعررالم (1/144)
 واألزهريرة. (24) أندلسية وتراز  وأخبار (179 :1) الرواة وإنباه (599 :2) الطيب

 (.45) العارفين وهدية (234 :1) (2 )ط



 137 

 73) رقرر  تحررت المصرررية الكتررب برردار نسررخة منرره وتوزررد (29379-1)
 .طلعت(

، الكتراب هر ا فري ذكرره القررآن فضرل فري، الظمآن ءشفا كتاب .3
(1)الظنون. كشن في وذكره

 

 فري الكتراب هر ا في المصنن ذكره، القدر ليلة في الصدر شفاء .4
 نجد ول ، له ترز  ممن أحد ي كره ول  بيتي( سترش نسخة من 94) اللوحة

 هر ا عن كاشن أوم الكتاب ه ا يكون وب لك، المكتبات فيفهارس أثرا له
 الكتاب.

 وقرد، العربري النبي كالم من المستخرج، الدري الكوكب كتاب .5
 هلل )الحمرد أولره: (2)القضراعي. اهلل’عبرد ألبري الشرهاب كتراب، بره عارض
 وضرد: لمرا أنره فيره: ذكرر .الرخ( ...واآلخررة لرىاألو فري الحمد له ال ي

، األحاديرث مرن: وضرمنه .والعجر ( العررب سيد كالم من، النج  )كتاب
 فري يضاهيه بكتاب اإلرداف رأى .)الشهاب( كتاب: في ليج ما، واآلداب
 أغراضه.

 وختمره: األحاديرث. كترب مرن، مشرهورة كترب عشررة مرن: فسخرزه
 (3)ف.الحرو على: ورتبه مبرورة. بكلمات
 بالقراهرة طبرد وقرد والعجر ؛ العررب سيد كالم من النج  كتاب .9

 نسرخة وهري، محققره يعتمردها لر  منره خطيرة نسخة وعندي، هر1322 سنة
                                                 

 .(2/1252) الظنون كشن (1)
 .(1/59) التكملة (1/259) للدركلي األعالم (2)
 (.45) ارفينالع وهدية (2/1523) الظنون كشن (3)
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 أبرو شررحه:، (1)لوحة. وأربعون اثنان وهي، اليََمن من عليها حصلت نفسية
 وخمسرين ثمران، 754 سرنة المتروفى: الكازوري. مسعود بن’محمد سعيد:

(2)وسبعمائة.
 

 ألبري والكوكرب الرنج  كتراب المفهررس: المعجر  في حجر ابن قام
 أبرو أنبسنرا األقليشري؛ التجيبري وكيرل ابرن عيسرى بن’معد بن’أحمد العباس
 أحمد أبي عن مشافهة المكي سليمان بن’محمد بن’محمد بن’اهلل’عبد محمد
 برن’محمرد بكرر أبرو الحراف  أنبسنرا الطبرري بكرر أبري ابن محمد بن’إبراهي 

 لر  إن إزرازة سلمان بن’الخالق’عبد بن’محمد عن سماعا مسدي بن’نيوس
 (3)عليه. سماعا مؤلفهما عن سماعا يكن

 فري وسرماه (4)مخطروط.، الفاتحرة لسورة والمعاني العلوم تفسير .7
 قرام، المثراني السربد فري المسرتودعة، والمعراني العلوم سر الظنون: كشن
  (5)زدا. القدر زليل، لطين كتاب وهو:

 (6)البشر. سيد كالم من الغرر وكتاب .4

                                                 

 (.45) العارفين وهدية (1/59) التكملة (1)
 .(2/1932) الظنون كشن (2)
 .(422) المفهرس المعج  (3)
 معج  (.1/45) العارفين وهدية (1/234) (2 )ط واألزهرية (.2/599) الطيب فحن (4)

 .(1/42) المفسرين
 .(2/944) الظنون كشن (5)
 (.1/45) العارفين هدية (1/59) التكملة (6)
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 الكتراب ه ا في وذكره (1)عدة. أسفار وهو األولياء ضياء وكتاب .9
 اهلل رحمره فيره يشرح كتاب وهو .>الشهاب شرح في األلباب ضياء<: باس 
  له. ترز  ممن أحد ذكرناه ما إلى يشر ول  للقضاعي. الشهاب مسند

 الر ي الكتراب هر ا في مرة ما ذكره الصالحات؛ الباقيات وشرح .12
 ابرن بردار وطبرد عردوز محمرد بعناية الكتاب طبد وقد، تحقيقه بصدد نحن
(2).2213 سنة حدم

 

 الصرفات شررح فري اإلنباء ب: المسمى، الحسنى األسماء شرح .11
 م2217 سنة بتحقيقي طبد وقد، أيدينا بين ال ي الكتاب وهو (3)،واألسماء
 أحمرد الردكتور بتحقيرق السرنة نفرج في وطبد، البيضاء بالدار غدو بمطبعة
 الخدانرة نسخة وهي نادرة نفيسة نسخة أهمل المحقق لكن، سال  أبو رزب

 الرنص تحقيرق علرى تعرين وإضرافات مهمرة زيرادات وفيهرا بالرباط الحسنية
(4)أندلسي.. مغربي بخ  خطت التي الوحيدة النسخة وهي، وضبطه

 

 ار:األبر ابرن قرام، النراس وكتبها الدهد في معشراته عنه وحملت .12
 برن’الحسرن وأبي زدي بن’المطرف أبي عن سال  بن’الربيد أبو بها وأخبرنا
 عات بن’عمر أبو ذكره عنه ثالثته  سفيان بن’أحمد أبي عن غيره وأنا فدارة
(5)عليه. وأثنى

 

 .(6)المختار النبي فضل في، اآلثار أنوار .13
                                                 

 .(1/722) والتكملة ال يل (.1/45) العارفين هدية (1/59) التكملة (1)
 .(1/214) الظنون كشن (1/144) اإلسالم. ديوان (2)
 العررارفين هديررة (2/1232)و (1/171) الظنررون كشررن (1/144) اإلسررالم. ديرروان (3)

(1/45.) 
 إن للكتراب انيرةالث الطبعة في سندرزها، التحقيق ه ا حوم ومالحظات مؤاخ ات ولنا (4)

 اهلل.. شاء

 .(1/59) التكملة (5)
 (.1/45) العارفين هدية (1/149) الظنون كشن (6)
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 فرري كترراب وهررو، والغمرروم الهمرروم يديررل فيمررا المنظرروم الرردر .14
 فيره ذكرر وقرد فصروم. عشررة علرى مرترب الصرحابة كرالم بعهوات، الحديث
، بطنطرا الصحابة بدار الكتاب ه ا طبد وقد ومواع ؛ وحك  وآداب وصايا
(1)محمد. بن’إبراهي  ح يفة أبي بتحقيق:، هر1412 سنة

 

(2)الموضوعات. في المديد البحر .15
 

 نسخة نسختان: منه توزد، التصوف قواعد عن المجالج مجالج .19
، النسررخة هرر ه عنرردنا وتوزررد (9914رقرر ) تحررت برراريج لوطنررةا بالمكتبررة
 .عربي( طلعت مجاميد 342) رق  تحت المصرية الكتب بدار ونسخة

 مؤلفاته: عن امتحدث   الزركلي قال
 مرن )الغررور ط( - والعجر  العررب سريد كالم من )النج  كتبه: من

 الرردري( )الكوكرربو، أزررداء عرردة األوليرراء( )ضررياءو البشررر( سرريد كررالم
 األزهريررة فرري، الفاتحررة لسررورة خ( - والمعرراني العلرروم )تفسرريرو، ديثحرر
 خدانرة فري، المغربري بالخ  لطين مجلد في خ( - الواضحات )الحقائقو

 فري الواضرحات الحقرائق )أسرميته مقدمتره: فري قرام أوقاف( 319) الرباط
 ووصرن، ومفصرلة مجملرة تعرالى اهلل ذكرها التي الصالحات الباقيات شرح
 صراحب يرره ولر  قلرت: شرعر. وله إلخ فضلها( من زمال، ‘ محمد نبيه

 كتابرا هناك أن فظن، الوصن من مجردا اسمه قرأ أنه فيظهر، الظنون كشن
 أبررو شرررحه وقررام: 214 الصررفحة فرري فرر كره الصررالحات( )الباقيررات اسررمه
َوْه  . األقليشي..وُهوَ  العباس

(3) 
                                                 

 .(1/45) العارفين هدية (1)
  (.1/45) العارفين هدية (2) 
 مرايو / أيرار - عشرر الخامسة الطبعة:، للماليين العل  دار (1/259) للدركلي األعالم (3)

 .م2222
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 الفصل الثاني: التعريف بالكتاب وبنسخه الخطية
 مبحث األول: معالم منهج المصنف في الكتاب،  وموارد  وأثر ال

 المطلب األول: منهج المصنف في الكتاب
 المطلب الثاني: موارد المصنف ومصادر 

 المطلب الثالث: أثر الكتاب فيمن بعد 
 المبحث الثاني: دراسة النسخ الخطية للكتاب: دراسة كوديكولوجية

 لإلمام اإلقليشي،  وضبطالمطلب األول: تحقيق نسبة الكتاب 
 عنوان الكتاب، وإبرا  سبب التأليف

 المطلب الثاني: دراسة للنسخ الخطية للكتاب
 النسخة األولى: نسخة شستر بيتي 

 النسخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية
 النسخة الثالثة: النسخة األ هرية

 النسخة الرابعة: نسخة الخزانة الحسنية 
 ة مكتبة المدينة المنورةالنسخة الخامسة: نسخ

 المطلب الثالث: صور للنسخ الخطية للكتاب
  



 142 

  األول: المبحث
 وأثر  وموارد ، الكتاب في المصنف منهج معالم

 الكتاب في المصنف منهج األول: المطلب

  أبواب: أربعة على احتوت بمقدمة كتابه اهلل رحمه المصنن افتتح
مة: من األول الباب  المعظمرة وصرفاته تعرالى اهلل اءأسم فيه ذكر المقد 

 محركررة مررسثرة رقيقررة طريقررة علررى اهلل رحمرره وذكرهررا، القرررآن فرري الررواردة
  األقليشرري اإلمررام عنررد السررلوكي الصرروفي الجانررب نلحرر  وهنررا للجنرران.

، عنرده الرنفج تدكيرة للكتراب دراسرتنا خرالم مرن لنرا بران فقرد، اهلل رحمه
 وهر ا، اهلل وأهرل ولرسروله هلل ومحبتره وإخالصره وإحسرانه، وزهرده وورعه
 الكتاب. قرأ لمن زلي واضح

 فري الرواردة والصرفات األسرماء فيهرا برين المقدمرة: من الثاني الباب
 المقدار. علية علوما الباب ه ا ِفي ونَثَرَ ، اآلثار

 فري العلمراء محققري م اهب ل كر خصصه المقدمة: من الثالث الباب
 واألسماء. الصفات

صَ  الرابع الباب  أنَّ  وبين، وصالح معنى لألولياء فيها إلشارات ُه:َخصَّ
 رمروز منهرا، وإشارات بدقائق والصفات األسماء في تكلموا القلوب أرباب

، كردرة كرل عرن وصرفائه القلب فراغ عند، ويعل  يتحقق ما ومنها، تفه  ال
 وغبرة. قترة كل عن ونقائه
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 مررن خاليررة واضررحة سررهلة بعبررارات ذلررك يبررين أن اهلل رحمرره وقصررد
، البراطن علر  عرن ابتعراده بر لك اُمْعلِن ر، تفهر  ال التري واإلشارات الرموز
 أهرل، معرا الطرريقتين تلك ألهل شفاء ذلك وفي، الحقيقة عل  إلى وقصده
 واقتردى به اهتدى الباطن أهل من أحد الكتاب طالد ف ن، والظاهر، الباطن

  بسسلوبه.
 يتكلمروا لر  القوم أن عل  ،الظاهرة العلوم أهل ِمنْ  هو َمنْ  طالعه وإن

 اليقين حلوم عند، االختصاص منبد من عليه  أفيضت، زاهرة أنوار عن إال
 واإلخالص. قلوبه  في

 فيهرا برين والتري، والمركردة والمفيردة الموطئرة، المقدمة ه ه بعد ث 
 الوزروه تلرك مرن ومرر، هري وزه من ك  وعلى، لألسماء اإلحصاء مراتب

 األبرار. واألولياء النظار العلماء هبوم ا، اآلثار من إحصالها
 مرن واحردا منهجا اهلل رحمه ونهج، األسماء شرح في اهلل رحمه شرع

 القار . على تسهيال، األسماء شرح في منتهاه إلى الكتاب أوم
 داللرة هر ا وفي، الكتاب مقدمة في ه ا بمنهجه اهلل رحمه صرح وقد

، والترسلين التصرنين فري إبرداع صراحب متفننرا منهجيا كان الرزل أن على
 وزمله. وه به، ترتيب أحسن الكتاب ه ا اهلل رحمه رتب وقد

 الكتاب: هذا والصفات لألسماء شرحه لطريقة مختصر شرح وهذا
 المعج . حروف على والصفات األسماء رتب أوال:
 كتراب علرى اعتمرد وقرد، السرنة كترب فري ومورده االس  ي كر ثانيا:

 كران وإن، المواضرد بعرض فري غيرره خررج مرا ويضرين، للترم ي الجامد
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، الحديث أئمة من خرزه من ويورد، ب لك يصرح الترم ي يورده ل  االس 
 ورد وهرل، الكرري  القررآن في مورده ي كر ث  الدوائد. بتلك الفوائد لتكمل
 فق . فعله أو اسمه

 وهر ا، اللغرة مرن بمقتضاه اس  كل على االس  شرح في يتكل  ثالثا:
 فقهيال اإلحصاء هو

 عينري هو وهل، االس  ب لك تعالى اهلل اتصاف حقيقة ي كر ث  رابعا:
 خاصرة إضرافته وهل ؟فعلي أو إضافي أو ؟إثبات أو سلب صفة أو، لل ات

  ؟عامة أو
 موضروع فري قسر  مرن يحتمرل مرا علرى منهرا اسر  كل يقس  خامسا:

 قرد الواحرد االسر  ألن، والوضروح التبيرين غايرة ويبينره ويوضرحه، اللسان
 النظررات بحسرب، بجميعهرا متصفا تعالى اهلل يكون اللغة في معاني يحتمل

  المخلوقات. في أفعاله تفاصيل وفي، ال ات في
، يحتمرل ما في كر، قطعيا واحد معنى على االس  حمل يكن ل  وإذا

 أن العلمراء مرن قام من يخالن ب لك وهو للمتسوم. رحب مجام ذلك ففي
 القرائلون واحرتج وأشرهرها. أظهرهرا هرو، داواح معنى إال يحتمل ال االس 
 حمرل المسرميات زميرد علرى يحمرل أن يجوز ال المشترك االس  بسن به ا

 عردمنا فمتى، بالقرينة ذلك يعل  وإنما، مخصوصة عينا به تريد بل، العموم
  فيه. توقفنا التخصيص قرينة

 إنره قولره: مرن األصروم فري اهلل رحمره الشرافعي إلرى عردي ما وأنكر
 ممرا ذلرك غيرر إلرى التخصريص.. قرينرة تردم لر  مرا، التعمري  على يحمل
  به. احتجوا
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 مـن يحتملـه مـا األسـماء مـن اسـم لكـل أن اهلل رحمه المصنف ويرى
 أوجه: أربعة وذلك المعاني

 قرينررة ترردم ولرر ، زمررة معرراني احتمررل متررى االسرر  أن األول: الوجــه
 وإن، القطرد بطريرق الربعض من أولى البعض فليج أحدها على التخصيص

 االزتهاد. بطريق أولى كان
، كثيررة لمعران محرتمال االسر  يكرون أن يبعرد ال أنره الثاني: والوجه

 هر ا وعلرى، بجميعها متصفا تعالى اهلل لكون، بجملتها ناظرا الشارع ويكون
 ذو دلروم القررآن إن السرالم: عليره قولره وعليره، القررآن آي مرن كثير يوزد
 وه.وز أحسن على فاحملوه وزوه

 بمعنرى االسر  ذلرك الشرارع تخصريص علمنرا لرو أنا الثالث: والوجه
 نسرميه أن لنرا زراز، تعالى اهلل حق في صحيحة أخر معاني واحتمل، واحد
 الررأي علرى، خاصرة بهرا نصفه أو، القاضي رأي على، بجملتها ونصفه بها

 المتقدم. المختار
 أدى معرانيال مرن يحتمرل مرا اسر  لكل ذكرنا متى أنا الرابع: والوجه

 الحقرائق مرن واسرعة بحرار وخروض، العلروم مرن عظي  باب قرع إلى ذلك
 العموم. فيها آثرنا فل لك، والفهوم

 وفائردة، علميرة فائردة فائردتين: اس  لكل اهلل رحمه ي كر ث  سادسا:
 فيمرا نجرد فلر ، الكتراب هر ا بره يمتاز ما هي العملية الفوائد وه ه، عملية
 برنفج السرلوكية العملية الفوائد ذكر في المصنن نحو نحى من عليه اطلعنا
 اهلل. رحمه ألُقليشيا اإلمام طريقة
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 مرن االس  ذلك عن ينتج ما اهلل رحمه فيها في كر، العلمية الفائدة أما
  مخل. غير باختصار العال  في معناه باستقراء العل 

 االسر  ذلرك بمقتضرى التعبرد مرن يجرب ما العملية الفائدة في وي كر
 واإلبرداع والجمرام الروعرة فري غايرة العَمليرة الفوائرد وهر ه، آدم ابرن على

 عاِشرق   ومرن، محب قلب من سطعت، نورية ربانية رقائق وهي، واإلحسان
رر والسررلوك التصرروف عرررف، صرراف قلررب ومررن، اهلل حررب فرري ُمَتفرران    اِحس 
 العلمية السلوكية الفوائد له ه قراءتك عند إنك حتى، وفعال وقوال، ومعنى  

 وتدكرروا، إيمانررك ويقرروى، روحررك وتحيررى، فررؤادك ويخشررد، قلبررك رِقُّ يرر
 الصالحين مقامات وصدقا حقا وتعيش، وشهواتها الدنيا عن وتسموا نفسك

ب   صحيح وه ا، واألتقياء   والمنة. الحمد وهلل، مَجرَّ

  المصنف: عقيدة
، العقيردة أشرعري الرزرل أن الكتراب هر ا دراسرة خرالم من لنا تبين

 منها: كثيرة دلةأ ذلك وعلى
 كثيرة. فهي، األشاعرة األئمة بسقوام استدالالته أوال:
 العقيردة القضايا من كثير في نهجه  نهج قد قليشياأل اإلمام أن ثانيا:

 الترري الصررفات بعررض فرري اإلزمررالي التسويررل اهلل رحمرره أوم فقررد، الكبرررى
 والتجسي . التشبيه أوهمت

 قضرايا تقريرر فري األشراعرة مسرلك األقليشري اإلمرام سلك لقد ثالثا:
 برين والجمرد، العرام المرنهج فري األشراعرة زمهرور مرد اتفق فقد، العقيدة
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 ينقل ال ين شيوخه أن ذلك على يدم ومما، االستدالالت في والعقل النقل
 أبري اإلمرام األشراعرة شريخ برسقوام يسرتدم مرا وكثيررا، األشاعرة من عنه 

 األشررعري الحسررن أبرري قوامبررس استشررهاداته ترررددت فقررد األشررعري الحسررن
 اهلل. رحمهما الباقالني واإلمام

 ومصادر  المصنف موارد الثاني: المطلب
ال   القرْومِ  من بُدَّ  الَ   تسرمية دون النقرل يقتضري المتقردمين مرنهج أن أوَّ
 يحفظون كانوا لكونه  ناتج وه ا، عنده  عادة كان وه ا، والمصدر المورد
، اللفر  دون برالمعنى النصروص نقرلي غرالبه  وتجرد، حفظهر  من ويملون
 حرد فري ومرورد أصرل فهو التسلين في رأسا كان األقليشي اإلمام أن والحقُّ 
 دراسرتنا خرالم مرن لنرا تبرين لكرن، كبيرر نقرل ذا اهلل رحمه يكن فل ، ذاته

 الكترب مرن مجموعرة علرى نقلره فري اعتمرد قد األقليشي اإلمام أن للكتاب
 م:اإلزما وزه على منها، والمقاالت
 عرن نقل فقد اللغة كتب الكتاب ه ا في ومصادره المصنن موارد من
 عنه وبحثت ذلك كل أثبت وقد، غيره  وعن النحاس وعن والخليل سيبويه
 القررآن وعلروم التفاسرير كترب أيضرا مروراده ومرن موضرعه. في إليه وأحلت

 ابررن وعررن قتيبررة ابررن وعررن تفسرريره فرري الطبررري عررن نقررل فقررد، والحررديث
  النحاس.

 والترمر ي ومسرل  والبخراري الموطرس الحرديث رواية في موارد  ومن
  وغيره .
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 يسرمي ال المواضرد بعرض فري المصرنن أن إليره اإلشارة ينبغي ومما
 الر ي الكتراب اسر  معرفرة علينرا يفوت مما، مادته منها استقى التي الكتب
 يلي: ما الكتاب في اعتمدها التي المصادر بين ومن، منه أخ 

  الكري . نررآرررالق
 اعتمرد الر ي، الترمر ي وسنن، مالك اإلمام موطس منها السنة: وكتب

، مسرل  البخاري.صرحيح صرحيحو، البردار ومسند، األسماء مورد في عليه
، الرررزاق’لعبررد والمصررنن، داود ألبرري والسرنن، شرريبة أبرري البررن والمسرند
 .السنة كتب من وغيره 

 لشريخه األقصرى مرداأل كتراب منهرا: األسرماء شرح كتب موارد  ومن
 اهلل أسرماء وشررح، برزران البرن الحسرنى اهلل أسرماء وشررح، العربري ابن

، للغدالي األسنى والمقصد، للدزاج اهلل أسماء واشتقاق، للقشيري الحسنى
 التي الكتب من وغيرها، للحليمي األسماء وشرح، للبيهقي األسماء وشرح
 كثيرة. وهي المصنن قبل األسماء بشرح اعتنت

 أشررعرية علررى يرردم وهرر ا األشررعرية العقيرردة كتررب أيضررا وارد مــ مــن
 استشهاداته ترددت وقد، أشعريته على تدم كثيرة نصوص وهناك، األقليشي
 يديد. أو مرة عشر خمسة عن يديد بما األشعري الحسن أبي بسقوام

 عدة طبد، الحسن ألبي اإلسالميين مقاالت منها: أفاد التي كتبه ومن
 الحسن. يألب واللمد، طبعات
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 األشعري الحسن أبي مقاالت مجرد أيضا: منها أفاد التي الكتب ومن
 م.1947 بيروت المشرق دار زيماريه. دانيام بتحقيق طبد، فورك البن

 ترررردت فقررد، البرراقالني بكررر أبررو اإلمررام كتررب أيضررا مصــادر  ومــن
 وائلاأل تمهيد من نقل أنه أعل  واهلل ويظهر، كثيرة مرات بسقواله استشهاداته
 البراقالني كترب أه  من وهو، الباقالني بكر أبي للقاضي الدالئل وتلخيص

 شرعري األ الفكرر مصرادر أهر  الكتراب هر ا ويعد وزل عد اهلل حفظها التي
 وكران، األشرعري فكرره وعصارة آراله ضمت التي الباقالني كتب أه  ومن
 العقرردي التررراث قررراءة فرري، اليرروم إلررى والبرراحثين العلمرراء عمرردة زام ومررا

 األشعري.
 هدايرة كتاب منه بالنقل وصرح، منها استفاد التي الباقالني كتب ومن

 تراريخ فري سردكين فرؤاد وذكرر، كبيرر كتراب وهرو الكرالم في المسترشدين
 كالم. 21 برق ، ورقة 244 في األزهر مكتبة في قس  منه يوزد أنه التراث
 أنه سدكين فؤاد كروذ، خبر من وصلني فيما طشقند بمكتبة قس  منه ويوزد
  برن’لمحمرد >الهدايرة كتراب مرن الكفايرة تخلريص< بعنوان مختصر له يوزد
 وذكررت القيرروان. زرامد فري نسرخة وله، األشبيلي خليل بن’الخطاب أبي

 بخدانررة األولررى منرره: نسررختين علررى وقفررت أنهررا امعرراريج نديهررة الرردكتورة
 العامررة انررةبالخد عنهررا مصررورة ونسررخة /992 رقرر : تحررت بفرراس القرررويين
 وأثرررر كثيررررة خرررروم بهرررا والمخطوطرررة قالرررت:، 2244 فررريل : بالربررراط
  (1)لألرضة..

                                                 

 (.1/94) للمقترح اإلرشاد حشر كتاب: تحقيق مقدمة (1)
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  :أيضا موارد  من
 للشافعي. األصوم كتاب
 لره العصرمة وكتاب، األصبهاني نعي  ألبي األسماء تفسير أيضا ومنها

 أيضا.
 للخليل. الجمل كتابو لسيبويه. الكتاب ومنها
 ورلبرة.، واألعشى، تمام أبي وشعر ج؛القي امرل معلقة أيضا: ومنها

 وغيرها

 .مطبوع، النحاس البن القرآن إعراب ومنها:

 .مطبوع، النحاس البن القرآن معاني

 .مطبوع، للنحاس القرآن غريب

 للهروي. والسنة القرآن وغريب

 .مطبوع قتيبة. البن الحديث غريب

 .سالم.مطبوع بن’للقاس  الحديث غريب

 .مطبوع .سالم بن’للقاس  القرآن فضائل

 .مطبوع للفراء. القرآن معاني

 .مطبوع للدزاج. وإعرابه القرآن معاني

 .مطبوع، الطبري تفسير
 للكندي. ال هب ف  وكتاب
 .مطبوعان أيضا له والفصل، حدم البن المحلى وكتاب
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 اهلل رحمره كران فقرد المعتدلرة ترراث الكتاب ه ا في موارده أه  ومن
 النصرروص بعررض نقررل وقررد، واقفه ومرر وآرائهرر  بتررراثه  كبيررر اطررالع علررى
 بتحقيق: طبد الجبار.’عبد للقاضي الخمسة األصوم شرح كتاب: من، عنه 
 م.1995، وهبة مكتبة :القاهرة، عثمان الكري ’عبد

 الناشرر:، حسين طه ب شراف بمصر طبد، الجبار’عبد للقاضي المغني
 رخضر بتحقيرق: وطبرد هرر1342 :سرنة - األولرى الطبعرة:، العربيرة الشركة
 التري النسرخة وهري 2212 سرنة:، العلميرة الكتب دار :بيروت، نبها محمد

 البحث... ه ا في اعتمدتها

 مطبوع. قتيبة. البن القرآن غريب

 القاسرر  أبرري لإلمررام التمهيررد شرررح فرري التسررديد :كترراب أيضــا ومنــه
 بالمكتبرة مجمروع ضرمن (هرر474) حيرا نكرا الرديبازي الربعي الجليل’عبد

 الميكرروفيل : ورقر  (؛1445) رقر : باععشرلر بارمره، مب ستنبو السليمانية
 .(1/22رق :) تحت السلطان والدة بطرخان النسخة نفجو (؛394)

 بالتسرديد وزدتره قرد والنص (12) باللوحة، طويال نصا منه نقل فقد
 .(1)بالحرف هو كما

 فهري وإال الكتاب ه ا في ومصادره المصنن موارد عن باختصار ه ا
 وحصرها. هاتحديد يصعب كثيرة

                                                 

  .أ( 3) اللوحة التمهيد شرح في التسديد (1)
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 بعد  فيمن اإلنباء كتاب أثر الثالث: المطلب

، العلوم في وتدقيقه، التسلين في بتحقيقه عرف، القدر عظي  إماما إن
، بعرده مرن علرى كبيرر أثرر له كان فيه شك ال مما، وترتيبه، تصنيفه وحسن

 أسماء لشرح تعرض ممن كثير اعتمده فقد، كبيرا أثرا اإلنباء كتاب ترك وقد
، برديد بسسرلوب الكتاب ه ا في زاء اهلل رحمه المصنن ألن، الحسنى اهلل

 والصفات. األسماء شرح في التصنين بعده من على سهل، حسن وترتيب
 كتراب صاحب القرطبي اإلمام اإلنباء من استفاد من أه  بين من وإنه
 كران اإلنبراء كتراب أن لنرا تبرين فقرد، الحسرنى اهلل أسماء شرح في األسنى
 ونقرل اإلنباء من استفاد وممن، الكتاب في ومصادره موارده أه  من واحدا
 فري الدركشري ومرنه ، الفرتح فري العسقالني حجر ابن اإلمام اإلقليشي عن

 الجرامد شررح القردير فريض فري منه نقل فقد أيضا المناوي ومنه ، البرهان
 شررح فري والبيضراوي (2)،الجهميرة تلبريج بيان في تيمية وابت (1)،الصغير

 هرر(743 )المتوفى: حديدة ابن الدين زمام، اهلل’عبد أبو واإلمام، سماءاأل
 خاصرة دراسة ل لك وسنفرد، كثير وغيره  (3)،المضيء المصباح كناب في

 زراء فريمن اإلنبراء وكتابه األقليشي اإلمام أثر عن فيها نتحدث مفردا وبحثا
 بعده.

                                                 

، األولرى الطبعرة:، مصرر - الكبررى التجارية المكتبة الناشر:، (2/444) القدير فيض (1)
1359. 

 .(5/525) إلجهمية تلبيج بيان (2)

 وعجمري عربري مرن األرض ملروك إلرى ورسله األمي النبي كتاب في المضي المصباح (3)
(1/54). 
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 للكتاب الخطية للنسخ دراسة الثاني: المبحث
 الكتـاب وعنـوان للمؤلـف الكتـاب نسـبة تحقيق ألول:ا المطلب
 التأليف وسبب

 للمؤلف الكتاب نسبة تحقيق أوال:
 أثبتررت وقررد، األقليشرري لإلمررام الكترراب نسرربة صررحة فرري يتنررازع لرر 
 النسربة ه ه على قطعية داللة يدم ومما، لمؤلفه الكتاب نسبة صحة التراز 

 يستي: ما
 فري الكتراب هر ا مرن نقروال ناوزرد أننا النسبة صحة يثبت مما أوال:

 فري حجرر وابرن األسرنى فري القرطبري مثل المصنن إلى النقل نسبت كتب
 وغيره . البرهان في والدركشي، الفتح

 ينسرربه لرر  أحرردا أن اهلل رحمرره للمؤلررن الكترراب أن يؤكررد ممررا ثانيــا:
 أحد. يتنازعه ول ، لغيره

 التري نسرخال بجميرد الكتراب عنروان فري النسربة هر ه إثبات ت  ثالثا:
 بمرا فتسكرد، لألقليشري الكتراب نسربة صرحة أكردت فجميعها، عليها حصلنا
 اهلل. رحمه للمؤلن الكتاب أن للشك مجام فيه ليج

 والفهارس التراز  كتب من واحد غير للمرررؤلن الكتاب نسب رابعا:
، وبروكلمران، العرارفين وهديرة، الظنون كشن في خليفة كحازي واألثبات
 عن حديثنا عند الدراسة ه ه انظر، وغيره ، الوعاة وبغية ،اإلسالم وديوان
 المصنن. مؤلفات
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 وقرد، الكتراب مقدمرة فري لنفسره الكتراب نسب المصنن أن خامسا:
 كتابره فري االسر  بهر ا أورده فقد، األخرى كتبه في لنفسه ونسبه أيضا ذكره
 (1)العلوم. تفسير

 وزردنا أننرا نللمصرن الكتراب أن علرى قطعية داللة يدم مما سادسا:
 بكترراب صرررح فقررد، األخرررى كتبرره إلررى يحيررل الكترراب هرر ا فرري المصررنن
 وكتراب، الصردر شرفاء وكتاب، الظمآن شفاء وكتاب، الواضحات الحقائق
 للمؤلن. النسبة صحيحة هي الكتب ه ه وكل األلباب. ضيلء

 المحردث الحجرة لإلمرام الكتراب أن فيره للشرك مجرام ال بمرا فثبت
 اهلل.. حمه األقليشي دمع بن’أحمد الحاف 

  الكتاب: عنوان تحقيق ثانيا:
 لكرن، الكتراب اسر  فري النسخ تضاربت فقد، الكتاب عنوان عن أما
 األسرماء؛ شرح بكتاب: وصفه من فهناك، بعضها من قريبة الجميد عبارات

 وقد، ذلك غير إلى، واألسماء الصفات شرح في اإلنباء بكتاب وصفه ومن
 للنسخ. ناوصف إثر ذلك عن تحدثنا

 مرن عنردنا الر ي والرنص، النص وزود مد ازتهاد ال إنه نقوم ونحن
 :اهلل رحمه المصنن يقوم حيث الكتاب ه ا مقدمة

  .(2)>واألسماء الصفات حقائق في اإلنباء كتاب<: وأسميه
                                                 

 األولرى الطبعرة: العلميرة الكترب دار الجنردي : محمرد دأحمرد تحقيق:، العلوم تفسير (1)
 .(247-121-119-129) م2212

 الصرفات شررح فري اإلنبراء كتراب: <فيهرا ورد فقرد األزهريرة إال النسخ زميد في ك ا (2)
 >.واألسماء
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 التأليف سبب ثالث:
 فري ذلرك علرى نص فقد، الكتاب له ا المصنن تسلين سبب عن أما

 حقرائق فري، وفوائرد نكترا يجمرد أن الكتراب به ا أراد وقد، الكتاب مطلد
 األثرر لهرا ليكرون، يدونها أن الكتاب ه ا خالم من أراد واألسماء الصفات
 حياته. وفي بعده من والنفد

 أثمرر وقرد، يبقى حتى وصفاته اهلل بسسماء العل  نشر إلى قصده ومنها
 أسرماء شررح كتب إغناء في ما لحد أسه  الكتاب ه ا إن حيث القصد ه ا
 وزردناه مرا خرالم مرن واضرح وه ا الكتاب ه ا خالم من به، الحسنى اهلل
 أعل . واهلل عنه؛ العلماء نقوالت من

، الرروثقى الُعررروةُ  هررو تعررالى برراهلل العلرر ُ  كررانَ  فلمررا< اهلل: رحمرره يقروم
روة  اآلِخرة سعادة نيل في السبب وكانَ ، مرقى وراءََها ليج التي العالية وال ِّ

بوبية عل  خواصِّ  من وكان، وأبَقى خير هي التي  وصفاته اهلل أسماء عل  الرُّ
كَ ، العلِيَّة  بهرا تتنفردُ ، سرنية حقرائق فيهرا أَضردَ  أن القلروِب  محررك قْلِبري حرَّ

 ال ِكيَُّة. واأللباب الدكيةُ  األنُفج
 وأنشررُ ، َعري رة واإلطالرة الحْشروِ  مرن تكونُ ، سرية اأغراض   فيه وأقصد

 العويَصرة عقردها المشركالتِ  مرن فيره وأحرلُّ ، حالَها أزملَ  العلومِ  من فيها
 اإلخررالص طريررق إلررى المؤديررة األعمررامِ  علرروم مررن فيرره وأنشررر، وُعراهررا
 فيجردون، السرعادة سربل سلوك على عونا اإلرادة ألهل يكون ما، والكمام

 (1).>واألمل المطلب غاية منه وينالون، والعمل العل  طريق فيه

                                                 

 .(1) اللوحة (1)



 159 

 للكتاب الخطية النسخ راسةد الثاني: المطلب
  بيتي شستر نسخة األولى: النسخة
 ووصفها: النسخة بيانات
 وضربطه الكتراب هر ا تحقيرق فري عليها اعتمدت التي األولى النسخة

 (.4591رق :) تحت، إيرلندا عاصمة بدبلن بيتي شستر بمكتبة محفوظة
 242) صرررفحتين لوحرررة كرررل تضررر  لوحرررة؛ (121) لوحاتهرررا عررردد

 فري كلمرة (13) يضر  سطررر وكل، سطرا (22) تض  فحةص كل، صفحة(
 السطر. في كلمة (15) نحو إلى بعضها في يصل وقد، يديد أو السطر

 زيدة حالتها عليها واطلعنا وصلتنا كما والنسخة النسخة: حالة وصف
، اآلخرر مبترورة وغيرر، األوم مبترورة غير، تامة كاملة وهي، بعمرها مقارنة

 نسرخة أصرح هي القوم ويمكن المواضد.. بعض في، البياضات بعض بها
 أن النسرخ برين المقارنرة خرالم من لنا وظهر، عليها اعتمدنا التي النسخ في

 معها.. الغالب في تتوافق المصرية الكتب دار نسخة
 الناسخ. تصحيحات وزلها، زدا قليلة فهي الكتاب طرر بخصوص أما

 النسخة: واجهة
 من بقي ومما، بياض غالبها وازهتها أن وزدنا، قديمة النسخة أن بما
  يلي: ما الناسخ خ  بنفج كتب وقد، قراءته من وتمكنا، )ب( الوازهة

 واألسماء الصفات حقائق في اإلنباء كتاب
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 الكتاب: آِخرِ  وصف
 مررن األخيرررة اللوحررة فرري وزرراء، والمنررة الحمررد وهلل كاملررة النسررخة

 النسخة:
 برن’محمرد بن’أحمد وَعْفِوهِ: اهلل رحمة إلى الفقيرُ ’لعبدا نَْسِخه ِمنْ  فََرغَ 

م ربيد عشر سابد في، الشافعي عثمان   وستمائة. وثالَثِينَ  تِْسد   سنةَ  األوَّ
، ألفاظهرا فرك معره تعر ر ممرا السماعات أو التملكات بعض يليها ث 

 أو سرطر فري رقنها يمكن، كثيرة غير وهي مقروء؛ غير الكلمات غالب ألن
 أعل .. واهلل، سطرين
 الكتاب: نسخ ريختا

 وفراة بعرد نسخت لكونها، زدا ونادرة عتيقة نسخة النسخة ه ه تعتبر
 أقردم وهي، المؤلن من زمانا النسخ أقرب فهي، سنة تسعين بنحو المؤلن
 هر.939 سنة نسخت عليها؛ اعتمدنا التي النسخ في نسخة

 يكرن لرك أنه ويظهر، الشافعي أمان بن’محمد بن’أحمد الناسخ: اس 
 أعل .. واهلل، العل  أهل من كان بل، المقلدة حفيةالص من

 المصرية الكتب دار نسخة الثانية: النسخة
 ووصفها: النسخة بيانات
 وضربطه الكتراب هر ا تحقيرق فري عليهرا اعتمدت التي الثانية النسخة

 تصوف(. 94) رق : تحت، بالقاهرة المصرية الكتب دار محفوظة
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، صرفحة( 274) صرفحتين وحرةل كرل تض  لوحة؛ (139) لوحاتها عدد
 أو السرطر فري كلمرة (12) يضر  سطرررر وكرل، سرطرا (22) تضر  صرفحة كل
 السطر. في كلمة (14) نحو إلى بعضها في يصل وقد، يديد أو، أقل

 وخطها، كاملة تامة وهي، زيدة حالتها والنسخة النسخة: حالة وصف
 مرد راكثير متوافقرة وهري المواضرد.. بعض في، البياضات بعض بها، زيد
، واحردة نسرخة مرن همرا أو، منهرا نسخت األزهرية ولعل، األزهرية نسخة
 أعل .. واهلل

 الر ي للخر  مغاير عريض بخ  العناوين يكتب ناسخها بكون وتمتاز
 زدا. قليلة وهي تصحيحات بعض إال الطرر من خالي به..والكتاب يكتب

 النسخة: واجهة
 كترب وقرد، منهرا ()ب اللوحرة في وزاء، بياض كلها النسخة وازهة

  يلي: ما الناسخ لخ  مغاير بنفج
1419  

 حرررررررررر         عبيد 25
  واألسماء الصفات شرح

2599  
: أن وكاد، آخر بخ  أيضا كتب ث   يَْبيَضَّ

 واألسماء الصفات شرح في اإلنباء
 محاف  تصوف 94
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 الكتاب: آِخرِ  وصف
 أو تملكات أو بيانات أي بها وليج، والمنة الحمد وهلل كاملة النسخة

 الكتاب: نهاية بعد النسخة من األخيرة اللوحة في وزاء، سماع أو مقابلة
 وسل  واله محمد سيدنا على اهلل وصلى وحده هلل والحمد
 الكتاب: نسخ تاريخ
 أي وال، الناسخ اس  وال، النسخ تاريخ بها يدون ل  لألسن النسخة

، المدينرة نسرخة ومرن، زهريرةاأل نسخة من أقدم أنها ويظهر، أخرى بيانات
 واضررح خطرره، أخطرراله قليلررة ناسررخها أعلرر ؛ واهلل، الحسررنية نسررخة ومررن
 العل .. أهل من وهو، وزيد

 األ هرية النسخة الثالثة: النسخة
 ووصفها: النسخة بيانات
، وضرربطه الكترراب هرر ا تحقيررق فرري عليهررا المعتمررد الثالثررة النسررخة

 تصروف(. 799) خراص: رقر : تحت، بالقاهرة األزهرية بالمكتبة محفوظة
 تصوف. (24924) عام:

، صفحة( 239صفحتين) لوحة كل تض  لوحة؛ (114) لوحاتها عدد
 أو السرطر فري كلمرة (13) يض  سطررر وكل، سطرا (29) تض  صفحة كل
 السطر. في كلمة (14) نحو إلى بعضها في يصل وقد، يديد

 حالتهررا هرراعلي واطلعنررا وصررلتنا كمررا والنسررخة النســخة: حالــة وصــف
 أنهرا إال، اآلخرر مبترورة وغيرر، األوم مبترورة غير، تامة كاملة وهي، زيدة

، كثيرر بيراض بهرا منها األولى اللوحة خصوصا، األولى لوحتها في متضررة
 ومرن واضرح؛ زيرد وخطهرا واضحة فهي النسخة باقي أما، الرطوبة أثر من
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 بنسرخة رنتهرامقا وعنرد، عرريض وخ ، أحمر بلون عناوينها وضد مميداتها
 بها ليج زلها فالنسخ وعموما النسختين. بين كبيرا تشابها وزدنا دارالكتب
  كبير. اختالف

 لألصل ومقابالته، الناسخ تصحيحات وزلها، كثيرة طرر به والكتاب
 منه. كتب ال ي

 النسخة: واجهة
  يلي: ما الناسخ خ  بنفج النسخة وازهة في كتب
 

 واألسماء الصفات شرح في اإلنباء كتاب
  العباس أبي المحدث اإلمام الشيخ تسلين:
 التجيبي وكيل بن’عيسى بن’معد بن’أحمد
 وغفر، عنه اهلل رضي قليشياأل 

 المسلمين ولجميد ولوالديه له
 والمومنين والمسلمات

 ، والمومنات
 اهلل وصلى
 سيدنا على

 محمد
 وآله

 وصحبه.

799 
 خاص

24924 
 عام

 تصوف
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 إمرام ومحمرد، السرقا العظري ’لعبرد، للوقرن خت  الوازهة على وطبد
 الشرين: لألزهر أوقفاه، السقا

 الوقف: نص وهذا
 وأخيره، السقا العظي ’عبد محمد من: كل تعالى هلل الكتاب ه ا وقن

 أهرل شريخ له المغفور العالمة المرحوم والدهما روح على السقا إمام محمد
 ،األزهرر بالجامد العل  وطلبة العلماء به لينتفد، السقا إبراهي  الشيخ عصره
 تحرت يكون بعده من ث ، حياته مدة السقا إمام محمد يد تحت مقره وزعال

 ال كور أوالدهما يد تحت يكون بعدهما من ث ، السقا العظي ’عبد محمد يد
 مكتبرة فري مقرره يكرون بعرده  مرن ثر ، فاألرشد منه  األرشد اإلناث دون

 أنره شرطاو، الداهرين ودهر، اآلبدين أبد ك لك به لإلنتفاع الشرين األزهر
 يوهرب وال يوهرب وال يباع ال صحيحا زقفا التغيير يحف  من ال إال يغير ال

، علري  سرميد اهلل إن يبدلونره الر ين علرى إثمره ف نما سمعه بعدما بدله فمن
 وثالثين وسبعة وثالثمائة ألن سنة الحرام محرم غرة االثنين يوم في تحريرا
 هجرية.

 الكتاب: آِخرِ  وصف
 منها: األخيرة اللوحة في وزاء، والمنة الحمد وهلل كاملة النسخة
رفاتِ  َشرْرحِ  فري اإلْنَبراءِ  كتابُ  َكُملَ  ، وَعْونِرهِ  اهللِ  بَحْمردِ  واألَْسرَماءِ  الصِّ

 ثمانيرة سرنة عرام:، االِخرر ُزَمرادى شرْهرِ  ِمرنْ  ِعشرينَ  لَحادِي تْوِفيِقهِ  وُحْسنِ 
الَةِ  أفَضلُ  اصاِحْبهَ  على النََّبويَّةِ  الهجرةِ  من وألن وثالثينَ  الم الصَّ  َعلَى، والسَّ

اِزري ربِّرهِ  َرْحَمرةِ  إلى الفقير’لعبدا يَدِ   مبرارك برن’أحمرد، ومغفرتره غفرانَرهُ  الرَّ
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 ولوالَِدْيرهِ  لره اهلل غفرر، اَمْوِطن ر المصرري، مولدا الجميعي الحامدي المغربي
 آمين.، بالمغفرة له  ودعا وطالدَ  قرأَ  ولَِمنْ 

ررالةُ  ررال والصَّ ررد   وموالنررا سرريِِّدنَا علررى األزَهرررانِ  األَْكَمررالَنِ  مُ والسَّ  محمَّ
 عرن اهلل ورضري، آمرين، ورحمراه مْغِفَرتره راج   َزراءَ  َمار   كلِّ  وآم، والنَّبيئينَ 
  أزمعيَن. اهلل رسومِ  أصحاِب 

، كاتُِبَها َذَكرَ  وقد، مْعَتَبَرة   قديَمة   نُْسَخة   ِمنْ  المباَركةُ  النُّسَخةُ  ه ه ُكِتَبت
د ووه  األحب اهلل شْهرِ  من خلَْت  لثمان   تاريَخَها أنَّ  الُمراكشي سعيد بن’محم 

 مرن علرى اهلل وصلَّى وحَدهُ  هلل والحمد، وستمائة سبعينَ  عام:، الفرد رزب
 بعَدُه. نبيَّ  ال

 يررا قرراِرَ  الخرر ِّ بررالعين تبصرررهُ 
 إذا رأيرررت عيبرررا فَُسررردَّ الخلَرررالَ 

 

 ال ترررنج كاتبررره برررالخير تررر كره 
 ْن ال ِفيرررهِ عيرررب  وَعرررالَ زرررلَّ َمررر

 

، الخاسررينَ  مرن لنكروننَّ  وَتْرحمنرا لنرا َتْغِفرْ  ل  وإن أنفسنا ظلْمنَا ربَّنَا
ة والَ  َحْومَ  وال  العظي ِ. العلِيِّ  باهلل إالَّ  قوَّ

 الكتاب: نسخ تاريخ
 ِمرنْ  كتبهرا أن ناسرخها ذكرر هجريرة(. 1234) سرنة في كتبت النسخة

رد وهو، كاتُِبَها َذَكرَ  وقد، ة  مْعَتَبرَ  قديَمة   نُْسَخة    أنَّره الُمراكشري سرعيد برن’محم 
 هرجرية. 972 رزب 24 :بتاريخ منها فرغ

ــخها: ، مولرردا الجميعرري الحامرردي المغربرري مبررارك بررن’أحمررد ناس
 .اَمْوِطن   المصري
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  الحسنية الخزانة نسخة الرابعة: النسخة
 ووصفها: النسخة بيانات
 محفوظة وضبطه الكتاب ه ا تحقيق في اعليه المعتمد الرابعة النسخة

 (.12495رق :) تحت، بالرباط الحسنية بالخدانة
 اللوحررة إال صررفحتين لوحررة كررل تضرر  لوحررة؛ (49) لوحاتهررا عرردد

 وكرل، سرطرا (25) تضر  صرفحة كرل، صرفحة( 172) واألخيررة واألولى
 ينقص. أو، يديد أو السطر في كلمة (17) يض  سطررر

، لألرضرة كبيرر أثرر بهرا، األوم مبترورة ةالنسخ النسخة: حالة وصف
 خطهرا ..، وإصرالحات ترميمرات وعليهرا، ما نوعا مهترئة وهي والرطوبة؛

 أكثرر أنهرا وزردنا النسرخ بباقي مقابلتها وعند، مغربي بخ  نسخت، واضح
 يكرن لر  ناسرخا أن ويظهر، كثيرة وأخطالها، األخرى للنسخ مخالفة نسخة
 وكبير. عريض بخ  العناوين يجعل الناسخ نأ مميداتها من ومتقنا.. ضابطا

 النسخة: واجهة
 بخر  عليهرا كتب أنه إال وازهة. لها نجد ول ، األوم مبتورة النسخة

 يلي: ما ُمْحَدث   بَقلَ    الخدانة موظفي
 واألسماء الصفات شرح في اإلنباء كتاب
 األوم مبتور

12495 

 يلي: ما الكتاب: غالف باطن على وكتب
  اهلل عند من كل قل

 ال هؤالءالقوم فمام
 حديثا يفقهون يكادون
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 حسنة من أصابك ما
 من أصابك وما اهلل فمن
  نفسك فمن سيئة
 حبا تددد اِغب   زر

 هر ا بنحرو بلرون منهرا واحردة كل مرات ست هلل الحمد أيضا: وكتب
 الترتيب:

 هلل الحمد
  هلل الحمد
 هلل الحمد
 هلل الحمد
 هلل الحمد
 هلل الحمد

 

 الكتاب: آِخرِ  وصف
 وال سررماعات وال تقييرردات بهررا ولرريج، اآلخررر مبتررورة غيررر النسررخة

 فري وزراء، فقر  الحسرنية الخدانرة وطرابد خت  آخرها في وزدنا، تملكات
 آخرها:

رفاتِ  َشرْرحِ  في اإلْنَباءِ  كتابُ  َكُملَ   وحسرن، اهللِ  بَحْمردِ  واألَْسرَماءِ  الصِّ
 وأله. محمد سيدنا على اهلل وصلى، عونه
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 الكتاب: نسخ تاريخ
 الناسخ. اس  وال، نسخها تاريخ نجد ل 

 المنورة المدينة مكتبة نسخة الخامسة: النسخة
 ووصفها: النسخة بيانات
 وضربطه الكتراب هر ا تحقيرق في عليها اعتمدنا التي الخامسة النسخة

 مرواع  (25/214رقر :) تحرت، عاصرمة، المنورة المدينة بمكتبة محفوظة
  وأخالق.
، صفحة( 439صفحتين) لوحة كل تض  لوحة؛ (214) لوحاتها عدد

 (29) يضر  سطرررر وكرل ؛13×17 مقاسها:، سطرا (17) تض  صفحة كل
  بقليل. ينقص أو، يديد أو كلمات

 غيرر، تامرة كاملرة وهري، زيردة حالتها والنسخة النسخة: حالة وصف
 بعرض فري، واألرضرة الرطوبرة آثرار بها، اآلخر مبتورة وغير، األوم مبتورة

 واضد.الم
 وخرر ، مغرراير بلررون، العنرراوين زعلررت بكونهررا النسررخة هرر ه وتمترراز

 عريض.
 تصررحيحات وغالبهررا، زرردا قليلررة فهرري الكترراب طرررر بخصرروص أمررا
 الناسخ. من وتصويبات
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 النسخة: واجهة
 ورد وقرد برين؛ واضرح عليهرا كتب ما وغالب، سليمة النسخة وازهة

 ورد فممرا التفصريل؛ب ذلرك كرل نر كر ونحن، وإشارات تقييدات عدة فيها
  منتهاه: إلى اللوحة أعلى من فيها

 
 الحسنى األسماء عدد       مواع  

 وأخالق
 كتاب

 الحسنى اهلل أسماء شرح في اإلنباء
  العباس أبو المحدث اإلمام تصنين:

 وكيل بن’عيسى بن’معد بن’أحمد  
 عنه اهلل رضي اإلقليشي التجيبي   

 رمهوك بمنه وأرضاه          
 
 

 لكررن، عليهررا شررطب األخيرررة العبررارة هرر ه أن إلررى اإلشررارة وتجرردر
 تقرأ. زالت ما كلماتها

الحمرررررد هلل ثمنررررره بترررررونج 
 ]بياض[ 

 1319رزب سنة 

9552 

العبررد الفقيررر إلررى اهلل الحرراج أبررو 
 أحمرررد برررن محمرررد برررن علررري 

 ]بياض[ 49سنة  ]بياض[ أبو
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 :ورد كما نصه وه ا، وقن عليها وكتب
 محمرد مرن، المنرورة المدينرة مقرره، مؤبرد حررام وقرن الكتراب ه ا

 .1322 سنة رزب غرة المؤرخة بالحجج البيان حسب الوزير كعديد
 عليه.. يجوالتحب الوقن خات  خت  ث 

 الكتاب: آِخرِ  وصف
 مررن األخيرررة اللوحررة فرري وزرراء، والمنررة الحمررد وهلل كاملررة النسررخة

 :النسخة
 تعالى. اهلل بحمد الكتاب كمل
 كما، وذريته وأزوزه وأصحابه محمد آم وعلى محمد على صل الله 

، وأصررحابه محمررد آم وعلررى محمررد علررى وبررارك، إبررراهي  علررى صررليت
 مجيد. حميد إنك إبراهي  وآم إبراهي  على باركت كما، وذريته، وأزوازه

 حمردا، اهلل هردانا أن لروال لنهتدي كنا وما له ا هدانا ال ي هلل الحمد
 مديده. ويكاف ، نعمه يوافي

 الوقن وطابد خت 
 الكتاب: نسخ تاريخ
 أنهرا ويظهرر الناسرخ؛ اسر  ومن، النسخ تاريخ من خالية النسخة ه ه
 أعل . واهلل، القدم عالمات هاعلي يظهر فال، متسخرة نسخت

 تحت المصرية الكتب بدار أخرى نسخة هناك أن إلى اإلشارة وتجدر
، الحراء حررف مرن تبردأ، تامرة غيرر والنسرخة، تيمور( عقائد -442) رق :
 تر  قد الحمد وهلل النص ألن، بها الحشو ونطيل، نعتمدها أن نشس ل  ل لك
 المنة.و الحمد وهلل لنا أتيحت التي بالنسخ ضبطه
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 المعتمدة المخطوطات من صور نماذج الخامس: المطلب

 

 
 
 
 
 

 وازهة نسخة شستر بيتي
 
 
 
 
 
 

 
 )س( ب لها المرموز بيتي شستر نسخة من األولى الورقة
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 اللوحة األخيرة من نسخة )س(
 
 
 
 
 
 
 

 )ز( ب لها المرموز األزهرية نسخة وازهة
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 ية المرموز لها ب )ز(اللوحة األولى من األزهر
 
 
 
 
 
 
 

 اللوحة األخيرة من )ز(
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 وازهة نسخة المدينة المنورة المرموز لها ب )ن(
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوحة األولى من نسخة المدينة المرموز لها ب )ن(
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 )ن( المدينة نسخة من األخيرة اللوحة

 

 

 

 

 

 م(وازهة نسخة دار الكتب المصرية المرموز لها ب )
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 )م( المصرية الكتب دار نسخة من األولى اللوحة

 

 

 

 

 

 

 اللوحة األخيرة من نسخة دار الكتب المصرية )م(
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 اللوحة األولى من نسخة الخدانة الملكية بالرباط المرموز لها )ح(
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوحة األخيرة من نسخة الخدانة الملكية )ح(
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 من 5522 رقم النُّسخة َخواِرج في الُمَسجلة التَّْقييدات
 الرباط الحسنية بالخزانة المحفوظة البخاري اإلمام صحيح

 
كتور  ِخيَّالي المجيد’عبد الدُّ

 الرباط -الحسنية زانة ـالخ

حمن اهلل بسم حيم الرَّ  الرَّ

 مررن ويَُقلررل الفهرسررة بفررنِّ  ويسررتخنُّ  الُمَفْهرسررين بعررضُ  يَْسررَتِهينُ  قررد
 التَّحريررر قيمرة لهررا التري لعاديرةا الوظيفيررة األعمرام ضررمن فَيَُصرنُِّفها، شرسنها
 النَّص خارج الواردة التقميشات أو التقييدات تلك فيغفل، الُمَتداوم العادي

 الفهرارس مرن كثيرر في عليه وقفنا قد وه ا، آخره في أو الكتاب ُمستهل في
 تشفي التي الفهارس من هناك بينما، وُمحددة محصورة ُمعطياتها كانت التي

 وإنمرا، فقر  الكتراب بيانرات علرى تقتصرر ال فهري، ظمرسك وترروي غليلك
 الفهرسرة فرن أن   للباحث ليبين، الحائ  زوالن الكتاب حومة في بك تجومُ 

 لمرا ولر ا، ذاتره بحرد قرائ  علر  هرو وإنمرا، فق  المواصفات على يقن ال
 هر ه استوقفتني، الحسنية الخدانة في المحفوظة الحديث كتب أفهرس كنت

ر زيئرة   فيها فتمعنت اكثير   نتباهيا أثارت التي النُّسخة  وقروفي فطرام، اوذهاب 
رَ  أن فسردت، عليها  التقييردات مرن عليه وقفتُ  ما أكتمه ال وأنْ ، القار  أُبَشِّ

 فهرسرة بعد ُمعطياتها زاءت والتي الكتاب ُمستهل في المسجلة والتقميشات
 كاآلتي: الكتاب
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لطان على بعينها النُّسخة ه ه قراءة -  خمج األوم الحسن لىالمو السُّ
بت بيوم بُداءة األسبوع في مرات  األربعاء. بيوم ونهاية السَّ

 بررن’محمررد صررنفه الرر ي الصررحيح الجررامد كترراب أحاديررث عرردد -
 البخاري. إسماعيل
 الصرحيح الجرامد كتراب زمرد فري الدِّالئي اهلل’عبد بن’ُمحمد نَظ  -
 الُبخاري. لإلمام

الم’عبد قراءة -  ثرالث نحو الُبخاري صحيح وسَزسُّ  حمدون بن’السَّ
 برن’علري برن’القرادر’عبرد محمرد أبري اإلمرام على وتَدبُّر تحقيق قراءة مرات
 وأزازه.، وألن وثمانين خمسة عام رزب بتاريخ الفاسي يوسن
رالم’لعبرد الُبخراري لصحيح أخرى قراءة - روس حمردون برن’السَّ  َزسُّ

 بتراريخ الفاسري يوسرن برن’علري بن’القادر’عبد محمد الم كور الشيخ على
 هر.1249 عام

ررالم’عبررد لولررد قررراءة - رروس السَّ  والررده علررى اهلل: بعبررد الُمسررمى َزسُّ
  وألن. ومائة عشرة خمج سنة وذلك له الُمجاز
 الفاسي. القادر’عبد وفاة تسريخ -
راء. َتَملُّك ورود -  بالشِّ
 .2955 برق  المحفوظ البخاري صحيح مخطوط وصن -

 لتديررد مصررورة المخطوطررة بنماذزهررا جرراتالتخري هرر ه ألحقنررا ولقررد
 .فائدة أكثر ه ا موضوعنا
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 .5522 :الحفظ رقم
 :النُّسخة وْصُف 

 أبري صرهره عرن سرعادة ابن برواية، خدائنية، ناقصة غير، تامة سخةنُ 
دفي حسين علي أة وهري، الصَّ  وُم يلرة، ُمصرححة، أزرداء خمسرة إلرى ُمجردَّ
مُ  لتصرحيحها ِمردرُ ، اسرخالنَّ  بخر ، ازد   وُمهمة، مفيدة بطُرر : اآلتيرة وزبرالرُّ

 سرعادة(. البرن نسربة) >سعــ<و >صح<و >حـ<و >خـ<و >ط<و >هــ<و >سـ<
 مغربري ثلرث بخ  كتب األوم زدءها طالد في، الحاشية في مختلفة بسلوان
 اهلل وقروم، ‘ اهلل رسروم إلى حيالوَ  بَْدءُ  كان كين< اآلتية العبارة ُم هب
 {بَْعرِدهِ  ِمرنْ  َوالنَِّبيِّرينَ  نُروح   ِإلَرى أَْوَحْينَا َكَما ِإلَْيكَ  ْينَاأَْوحَ  ِإنَّا}: وتعالى تبارك

  [.5193]النساء
 بلرون، مترداخل نباتي هندسي دائري شكل في إْبطٌ  الطالع يمين وعن

 قليل. برتقالي ولون، ذهبي
، مشكوم، وَزيِّد، مليح ُمجوهر بخ ، باهت أبيض ورق على مكتوبة

 الحرديث كترب، لعنوانات وأسود، وأزرق، رتقاليبُ  غلي  خ  استعمام مد
 ضرمن اسرمه ورد الفاسري المهردي الناسخ اس ، >حدثنا< وِعبارة، وأبوابها
 م كور. غير النسخ: تاريخ بينما، التَّملك كتابة

 عرردد الجرردء هرر ا مسررتهل فرري ورد ق.149:األول الجــزء أوراق عــدد
ْفر ه ا من العالية بالحضرة اإلقراء أنصبة  أْسرفار أوم هرو الر ي لمبراركا السِّ

 يرروم بنصرراب كاملررة عشرررة البخرراري اإلمررام صررحيح مررن المولويررة النُّسررخة
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يترون بمكناسرة وقيردت األسطر ه ه أسفل وتفصيلها االفتتاح  رزرب فري الدَّ
 األوم( حسن السلطان عهد) هر.1321 عام الحرام الفرد

 .فق  االفتتاح هو فيه النِّصاب رزب فاتح وهو األحد يوم -1
 اإليمان. كتاب إلى األوم من فيه النِّصاب االثنين يوم -2
  اهلل قروم فري زراء مرا براب إلرى اإليمران كتراب مرن الثالثراء يوم -3

الة إلى قمت  إذا آمنوا ال ين أيها يا} وَزلَّ  عد  .{الصَّ
 ال ين أيها يا} وزل عد اهلل قوم في زاء ما باب من األربعاء يوم -4

 . التَّيم كتاب إلى {آمنوا
بت يوم -5  الصالة. مواقيت كتاب إلى التَّيم  كتاب من السَّ
الة مواقيت كتاب من كتاب من األحد يوم -9 رن براب إلرى الصَّ  الصَّ
 األوم.

ن باب من االثنين يوم -7  العيدين. أبواب إلى األوم الصَّ
الة فضل باب إلى العيدين أبواب من الثالثاء يوم -4  مسرجد في الصَّ

 والمدينة. مكة
الة فضل باب من األربعاء يوم -9  إلرى والمدينرة مكة مسجد في الصَّ
كاة. وزوب  الدَّ

بت يوم -12 كاة وزوب من السَّ  الحاج. سقاية إلى الدَّ
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فحة وفي -  الكتراب أحاديرث عردد صرفحتين في كتب تليها التي الصَّ
 مطلعهرا: وهر ا البخراري. إسرماعيل بن’محمد صنفه ال ي الصحيح الجامد
ريخ وهرو وراويره ناسرخه بخر  العتيرق األصرل بآخر ُوزد هلل الحمد  أبرو الشَّ
ْفرُ  َت َّ  نصه: ما عليه اهلل رحمة سعادة بن’موسى عمران  َتر َّ  وبره الخرامج السِّ
يوان زميد  أن لروال لنهتردي كنرا وما له ا هدانا ال ي هلل والحمد الجامد الدِّ
 وتسرعين اثنرين سرنة القعردة ذي من اآلخر العشر في تمامه وكان اهلل. هدانا

 نصره مرا أيضرا وبخطره تسرليما وسرل  وآله محمد على اهلل وصلى وأربعمائة
 الجامد.. الكتاب أحاديث عدد

 الجرامد كتراب زمرد فري الردِّالئي اهلل’عبرد برن’محمرد نظ  وبعدها -
  مطلعها: وه ا البخاري لإلمام الصحيح

ا لمن شرف الحديث منتصررا  حمد 
 

 ألهلرررره وازتبررررى لعلمرررره نفرررررا 
 

 خر  مرن ونقلهرا، وألرن وسربعين خمسرة عام نظمها بيتا 32 في تقد
 مكمرل الحجرة عشرر حرادي فري الفاسي أحمد بن’محمد اهلل’عبد أبو مؤلفها
 اهلل. رحمه منشئها بخ  وزدتها ك ا ناسخها: قام وألن. ثمانين

 الروحي بردء كتراب مرن األوم الجردء فهرسة الُموالية الصفحة وفي -
 كاة.الد وزوب كتاب إلى

الم’لعبد قراءة ويليها - وس حمدون بن’السَّ  نحو البخاري صحيح َزسُّ
 محمد أبي اإلمام على ورواية ودراية وتفه  وتدبر تحقيق قراءة مرات ثالث
 وثمرانين خمسرة عرام رزرب بتراريخ الفاسري يوسرن بن’علي بن’القادر’عبد
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 بخ  سيالفا يوسن بن’علي بن’القادر’عبد القراءة ه ه على وأزازه وألن.
 الغنري مرواله إلرى الفقيرر’لعبردا وكترب ذلرك. صرحيح< اآلتيرة بالعبرارة يده
 حفيا. وبه وليا له اهلل كان الفاسي يوسن بن’علي بن’القادر’عبد

 البخرراري لصررحيح أخرررى قررراءة وردت الورقررة نفررج هررامش وفرري -
وس حمدون بن’السالم’لعبد  برن’القرادر’عبرد محمد الم كور الشيخ على َزسُّ
يغة ورد هر.1249 عام بتاريخ الفاسي يوسن بن’علي  هلل الحمد التَّالية: بالصِّ
 الم كور السالم’عبد وكتب بنفسي. الم كور شيخنا على أخرى مرة قرأته ث 

 آمين.هر. وبعلومه به اهلل نفعنا وألن وثمانين تسعة عام تمامه كان ذلك أظن
 :اهلل بعبرد مىالمسر زسوس السالم’عبد لولد قراءة الخ  بنفج كتب وعقبه
 الوالررد سرريدي الشرريخ علررى منهررا مواضررد إال الصررحيحين قرررأتُ  هلل الحمررد
 وكتب وألن. ومائة عشرة خمج سنة وذلك سره اهلل قدس أعاله له الُمجاز

 َولَُدُه. اهلل’عبد
ريخ وفراة تراريخ الورقرة وسر  فري كتب ث  -  القرادر’عبرد سريدي الشَّ
يغة  فري الخ  صاحب القادر’عبد سيدي شيخنا توفي هلل الحمد اآلتية: بالصِّ
 نفعنرا وألن وتسعين أحد من رمضان ثامن األربعاء يوم ظُهر أعاله السطرين

 الصرالة أفضرل عليره محمرد سريدنا بجراه السالم دار في معه وزمعنا به اهلل
  هر.والسالم.
رراء تملرك الورقة بنفج كتب ث  - ريغة بالشِّ  هلل الحمرد<: التاليرة بالصِّ
ررين النَّبيره الفقيره الُمحردث النَّديره الفقيره عرن نراب مرن اشرترى وحده  الشَّ

 علررى العصررر فاضررل إسررحاق أبرري موالنررا سرريدنا الُمِنيررن المحترررم المعظرر 
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الة عليه النبي أمة وكافل األعالم عال  سيدنا بن’إبراهي  سيدنا اإلطالق  الصَّ
 الربيرد أبي موالنا المؤمنين أمير بن’المؤمنين أمير بن’المؤمنين أمير والسالم
 سريدنا المرؤمنين أميرر برن’محمد سيدي موالنا المؤمنين أمير موالنا سليمان
 اهلل أبقرى إسماعيل موالنا سيدنا الفداء أبي المؤمنين أمير بن’اهلل’عبد موالنا
 مرن الحضرري محمرد برن’العربري الحاج خديمه هو إذ آمين. وزوده  نعمة
 هر ا زميرد الُحْلروُ  محمد السيد يهالفق بن’محمد السيد العدم الفقيه له البائد
حيح الجامد  الفقيه بخ  كله المكتوب منه ورقة أوم ظهر على المكتوب الصَّ
 بخر  كلهرا أزداء خمسة تجدئة من الفاسي المهدي المتقن المحقق المتفنن
 وخمسون واحدة مثقام مائة قدره بثمن البيد بتملك وزميعها الم كور الفقيه
 مرن المر كور الرثَّمن زميد بقيض البائد اعترف ريخيةتا إمامية دراه  مثقاال
 ، صرنيعه وشركر ..سريدنا زانرب الرثَّمن زميرد مرن وأبررأ، الم كور النَّائب

 والتبجيل اإلزالم فتوحات طليعة وزعله الكري  الكتاب به ا سيدنا اهلل نفد
 موفى في بسكمله.. وهما عنهما فيه بما عليهما به شهد قدره ما عن والتعظي 

 ب لك. نفسه عام من الفرد رزب ريعش
 اْلَحررجِّ  ُوُزرروِب  بَرراب، اْلَحررجِّ  ِكَتررابب يبتررد ، ق222 الثــاني والجــزء

 ِ  ِإلَْيرهِ  اْسرَتطَاعَ  َمرنْ  اْلَبْيرتِ  ِحرجُّ  النَّراسِ  َعلَرى َولِلَّرهِ } تعرالى: اللَّهِ  َوقَْومِ  َوفَْضلِه
 لِْلَبررِّ  اْلَغرادِرِ  ِإْثر ِ  َبابب وتنتهي .{الَِمينَ اْلعَ  َعنْ  َغِني   اللَّهَ  فَِ نَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيال  

 فَْتحِ  يَْومَ  ‘ اللَّهِ  َرُسومُ  قَامَ  قَامَ  َعْنُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  ..َواْلَفاِزرِ 
ةَ   يَرا بَّراُس اْلعَ  فََقرامَ  ...فَراْنِفُروا اْسرُتْنِفْرُت ْ  َوِإَذا َونِيَّرة   ِزَهاد   َولَِكنْ  ِهْجَرةَ  اَل :َمكَّ

ْذِخرَ  ِإالَّ  اللَّهِ  َرُسومَ  ْذِخرَ  ِإالَّ  قَامَ  َولُِبيُوتِِه ْ  لَِقْيِنِه ْ  فَِ نَّهُ  اإْلِ   .اإْلِ
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ريرازة عرن منفصرلة أي الكعرب عرن مفككرة أوراقه  حفظره لسران، الشِّ
 الحديث. وأبواب لكتب بفهرسة أوله في مستهل ممدق.

 فري زراء مرا براب، قالخلر بردء بكتاب يبتد  ق155 الثالث والجزء
 عنرد وينتهري عليره. أهرون وهرو يعيده ث  الخلق يبدأ ال ي وهو تعالى: قوله
 اللِّسان. ممدقة ُمتالشية تسفيرته .‘ النَّبي غدا ك  باب

ْحَمنِ  اللَّرهِ  بِْسر ِ  ب: يبتد ، ق223 الرابع والجزء ِحي ِ  الررَّ  ِكَتراب الررَّ
ْحَمنِ } اْلُقْرآنِ  َتْفِسيرِ  ِحي ِ  الرَّ ْحَمةِ  ِمنْ  اْسَمانِ  {الرَّ ِحي ُ  الرَّ اِح ُ  الرَّ  بَِمْعن رى َوالرَّ
ْزلِ  َوَوْضدِ  ااِلْسِتْلَقاءِ  َبابب وينتهي .َواْلَعالِ ِ  َكاْلَعلِي ِ  َواِحد   ، اأْلُْخَرى َعلَى الرِّ
ثَنَا ثَنَا يُونَُج  بن’أَْحَمدُ  َحدَّ ثَنَا َسْعد   بن’ِإْبَراِهي ُ  َحدَّ  بن’َعبَّادِ  نْ عَ  ِشَهاب   اْبنُ  َحدَّ
هِ  َعنْ  َتِمي     ِرْزلَْيرهِ  ِإْحرَدى َراِفع ا اْلَمْسِجدِ  ِفي يَْضطَِجدُ  ‘ النَِّبيَّ  أَْبَصرَ  أَنَّهُ  َعمِّ
 إلرى القررآن تفسرير كتراب مرن الرابرد للجردء بفهرسة ُمستهلة .اأْلُْخَرى َعلَى
 متالشية. اللباس.تسفيرته كتاب

 عد اللَّهِ  قَْومِ  بَاب، ألدبا كتاب ب: يبتد ، ق142 الخامس والجزء
رْينَا} وزلَّ  ْنَسرانَ  َوَوصَّ  ِإلَرى َحِبيَبَترانِ  َكلَِمَترانِ  :وآخررررره، {ُحْسرن ا بَِوالَِدْيرهِ  اإْلِ

ْحَمنِ   َوبَِحْمررِدهِ  اللَّررهِ  ُسررْبَحانَ  اْلِميررَدانِ  ِفرري ثَِقيلََتررانِ  اللَِّسررانِ  َعلَررى َخِفيَفَتررانِ  الرررَّ
 متالشررية تسررفيرته الخررامج. الجرردء بفهرسررة مسررتهل .اْلَعِظرري ِ  اللَّررهِ  ُسررْبَحانَ 
  الكعب. وممدقة

 مائلررة التعقيبررة، س23 المسررطرة:، سرر 21 × 29,5 الــورق: مقيــاس
 فسكثر. كلمتين من تتكون أحيانا
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 م يلرررة كبيررررة ترنجرررة تتوسرررطها ُمتالشرررية الخمســـة األجـــزاء غـــالف
مان عامل طمَج  قد، بمصباحين   لترمي .ل حازة في فهي ت هيبها. الدَّ
 فارغة. أوراق وآخره أوله في

  التَّخريجات لبرنامج مصورة نماذج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إقراء في األسبوعي وتفصيلها األنصبة لبرنامج األول: التخريج
لطان بحضرة البخاري صحيح  األول الحسن السُّ
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 تفصيلية لعدد أحاديث  :التخريجة الثانيةالوجه األول من 
 بن إسماعيل البخاري’الجامع الصحيح الذي صنفه محمدكتاب 
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 لعدد أحاديث كتاب الجامع الصحيحالوجه الثاني من التخريجة الثانية 
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  الد الئي اهلل’عبد بن’لمحمد نظم الثالثة: التخريجة
 البخاري لإلمام الصحيح الجامع كتاب جمع في
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 فهرسة الجزء األول  تخريجة الرابعة:ال
كاة  من كتاب بدء الوحي إلى كتاب وجوب الزَّ
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ـالم’عبـد قراءة الخامسة: التخريجة ـوس حمـدون بـن’السَّ  صـحيح َجسُّ

 بـن’القـادر’عبـد محمـد أبي اإلمام على يد  بخط مرات ثالث نحو البخاري
 وأجـا   ألـف.و وثمـانين خمسـة عـام رجب بتاريخ الفاسي يوسف بن’علي
 بالعبـارة يـد  بخـط الفاسـي يوسـف بن’علي بن’القادر’عبد القراءة هذ  على

 بـن’القـادر’عبـد الغنـي مـوال  إلـى الفقيـر’لعبدا وكتب ذلك. صحيح< اآلتية
 .>حفيا وبه وليا له اهلل كان الفاسي يوسف بن’علي

 
 
 

 الفاسي يوسف بن’علي بن’القادر’عبد بخط شيخه على جسوس قراءة صحة
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ادسة التخريجة الم’عبد لولد قراءة السَّ وس السَّ   اهلل بعبد الُمسمى َجسُّ
 وألف ومائة عشرة خمس سنة وذلك اهلل.’عبد بخط السالم’عبد والد  على

 
 
 

 
يخ وفاة تاريخ ابعةالسَّ  التخريجة  الفاسي القادر’عبد سيدي الشَّ



 192 

 
 
 
 
 
 

 

راء َتَملُّكٌ  الثامنة التخريجة  بالش 
 
 
 
 
 
 
 
 ابـن بروايـة، خزائنيـة نسـخة البخـاري صـحيح كتـاب مـن األولـى الصفحة

دفي سينحُ  علي أبي ِصهر  عن سعادة أة وهي، الصَّ ، أجـزاء خمسة إلى ُمجزَّ
ــالم’عبــد اســخالنَّ  بخــط، اجـد   وُمهمــة، مفيــدة بطُــرر وُمذيلــة، ُمصـححة  السَّ
 جسوس.
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 الثاني المحور
 ومكتبات خزائن
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 تينمل في ُموحدية ُكتب خزانة حول ُمالحظات

 

  أومغار أيت سمير
 مراكش، التاريخ في باحث

 

 مطلد من  والمغاربة األزانب الباحثين من نخبة باهتمام تينمل حظيت
 بعردما الموحردين حكر  زمرن الطالئعية السياسية ألدوارها، العشرين القرن
 واحتفاظهرا (1)،هرغة يليدگإي رأسه مسق  من تومرت بن’المهدي إليها انتقل
 الموحرديين. والمسرجد التحصرينات أنقراض علرى السياسرية التقلبرات رغ 

 ُمرداوزين، المتبقري المادي التراث لدراسة اآلثار وعلماء المؤرخون فانبرى
، زهررة مررن زمنيررا عنهررا والمتررسخرة الوسرريطية النصرروص بررين اشررتغاله  فرري

                                                 

 حروم> إيجيليرد إلرى اهلل بركرة علرى صرلناوو<، <فلري اهلل عبردو سرتايفل فان بيير زان (1)
 والعلـوم اآلداب كليـة مجلـة>، ترومرت برن’المهردي حصرن هرغة يليدگإي موقد تحديد

 أحمرد، فلري اهلل’عبرد، سرتايفل فران بيير زان ؛92 (:2229) 29، بالرباط اإلنسانية
 األقصرى السوس ببالد المحصنة للعمارة نموذج هرغة يليدگإي رباط، <الطاهري صالح

 تنسريق .بـالمغرب المعمـاري التراث ضمن>، الميالدي 12 / الهجري 9 القرن المخ
 للمعهرد )الربراط: 37 وأبحراث دراسرات سلسرلة، بنطالرب وعلري حمردة أيرت محمد
 .42، (2213، األمازيغية للثقافة الملكي

Abdallah Fili, Jean-Pierre Van Staëvel, “Avant Tinmel: Notes 
historiques et archéologiques à propos d’Îgîlîz-des-Hargha, 
berceau du mouvement almohade,” in Hommage à Joudia 
Hassar-Benslimane (Rabat: Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine, 2015), vol. II, 364; Ahmed Saleh 
Ettahiri, Abdallah Fili, Jean-Pierre Van Staëvel, “Igilīz, le Ribāt 
des Hargha: Aux origines de l’architecture défensive des 
Almohades,” Hespéris-Tamuda LII (3) (2017): 81-82. 
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 حظري أعمرام عردة ترراك  عن أسفر ام وهو، ثانية زهة من األثري والبحث
  الضروء سرلطت، علميرة كترب أو مقراالت هيئرة علرى بالنشرر منها كبير قس 
 خرالم تينمرل فري والدينيرة العسكرية العمارة على - اإلشارة سلفت كما -

 هر ه تراريخ مرن أخررى زوانرب إلرى التفترت قلمرا لكنها (1)الوسي . العصر
 األوائرل األربعرة الموحردين لفراءالخ روضة موقد كتحديد، الحصن المدينة

 بررن’يوسررن يعقرروب وأبررو علرري بررن’المررؤمن وعبررد تررومرت بررن’المهرردي]
 الموقروف الكترب وخدانرة، [باهلل المنصور يعقوب يوسن وأبو المؤمن’عبد

 فري معالجتره ُرمنرا مرا وهرو تومرت. بن’المهدي قبر على أسفارها من بعض
 تتبد من مكنتنا والتي، توفرةالم المصدرية اإلشارات من انطالقا الورقة ه ه

 أبرو الموحردي الخليفرة حكر  مرحلرة مرن متقطرد بشكل الخدانة ه ه أخبار
 الميالدي. عشر الثامن القرن إلى المرتضى عمر حفص

                                                 

)1( Jules Borély, Tinmel (Douze carnets de notes) (Paris: 

«Les Marges» au Grand Meaulnes, 1934); Joudia Hassar-
Benslimane, Christian Ewert, Abdelaziz Touri, Jens-
Peter Wisshak, “Tinmel: Fouilles de la mosquée 
almohade,” Bulletin d’Archéologie Marocaine, 14 (1981-
1982): 277-312; Christian Ewert, Jens-Peter Wisshak, 
Forshungen zur almohadischen Moschee Lieferung 
(Madrid: Deutsches Archäologisches Institut, 1981); 
Hamid Triki, Joudia Hassar-Benslimane, Abdelaziz 
Touri, Tinmel. L’épopée almohade (Milan: Fondation 
ONA, 1992); Youssef Khiara, Reconnaissances et 
recherches archéologiques dans la moyenne vallée du 
Nffīs (Bassin de Talat-n-Ya‘qūb) (Thèse de 3ème cycle, 
Institut National des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine à Rabat, 2001), 2 vol. 
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 الحصن المدينة تينمل:
 واد روافرد أحرد، نفريج لواد الجبلي المجرى ضفة على تينمل توزد

 علرى، مرراكش مدينرة بغرر زنروب كلر  مائرة حروالي بعد على، تانسيفت
 - نْ  - تيدي الجبلي الممر عبر وتارودانت األخيرة ه ه بين الرابطة الطريق
 - نْ  - تراالْت  الحالي: اإلداري المركد من كيلومترات بضعة وتبعد تاْسْت.
 فري الوارد الرس  حسب تانمللت أو تينملل أو تينمل اس  ويدم (1)يعقوب.
 وتتميررد (2)الجبليررة. الدراعيررة تالمرردرزا علررى الوسرريطية المصررادر بعررض

 [مترر 3222 حروالي] وارتفاعهرا الجبلية التضاريج بوعورة الموقد زغرافية
 فري وأتباعره ترومرت برن’المهردي السرتقبام أهلها ما وهو، المسالك وضيق
 بررالد فرري قلعررة أو حصررن أمنررد< فهرري، الُمرررابطين مررد موازهرراته  برردايات
 على لها األطهرين األئمة زيارة ألن ،البالد ه ه من الطريق لوعورة المغرب

 السربل فتعلقرت أزيلرت إزالتهرا إلرى احتريج مترى الخشب من مرصوفة طرق
 الشرين أكَّده ما وهو .(3)>قعر له يدرك ال بعيدا مهوى فتعاين، الدليل وحار

                                                 

 المغربيررة الجمعيررة إنترراج )الربرراط: المغــرب علمــةم، >تينمررل، <علرري أزايكررو صرردقي (1)
 .2797-7952، 4 الجدء، (2214، والنشر والترزمة للتسلين

)2( Émile Laoust, “Contribution à une étude de la toponymie du Haut 

Atlas. I. Adrar n Deren d’après les cartes de Jean Dresch” Revue 
des Études Islamiques III-IV (1939): 281; Halima Ferhat, 
“Tinmal,” Encyclopédie de l’Islam, Nouvelle édition (Leiden: 
Brill, 2002), vol. X, 568. 

 الحميرد’عبد زغلوم سعد وتعليق نشر .األمصار عجائب في االستبصار كتاب، مجهوم (3)
 ’=النشررر دار( عربيررة )آفرراق العامررة الثقافيررة الشررؤون دار البيضرراء: الرردار - )بغررداد
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 أغمرات ومدينرة تارودانرت بين الرابطة الطريق َوْصِفهِ  حين بدوره اإلدريسي
 حصرانته من<و، الكبير األطلج حصون من حصن أمند إياها معتبرا، وريكة
 إليه الصعود ألن إليه الصعود ويمنعون يمسكونه رزام أربعة أن مكانه وثقافة
 دابرة إليره ترتقري وال الحررج الدرج يشبه ألنه المرتقى وعر ضيق مكان على
 فري زاد [ترومرت برن’المهردي] ال ي وهو [...] ومشقة زهد بعد إال البتة

 .(1)>ألمواله مدخرا وزعله تحصينه في ظرون تشييده

 نفيس لواد الجبلي المجرى ضفة على الجامع ومسجدها تينمل قرية
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 الغرافقي حدم ابن عيسى بن’اليسد يحيى أبو أيضا: أنظر .224، (1949، المغربية= 
 السرالم’عبرد وتوثيرق وزمرد دراسرة .المغـرب محاسـن فـي الُمغـرب بكتـا، الجيراني

 .199، (2219، األمان دار )الرباط: الجعماطي
 البراحثين مرن مجموعرة تحقيرق .اآلفـاق اختراق في المشتاق نزهة، اإلدريسي الشرين (1)

 .232، األوم الجدء، (1994، الدينية الثقافة مكتبة )القاهرة:
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 من الدفاعية التحصينات عدا تينمل في تومرت بن’المهدي شيده ومما
 علرى أترى التي المدنية المنشآت من عدد إلى نشير (1)،مراقبة وأبراج أسوار
 إمررامه  مسررجد< مثررل، لهررا زيارترره حررين خطيرربال بررن’الرردين لسرران ذكرهررا
 أن فيره شرك ال وممرا .(2)>وسرجنه مدرسرته [...]و، سركناه ودار المهدي
 زرنج مرن تكون أن الُمرزح من التي والمدرسة المسجد في العلوم تدريج
 تطلب (3)،مرين بني حك  زمن المعروفة للمدارس خالفا والمعاهد الجوامد
 وكتررب كالمصرراحن، وأسررات ته  العلرر  لطلبررة الكتررب مررن مجموعررة ترروفير

 ومختصررر الموطررس ومحرراذي يطلررب مررا وأعررد الُمرشرردة مثررل نفسرره المهرردي
 عرن شريء كرل نجهرل التري (4)،والرسرائل الكتب من وغيرها مسل  صحيح
 الُمحتضرنة المبراني زوام بعرد ومصيرها عليها والقيِّ  حفظها وموضد عددها

                                                 

 فري وأفررد، سرورا الجبل رأس على وبنى، بوهدتها أحاط سورا ةالمدين على أدار ث ( <1)
 [أمنرد وال] أحصرن مدينرة أعلر  وال اليسرد: قرام الجبرل. وراء مرا يكشن حصنا قبته
 القطان ابن أنظر: .>وغربيها شرقيها من إال الفارس يدخلها ال زبلين بين أنها إذ، منها

 وحققره لره وقردم درسره .مـانالز أخبـار مـن سـلف ما لترتيب الجمان نظم، المراكشي
 .142، (2211، اإلسالمي الغرب دار )تونج: مكي علي محمود

 مختار أحمد وتعليق نشر .االغتراب ُعاللة في الجراب نفاضة، الخطيب بن’الدين لسان (2)
، (1945، المغربيرة النشر دار البيضاء: )الدار األهواني العديد’عبد ومرازعة، العبادي

94- 52. 
 )مرراكش: بمـراكش يوسـف ابـن مدرسـة تـاريخ، أومغرار أيرت وسرمير عفراقيال رشيد (3)

 .14، (2219، واالتصام والنشر للدراسات آفاق مؤسسة
 بن’المهدي، النجار المجيد’عبد لدى: تومرت بن’المهدي ألعمام الكاملة الالئحة نظرا (4)

 .م1159 /هـ251 سنة المتوفى السوسي المغربي اهلل’عبد بن’محمد اهلل’عبد أبو تومرت
ــه ــه وآراؤ  حيات ــة وثورت ــة الفكري ــر  واالجتماعي ــالمغرب وأث  الغرررب دار )بيررروت: ب

 .157 -491، (1943، اإلسالمي
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 المسرجد تينمرل فري الموحدين نيمبا من تبقى ما فُجل رسمها. واختفاء لها
 / هرر543 سرنة بتشرييده علري برن’المرؤمن’عبرد الخليفرة أمر وال ي، الجامد
 الطلبرة زميرد< إلرى الخليفرة هر ا َوزهها رسالة في زاء حسبما (1)،م1144
 مرن [...] والكافرة واألعيران المشريخة مرن صرحبه  ومن باألندلج ال ين

 هر ه من مقصودنا وكان [...] هاوصلنا وقد [...] بتينملل العلية الحضرة
 عهد لتجديد عنه تعالى اهلل رضي المهدي المكرم قبر زيارة المباركة الوزهة

 تمتعا المكرم مسجده بناء في والنظر، والزم لدم إليه شوق وشفاء، تقادم به
 .(2)>لبناته من لبنة بكل األزر تضاعن في ورزاء، ببركاته

 الترميم أشغال بعد تينمل مسجد
 
 
 
 
 

                                                 

)1( Youssef Khiyara et Bulle Tuil Leonetti, “Tinmal et la construction 

de la légitimité mu’minide,” in Le Maroc médiéval, Un empire de 
l’Afrique à l’Espagne. Yannick Lintz, Claire Déléry, Bulle Tuil 
Leonetti (éd.) (Paris: Louvre édition, Hazan, 2014), 282; Youssef 
Khiyara, “La mosquée dynastique de Tinmal: Note pour une 
réévaluation chronologique,” in Hommage à Joudia Hassar-
Benslimane (Rabat: Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine, 2015), vol. II, 413-414. 

 .192 -144ص، الجمان نظم، القطان ابن (2)
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 تينمل في الُمقدسة الروضة
 منره بوصرية لجثمانره أخيرر كمرقرد تينمرل ترومرت برن’المهردي اختار

 (1)م1132 /هرر524 سرنة تروفي فلما، علي بن’المؤمن’عبد بعده من للخليفة
 الحصررن بهرر ا ودفنرروه وحملرروه إليرره المصررامدة احتملرره الكواكررب بجبررل<
احَ  المصامدة زعله بيت الوقت ه ا في وقبره [تينمل]  مرن إليره يقصردون ج 

 مدينرة وال مدخرفرة غيرر الكنهرا العالية كالقبة متقن بناء وعليه بالده  زميد
 وخدمتره الضرريح حراسرة تولى ال ي أما .(2)>الناموس طريق على ذلك كل
، أغمرات مدينرة أهرل مرن أسرود دبَّراغ رزرل وهرو< واْسرنار ُمحمرد أبرو فهو

 ُترومرت بن’اهلل’عبد أبو فاختصه بها؛ مر   حين تومرت بن’اهلل’عبد أبا صحب
 يترولى فكران ويسرمد؛ يرى لما وكتمانه دينه في شدته من رأى لما، لخدمته
 يردم فلر  يديره؛ بين والخروج وحجابَته للناس عليه واإلذنَ  وِسَواَكه ُوضوءه
 وضرريح ضرريحه خدمرة يترولى فكران، ترومرت ابن توفي أن إلى ذلك على
 .(3)>هناك ُدفن حين المؤمن’عبد

ن ويضررين  فرري ضررريحه واصررفا الصررباح بررن’اهلل’عبررد الحرراج الُمرردز 
 المهردي اإلمام قبر عنده <: قائال، الهجري الثامن القرن من الثاني النصن

                                                 

 بويـع فيمن األعالم أعمال، الخطيب بن’الدين لسان ؛197، الجمان نظم، القطان ابن (1)
 حسن كسروي سي د قيقتح .الكالم من بذلك يتعلق وما اإلسالم ملوك من االحتالم قبل

 .399، الثاني الجدء، (2223، العلمية الكتب دار )بيروت:
 .232، األوم الجدء، المشتاق نزهة، اإلدريسي (2)
 وعلرق وصرححه ضربطه .المغـرب أخبـار تلخيص في الُمعجب، المراكشي الواحد’عبد (3)

 دار لبيضراء:ا )الردار العلمي العربي ومحمد العريان سعيد محمد مقدمته وأنشس حواشيه
 .442، (1974، الكتاب
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 في المستغرق والفقه التوحيد فنون في األصوم بعل  المكتفي العالمة العال 
 سربحانه البراري صرفة فري دئرالعقا وصاحب الُمرشدة صاحب العلوم زميد
 بتسكيرده ذلرك علرى فيديرد خلدون ابن أما .(1)>بالرخام مبنية وقبة مدار عليه

 مرن حالرة علرى< عهده إلى فهو، واحترامه ضريحه توقير في الناس استمرار
 وتعاهررده والعشرري بالغرردو   أحدابررا عليرره القرررآن وقررراءة والتعظرري  التجلررة
 أشرالئه خراجواسرت المهردي قبرر بنربش لعلمنا نستغربه ما وهو .(2)>بالديارة
 (3)م.1275 / هرر974 سرنة المليراني أحمرد بن’علي أبو يد على رأسه وقطد
 المرينري السلطان أنكرها التي الواقعة تلك بعد مرين بني سالطين بادر فهل
 أضررحة بنراء إعرادة إلرى (4)النراس وعامرة الحرق’عبد بن’يعقوب يوسن أبو

 مررن لُمسررتخرزةا الجثررامين ودفررن المقدسررة بروضررته  الموحرردين الخلفرراء
 قبرور ونربش تينمرل زبل فتح أخبار يسرد وهو الناصري أن صحيح ؟قبورها
 يقتصرر برل، األضررحة تخريرب إلرى ُمباشرر بشكل يشير ال المؤمن’عبد بني

                                                 

ن رحلـة، األخيـار وتـذكرة األخبـار أنسـاب، الصرباح بن’اهلل’عبد الحاج (1)  الحـاج المـدج 
 أبي دار )الرباط: بنشريفة محمد عليها وعل ق خللها وأصلح ه بها .الصباح بن’اهلل’عبد

 .42، (2224، والنشر للطباعة رقراق
 والعجـم العـرب أيـام في والخبر المبتدأ وديوان العبر كتاب، خلدون ابن الرحمان’عبد (2)

 للطباعررة زمررام مؤسسررة )بيررروت: األكبــر الســلطان ذوي مــن عاصــرهم ومــن والبربــر
 .297، السادس الجدء، (1979، والنشر

 تحقيررق .األقصــى المغـرب دول ألخبــار االستقصـا كتــاب، الناصررري خالرد بررن’أحمرد (3)
 وأحمرد بوطالرب وإبرراهي  حجري محمرد نشرال على وأشرف، الناصري أحمد وتعليق
 .44، الرابد الجدء، (2221، واالتصام الثقافة وزارة منشورات )الرباط: التوفيق

 .44، الرابد الجدء، االستقصا كتاب، الناصري (4)
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، عر رتها وافتضاض، عنوة تينمل اقتحام قبيل من عامة ألفاظ استخدام على
 ونبشره ، أموالهرا واكتسحاه ، فيها مرين بني عساكر وَعْوثِ ، ختامها وفك
 ذلك كان فهل بها. والعبث أشالئه  واستخراج المؤمن’عبد بني خلفاء قبور
 وهل ؟المقدسة الروضة في األضرحة على المشيدة باألبنية الَمجِّ  دون ليت 

 بردورها لتنجرو الجرامد والمسجد الروضة على الُمَحبََّسة المخطوطات كانت
 للدولررة الرمديررة المعررال  افررةك اسررتهدفت الترري العسرركرية الحملررة هرر ه مررن

 عامل لحملة الوحيدة الغنائ  واألموام األسرى يكون أن نستبعد ؟الُموحدية
ح بل ُمحتمل هدف فالمخطوطات، محلى بن’علي بن’محمد مراكش ، وُمَرزَّ
 خردائن مرن خدانرة إلرى الواقعرة هر ه إثرر علرى تينمرل مرن نقلها زرى ربما

 زرامد علرى الُمَحربَّج إشربيلية ُمصرحن ولعرل، فراس مدينرة إلى أو مراكش
 النصرن في التاسافتي إبراهي  ابن اهلل’عبد حديث لكن منها. واحد الكتبيين
 مخطوطررات ُوزررود اسررتمرار عررن المرريالدي عشررر الثررامن القرررن مررن األوم

 خبرر وراء االنردفاع وعردم للتريرث تردفعنا، تينمرل بمسرجد األصل ُموحدية
 الكتب. خدانة محتويات كافة بنهب للقوم المقدسة وروضتها تينمل اكتساح

 أضررحة علرى تينمرل فري المقدسة الروضة اشتمام إلى اإلشارة تجدر
 عبرد] المرؤمنين أميرر ُحمل< فقد (1)، تومرت بن’المهدي ضريح غير أخرى
 عنهمرا. اهلل رضري المهردي قبرر بجانرب وُدفرن، تينملل مدينة إلى [المؤمن

                                                 

 الواحرد’عبد ترزمة .الموحدية لإلمبراطورية السياسي التاريخ، ميراندا هويثي أمبروسيو (1)
، حقري محمرد ؛222، (2224، الردمن منشرورات )الرباط: 7 ضفاف سلسلة، أكمير

 مطبعرة مرالم: )بنري الوسـيط العصـر فـي واألنـدلس المغـرب فـي المـوت من الموقف
 .151-152ص، (2227، مانبام
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 برن’يوسرن يعقروب أبرو أمرا .(1)>علري الحسرن أبرو ابنه احتمله ال ي وكان
 عشرر الثامن السبت يوم األندلج غرب من بشنترين توفي< فقد المؤمن’عبد
 كمرا، >تينمرل إلرى نقل ث  بسال وُدفن، وخمسمائة ثمانين سنة اآلخر لربيد
 وُدفرن تينمل< إلى بمراكش وفاته إثر باهلل المنصور يعقوب يوسن أبو ُحمل
 لموقد بالنسبة أما تينمل. دفيني الموحدين اءالخلف الئحة تنتهي وبه .(2)>بها

 إلرى إشرارات مرن المصرادر بعرض تضمنته ما رغ  معروف غير فهو، دفنه 
 الشرفوية الروايرة إحالرة مقابرل، الموحردين إلرى دليرل أي دون ُتنسب مقابر

 إال الحقيقرة فري ليسروا بسوليراء النراس فيها يتبرك مقبرة إلى الجامد للمسجد
راس واللرة گاگرو سريدي ثلم، شجرة أو حجارة  علرى زيرادة، أومبرارك مام 
 ونِسرَبة، المسجد صومعة أسفل قبو في المهدي قبر وزود خبر الناس تداوم
 بابرا إلرى إغلي باب من بالقرب تينمل سور أبراج أحد أنقاض داخل ضريح  
 الفرنسري والباحرث الرحالرة توقن وقد (3).[المنصور يعقوب ُربما] يعقوب
الُمطَرر دوترري إدمررون  واألخبررار القصررص عنررد العشرررين القرررن مطلررد فرري وَّ

 زئنرا قد إننا وها<: فقام، الموحدين الخلفاء قبور حوم تينمل في المتداولة
 إلرى تعرود التري المقبررة هي، لي قيل حسبما وه ه [...] تينمل مقبرة إلى

                                                 

 )بيرروت: الترازي الهرادي’عبرد تحقيق .باإلمامة المن، الصالة صاحب ابن الملك’عبد (1)
 .155، (1947، اإلسالمي الغرب دار

 القرادر’عبرد وتحقيرق دراسرة .البربـر مفـاخر، األيالنري الحلي ’عبد ابن صالح علي بوأ (2)
 .221، (2224، والنشر للطباعة رقراق أبي دار )الرباط: بوباية

)3( Henri Basset et Henri Terrasse, Sanctuaires et forteresses 

almohades. Collection Hespéris, V (Paris: Institut des Hautes 
Études Marocaines, 1932), 35-36. 
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 شاسرعة فرالمقبرة، االحتمرام عرن بعيد غير شيء وهو، المهدي اإلمام عهد
 عرن حجمره فري قلريال يديرد قبر إلى منها ناحية في لي أشاروا وقد مترامية.
 سررالطين أحررد إلررى القبررر هرر ا تنسررب الشررعبية والروايررة األخرررى. القبررور

 القبرر ه ا حسب ولكن اسما. له يعرفون ال فه  الحام وبطبيعة، الموحدين
 األهرالي تسرمد لكي الصاحب مجهوم يكون أن األخرى القبور عن المتمايد
 الخلفراء أن يقولرون سرمعه  كمرا ،(1)>الشخصريات عظرام أحرد إلى هينسبون

 أعرداد كر لك ُدفنرت منره ركرن وفري، المسجد ه ا تحت دفنوا< الموحدين
 وزرود احتمام عن سسله  ولما ،(2)>والشرفاء الملوك أولئك بنات من كبيرة
 تحرت إن القروم علرى ُمتفقرين الجميرد< َوَزردَ  المسرجد أْرِضريَّة َتْحرتَ  قبور
 .(3)>دهليد يوزد مسجدال

 إشبيلية ُمصحف
 الكتررب خدانررة حرروم نوعهررا مررن والفريرردة النررادرة الوثررائق بررين مررن
 إشربيلية ُمصحن من السادس الجدء على وقفية صيغة، تينمل في الُموحدية

 سررورة، 145 اآليررة) >سررقي  وهررو بررالعراء فنبرر ناه<بررر الجرردء هرر ا يبرردأ]
 سررورة، 49 اآليررة) {للعبيررد بظررالم ربُّررك ومررا} عنررد وينتهرري الصررافات(
 5 ِمسرررطرة، أندلسررري بخررر  الرررورق علرررى والمكتررروب (4)، [فصرررلت(

                                                 

 الررحي ’عبرد وتعليق ودراسة ترزمة .القبائل خالل من المغرب في مهام، إدمون دوتي (1)
 .197، (2215، األمان دار )الرباط: حدم

 .192، المغرب في مهام، دوتي (2)
 .193، المغرب في مهام، دوتي (3)
 ’=يوسرن ابرن خدانرة مخطوطرات سفهرر فري بالُمصحن المتصلة الُمعطيات تضمنت (4)
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 لروزارة التابعرة يوسرن ابرن بمكتبة حاليا المخطوط ويوزد .[355×225]
 التنصريص وقرد وقرد .429 رقر ، مراكش في اإلسالمية والشؤون األوقاف

، لكروفيا برالخ  الجردء هر ا مرن ورقتين آخر في ومكانه النسخ تاريخ على
 تعرالى اهلل بحمرد الكرري  المصرحن مرن السرادس الجدء كمل<: نصه وه ا

 مرن األخرر العشرر فري اهلل حرسها إشبيلية بمدينة كماله وكان، عونه وُحسن
 .(2)>(1)وستمائة وثالثين إثنين سنة قعدة ذي شهر

                                                 

 خدانة ُمحاف ، العربي بن’الصديق الفقيد نَصَّ  فقد، األخطاء من مجموعة، بمراكش= 
 مرا هرو واألصرح، غرافر مت  إلى الصافات من الجدء ه ا ابتداء على سابقا يوسن ابن

 مرن عشرر السرادس الجردء أنره بعرده من المنوني محمد هوالفقي َذَكر كما، أعاله ذكرناه
 على منه ورقتين آخر في التنصيص يقد ل  المتوفر الجدء أن علما، زدءا عشرين صلأ

: التالي الشكل على العبارة وردت بل> الكري  الُمصحن من عشر السادس الجدء< أنه
 عشررة مرن زردء الُمصرحن فر ن وعليره>، الكري  الُمصحن من السادس الجدء َكُملَ <

 لموقرد تبعرا، المنروني ومحمرد العربي بن’قالصدي ذكر كما زدءا عشرين من ال أزداء
 مخطوطات فهرس، العربي بن’الصديق أنظر: القرآن. من الجدء ه ا في وردت آية آخر

 المنروني ؛37، (1994، اإلسرالمي الغررب دار )بيروت: بمراكش يوسف ابن خزانة
 مختـارة أبحـاث، المنـوني الفقيـه ضرمن، >الموحديرة مراكش في ثقافية معال < محمد

 .33-23، (2222، الثقافية الشؤون وزارة منشورات رباط:)ال
 م.1235 / هر932 هو النسخ من االنتهاء تاريخ (1)
 السرادس< كقوله، األخطاء بعض العربي بن’الصديق الفقيد نقله كما النص ه ا تخللت (2)

 سرنة القعردة ذي شرهرو<>، بمدينرة< بردم> اهلل بحمرد< وقولره>، السادس< بدم> عشر
 دون عنره نقل قد المنوني محمد الفقيد ولعل >.إثنين سنة قعدة ذي شهر< دمب> اثنتين

 فهـرس، الصرديق أنظرر:، الرنص صرحة مرن للتسكرد المصرحن تفحرص من يتمكن أن
 الُمصرحن تراريخ< محمرد المنروني ؛33، >ثقافية معال ، <المنوني ؛37، مخطوطات

 الشرؤون وزارة اط:)الربر مختـارة أبحـاث، المنـوني الفقيـه ضمن، >بالمغرب الشرين
 .394، (2222، الثقافية



 225 

 إشبيلية ُمصحف من السادس الجزء بداية
 
 
 
 
 
 
 

  إشبيلية ُمصحف من ورقتين آخر
 ومكانه النسخ تاريخ على التنصيص وقع يثح
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 مرن كرل أشرار فقرد، الُمصحن به ا الخاصة الوقفية لنص بالنسبة أما
 علرى للقرراءة تحبيج على اشتمالها إلى المنوني ومحمد العربي بن’الصديق

 (1)م.1251 /هرر949 رمضان بتاريخ تينمل في المقدسة بالروضة ال ي القبر
 اسر  علرى 2219 ماي شهر خالم الوقفية لنص تصفحنا ءأثنا نقن ل  لكننا
 األخيررة السرنوات فري الُمصحن ترمي  قبل الخروم مد سق  ولعله، تينمل
 الكتراب فري نُِشَرت الُمصحن صفحات إلحدى صورة ذلك على تشهد كما

 ،(2)>إسبانيا إلى إفريقيا من إمبراطورية، الوسي  المغرب< بمعرض الخاص
، 2215 ينراير 19و 2214 أكتوبر 17 بين ما بباريج رڤاللو بمتحن المنظ 

، 2215 يونيرو 3و مرارس 5 برين مرا بالربراط السرادس محمد متحن في ث 
را كونره علرى واضرعوه نَصَّ  وال ي  انعردام رغر ، تينمرل مسرجد علرى ُمَحبَّس 
 الوقفية. نص في المسجد ه ا إلى اإلشارة

 

 

 

                                                 

 .33-23، >ثقافية معال < المنوني ؛37، مخطوطات فهرس، الصديق (1)
)2( Le Maroc médiéval, Un empire de l’Afrique à l’Espagne. Yannick 

Lintz, Claire Déléry, Bulle Tuil Leonetti (éd.) (Paris: Louvre 
édition, Hazan, 2014), 359, n° 212. 
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ــرميم ــل الت ــبيلية قب  ُمصــحف إش
 

ــبيلية  ــرميم ُمصــحف إش ــد الت  بع
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ومررة >الُمقردس الُمبارك القبر< إلى مرات ثالث يشير التحبيج فنص
َمهررا الُمقدسررة الُمباركررة روضررته< إلررى واحرردة  قبررر يوزررد حيررث >اهلل َكرَّ
 ُوضرد قرد الُمصرحن يكرون أن نسرتبعد ال ذلرك ومرد ترومرت. بن’المهدي
 قرراءة وقت َحلَّ  كلما نهم إخرازه إمكانية مد، له صيانة تينمل مسجد داخل
 التاليرة الحقرب خالم استمرت عادة وهي وخلفائه. المهدي قبر على القرآن

 بخر  وقفيرة وثيقرة علرى ُعثرر فقرد (1)،الملكيرة األضررحة مرن مجموعة في
 العبراس أبري بنرت آمنرة األميررة ضرريح علرى قرآنيرة لربعرة مبسروط أندلسي

                                                 

 )الربراط: طروبي مصرطفى ترزمرة .بالمغرب الكتب خزائن تاريخ، بنبين شوقي أحمد (1)
 .211-122، (2223، الحسنية الخدانة منشورات
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 علرى المشررف الترل أعلرى ينمرر بنري قُلَرلِ  فري المريني سال  أبي بن’أحمد
 علرى، بهرا ويتبرك هنالك الربعة في يقرأ أن على< بفاس الجيسة باب خارج
 الكريمرة المصراحن مرن مجموعرة وُحبسرت .(1)>الُمحبسة المصاحن عادة

 كما .(2)>عنه  اهلل رضي الكرام الُملوك من الُمباركة بشالة من ضريح على<
 والده بضريح باهلل المنصور أحمد نالسلطا عناية إلى القاضي بن’أحمد أشار
 وإزرائره، بمرراكش السعديين األشراف مقبرة في باهلل المهدي الشيخ محمد

اءِ  الطائلررة واألمرروام الصرردقات عليرره<  عررن يُمسرركون ال، ونهررارا لرريال للُقرررَّ
 علرى المصراحن مرن مجموعرة تحبريج نظرنرا فري تطلب ما وهو .(3)>ذلك

 باهلل المنصور ُحك  زمن الُمشيدة الصالة عةبقا حينئ  ُحِفظت ُربما، الروضة
 الُمشرفة. للروضة الُمجاور المنصور زامد في أو نفسها المقبرة داخل

                                                 

 (:1979) 19، المناهــل، >الجديررد فرراس بضرراحية مرينيررة منشررآت، <محمررد المنرروني (1)
 22 راسراتود بحروث سلسرلة .المـرينيين حضارة عن ورقات، محمد المنوني ؛259

 .73، (2222، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية منشورات )الرباط:
 فتـاوي عـن المغـرب والجامع المعرب المعيار، الونشريسي يحيى بن’أحمد العباس أبو (2)

 محمرد الردكتور ب شرراف الفقهراء مرن زماعة خرزه .والمغرب واألندلس إفريقية أهل
 الجرردء، (1991، اإلسررالمية شررؤونوال األوقرراف وزارة منشررورات )الربرراط: حجرري
 .14، السابد

 محمد وتحقيق دراسة .المنصور الخليفة مآثر على المقصور الُمنتقى، القاضي بن’أحمد (3)
 سمير ؛522، األوم الجدء، (1949، والتوزيد للنشر المعارف مكتبة )الرباط: رزوق
 بمـراكش ينالسـعدي األشـراف مقبـرة تـاريخ فـي بحـث، األموات حديقة، أومغار أيت

 ،(2217، واالتصرررام والنشرررر للدراسرررات آفررراق مؤسسرررة منشرررورات )مرررراكش:
351-139. 
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  إشبيلية لُمصحف الُموحدية الوقفية
 تومرت بن’للمهدي المقدس الُمبارك القبر على

 
 
 
 
 
 
 
 

 بررن’المهرردي قبررر علررى إشرربيلية ُمصررحن تحبرريج لترراريخ بالنسرربة أمررا
 .>وأربعرين تسرعة عرام الُمَعظر  الصروم شهر من عشر السادس< هوف تومرت
ا  اسر  وُورود، الوقفيرة نرص أسرفل الموحديرة العالمرة ُوزرود علرى واعتماد 
 العشرر فري الُمصرحن نسخ من واالنتهاء، منه األولى األسطر في الُمرتضى

، [م1235 / هرر932] وسرتمائة وثالثين إثنين سنة قعدة ذي شهر من األخر
، [م1252 / هرر949] وسرتمائة وأربعين تسعة بسنة يتعلق األمر أن ازحفالرَّ 

 المرتضرى عمرر حفرص أبو الُموحدي الخليفة حك  مرحلة مد تتطابق والتي
 وزردنا، التراريخ كتب مرازعتنا ولدى .[م1299 - 1244 /هر995 - 949]
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ررا ذاتهررا السررنة  المرتضررى الخليفررة بقيررادة مررراكش مررن حركررة لخررروج تاريخ 
ا، الحق’عبد بن’يحيى أبو المريني ألميرا لموازهة  سيقوم حيث بتينمل مرور 
فري ف، الموحردين الخلفاء لدى العادة زرت كما به تبركا المهدي قبر بديارة

، واألزنراد الموحردين بعسراكر المرتضى تحرك وستمائة وأربعين تسد سنة<
، واالسرتعداد التسهرب مرن، المعتراد سرلفه ترتيرب على، واألحشاد والعرب

 لألزرداث، الديرارة وتقردي ، والمراد القصد تبلي  في تعالى هلل االستخارةو
 صردر االبترداء فري العردم فسمضرى، المؤمن’عبد بني سلفه عادة على بتينمل
، المبرررورة باألعمررام منهررا واالفتترراح، المرر كورة بالديررارة الحركررة هرر ه

 رايراتال مرن معاهرده  بيرت فري يعقدونره كرانوا فيمرا تقدمه بمن واالهتداء
 رمضران شرهر مرن يروم أوم في مراكش حضرة من خروزه فكان، المنصورة
 بسكرم هنالك وتوسل، واستالمه ثراه بلث  تبركا، إمامه قبر زيارة إلى المعظ 
 قفررل، وقصررده أملرره مررا أكمررل علررى الديررارة مررن فرررغ فلمررا [...] الوسررائل
 قيرام نُرزح ليوبالتا .(1)>وعقده عدمه عليها أمضى التي الحركة إلى مستقبال
 الُمقردس الُمبرارك القبرر علرى إشربيلية ُمصرحن بتحبريج المرتضرى الخليفة
 سرنة رمضران شهر من األوم األسبوع في له زيارته حين تومرت بن’للمهدي

 من عشر السادس في ذلك بعد أيَّام ا الوقفية نص تحرير ث  م1252 / هر949
 المصراحن مرن وغيرره الُمصرحن هر ا حفر  لموضرد بالنسربة أما رمضان.
ازح، والُكتب  تخصريص وعرادة لقداسرته تينمرل بمسجد يكون أن لدينا فالرَّ

                                                 

 .[الموحدين قسم] والمغرب األندلس أخبار في الُمغرب البيان، المراكشي ع اري ابن (1)
 زمامرة القرادر وعبرد زنيبرر ومحمرد تاويرت برن’ومحمرد الكتراني إبرراهي  محمد تحقيق

 .399، (1945، الثقافة دار - اإلسالمي الغرب ارد البيضاء: الدار - )بيروت
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 فرري للررراغبين وتقررديمها الكتررب لحفرر  المسررازد داخررل معينررة فضرراءات
 خرالم الوافرد رحلرة فري التاسافتي إبراهي  ابن اهلل’عبد وحديث، استعارتها
 فري ُكترب نرةخدا ُوزرود عرن الميالدي عشر الثامن القرن من األوم النصن
 ُموحديرة كتب على المرحلة تلك حدود إلى اشتملت، بتينمل عينه المسجد
 بتينمرل الر ي العتيرق مسرجده بُنيران شرغل رأى ومرن<: يقروم فهو، األصل
 خبر عن تنبئه، الحديث وسرد العلوم لتدريج فيه الموضوعة خدانته وأسفار

 ملروكي زيرد بخر  اهلل رحمه مالك لإلمام الموطس نسخة رأيت وقد قلنا. ما
 اهلل رضري المهدي اإلمام تمليك ظهرها صفحة على، ذهب من كله برنامجه

 علرى التفسرير أزرداء وبعرض، مقلة ابن خ  كسنه وخ  ذهب. من كلها عنه
 الصرلة تلرك هنرا بالر كر الجرديرة األمور ومن .(1)>ك لك الم كور الوصن
 بهرا الُمصرحن هر ا نسخ وراء كانت ربما والتي وتينمل إشبيلية بين الوثيقة

 أبري ملرك مردة فري يرستي الوفرد كران< فقرد، األندلسية الُمدن من بغيرها ال
 مرن يردور حترى يرستي والعسركر إشبيلية من الم كور المؤمن’عبد بن’يعقوب
 وما علي بن’مومن خليفته وقبر المهدي اإلمام قبر نفيج بوادي تينمل مدينة
 إلرى تينمرل فري األوربيرون ثونالبراح انتبه كما .(2)>الموحدين ملوك من فيه

 ُمقابرل وقُربهرا وفرتهرا رغ  المسجد صومعة بناء مواد ضمن الحجارة غياب
 مسرجد صرومعة بنراء فري المسرتخدمة نفسرها المرادة وهرو، اآلزرر استخدام

                                                 

 األجبـال هـذ  فـي الوالـد هجـرة أخبـار في الوافد رحلة، التاسافتي إبراهي  ابن اهلل’عبد (1)
 )القنيطرررة: 1 ووثرائق نصرروص سلسرلة، ءازايكرو صرردقي علري تحقيررق .الواحـد بـذذن

 .92، (1993، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية منشورات
 .54، الوافد رحلة، افتيالتاس (2)
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 الكتبيين وزامد الرباط في حسان زامد صومعتي عكج، ب شبيلية الخيرالدا
 (1)المصقولة. حجارةال قطد بواسطة شيدتا واللتين مراكش في

 تينمل وخراب الُكتب خزانة
 المريالدي عشر الثالث القرن من الثاني النصن خالم تينمل تعرضت

 مثرل، والعسركرية المدنية مبانيها من مجموعة خراب في تسببت عنيفة لهدة
 مرن علريه  اهلل َسرلَّطَهُ  حرين عردوه  ألن<، آثارهرا اختفرت التري الُملك دار

بَ ، الموحردين دولرة انصررام بعرد، مرين بني ملوك ، كلره نفريج وادي َخررَّ
 أطررالم إال< منهررا يبررق فلرر  ،(2)>بتينمررل هنرراك أربابهررا علررى الررديار وهرردم
 ه ه خبر بعد فيما الناصري خالد بن’أحمد اإلخباري أورد وقد .(3)>ورسوم
 اسرتولى لمرا<: كراآلتي وهرو، ألهميتره بنصره إيراده فضلنا، بتفصيل الواقعة
 الجبرل إلرى الموحردين مرن بهرا كران مرن فَررَّ  مرراكش على وبيعق السلطان
لروا المرتضرى أخرا إسحق وبايعوا به واعتصموا، [تينمل زبل] الم كور  وأمَّ

 السرنة هر ه إلرى ذلرك علرى الحرام واسرتمر الدولرة وإدالرة الكررة رزرد منه
 وهرو يعقروب السرلطان قبرل مرن مراكش عامل فنهض، [م1275 / هر974]

 مردة وحاصرره المر كور الجبل ونازم خؤلته أحد، حلىم بن’علي بن’محمد
                                                 

)1( Prosper Ricard, “Note sur la mosquée de Tinmal,” Hespéris, III 

(1923): 524. 
 .159، الوافد رحلة، التاسافتي (2)
 .29)دون مكان وتاريخ النشر(،  آسفي وما إليه قديما وحديثابن أحمد الكانوني، ’محمد (3)
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 خليفررة علررى وتقرربض، ختامرره وفررك، ع رترره وافررتض، عنرروة اقتحمرره ثرر 
 مرن معهمرا ومن الربيد أبي بن’سعيد أبي السيد عمه وابن إسحق الموحدين
 أعنراقه  فضرربت، مراكش من الشريعة بباب مصارعه  إلى وزنبوا األولياء
 وعاثرت وأوالده. القبائلي الكاتب منه  قتل فيمن وكان، أشالله  وصلبت
 بنري خلفراء قبرور ونبشوا أمواله واكتسحوا تينملل زبل في مرين بني عساكر
 المرومن’عبرد برن’يوسن شلو فيها وكان، أشالءه  واستخرزوا المؤمن’عبد
 أحمرد برن’علي أبو ذلك كبر وتولى رلوسه  فقطعت المنصور يعقوب وابنه

 الفعلرة هر ه خاصرة يعقوب والسلطان عامة الناس رأنك وقد [...] الملياني
 .(1)>يرضوها ول ، منه

 الواقعرة ه ه بعد خلدون بن’الرحمان’عبد تسكيد هو األمر في والغريب
، تينمرل فري ترومرت برن’المهردي اإلمرام قبرر وتعظيمه  الناس إزالم على
 علرى ادةزي .(2)>بالديارة وتعاهده والعشي بالغدو   أحدابا عليه القرآن قراءة<و

 ُحك  زمن الُمنتسخة الُكتب من لمجموعة تينمل مسجد في التاسافتي ُمعاينة
 فري الُموحديرة الكترب خدانرة نشراط اسرتمرار يعنري مرا وهرو (3)الموحدين.

 الدولررة سررقوط رغرر  واحتفاظهررا، الرر كر سررالفة المليرراني حملررة بعررد تينمررل
 واحرد يةإشربيل ُمصرحن لعرل، النفيسرة المخطوطرات مرن بُجملة الموحدية

                                                 

 .44، رابدال الجدء، االستقصا كتاب، الناصري (1)
 .297، السادس الجدء، العبر كتاب، خلدون ابن (2)
 .92، الوافد رحلة، التاسافتي (3)
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 حيرث مراكش إلى تينمل من انتقاله وكيفية تاريخ معرفة إلى سبيل فال منها.
 ُمصرحن مرن الثرامن الجدء شاكلة على (1)الكتبيين زامد على تحبيسه زرى
 كبيرر حرد إلرى والشربيه، م1223 / هرر922 سنة المدينة به ه الُمنتسخ مالقة

 .(2)إشبيلية بُمصحن

 
 ى جامع الكتبيين عل ُمصحف إشبيلية ونص التحبيس

 أسفل الوقفية الموحدية في مراكش
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

)1( Latifa Benjelloun-Laroui, Les Bibliothèques au Maroc. Collection 

Islam d’hier et d’aujourd’hui 34 (Paris: Maisonneuve et Larose, 
1990), 201. 

)2( Benjelloun-Laroui, Les Bibliothèques, 201; Le Maroc 

médiéval, 358, n° 211. 
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 ُمصحف مالقة ونص التحبيس
 على جامع الكتبيين في مراكش

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ا أن الشرك  مرردار وتوسرريد التاريخيررة المصررادر فرري البحررث مررن مديررد 
 المسررازد فرري الموحديررة المخطوطررات بقايررا واستقصرراء األثريررة التنقيبررات
 مرن بالمدينرة المحري  المجرام فري براألفراد الخاصة اتوالمجموع والدوايا

 تينمرل بمسرجد الموحديرة الخدانرة تراريخ على الضوء من مديد تسلي  شسنه
 العتيق.

* * * * 
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 بأقا الجعفرية الوناسية الخزانة
 

 الحانفي مولود ذ           
 الدكتورا  بسلك باحث       

 أكادير - اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية

 ن الرحيمبسم اهلل الرحم
، العرامرة سروس خدانرات من بخدانة التعرين إلى العرض ه ا يهدف

 عرن الحرديث وينحصرر، طاطرا إقلري ، بسقا الجعفرية الوناسية الخدانة وهي
 عناصر: ثالثة في الخدانة ه ه

 العالمة. الجعفرية الوناسية األسرة أوال:
 شركلب محتوياتهرا ومجمرل، تسسيسرها تراريخ، الوناسرية الخدانة ثانيا:

 الفنون. حسب عام
 الخدانة. ه ه بها تحتف  التي والنوادر النفائج بعض ذكر ثالثا:

 العالمة الجعفرية الوناسية األسرة أوال:
 باني بالد ناحية في المشهورة العلمية األسر من الوناسية األسرة تعتبر

 فري بهرا تقروم كانرت التري العلميرة لرألدوار نظرا، تندوف الصحراء بجنوب
، القضرائية األحكرام وتحريرر، النداعرات وفرض واإلفتراء العل  علي ت مجام
 إلرى عشرر الحرادي القررن بدايرة منر  األسررة هر ه فري العل  تسلسل وهك ا
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، فشرريئا شرريئا يتضرراءم ذلررك برردأ ثرر ، الهجررري عشررر الرابررد القرررن أواسرر 
 منه  عرف من فسوم، األسرة ه ه علماء بسبرز المبحث ه ا خالم وسسعرف

 عل :بال وي كر
ــه -1 ــة الفقي ــد العالم ــن’محم ــن’الشــيخ ب ــد ب ــن’امحم ــد ب ــن’اهلل’عب  ب
 هـ(.1155 )ت: مبارك بن’امحمد

 قراض أوم وهرو، (1)األقراوي مبارك بن’امحمد سيدي الشيخ ذرية من
 وزاوم، أهلره ير كر مرا حسب األسرة ه ه في الرسمي القضاء بظهير توصل
 فري يردا له أن على تدم الوناسية الخدانة في محفوظة محررات وله، اإلفتاء
  .(2)هر1129 عام الحجة ذي من 14 يوم توفي، الفقه

 بـن’امحمـد بن’مبارك بن’أحمد بن’محمد بن’العزيز’عبد بن’أحمد -5
  هـ(.1510 )ت: مبارك بن’امحمد بن’اهلل’عبد

 أبري على تخرج، والخير بالصالح معروفا كان، المفتي الفقيه العالمة
 هر ا كران عندما عنه وأخ ، الميموني مكيدشتيالتي محمد بن’أحمد العباس
 يؤسرج أن قبرل وذلرك، (3)>إرحرالن< قريرة زامد مسجد في مشارطا الشيخ
 بتيمكيدشت. زاويته

                                                 

 ص:، الحادي ندهة، 114 ص:، الناشر دوحة، 27 ص: البعقيلي مناقب في: ترزمته( 1)
 المعسرروم، (252-251 /1) الحضرريكي طبقررات، (119 /1) إفريقيررا وصررن، 12
 ،سروس فري العربري العل  رزاالت، 159 ص:، العالمة سوس، (194-171 /14)

 (.2/914) الفكرية الحركة، (55-3/54) زدولة خالم، 25 ص:
 .14/174 المعسوم في ترزمته( 2)
 مبارك. بن’اهلل’عبد سيدي لقصبة القروية للجماعة حالية تابعة وهي، أقا قرى من( 3)
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 العلروم وتردريج القررآن لتعلري  العديرد’عبرد برن’أحمرد سريدي تصدر
 ذكرره وعرال، (1)>أوزرو أكرادير< قريتره بمسجد مشارطته بعد الجمعة وخطبة
 علرى الترردد كثيرر وكران، هرر1272 سرنة إلرى هرر1242 سنة من صيته وذاع
 األقراويون عراد حترى، أقرا فري بر كره أشاد ال ي وهو، التيمكيدشتي شيخه
  .(2)بتيمكيدشت زاويته لخدمة وينقادون له يسلسون للشيخ صاغية

 = هــ1505 )د: الونـاس محمد بن’الرحمن’عبد  يد أبو القاضي -1
 .(3)م(1022 = هـ1515 ت: / م1100

 بررن’الرررحمن’عبررد بررن’محمررد بررن’الرررحمن’عبررد القاضرري العالمررة هررو
 برن’مبرارك برن’امحمرد برن’اهلل’عبد بن’امحمد بن’مبارك بن’أحمد بن’امحمد
 والرده لقرب والونراس، (4)...يحيرى برن’امحمد بن’موسى بن’زيان بن’علي

                                                 

 سرنة تروفي برالعيريج الملقرب مبرارك برن’احمد بن’اهلل’عبد سيدي أسسها، أقا قرى من( 1)
، عرامرة قريرة أصربحت أن إلرى تطورت ث  لعبادة فيه يستقر مكانا فيها وزعل، هر971
  ألقا. الحضرية للجماعة حاليا تابعة وهي

 (.2/579) المغرب معلمة ينظر: 
 (.192 -14/149) المعسوم( 2)
 (.14/192) المعسوم في ترزمته( 3)
 الدقراق الميرة شررح وهرو، بخدانتره مخطروط مرن طررة فري خطره من نسبه نقلت هك ا( 4)

 إلرى، الجعفريرة األسررة هر ه أنساب شجرة من معلوم هو كما يرتفد ونسبه، للورزازي
 )الطيار(. طالب أبي بن’زعفر ‘ النبي ع  ابن الجليل الصحابي

 برن’الررحمن’عبرد هكر ا: نسبه فجعل المعسوم في السوسي المختار األستاذ غل  وقد 
 برن’محمرد برن’اهلل’دعبر برن’محمرد برن’مبرارك برن’أحمد بن’محمد بن’محمد بن’محمد
 ’=القرادر’عبرد الباحرث عنره نقرال الغلر  ه ا في وتبعه، (14/192) المعسوم مبارك.
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، ذريتره مرن الفقهراء كرل اللقرب بهر ا اشرتهر ثر ، (1)الرحمن’عبد بن’محمد
 الوناسية. األسرة لقب تحمل ألسرةا وصارت

 فردا ابنا كان أنه بالوناس الرحمن’عبد بن’محمد سيدي تلقيب وسبب
 هر ا فلدمره، وناسي يا وتناديه به تسنج فكانت، إخوة له وليج، والدته عند

 اللقب.
 في وتكتب، >أوزرو أكادير< بقرية هر1222 سنة ولد فقد المترز  أما
 األسررة هر ه إلرى ينتمي وهو، >الحجر حصن< باس  معربة المحلية الوثائق
 والقضراء الفقره فري العلميرة أقرا رزراالت أبررز مرن وكران، الكبيررة العلمية
 محمرد غير له نظير المنطقة في يكن ول ، عشر الثالث القرن خالم واإلفتاء
 للترردريج وتصرردر، تينرردوف فرري هررر(1273 )ت: األعمررش ابررن المختررار
 العنايرة كثير وكان، الميدان ه ا في يجوم أنه ىعل تدم تقاييد وله، واإلفتاء
 خدانته. في محفوظة ومازالت، بالتقاييد
 قليل شيء غير الغليل يشفي ما على فيها أقن فل  ومشيخته تعلمه أما

 حفيرد عرن شرفاهية أخر ه مرا وذلرك، السوسري المخترار األسرتاذ ذكرره مما
                                                 

 واإلنسران التراريخ براني وبرالد طاطرا نردوة أعمرام ضرمن نشرر له عرض في لمانت =
 .142 ص:، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية نظمتها التي، والمجام

 أنه والصحيح، للمترز  لقب هو، الوناس لقب أن فظن السوسي المختار األستاذ وه ( 1)
 القرادر’عبرد الباحرث كر لك الوهرك هر ا في وتبعه، الرحمن’عبد بن’محمد والده لقب

 واإلنسران التراريخ براني وبرالد طاطرا نردوة أعمرام ضرمن نشرر لره عررض في، لمانت
 .142 ص:، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية نظمتها التي، والمجام

، والمجرام واإلنسران التراريخ، براني وبرالد طاطا وندوة، (14/192) ومالمعس ينظر: 
 .142 ص:، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية نظمتها التي
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 األسرتاذ ارةزير عنرد، هرر(1393 )ت: المكري محمد سيدي الفقيه المترز 
 برن’العرال  برن’محمرد األستاذ عمه ابن عن أخ  أنه ذكر وقد، ألقا السوسي
 مرن واحرد وهرو، (1)هرر(1224 )ت: مبارك بن’امحمد بن’اهلل’عبد بن’أحمد
 أيضا. الجعفرية األسرة ه ه علماء

 مدرسة في شارط، الوناس محمد بن’الرحمن’عبد سيدي تخرج وبعد
 أربرد حروالي المدرسة ه ه في وبقي، رونها نايت ب سافن والكناس سيدي
 يردرس المردة هر ه خرالم وكان، هر1241 سنة إلى هر1234 سنة من سنين
 في ذلك بعد شارط ث  بها. عنه أخ  من على أقن ل  لكن، المدرسة به ه

 الجامد وه ا، هر1252 سنة إلى، هر1244 سنة >القصبة< قرية زامد مسجد
 قريررة مسررجد فري كرر لك لمترررز ا وشرارط، للعلرر  تقصررد مدرسرة يكررن لر 
 بها. مر التي المسازد ه ه زميد في يدرس فكان، >إرحالن<

 وقرد ...< عليره: الثنراء معررض في السوسي المختار األستاذ فيه قام
 عنرد موزرودة مقيردات لره أن لري ذكرر فقرد، بالتقاييرد امعني ر تقيا عالما كان
 ذات صرالحإ فري ويجرري، النروازم فري ويقضري يفتري وكران، (2)...ولده
 إلرى أهلره عنرد محفوظرة تردام ال، رسرائل إليره يرسرل الشريخ وكران، البين
 .(3)>...اآلن

 وقرد النراس برين وقضرى الونراس الررحمن’عبرد زيد أبو القاضي أفتى
                                                 

 (.14/144) المعسوم في ترزمته( 1)
 خدانته. من بعضها وصورت معظمها على وقفت( 2)
 (.14/192) المعسوم( 3)
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 بهرا يستي التي التراضيات من كثير وعلى، وفتاويه أحكامه بعض على وقفت
 سيدي العالمة لقاضيا إليه وأرسل، التخاص  عند يديه بين للمتوم الخصوم
 فيهرا ويوصريه، عطررا ثنراء فيها عليه يثني رسالة األعمش بن’المختار محمد

 خدانرة فري محفوظرة الرسرالة وهر ه، األحكرام تحرير عند والتثبت بالتحري
 المترز .

 بقريرة، الونراس محمرد برن’الرحمن’عبد سيدي زيد أبو القاضي توفي
 سررنة هنرراك فترروفي مهامرره بعررض فرري إليهررا ورد حيررث، بطاطررا (1)تيكلسرريت

 الحراج العالمرة الفقيره غيرر، عنه أخ وا من أسماء على أقن ول  هر.1272
 سرريدي العالمررة الفقيرره وولررده، هررر(1293 )ت: العررال  محمررد بررن’عمررر

 ترزمته. اآلتية الوناس الرحمن’عبد بن’الهاش 
 /ه1511 )د: الونـاس محمـد بن’الرحمن’عبد بن’الهاشمي محمد -1

 هـ(.1111 ت:
، هر1241 سنة ولد، واإلفتاء والقضاء الفقه في األسرة ه ه أعالم نم
 ومبراد  القررآن هرر(1272 )ت: العديد’عبد بن’أحمد سيدي عمه عن وأخ 
 سرنة والرده وفراة بعد فاس إلى رحل ث ، أوزرو أكادير قرية بجامد، العربية
 عرن العلروم أخر  وهناك، القرويين زامد طلبة سلك في وانخرط، هر1272
 فراس مرن آب ثر ، سرنين أربرد حروالي بقري حيرث، بها الوقت علماء زل

 الفقيره للعالمرة إزازة على خدانته  في وقفت وقد، علماءها قبل من مجازا
                                                 

  أديج. قيادة، ديجأل القروية للجماعة تابعة، طاطا قرى من قرية( 1)
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 بسرنة مؤرخرة، للمترز  (1)هر(1245 )ت: سودة بن’الطالب بن’عمر سيدي
  نصها: وه ا، هر1274
، سرتجازي فضرل من هو ال ي امتنانه وعظ ، إحسانه زل لمن حمدا<
 مرن وأسربل العطاء زديل من أسدى ما على وأشكره، مجاز القبوم ولحقيقة
 أشررف علرى الصرالة ث ، النق  به وترفد، النع  زليل عن ...الغطاء سادم

 فعليره، المرآرب وتسرتفتح، المطالرب تسرتفتح برتبتره ومرن، ونخبتره خليقتره
، وأحبابره هوآلر، أصرحابه ذلك شامال، وإكرامه وإعدازه، وسالمه اهلل صالة

 الشرررائد قرررروا الرر ين العلمرراء مصررافه  فرري ومقرونررا، سررلكه  فرري منتظمررا
 هجررروا، المنررام ل يرر ، الغررراء الشررريعة خدمررة فرري ورفضرروا، واألحكررام
 بلطررائن وتحليررا، العلروم تحصرريل فرري رغبرة، إخرروانه  وفررارقوا، أوطرانه 
، األكمرل الفاضرل، المردرك ذلرك وذاق، المسرلك ه ا سلك وقد، الفهوم
 نجل، بالوناسي الملقب الهاشمي سيدي الرحمن’عبد ابن، الشافي اإلكسير
 فري فرانتظ ، الجعفرري األقراوي المبرارك برن’اهلل’عبرد سريدي األبرك الولي
 أراد ولما، نصيب بسوفر علومه  من باء حتى، القرويين علماء دروس سلك

 استجاز، أحبابه ومحل، أترابه ومع ن، .......ترابه.، أوطانه إلى الرزوع
 وإال، سرريرته وصفاء، نيته لحسن، سودة بن’الطالب بن’عمر ال ليل:’لعبدا

 وكرمرره اهلل فضررل بحررر ومررن فررسقوم، نجيررد ألن ال، نجرراز ألن أهررل فررنحن
 اسرتجازه مرن ذلرك يجيرد أن وآذنتره عامرة مطلقرة إزرازة أزدتره قد المقوم:
 تقرروىال ومالزمررة، األثررر أئمررة عنررد، المحرررر والعقررد، المعتبررر بالشرررط

                                                 

 .المطالد إتحاف في: ترزمته( 1)
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 معرروف بمحلره مسطر هو مما، والصيانة السماحة بحلل والتحلي، والربانية
 صرالح مرن ينسرانا ال وأن، أمرره وزميرد اهلل إلى العل  يكل وأن، أهله عند

 عمر وكتبه، السبيل يهدي وهو، الحق يقوم واهلل، وزلواته خلواته في دعائه
 ومائتين وسبعين ربعةأ عام رمضان المعظ  اهلل شهر منسلخ في أوال الم كور
  .(1)>وألن

 الفقيره هر ا سرودة برن’الطالرب برن’عمرر العالمرة به أزاز ما نص ه ا
 فري المشرارطة كسبيره أيضرا اهلل رحمره زاوم وقرد، الجميرد اهلل رح  الجليل

، القضائية األحكام وتحرير، للتدريج والتصدر، الفتوى وتعاطي، المسازد
 خدانته . في يده محررات من زملة على وقفت وقد

 سررنة بسقررا الونرراس الرررحمن’عبررد بررن’الهشررمي سرريدي العالمررة ترروفي
 .(2)هر(1393 )ت: المكي سيدي الفقيه ابنه عليه تخرج وممن، هر1317

 بشـكل محتوياتهـا ومجمـل، تأسيسـها تاريخ، الوناسية الحزانة ثانيا:
 الفنون. حسب عام

 ال رازردالم لكون نظرا، الخدانة ه ه تكون تاريخ تحديد زدا يصعب
 مدة فسقل، لقرون العل  فيها تسلسل األسرة ه ه أن تقدم وقد، ل لك تسعن
 وأوائرل العاشرر القررن أواخرر هي الخدانة ه ه لتكوين بداية تكون أن يمكن

 برن’امحمرد سريدي األسررة هر ه زرد عراش الفتررة ه ه وفي، عشر الحادي
 كر لك أبروه كران كمرا، العلر  أهرل من وكان، مبارك بن’امحمد بن’اهلل’عبد

                                                 

 الوناسية. الخدانة في محفوظة اإلزازة له ه األصلية النسخة( 1)
 (.191-14/192) المعسوم( 2)
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 القررن إلرى النسرخ حيرث مرن ترزرد مخطوطرات الخدانرة هر ه وفي، وزده
 تراريخ معرفرة فري بره يستسنج مما وه ا، العاشر القرن إلى وبعضها، التاسد
 الخدانة. ه ه

 األسرر مرن تقدم كما الجعفرية الوناسية األسرة ه ه ف ن العموم وعلى
 التعلري  زاوم ممن فقهائها زل وكان، لقرون العل  فيها تسلسل التي العلمية

 كرل في له  البد فكان، بالتقييد واإلعتناء، والقضاء، والفتوى والمشارطة،
، الفتراوى إصدار وعند، األحكام تحرير عند إليها يستندون مرازد من ذلك

 ومرررت، الخدانررة هرر ه تكونررت األسررباب وبهرر ه، الترردريج عنررد وكرر لك
 قريرة ألهرل وتهجيرر، راتوثرو حرروب مرن المنطقرة عرفتهرا قاسية بمراحل
 مرن ونهبرا سلبا وخدائنه  ممتلكاته  فعرفت، أوزرو( )أكادير الحجر حصن
 الحمايررة بسرر  بعررد إال المنطقررة فرري الحررروب تهرردأ ولرر ، الغاصرربين قبررل

، الماضري القررن مرن الثالثينيرات بدايرة فري المنطقرة علرى نفوذها الفرنسية
 الكثيرر تضرييد فري وفعرام كبيرر دور لها كان، األسباب ه ه كل أن والشك

 مرا علرى أهلها حاف  أن الخفية األلطاف من إنه ث ، الخدانة ه ه نفائج من
 ذات وقلرة واألوبئرة المجاعرات أيام من تبعه وما مر ما كل رغ ، منها تبقى
 يسرتهان ال عردد على سطوا فقد بالمنطقة المخطوط سماسرة مرور مد، اليد
 خداناتها. من به

 عرردة تضرر  ف نهررا، مجمررل بشرركل الخدانررة هرر ه عليرره تحترروي مررا أمررا
 مرن يقررب مرا ضمن عنوان 322 حوالي تقدير أقرب على تناهد مخطوطات

 14 حروالي أحيانرا دفتيره برين الواحد المجموع ويض ، مجموع 92 إلى 52
 الصغيرة. الرسائلو، نسبيا المطولة المؤلفات بين ما عنوانا
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 نظررة فحسرب علروموال الفنرون حسرب المخطوطرات ه ه تصنين أما
 الطرالبي إحيرا الردكتور الفاضرل األسرتاذ بمعية بها قمت، فاحصة غير أولية
 كتالي: فهي اآلن من شهرين قبل

 .التفسير -
 ومسررل  البخرراري كنسررخ الحررديث متررون هنررا برره ونقصررد الحررديث -
 وغيرها.
 علر  فري العلميرة المنظومرات بعرض شررح ويضر ، الحديث علوم -

 المصطلح.
، والدقاقيررة، والرسررالة، الخليررل المختصررر شررروح ملويشرر، الفقرره -

 وغيرها. ...الفقهية والنوازم، عاشر وابن
 الفقه. أصوم -
 المنطق. -
 ...كيران البن واالستعارات التلخيصن كشرح، البالغة -
 علرى والحواشري لفيرةواأل األزرومية شروح وفيه، والصرف النحو -
  شروحها.
 وعقائررد التوحيررد فرري الجدائريررة الالميررة شرررح وفيرره، التوحيررد -

 السنوسي.
 التاريخ. -
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 اآلداب. -
 الشرعية. السياسة -
 .والسلوك التصوف -
 .والطبقات التراز  -
 .النبوية ودالئل، والشمائل، النبوية السيرة -
 .الحساب -
 والشروط. الوثائق -
 القرآن. علوم -

 بشركل الفنرون حسرب الوناسرية الخدانرة عليره تحتروي مرا مجمل ه ا
 هر ه فقهراء فتراوى مرن بره البرسس عردد على ه ا إلى إضافة وتحتوي، عام

 فقهراء مرن ولغيره  له  قضائية ومحررات أحكام على تحتوي كما، األسرة
 مرن مجموعرة وعلرى، سرلطانية وظهائر، مخدنية رسائل وعلى، الجهة تلك

 تالتراضيا من عدد على تحتوي كما، الوناس الرحمن’عبد للقاضي التقاييد
 أنهر  على للداللة للتقاضي يديه بين ندوله  عند إليه الخصوم بها يستي التي

  بينه . فصال بحكمه رضوا
 الخدانة. ه ه بها تحتف  التي والنوادر النفائج بعض ذكر ثالثا:
 وزرود انتبراهي لفرت، بسقرا الوناسرية للخدانة أولية بفهرسة قيامي بعد

، مختلفررة علميررة فنررون فرري نررةالخدا بهرر ه النفيسررة المخطوطررات مررن كثيررر
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 مخطوطرا مدام بعضها، استوقفتني التي العناوين لبعض نماذج هنا وسسسوق
 مرن نسرخته بره تتميرد لمرا هنرا أذكرره لكرن، وطبد حقق وبعضها، يحقق ل 

  النماذج: ه ه بعض وهاك، أهمية
 نسررخت، الحضرريكي اهلل’عبررد ألبرري الشررفاء شرررح علررى حاشررية -1
 ضرمن ملونرة تامرة نسرخة وهري، هرر1193 سرنة المؤلرن حيراة فري النسخة
 ضخ . مجلد في مجموع
، المغيلري الكرري ’عبد بن’اهلل’عبد محمد ألبي، اإلمارة في كتاب -2

 كرل فري صرفحات 7 فيهرا، الشررعية السياسرة فري صغيرة رسالة عبارة وهو
 زيد. مغربي بخ  مجموع ضمن، سطرا. 24 سفحة

 محمرد اهلل’عبرد أبري للشريخ الحرديث ألقاب نظ  على مفيد تقييد -3
 وهرو، الفاسري القادر’عبد بن’محمد اهلل’عبد ألبي، )الطرفة( الفاسي العربي
 زيد. مغربي بخ  مجموع ضمن، تامة نسخة

 السياسررة فرري كترراب وهررو، االتبرراع عرردوان فرري المطرراع سررلوان -4
 بررن’محمررد اهلل’عبررد ألبرري، الملرروك نصررح حرروم ضرروعه مررو يرردور الشرررعية
 هر(.575 )ت: الصقلي ظفر بن’محمد

 فري، سطرا 17 صفحة كل في صفحة 192 صفحاتها عدد تامة نسخة
، واضرح مجروهر رائرق أندلسري بخر  النسخة كتبت الحج  متوسطة مجلدة

، العنراوين كتابرة فري مختلفة ألوانا نسخها في استعمل ملونة زيدة والنسخة
 النسخ. تاريخ فيها ي كر ول ، العدي محمد بن’أحمد هو ناسخها
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  كتاب: يتضمن موعمج -5
 بابررا أحمررد العبرراس ألبرري العلمرراء فضررائل برربعض الفضررالء تحفررة -
، سررطرا 22 صررفة كررل وفرري 71 صررفحاته عرردد، هررر(1225 )ت: التنبكترري
 كتابرة فري مختلفة وبسلوان، واضح زميل مشرقي بخ  كتبت، تامة والتسخة
 العناوين.
 التنبكتري اباب أحمد العباس ألبي، باألعمام الكبائر تكفير في زدء -

 تامرة نسرخة، سطرا 22 صفحة كل في، 25 صفحاته عدد، هر(1225 )ت:
 قبله. ال ي الكتاب به كتب ال ي الخ  بنفج كتبت

 مشررقي بخر ، الرديلمي للحراف ، اإلنرج لعقرالء األنج رياض -9
 زيد.

 العقررود مررن أيررديه  بررين يجررري فيمررا للحكررام المررنظ  العقررد -7
 نسررخها، هررر1294 عررام نسررخت، مررةتا نسررخة، سررلمون البررن، واألحكررام

 كرل فري ضرخمة مجلردة في، مسعود بن’الرحمن’عبد بن’بكر أبي بن’محمد
 زيد. مغربي بخ  وكتب، سطرا 31 منها صفحة

 علري بن’الحسن علي ألبي، اإلخالص كلمة في النفي في رسالة -4
، سرطرا 25 صرفحة كرل فري، 4 صرفحاته عدد، تامة نسخة وهي، الجاللي
 واضح. مغربي بخ  تبتك، ملونة النسخة

 الررحمن’عبرد برن’الرضري لسريدي، القررآن رس  ضب  في كتاب -9
، سرطرا 23 صرفحة كرل فري، صفحة 92 في تقد، تامة والنسخة، الفشتالي

 أسود. بحبر مجوهر أندلسي بخ  كتبت
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 لسريدي، كثير ابن قراءة من وقنبل البدي فيه اختلن فيما كتاب -12
 كرل فري، 14 صرفحاتها عردد تامة نسخة، الفشتالي الرحمن’عبد بن’الرضي
 .23 صفحة

، 33 صفحاتها عدد تامة نسخة، الدمان أخبار كتاب من مختصر -11
 مغربي. بخ  كتبت، سطرا 37 صفحة كل في

 سرعيد برن’إلبرراهي ، الدقراق منظومرة علرى ميارة شرح اختصار -12
 كرل وفري، صرفحة 54 فيهرا، تامرة نسرخة، (1)لقبا الخراص نسبا الرزرازي

 مغربي بخ ، الكرامي موسى بن’أحمد بن’محمد نسخها، سطرا 29 صفحة
 مقروء.

 عرام نسخت، تامة نسخة، الطرطوشي بكر ألبي، الملوك سراج -13
 زيد. مغربي بخ ، هر1179

 برن’حسرين علري ألبري، الجليلرة اآليرات علرى الجميلرة الفوائد -14
 تامة تيقةع نسخة، هر(494 )ت: الرزرازي الشيشاوي أو الشوشاوي طلحة
 هر.994 عام القعدة ذي 19 السبت يوم ضحوة نسخت

 نسرخة، المفتراح تلخريص علرى التفتدانري عمر بن’مسعود شرح -15
 بررن’محمررد هررو وناسررخها هررر1172 سررنة نسررحت، زيرردة مجلرردة فرري تامررة
 كرل فري، صرفحة 232 صرفحاتها عردد، التندرتري الردرعي أحمد بن’محمد
 مررد أسررود بحبررر واضررح برريمغر بخرر  كتبررت والنسررخة، سررطرا 24 صررفحة
 ومقروءة. مصححة وهي، العناوين بعض كتابة في األحمر اللون استعمام

                                                 

 (.1/147) اإلعالم في المراكشي له ترز ( 1)
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 نسرخت تامرة نسرخة، الصردفي علي أبي برواية الترم ي شمائل -29
 فري األسرطر وعردد، األوراق كثيرة مجلدة في، ه1191 رمضان 11 بتاريخ

 مرن سرالمة والنسرخة، واضرح مغربري وخطهرا، سرطرا 22 منهرا صفحة كل
 األرضة.
 اهلل’عبرد برن’لمحمرد، المرائري مرن به اهلل فتح فيما الرائي تحفة -27
 واآلخر. األوم مبتور، الدواوي الفراوستي
، أسررانيده بحرر ف مختصررر، للقضرراعي الشررهاب مسررند كترراب -24
 سطرا. 32 صفحة كل في، صفحة 24 فيها النسخة

 خاتمة
 مرن نموذزرا يكرونل اخترتره ممرا الحام في عليه الوقوف تيسر ما ه ا

، كبيررر وزهرد عنايررة إلرى حازررة فري ومازالررت، الخدانرة هرر ه فرائرد نمراذج
 المخطوطات بعض على والتعرف والوقوف كنوزها الستخراج أطوم وبحث
 العكرج أو، األوم مبترور مثال لكونها نظرا عليها للتعرف الوقت يضيق التي
 يكرن مرال  عرفتهرام أحيانرا يعسرر وهك ا، واآلخر األوم مبتورة تكون قد أو

 البحث. في وتسن وصبر الوقت من متسد هناك
 بقري مرا إلتمرام، والجهد الوقت في يبارك أن تعالى تبارك اهلل وأسسم

 اإلتيران مرد، برزالهرا موسد بشكل التعرين وك ا، بعد يفهرس ل  مما منها
 علرى اهلل وصرلى، عليره والقادر ذلك ولي إنه وفتاويه  أقضيته  من بنماذج
 وسل . وصحبه آله وعلى محمد سيدنا
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 والمراجع المصادر الئحة
 البعقيلرري المررراب  أحمررد بررن’محمررد سرريدي تررسلين، البعقيلرري مناقررب -1

 السوسي. المختار محمد تحقيق، السوسي
 البن، العاشر القرن مشايخ من بالمغرب كان من لمحاسن، الناشر دوحة -2

 حجي. محمد تحقيق:، الشفشاوني عسكر
، اإلفرانري الصرغير لمحمرد، الحرادي القررن ملوك بسخبار، ديالحا ندهة -3

 الشادلي. اللطين’عبد تحقيق:
 الغرب دار طبعة، حجي محمد تحقيق:، الوزاني للحسن، إفريقيا وصن -4

  اإلسالمي.
 تحقيرق، الحضريكي أحمرد برن’محمرد اهلل’عبرد ألبي، الحضيكي طبقات -5

  المغرب. بيضاءال الدار، الجديدة النجاح طبعة، بومدكو أحمد
، السوسرريين وأصرردقائه  وتالمرر ته  وأسررات ته  اإللغيررين فرري المعسرروم -9

 تطوان. المهدية طبعة، السوسي المختار محمد األستاذ تسلين
 السوسي. المختار محمد تسلين، العالمة سوس -7
 الرابرد منتصرن إلرى الخامج القرن من سوس في العربي العل  رزاالت -4

  السوسي. المختار محمد تسلين، الهجري عشر
  السوسي. المختار محمد تسلين زدولة خالم -9

  حجي. محمد تسلين، الفكرية الحركة -12
 المغرب. معلمة -11

* * * * 
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 المغربيَّة األندلسيَّة الحديثيَّة المخطوطات دفائن من
 اأنموذج >ببط يوة البوعبدليَّة المكتبة<

   
 بولقرينات الرحمن’عبد بن’هارون                                         

 والمطبوع المخطوط المغاربي التُّراث في باحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (يوةبط  ) ةالبوعبدليَّ  اويةالزَّ 
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 مدخل
 وأفضرل، خلقره أشرف على الطيِّبات وصلواته، حمده حقَّ  اهلل الحمد

، بسرنَّته ينالمسرتنِّ  بهديره المهتردين وعلى، وصحبه آله وعلى، ورسله أنبيائه
 وبعد:، بخلقه المتخلِّقين
ر عنردما إالَّ  المسرلمين العررب عنرد الكبيرر دورها الكتابة تسخ  ل   قررَّ
اشدون الخلفاء  يعتمردون األوائرل العررب كران إذ، الكرري  القررآن زمرد الرَّ
 انتشررت، األقطرار عمروم فري اإلسالم انتشار ومد ؛االستظهار في الحافظة
 رسرولها وبسحاديرث، ربِّهرا بكتراب الرتباطها، واسعا شاراانت العربيَّة الكتابة
‘. 

 عراقرة يمثِّرل، وثقافي را وتاريخي را حضراري ا كنردا >المخطوطات< وتعتبر
عوب  علميَّرة قيمرة مرن تمثِّلره لما ونظرا، وحضارتها بتاريخها تفتخر الَّتي الشُّ
صريد هر ا وحمايرة بجمرد العلميَّرة المراكرد معظ  اهتمَّت، وتاريخيَّة  مرن الرَّ
ياع؛ التَّلن ا والضَّ ، المخطوطرات ترهاه مرن كبيررا شرطرا أنَّ  لره يؤسرن وممَّ
ضرت ما بسبب ضاع ولرة لره تعرَّ ، وفرتن حرروب مرن الكبررى اإلسرالميَّة الدَّ

 .اإلسبان يد في غرناطة سقوط أشهرها
 الكترررب كثررررة مرررن بلرررد أليِّ  قرررافيالثَّ  شررراطالنَّ  علرررى حكمنرررا إذاو<

 تنرتج الكترب كانت إذ، البلدان طليعة في الجدائر ف نَّ ، فيه تيالَّ  والمكتبات
 مرن سريما وال، الخرارج مرن تجلرب أو سرخوالنَّ  سلينالتَّر طريرق عرن امحلي  

 الفرنسريين البراحثين عبرارات وتشرهد ؛والحجراز نبومتسرإو ومصر األندلج
 غرداة ةالجدائريَّر المردن مكتبرات مرن المخطوطرات وزمعروا شراهدوا  ينالَّ 
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 تنوعهرا ومن، وزدوها تيالَّ  الكتب كثرة من مندهشين كانوا ه أنَّ ، الماالحت
 كترب  يالَّ  (1)سالن ود البارون ب لك اعترف فقد بها. والعناية زمالها ومن
 بيرر أدريران وكر لك، مباشررة احتاللها عقب بقسنطينة المكتبات عن تقريرا
 قسررنطينة علررى الفرنسررية الحملررة ارافقرر ن يلَّررال (3)فيرررو شررارمو (2)ريرربروز

 تحررتف  كانررت والعررائالت سرراتسَّ المؤ هرر ه بعررض نَّ أ، ومعسرركر وتلمسرران
 نروادر المخطوطرات ه ه في وأنَّ ، دةزيِّ  حالة في المخطوطات من بمخازن

  .موضوعها في ةف َّ  تعتبر
                                                 

 مستشررقي كبرار من :م(1474 )ت (Salane De Baron) سالن دو أو ديسالن البارون (1)
 فري تقريرره ويقد الفرنسية؛ الخارزية بوزارة مترزما يشتغل كان فقد، مترزما استقدمته، فرنسا

 مجموعرة عرن العموميرة المعرارف وزيرر إلرى هوأرسلم(، 1449) سنة في مؤرَّخ، صفحة 19
رر المكتبررات فرري ةاألهميَّرر ذات المخطوطررات  الفكررون حمررودة مكتبررة مثررل، بررالجدائر ةالخاصَّ

 المدينة. ه ه في رزيباشتا ومكتبة، بقسنطينة
 مهمررة مناصررب عرردة اعتلررى :م(1499 )ت )Aderien Berbrugger( بروزيررر بيررر أدريران (2)

 المرشررد< زريرردة تحريررر ورئرريجم(، 1439) سررنة الجدائررر لمكتبررة محافظررا عمررل منهررا:
 (Clauzel) كلوزيرل المارشرام سرر وأمرين وكاتب، (Moniteur Algerien> )الجدائري
 اإلفريقيرة والمجلرة، الجدائريرة التاريخيرة الجمعيرة مؤسسري أحرد وهرو، ئرللجدا العام الحاك 

(La Revue Africaine). 
، المعررروف بالمصررطلح مستشرررقا يكررن لرر  :م(1444 )ت (Charles verou) فيرررو شررارم (3)

ِّ  صروصالنُّ  ونشرر، بالترزمرة االستشراق ميدان خدم ولكنه ، التاريخيرة الجمعيرة رئاسرة يرهوتول
 وزهروا ه ولكنَّ ، تراثه ودرسوا الجدائري بالمجتمد صلوااتَّ  ال ين القالئل ستعربينالم من فكان
 مرن أكثرر القلر  اسرتعملوا  ينالَّر العسركريين من كان لقد االستعمار. خدمة إلى أبحاثه  نتائج

، العسركريين زمالئره نترائج مرن الجدائرري الشرعب علرى أخطرر عملره نترائج فكانت، البندقية
ر فري مردن ةعردَّ  عرن ونوغرافيرةم دراسات سصدرف ، وزيجرل، بجايرة :منهرا الجدائرري رقالشَّ

 ة.وتبسَّ ، ابةوعنَّ 



 239 

 سلينالتَّرر حركررة انتشررار وراء العلرر  طلررب فرري حلررةوالرِّ  الحررجُّ  وكرران
 فري آثراره  يتركرون األقصرى المغررب اجحجَّ  وكان، الكتب واقتناء سخوالنَّ 

 علمرراء مررد والكررراريج الكتررب تبررادم اشرريفالعيَّ ، وآيبررين ذاهبررين الجدائررر
 تبرادم كما، م(17) الهجري عشر الحادي القرن في بها مروره أثناء الجدائر
 عرالبيالثَّ  عيسرى :العلمراء هرؤالء ومرن ومصرر. الحجاز في وه  ذلك معه 
 غيره كتب وبعض كتبه الجدائر إلى حمل هأنَّ  شكَّ  وال ،ونالفكُّ  الكري  وعبد
  أيضا.

 بعلمائها صلونيتَّ  فه ، للجدائريين معبرا تونج كانت أخرى زهة ومن
 عدد الجدائر على ورد كما، ذلك ونحو واإلزازات آلينالتَّ  معه  ويتبادلون

 والحجاز مصر أوحت وقد، ورسائله  وتآليفه  مكتباته  ومعه  ئهاعلما من
ر وأحمرد، عرالبيالثَّ  عيسرى إلى نبومتوإس والعراق وسورية  ويحيرى، ريالمقَّ

 همر  نشرطت لمرا والحرجِّ  العلر  طلرب فري حلةالرِّ  ولوال، سلينبالتَّ  اويالشَّ 
 ب نتازه . المكتبات وتغ ية سلينللتَّ  العلماء هؤالء

ر إلرى الجدائرر في المكتبات تقسي  ويمكن ر ةعامَّ  فالمقصرود ؛ةوخاصَّ
، والمدارس واياوالدَّ  بالمسازد الملحقة المكتبات تلك هو ةالعامَّ  تبالمكتبا

 أشهر ومن، المسلمين اءالقرَّ  لجميد ث َّ  خصوصا لبةللطَّ  مفتوحة كانت تيوالَّ 
 المدرسة مكتبة<و، بالعاصمة >الكبير الجامع مكتبة< المكتبات من وعالنَّ  ه ا
  اويـة مكتبة<و، معسكرب >ديةالمحمَّ  المدرسة مكتبة<و، بقسنطينة >انيةالكتَّ 

 كثيررة كترب علرى تحتروي >القيطنـة  اويـة< وكانت، بوهران >ا يالتَّ  الشيخ
 مدرسة< أنَّ  شكَّ  وال، القادر’عبد األمير منها نتثقَّ  التي الكتب وهي، أيضا



 237 

 مكتبرات تضر  كانرت وغيرهرا >الخنقـة  اويـة<و، >آقبـو  اويـة<و، >ما ونة
 .واألسات ة الطلبة منها يطالد

 بعض أنَّ  غير، حصرها هلالسَّ  من وليج فكثيرة ةالخاصَّ  المكتبات اأمَّ 
، األخررى دون بالمكتبرات، فوذبرالنُّ  عهردها لطروم، اشرتهرت قد العائالت

، األمثرام مضرب أصبحت، ضخمة مكتبة لها كانت بقسنطينة ونالفكُّ  فعائلة
 دخوم عند وداموز كان  يالَّ  >الفكون ودةحمُّ < باس  المعروفة المكتبة وهي

 عليه سهاحبَّ  كبيرة مكتبة المعسكري راس ألبي كان كما، قسنطينة الفرنسيين
 .(1)>األربعة المذاهب بيت<: اهاوسمَّ ، وهران بايات أحد

وايا المرتبطة المكتبات هاته بين ومن  ؛>ةالعبدليَّـ اويـةالزَّ  مكتبة<، بالدَّ
ر عهرد في إالَّ  عرفت  ل يوةبطِّ  في >ةالبوعبدليَّ  اويةالزَّ < مكتبة أنَّ  رغ ف  يخالشَّ

د ِّ  المهدي محمَّ  والده عهد إلى ترزد اهف نَّ ، سنين من  يتوفِّ   يالَّ  يالبوعبدل
د يخالشَّ  وألنَّ ، زهة من  ؛الثينراتالثَّ  عقرد منر  نوادرهرا زمد المهدي محمَّ

 غررفتين حيطران علرى تمتردُّ ، خردائن ةعردَّ  علرى تحتوي ةالبوعبدليَّ  فالمكتبة
 بالكتررب ومليئررة عاليررة والخرردائن، صررلتينمتَّ  قرراعتين شرركل فرري ينواسررعت

 نعررف أن وال، الكترب عردد رنقردِّ  أن نسرتطيد الو، والمطبوعرة المخطوطة
رر أنَّ  نعرررف مررا وكررلُّ ، سررائلوالرَّ  الوثررائق عرردد وال هرراموادَّ  ررد يخالشَّ  محمَّ

 والدزرل صريحالف عروالشِّ ، والمناقب اريخوالتَّ  راز بالتَّ  امهتم   كان، المهدي
 العلمراء مرن وهرو ؛واألنسراب، واألدب، والفقره، فصروُّ والتَّ ، )الملحون(

ر اآلن وسرسترك، وادروالنَّ  الحف  في األف اذ رد يخالشَّ  ثيتحردَّ  مهرديال محمَّ
 مكتبته. عن بنفسه

                                                 
 .بتصرُّف (297 - 245 /2> )الثقافي الجدائر تاريخ< انظر (1)
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 -البريرد طرابد حسرب- (1944 مايو 14) بتاريخ إليَّ  منه رسالة ففي
 مرن أملكره مرا ترتيب على األصدقاء بعض مد فقتاتَّ  كنت<: قام يوةبطِّ  من

 صرور بالتقراط ةالجدائريَّر لفردةالتَّ  ساعدتني وقد، وتصويرها ةاألصليَّ  الوثائق
 والعقائرردي قرافيالثَّ  بالدنرا تراريخ إلرى ازعررةالرَّ  ادرةالنَّر الوثرائق هر ه بعرض
 علررى وسررسطلعك  وزعمائنررا. علمائنررا مشرراهير بعررض وخطرروط، ياسرريوالسِّ 

 ...>اهلل شاء إن بعضها
 عرن سرسلته قرد وكنرت- الونشريسري يحيى بن’أحمد تآلين اأمَّ <: قام

 زلرت وال، ةمغربيَّر أسررة مرن اشتريتها كنت يةخطِّ  مجموعة فعندي -بعضها
 سرسلته- >الوفيـات كتـاب< بهرا يوزرد هأنَّر بلغنري كان إذ، فيها ما حأتصفَّ  ل 
ر سريالونشري تآليفه من عليه عثرت ما وكلُّ ، أزدها ول  -عنه   إزازتره ةالهامَّ
 نــوا ل فــي المكنونــة ررلــدُّ ا<: رلرر تقريضرره الحقيقررة وفرري، -اهاسررمَّ  كمررا-

 تيالَّ  روفبالظُّ  فوعرَّ ، المازوني يخللشَّ  -اإلزازة أي- فيها ترز ، >ما ونة
 يتوفِّ  بكون إالَّ  مترزموه فهيعرِّ  ل  المازوني أنَّ  حيث تلمسان إلى فيها انتقل

  .>بها ودفن بتلمسان
د يخالشَّ  إليَّ  كتب (1941 يناير 7) في زرت أخرى مراسلة وفي  محمَّ
، المخطوطرات مرن كثيرا زمعت كنت نيأنَّ  كما<: قائال مكتبته عن المهدي

ر الغرثُّ  فيها  أنَّ  إالَّ ، نشررها قبرل قهراوأحقِّ  بهراأرتِّ  أن آمرل وكنرت، مينوالسَّ
 الباحثين يلدم ما قالوثائ ه ه من كثير في وأنَّ  خصوصا، تساعد ل  روفالظُّ 

 زلرت ال نريوأنَّ ، العثمراني العهرد خصوصرا، الجدائرر تاريخ في ظرالنَّ  إعادة
 مرا ضوء على الوثائق ه ه لجمد غأتفرَّ  أن -األزل في اهلل أفسح إن- عازما
 .>أخيرا الشعب زريدة في لك  نشر
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ر كران، اآلخررين وايراالدَّ  علمراء لبعض وخالفا  المهردي محمرد يخالشَّ
ِّ البوعب  يرغرب مرن ويسراعد، حقيرقوالتَّ  شررالنَّ  على ويعمل سلينالتَّ  ريقدِّ  يدل
 منها فآخ ، ادرةالنَّ  مكتبته مخطوطات ببعض مراسلة نييمدُّ  وكان، ذلك في

 ومرن، رفينالطَّر مرن لالمسرجَّ  بالبريرد، إليه سالمة أعيدها ث َّ ، عنها روأصوِّ 
 البن هأنَّ  نعتقد اكنَّ  دويةاأل في وكتاب، >العمالي حميدة المفتي اشكنَّ < ذلك

 .(1)...الخ، العين رأس ابن سيرة نةالمتضمِّ  األعمام وبعض، حمادوش
عرتُ و قردو، إليره أشررنا ما فلك في تدور المداخلة ه ه مادَّةو  علرى زَّ

 وهي:، أساسيَّة ثالث نقاط
ال:  البوعبدليَّة. المكتبة بصاحب التَّعريف أوَّ
 البوعبدليَّة. المكتبة فهارس بعض عرض ثانيا:
 الخاتمة. ثالثا:

ال  :(2)البوعبدليَّة المكتبة بصاحب التَّعريف - أوَّ
م رريخ هررو المكتبررة أنشررس مررن أوَّ   بــن’القــادر’عبــد بــن’اهلل’عبــد أبــو الشَّ

ـــ: المعــروف، المغوفــل محمــد ــد ديســي   ب  بمدينررة، (3)المغــراويُّ  اهلل بوعب
                                                 

 .بتصرُّف (374 - 371 /5> )الثقافي الجدائر تاريخانظر < (1)
مررة مررن مقتطفررة ترزمترره (2) ــيخ الكاملــة األعمــالكترراب < مقدِّ  لصررديقنا>، البوعبــدل ي لمهــديا للشَّ

حمن’عبد النَّبيل الباحث  .دويب الرَّ
ــو ولررد (3) ــد أب ــن’اهلل’عب ــد ب ــادر’عب ــي فرري الق د بن ــدار يعرررف مكرران- خــالَّ ــن’ب  سررنة -صــالح ب

ر أبيره مسجد في القرآن فتعلَّ ، م(1494/هر1245) رفر لره بردا أن إلرى، القـادر’عبرد يخالشَّ  السَّ
 إمامرا -أر يوو سيق مدينتي بين قرية- المناصرية زماعة اختاره لبالطَّ  أت َّ  اولمَّ  العل ؛ لطلب
رة نفرج فري انتقرل قليلرة سنوات وبعد، لمسجدها ماومعلِّ  : آنر اك’اسرمهاو، بط يـوة إلرى المهمَّ
 =        >.أر يو<
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ـال منطقة في واسعة هرةش له كانت الَّ ي هو األعلى جدُّ وال ؛(1)بطِّيوة  :لفشَّ
 شررق المردفونو، (2)المغوفـل ر:بر قربالملَّ  اهلل’عبد أبو العال  الحالصَّ  الوليُّ 
  (.حاليا لفشَّ ال والية) رهيو واد مدينة

                                                 

 المعرروف- المغوفرل محمرد برن’القادر’عبد ابن فهو الطَّاهر؛ البيت إلى العائلة نسب ويرفد=’
 المردعو:- محمرد برن’عيسرى الحراج برن’عثمان بن’واضح بن’محمد بن’-اهلل بوعبد سيدي:بر

 برن’الواحرد’عبرد برن’أحمرد برن’اهلل’عبرد برن’محمرد برن’الكرري ’عبرد برن’القاسر  بن’-فكرون
الم’عبد بن’محمد  برن’محمرد برن’اهلل’عبرد برن’حيردرة علري برن’بكرر أبري برن’مشريش برن’السَّ
 الحسرن برن’المثنَّرى الحسرن بن’الكامل اهلل’عبد بن’األكبر إدريج بن’األصغر إدريج بن’أحمد
ب  هرراء وفاطمرة، -عنره اهلل رضري- طالرب أبي بن’علي بن’السِّ  بنرت -عنهرا اهلل رضري- الدَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوم
ه النَّسب وه ا ِّفين من زماعة به نوَّ جرة إلى البوعبدليَّة العائلة بانتماء المؤل ، الكريمرة النَّبويَّة الشَّ
يخ>، والنَّسب الحسب مجموعفي < بكار ابن يخالشَّ  منه :  ةمـرآالفـي < الحكـم’عبـد ابـن والشَّ
 وغيره .>، األصول شجرةفي < حشالف والقاضي>، الجليَّة

 اسر : هرال اختراروا الفرنسريُّونو ؛بط يـوة الروطن: اسرتقالم بعد اس  عليه أُطلق الَّ ي البلد ه ا (1)
 أعرالم مرن يهواه  بما متعلِّق هاوسمَّ  الَّتي المدن ءأسما تغيير كان وقد ؛)saint leu( لو سان

 قرد كران، تحملره المدينرة اس  ضلَّت الَّ ي أر يو كلمة: أمَّا وعلمائه ؛، وعسكره ، ديانته 
 المشرتاق ندهرةفي < اإلدريسيُّ  هعوتب، ر اوأ :(2/734> )والممالك المسالكفي < البكريُّ  كتبه
 بعده. (1/271> )اآلفاق اختراق في
را مركردا كان مرساها أنَّ  أر يو عن رفوع رناعة هام   أمرر وفيره، الربالد غررب فري البحريَّرة للصِّ

 تابعرة أر يـو وظلَّرت، م(1192) سرنة حربيَّرة سرفينة مائرة بصرند علي بن’المؤمن’عبد الخليفة
 ومركرد، مرفرسه  كانت الَّتي أر يوو سيق مدينتي بين حكمها تداوم طوم على تلمسان لمملكة
 مرسـى اسر : عليهرا أُطلرق ثر َّ ،  يَّـان بني مرسي باس : معروفة وكانت، الخارج مد تجارته 

 .أر يو
 علمراء فيهرا ذكرر، بيرت ثالثمائرة أبياتهرا تفروق الَّتري >الكواكبي الفلك: <أرزوزة صاحب وهو (2)

ر :القرون في فيها وزدوا  ينالَّ ، (غليزان) ربق مر(المط) البطحاء وصلحاء ر ادسالسَّ  ابدوالسَّ
 .امنوالثَّ 
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مت اهلل بوعبد ديسي   ةوفا وعند  صرارت ثر َّ  الورثرة؛ على المكتبة قسِّ
يخ ولده إلى تنسب د الشَّ   .المهدي محمَّ

ي ولد د خالشَّ رة ذي عاشرر الخمريج ليلرة المهـدي محمَّ  فري أي: الحجَّ
 الولرد وهرو-م( 9271 زرانفي 25) :لرر الموافق (هر1324) سنة النَّحر يوم
ـد هوولد بعد ألبيه ثَّانيال  إخروة ثالثرة وبعردهما بنترين وتراله، حرشـاو محمَّ

ر الحيراة قيد على ووزودا مولدا آخره   اآلن يشررف  يوالَّر، عيـاض يخالشَّ
 .(1)-ومكتبته  زاويته  على

 عن ورش رواية من اهلل بوعبد ديسي   يخالشَّ  والده يد على القرآن أخ 
 أخر  كمرا، حروالنَّ  فري >مالك ابن ةألفيَّ < من ماألوَّ  صنالنِّ  عليه قرأو، نافع
سرميَّة بلدتره مدرسةب التحق ث َّ  والفقه؛ اللُّغة مباد  أيضا عليه  درس أيرن الرَّ
لك نهاية إلى الفرنسيَّة اللُّغة  .االبتدائي السِّ

 المرالكي الفقره عاصرمة قررون من  ظلَّت الَّتي (2)ما ونة إلى سافر كما
 حيث، المغرب ريف من الغربيَّة النَّواحي في وحتَّى، الجدائريَّة البالد غرب
 المـا وني راس أبي يخالشَّ  نجل الما وني الكفيف أحمد الفقيه يخلشَّ ل تتلم 
ــي حفيررد ــكريالمع راس أب ررول، س ــد الفقيرره يخلشَّ ــن’محم ــد ب ــرحمن’عب  ال

 األعظرر  وزامعهررا تــونس قصررد، بهررا اإلقامررة مررن سررنتين وبعررد ؛المــا وني
يتونة ج أن إلى هناك درس أين، الزَّ  فيه وتتلم ، حصيلالتَّ  شهادة بر: منه تخرَّ

                                                 

يخ الكاملة األعمال( <1)  .(1/59> )البوعبدل ي المهدي للشَّ
 المسرائل تصروير طريرق عرن >خليـل مختصـر< بتردريج صرهاتخصُّ  في مشهورة مازونة مدرسة (2)

 تُشرترط ما ونـة مدرسـة شرهادة كانرت كمرا ؛الحمراء ورةبالصُّ  المعروفة ريقةالطَّ  وهي، ةالفقهيَّ 
 .القضاء منصب على للحصوم
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 محمد يخالشَّ  رالمفسِّ  األصوليو، الفقيه العال  رأسه : على كثر شيوخ على
رو، عاشـور بن’اهرالطَّ  ـ محمـد يخالشَّ ، األصرل الجزائـري سـايح بـن’انياللقَّ
 .(1)وغيرهما المستقر ونسيالتُّ 

م تونس من رزوعه وبعد ينيِّ  الوظين المتحان تقدَّ  بر: إماما فعيِّن، الدِّ
ريخ انتقرام بعرد بها مفتي ا ث َّ ، بجاية مسجد بر: ث َّ ، العتيق وهران مسجد  الشَّ
ري بولحبال الحسن  .(2)امفتي وهران ِإلى اليدَّ

 االهتمرام مد، خاص   بوزه والثَّقافي العلميِّ  للتَّاريخ دراساته هناك بدأ
ائبين والحرص  والكتَّراب، العلمراء مؤلَّفرات من المخطوطات اقتناء على الدَّ
رة الخدانرات بسهل يتَّصل عطلته أيَّام في كان حتَّى، المحلِّيين  فينقرل، الخاصَّ

عر، العامِّية باللُّغة حتَّى، وثائق نم فيها يعثر ما كلُّ  رعبي والشِّ ، الملحرون الشَّ
، أهلره إلرى ليرزعره كترب مرن يسرتعيره مرا لنقرل الطَّلبة ببعض يستعين فكان
دا وكان  بسيَّارة ينتقل كان كما ؛تواني بال أربابها إلى الكتب إرزاع في متشدِّ
يخ أخيه  مرن عنده  ما على لالطالع، والبوادي القرى بعض إلى عياض الشَّ

 شريء منهرا يتنراوم ال، مظلمرة مهجرورة غررف في تكون ما وكثيرا، الوثائق
 إلى حياته طوام ةوتيرال هاته على وظلَّ  الحشرات؛ أو الغبار منه يتطاير حتَّى
 المرض. أقعده أن

                                                 

يتونة األعظ  بالجامد التحق (1) نة ورس ، م(1931) سنة الدَّ ، المتوسرطة المرتبرة مرن األولرى بالسَّ
ل كما  فري العالميَّرة شهادة ونام، م(1934) زوان دورة العلوم في التَّحصيل شهادة على تحصَّ

رررعية العلرروم ــيونانظررر <و م(.1934) زرروان دورة الشَّ ــورة التونس ــة والث  ،(533> )الجزائري
يخ الكاملة األعمالو<  بتصرُّف. (72 - 1/92> )البوعبدل ي المهدي للشَّ

يخ الكاملة األعمال( <2)  .بتصرُّف (42 - 1/74> )البوعبدل ي المهدي للشَّ
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 فيقروم براكرا ينام فكان، شيء منها يضيد ال حتَّى ألَوقاته منظِّما وكان
مج طلوع عند ويخرج، لكتابةل منتصفه في باللَّيل ، إليره يحتاج ما يقتني الشَّ
ت زرائد من به يستي ما على فيطَّلد  المطالعرة فري نهراره يقضري ثر َّ ، ومجالَّ
ه ما وتقييد  ورفاقره زيرانره بعرض مد فيه فيجتمد للمسجد ويخرج، فيها يهمُّ
ائمرةا العنايرة هر ه فلعرلَّ  بيتره؛ إلرى يرزرد ث َّ  العشاء معه  يصلِّي أن إلى  لدَّ

، وقتره مرن كثيررا تسخر  كانرت الَّتري هري القديمة الكتب واستظهار بالتَّنقيب
ا أكثر الكتابة عن له عائقاو ، عظمى إفادة ذات كانت المقابل فيو، أنجد ممَّ
ياع. محالة ال صائرة وثقافيَّة تاريخيَّة كنوز ب نقاذ سمحت إذ  للضَّ

ررريخ كررران كمرررا ـــد الشَّ روني الَّررر ين مرررن المهـــدي محمَّ  الوثرررائق قررردِّ
 أصربح حتَّرى، شرتَّى بطررق عليهرا يحصرل كران أنَّه يبدو إذ، وبالمخطوطات

 في مكتبته فكانت، عليه ويحاف  يصنِّفه كين عرف، ضخ  رصيد منها لديه
 بسهولة. ضالَّته على فيها يعثر ومنظَّمة، غنيَّة بطِّيوة

ريخ منهرا يشررب كران الَّتي هي المكتبة تهاه  برالعطش أحرجَّ  كلَّمرا الشَّ
 بعلمه يبخل ال فهو، به وثق إذا الغير به ويفيد فيها ما يعتمد فكان، للمعرفة

 ال الطَّالرب أنَّ  عررف مرا وإذا، منره ويفيرد سيسرتفيد لره الطَّالب أنَّ  عرف إذا
ر  .(1)بها والبخل الشحَّ  يستعمل كان ف نَّه، وثائقه قيمة يقدِّ

يخ يتوفِّ  د الشَّ ربت ميرو يروةببطِّ  المهدي محمَّ  :األحرد يروم ودفرن، السَّ
ادس رة ذي من )السَّ ، م(9921 زروان 7 :لرر الموافرق هرر 1412 سرنة الحجَّ

 وهرو بيـرالزُّ  القادر’عبد يخالشَّ  فضيلة ينهببتس وقام ؛منه طلبب المسجد خارج
                                                 

يخ الكاملة األعمال( <1)  .بتصرُّف (129 - 1/123> )البوعبدل ي المهدي للشَّ
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ر بعرد أصردقائه أعدِّ  من  األسـتاذو، ابحـيالرَّ  والبشـير، عيمـيالنُّ  نعـيم يخالشَّ
 .(1)دنيمال توفيق أحمد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يخ اوية( )صاحب المغراويُّ  اهلل’عبد بن’اهلل بوعبد ديسي   الشَّ  الزَّ

                                                 

ــال( <1) ــة األعم ــيخ الكامل ــدي للشَّ ــدل   المه مررة وانظررر، (1/111> )يالبوعب  عيرراض الشرريخ )مقد 
ِّي  >.الكاملة األعمال< من المهدي( محمد بالشيخ )التَّعرين وقس >، 45 - 29) البوعبدل
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 :البوعبدليَّة المكتبة فهارس بعض عرض ثانيا:
ة هو الَّ ي الفصل ه ا مادَّة  لربعض ذكرر فيره، المداخلرة هر ه عقرد درَّ

، بوعبدليَّـةال ةخدانرال ىإلر المطاف به انتهى  يالَّ  الحديثيِّ  األندلسيِّ  راثلتُّ ا
 اثنان: قسمان وفيها

 البوعبدليَّة: العائلة مكتبة من ورثها الَّتي الكتب - أ
د اهلل’عبد ألبي :>الثُّالثيَّات فوائد في المرويَّات الفرائد< - 1  بن’محمَّ
المريِّ  الحضرميِّ  إبراهي 

 .هر(777) سنة المتوفَّىو، (1)
                                                 

 أعظر  فكانرت، األنردلج في المسلمون سهاأسَّ  التي المدن من :(almeria) ةلمريا إلى نسبة (1)
 ’=المنفرر  كانررت كمررا، ةالبحريَّرر رةللتجررا ماألوَّ  التجرراري والمركررد، األنرردلج أسررطوم قواعررد
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 من المهدي محمد يخالشَّ  ورثها تيالَّ  التَّركة تهاه في ما أنفج من هوو
ــد<: كترراب مررن خطِّيررة نسررخة، العائلررة مكتبررة ــات الفرائ ــي المرويَّ ــد ف  فوائ

 الفكر ملتقى<في  ألقاها محاضرة طريق عن بها هنوَّ  قد كان وقد، >الثُّالثيَّات
ــان انعقررد  يالَّرر >اإلسررالمي   يوالَّرر، (1)(م1942/هررر1422) سررنة بتلمس

ص ر مقردَّ  حيرث، ةبويَّرالنَّ  ةلسرنَّ با الجدائرر علمراء يةعنال موضوعه ُخصِّ  يخالشَّ
 محراوال ترهأهميَّ  إلرى فيهرا قتطررَّ و، الكتراب هر ا عرن ورقرة المهدي محمد
ِّ  حروم الغموض بعض كشن  هر ه ملكرتُ  وعنردما ...>قرام: حيرث، فرهمؤل
 آخرر فري زراء مرا ذلرك علرى ودليلره، >...وغربـا شرقا طافت الَّتي النُّسخة
مه الكتاب ه ا<: النُّسخة مة لحضرة ةهديَّ  كاتبه قدَّ ، اللَّروذعي الفاضرل، العالَّ
ريخ سريِّدي، األريرب األديب  فيره ةمحبَّر، المغربـي )بيـاض( بـن’يحيـى الشَّ
، إليره والمشرار، المر كور األسرتاذ حضرة عند يحلُّ  ولعلَّه، مرضاته وابتغاء
 سرنة المبرارك رزرب عشرر أربعرة 14) بتالسَّ  يوم في تحريرا، القبوم محلَّ 

 محمـد الفقيرر كاتبره (.عربيرة عشر وأربعة )ك ا( ةئوثالثما ألن سنة 1214
 .>األهلية سكندرية بمحكمة كندريالسَّ  جابر

                                                 

 تصرل كانرت ف ليهرا، األنردلج فري اإلسرالم ملرك صتقلَّر أن بعرد غرناطة لمملكة الوحيد =
 تعتمرد كانرت وعليهرا، الميالدي عشر الخامج القرن في المغرب بالد من والمؤن مداداتاإل

 أيرردي فرري ةلمريَّررأ سررقوط كرران ولرر لك ؛المغاربررة المجاهرردين وصرروم فرري غرناطررة مملكررة
 مضريِّ  بعرد األنردلج فري لإلسرالم معقل آخر غرناطة بسقوط ن يرا (م1492) سنة القشتاليين

   فق . عامين
رررؤون وزارة منشرررورات، (392 - 4/349> )اإلسرررالمي الفكرررر ملتقرررى: <انظرررر (1) ينيرررة الشُّ  الدِّ

   .يَّةالجدائر
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ث من مأوَّ  هو المهدي محمد يخالشَّ  ولعلَّ   إلرى أشرار كمرا، عنها تحدَّ
 هر ه محاضررتي ألخرت  الفرصرة وأغترن <: بقولره ترهوأهميَّ  الكتاب ه ا قيمة

ة ةبدراس  زام ومرا، الجدائرر إلرى وصرل الحرديث عل  في قيِّ  لتسلين خاصَّ
 علريه  اشرتبه حيرث يكتنفره الَّر ي الغمروض كشرن إلى يهتدوا  ل الباحثون

ِّفه ِّفهما أنَّ  وظنُّوا بسميِّه عنده  المجهوم مؤل : هرو التَّرسلين وهر ا، واحد مؤل
 .>.للحضرمي.. >البخاري ثالثيات شرح في المرويَّات الفرائد<

 فهـرس< صراحب ذكرره ...>:>المخطوط األصل< دفَّة ثاني في وقام
رري عن نقال >الفهارس  خاتمرة ابرن عرن نقرل< :>الريـاض أ هـار<فري  المقَّ

 الـدرُّ < لره الحضررمي إبراهي  بن’دمحمَّ  اهلل’عبد أبي القاضي بصاحبنا تهتحليَّ 
 احبصر عنره ينقرل  يالَّر هرو نرهأ واألقررب، >خميس ابن شعر من فيسالنَّ 
 الفقررات ه ه قبل >الفهارس فهرس< صاحب ذكر وقد .>أعل  واهلل >يلالنَّ <

 يعرف آخر حضرمي   وهناك قلت:<: فقام الحضرمي المهيمن’عبد ترزمة في
 وقرام، >يلالنَّ < صاحب اكثير   عنها ينقل >فهرسة< له الحضرمي اهلل’عبد بسبي
ِّ  البلوي صاحب كان هنَّ أ<: ةمرَّ  فيه  هنرا المتررز  هو وليج، >حلةالر  < نمؤل
 صراحب عنره ينقرل  يالَّر وهر ا، (747) سرنة علمرت كمرا مات هألنَّ  اقطع  
 .>عنه نقل >يلالنَّ < صاحب ألنَّ ، ازد   عنه رمتسخِّ  >يلالنَّ <

م في أيضا وقام  أنَّره، التسلين ه ا تاريخ من يظهر< :>األصل< دفَّة أوَّ
 ثر َّ ، سنة (19) بنحو كتابته من الفراغ بعد توفِّي إذ، المؤلن حياة في كتب
  فري بر لك صررح كمرا بخطِّره مواضرد عردة فري عليه وعلَّق قرأه المؤلِّن إنَّ 
  .>رشيد ابن شيخه رحلة من نقل عندما (122 )ق
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م، ورقررة( 92) فرري سررخةالنُّ  وتقررد  اللَّوحررة فرري األسررطر عرردد ومعرردَّ
 سررنة ونسررخت، سرر ( 24/22) الورقررة ومقيرراس، سررطرا (23) الواحرردة

 .(1) (هر917)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ة  >البوعبدلية المكتبة< نسخة >المرويَّات الفرائد<كتاب  طرَّ

                                                 

يخ الكاملة األعمال( <1)  .(114 - 112، 3/44> )البوعبدل ي المهدي للشَّ
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 >المرويات الفرائد< من األولى اللَّوحة
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ة  (1)>الجزائرية الوطنية المكتبة< نسخة >المرويَّات الفرائد<كتاب  طرَّ

                                                 

را ا:هرأنَّ  بره تميدَّت وما، (475) رق  تحت تقد، الجدائرية الوطنية المكتبة نسخة (1)  بيرد كتبرت إمَّ
 مرد وإلحاقرات يراداتز مرن فيها لما، عليه هال اءتهقر اإمَّ  وأ، حياته وفي نصنِّ الم ةم تال أحد

 ميردة اهرل إنَّ  ثر َّ  ؛نفسره نصنِّ الم به قام التامِّ  كلبالشَّ  ب ضَّ ال لعلَّ و بل، منها لمواطن يحصحت
 لر لك واخروأرُّ  عليهرا واكتبر إذ، العل  أهل طرر بعض مد، للمصنِّن ترزمة وزود هي أخرى
 نهايتها. في
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ــد الهــروي   ذر   أبــي روايررة مررن :>البخــاري حيحصــ< - 5  المــنعم’عب
  :هـ( 121) سنة المتوفَّى، الخزرجي
 خطِّيرة بنسخة البوعبدل ي المهدي محمد الشيخ مكتبة لنا احتفظت كما

 وهري، الغردام رقِّ  على كلُّها كتبت، >البخاري صحيح< من مخطوطة نادرة
مرة يتملَّكهرا كران زدءا عشرين من ريخُ  العالَّ وبـي علـي بـن’محمـد الشَّ ، الخرُّ

وبــي ترروفِّي وقررد، بررالجدائر عهررده فرري المررالكي اإلمررام  سررنة بررالجدائر الخرُّ
 المالكي. بالجامد إماما العثماني الوزود أدركه وقد، هر(992)

وبــي اإلمررام وكتررب م ظهررر علررى الخرُّ  يقرروم<: يلرري مررا منهررا سررفر أوَّ
وبي علي بن’محمد سبحانه ربِّه’عبد  قابلرت :-اهلل سرامحه- الطَّرابلسـي الخرُّ
حيح الجامع تابك ، البخـاري إسـماعيل بـن’محمـد اهلل’عبـد أبـي تسلين الصَّ

م هو الَّ ي ، ]عنره...[ يوسـف بـن’محمـد اهلل’عبـد أبـي روايرة منره سفر أوَّ
وبي قام أن إلى، >ذر   أبي رواية ره: ما األصل ظهر على ووزدت<: الخرُّ  نصُّ
 زميرد قابلرت< :اهلل وفَّقره الغـافقي إبـراهيم بن’الواحد’عبد بن’محمد يقوم:
ررفر هرر ا حته السِّ  القاضرري الفقيرره ومفيرردي، شرريخي بكترراب بجهرردي وصررحَّ

- الخزرجـي الـرحيم ’عبـد بـن’محمـد بـن’المـنعم’عبد محمد أبي المحدِّث
 وعليه الهروي ذر   أبي الحاف  على المسموع [الكتاب] وهو -عنه اهلل رضي
م في ألفيته ما زميد منه وقيَّدت، خطُّه فر أوَّ ماأل السِّ ، أواخرره وفري، منره وَّ

 زميرد ونقلرت، سرماع أو شريخ خر ِّ  من أسفار سبعة في الم كور واألصل
 وأنرا<: المر كور وبـيالخرُّ  علي بن’محمد يقوم ث َّ  ...فرالسِّ   ه ا ِإلى ذلك
ر هر ا إلرى اسرتطعت مرا [أو[ذلرك زميد أنقل -سبحانه اهلل شاء إن-  فرالسِّ
 .زدء عشرين نم زدء هو  يالَّ 
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ر مأوَّ  فري وزدته افممَّ <: الواحد’عبد بن’دمحم قام  مرا المر كور فرالسِّ
 ىعل فرالسِّ  ه ا [زميد ارينصاأل يحيى بن’أحمد زعفر أبو] رأق ...>ه:نصُّ 

 حيمالـرَّ ’عبـد بـن’محمـد اهلل’عبد أبي األفضل العدم، األكمل الحاف  الفقيه
 ىزمراد شرهر فري العبـدري مـنعم بـن’علـي بـن’إبـراهيم وكترب .الخزرجي

 .>خمسمائةو ينوستِّ  اثنتين سنة ألخيرةا
 مراماإل ثالمحردِّ  األزلِّ  الفقيه يوانالدِّ  ه ا زميد ناولني<: أيضا وفيه
 ىزماد شهر في (عنه اهلل رضي) حيمالرَّ ’عبد بن’محمد اهلل’عبد أبو األفضل
 .>وخمسمائة ينوستِّ  اثنتين سنة األخيرة

م وفري، اريخالتَّر فري بخطِّره نصـير بن’الملك’عبد بن’محمد وكتب  أوَّ
فر ه ما أيضا السِّ رفر ه ا زميد سمد<: نصُّ  المحردِّث األزرلِّ  الفقيره علرى السِّ

حيم’عبد القاسم أبي الفقيه ابن محمد اهلل’عبد أبي األفضل  بـن’محمد بن’الرَّ
 بـن’عمـر بـن’نعيشـو بـن’محمـد بـن’محمد، بمرسية الخزرجي الرحيم’عبد
ــ ــياللَّ  احبص  وخمسررين سرربعة عررام مررن ىاألولرر ىزمرراد شررهر فرري، خم

 اهلل حامردا، الفانيرة دهير بخر ِّ  (دحمَّ م) الم كور امدالسَّ  وكتب، وخمسمائة
 .>هنبيِّ  على ياومصلِّ  تعالى

رر هرر ا زميررد قرررأ أيضررا: وفيرره  ثالمحرردِّ  األزررلِّ  يرره[الفق] علررى فرالسِّ
 أبـي المقـر  األجل   الفقيه بنا محمد اهلل’عبد أبي دمعاأل القاضي، األكمل
ــد القاســم ــرَّ ’عب  بــن’أحمــد، (عنرره اهلل رضرري) لخزرجــيا محمــد بــن’حيمال

 ممحرَّ  من عشر الثالثَّ  في (تعالى اهلل قهوفَّ ) صاريناأل الكريم’عبد بن’يحيى
 .وخمسمائة ينوستِّ  ثالث سنة



 253 

 ثالمحردِّ  القاضري األزرلِّ  الفقيره علرى رأق الم كور: فرالسِّ  آخر فيو
، ى(تعرررال اهلل قرررهوفَّ ) زرجـــيالخ حيمالـــرَّ ’عبـــد بـــن’محمـــد اهلل’عبـــد أبـــي
 فري وذلرك، فرالسِّ  ه ا زميد الفهري يحيى بن’الجليل’عبد بن’حمنالرَّ ’عبد
 .وخمسمائة وخمسين تسد سنة منه  يالَّ  ماألوَّ  ربيد

رر مررا، هرر ا المقابررل( األصــل) ظهررر وعلررى  بــن’لمحمــد سررماع ه:نصُّ
 (.به اهلل نفعه) ديساأل عابد بن’حسين

 كترراب نمرر سررمد :الهــروي محمــد بــن’أحمــد بــن’عبــد يقرروم وبعررده:
 األندلسـي عابـد بـن’حسين بن’محمد :آخره إلى لهأوَّ  من (حيحالصَّ  الجامع)
 .(1)راه.>وأربعمائة عشرة خمج سنة من شهور في، ةبمكَّ  (اهوإيَّ  اهلل نفعنا)

 
 
 
 
 
 
 

ة  >البخاري صحيح< طرَّ
                                                 

يخ الكاملة األعمال( <1)  .(92 - 3/92> )البوعبدل ي المهدي للشَّ
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 >البخاري صحيح< من األولى اللَّوحة
 

 المكتبة: في وأدخلها الخاص   ماله من اشتراها تيالَّ  الكتب - ب
رهرا الَّتري والفهارس القوائ  من مجموعة في تتمثَّل ريخ حرَّ ـد الشَّ  محمَّ

 بعرض هنرا نر كر .دفترر فري وزعلهرا، يرده بخر ِّ  تعرالى اهلل رحمره المهدي
 .األنفج نتبد ث َّ  العناوين
  ـيخ ترِكـة ِمـن امعظمه اشَترى الَّتي الكُتب قائمة األُولى: القائمة  الشَّ

 .م(1911/هـ1155) سنة البجائي الُقل ي المرتَضى
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يخ بخط   الكتب قائمة من األولى للورقة صورة  البوعبدلي المهدي محمد الشَّ
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 ســعادة بــن’موســى عمــران أبــي روايررة مررن :>البخــاري صــحيح< - 1
 (.ه522) سنة ىالمتوفَّ ، األندلسي
 القاسرر  أبرري بررن’أحمررد بررن’أحمررد اهناسررخ، حرردوا مجلَّررد فرري تقررد

 رزرررب 14) االثنرررين: يررروم وبتررراريخ، اكشررريالمرَّ  الحسرررني البويعقررروبي
ا بديد مغربي   هاخطُّ  ؛(1)هر(1152 : يلي ما الوثيقة كاتب قام<: وبآخرها، زد 

 الغنـي المسـلمين أميـر لطانالسُّ   ِّ خ نم نقل من  ِّ بخ وزدت، اهلل الحمد<
 .>كثيرا  دائما اهلل الحمد (البخاري) من األوم الجدء آخر :ان يَّ  أبي باهلل

يخ نسخته<: ناسخها قام الح، الوليِّ  للشَّ مرة، العال  الصَّ ، القردوة العالَّ
 بـن’القـادر’عبـد سـي دي اهلل’عبـد أبـي، دهرره وفريرد، عصره وحيد، المحقِّق

اشدي يسعد  .>اهلل( نفعه) البردعي الرَّ
 القررن أوائرل علمراء أزرلِّ  مرن هرو المر كور يسـعد بـن’القادر’عبد إنَّ 
ج، عشر الحادي اجـ معهـد) مرن تخرَّ  ورةقـدُّ  سـعيد منره جتخررَّ   يالَّر (ةمجَّ
 (.الفهرسة) صاحب

 هرراتأمَّ  علررى تشررتمل خدانررة نكرروَّ  هبسنَّرر يســعد بــن’القــادر’عبررد وامترراز
 مرور ورغ ، يناألندلسيِّ  المهازرين بعض سخهانل ستخدمي وكان، واوينالدَّ 
بَّ  بقرية الموزودة لخدانةا ه ه احتفظت حداثاأل  راشد بني قلعة قرب، ةالدَّ
 .بها يستهان ال الكتب من ببقايا، (غليزان)

ين محيـي بـن’القـادر’عبرد األميرر المرحروم النُّسرخة ه ه تملَّك ث َّ   الـد 
 عشررة خمرج واليحر الفرنسري االحرتالم قراوم  يالَّر، الجزائـري الحسني

 بعضره، اتمررَّ  أربرد البخـاري ختمرت<: يلري مرا هطِّربخ عليهرا كتبو، سنة
 :واألَوزار نوبالرر ُّ  كثيررر مررواله إلررى الفقيررر وأنررا، درايررة وبعضرره روايررة

                                                 
 .م(7371 نوفمبر 11) لحوالي: الموافق (1)
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 المجاهدين أمير اشديالرَّ  المختار بن’مصطفى بن’ينالد   محيي بن’القادر’عبد
 فري الخامسرة ابترداء فري عترشر  َّ ثر (؛القررار ودار نياالدُّ  يف به اهلل لطن)
ر ذي 19) ر ؛تلمسران محاصرر اوأنر، (1)(هرر1251 ةالحجَّ ، بفتحهرا اهلل لعجَّ

 .(3)(2)>لهورزا والبخاري هوآل يِّ نَّبال جاهب، وِإسالم إيمان دار وأعادها
 
 
 
 
 
 
 
 

 البخاري صحيح من األولى الورقة
                                                 

 .م(1439 أفريل 25) لحوالي: الموافق (1)
 فوقعرت، مالةالدَّ  على الفرنسي الجيش استولى عندما القادر’عبد األمير من النُّسخة ه ه ضاعت (2)

 سروريا فري برالمنفى وهرو اسرترزاعها فحراوم، األمير حياة في يالقل   المرتضى يخالشَّ  نوبة في
ـ خدانرة فري سخةالنُّ  ه ه وبقيت، قيوفَّ   ل لكنَّه، يالقل   يخالشَّ  به صلاتَّ  بعدما  إلرى يالقلـ  يخالشَّ
 مفتيرا كران عندما، (تعالى اهلل رحمه(المهدي محمد يخالشَّ  :أحفاده من الخدانة ه ه ىاشتر أن

 .العاصمة بالجدائر المجاهد لمتحن أهداها االستقالم وبعد، بجاية بمدينة
يخ الكاملة األعمال( <3)  .(97 - 99، 44 - 3/49> )البوعبدل ي المهدي للشَّ
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  >البخاري صحيح< من األخيرة ورقةال
يخ خطُّ  وعليها د الشَّ  المهدي محمَّ
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 بهجــة<: شرررحه ومعره، >والغايــة الخيــر بـدء فــي الن هايــة جمـع< - 5
  .>عليها وما لها ما بمعرفة وتحليها النُّفوس

 تقرد هرر(؛ 995) سرنة والمتروفَّى، سـعد بـن’اهلل’عبـد جمرة أبي البن
اط برن’محمرد برن’علري برن’يحيرى هو: ناسخها، كبير مجلَّد في النُّسخة  خررَّ

 ق(. 199) أوراقها: عدد، توسِّ م مغربي   خطُّها الفراوسني؛
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 يخ تركة من أيضا وهي الثَّانية: القائمة  البجائي الُقل ي المرتَضى الشَّ
 م(.1911/هـ1155) سنة

اســة< - 1 ــة المشــابكة حــديث مــن األســانيد بعــض فيهــا كرَّ  والخرق
بحة  وسىم بن’يحيى بن’الهادي بن’العبَّاس بن’أحمد بن’الهادي كتبها، >والسُّ
رين، الحضرمي   (.1149) األنوار ربيد في، البجائي الشَّ
 
 
 

 

 يخ تركة من أيضا وهي الثَّالثة: القائمة  البجـائي الُقل ي المرتَضى الشَّ
 م(.1911/هـ1155) سنة

ــالة فضــل فــي األخيــار تحفــة< - 1  ألبرري >المختــار النَّبــي   علــى الصَّ
رراع قاسرر  الفضررل أبرري بررن’محمررد اهلل’عبررد  بررن’علرري بررن’أَحمررد تبررهك، الرصَّ
، هرر( 1242 سرنة شروام 7)، اليلُّرولي محمود بن’عمر بن’مصباح بن’يسعد
 .المتوسِّ  دون مغربي   خ   
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ـالة فضـل فـي ماعتصاالو المالذ< - 5  >‘ المختـار النَّبـي   علـى الصَّ
يخ  برن’علري برن’أَحمرد كتبره، القرطبري هشام بن’زبر بن’محمد بن’زبر للشَّ
 1223 سرنة الثَّراني ربيد 29)، اليلُّولي محمود بن’عمر بن’حمصبا بن’يسعد
  .المتوسِّ  دون مغربي   خ   ، هر(

 
 
 
 

ــالة فضــل فــي األخيــار تحفــة< - 1  ألبرري >المختــار النَّبــي   علــى الصَّ
راع قاسر  الفضل أبي بن’محمد اهلل’عبد  علري برن’محمرد الشريخ كتبره، الرصَّ

 هر(. 1241 رمضان 3) في الحسني
 
 
 
 ويــسأُ  آل ورثــة ِمــن اشــَتراها تـيالَّ  الكُتــب قائمــة ة:بعــارَّ ال لقائمـةا 

 م(.1919/هـ1150) سنة يلَّل ِبناحية
رريخ بِواِسررطة اشررتراها تررهاه الكُتررب وقائمررة  )معلرر  داود بررن’السرريِّد الشَّ

بيان يخ والد بِمسجد الصِّ  بِناحيرة أُويـس آل ورثرة علَرى المهردي( محمرد الشَّ
 م(.1949 زويلية 32/هر1394 شوام 5) في:، يلَّل
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ـالة فضل في األخيار تحفة<: على يحتوي مجلَّد - 1  النَّبـي   علـى الصَّ
اع قاس  الفضل أبي بن’محمد اهلل’عبد ألبي >المختار  برن’أَحمرد كتبه، الرصَّ

ار  مغنيَّة. ابن لشيخه كتبه، هر(1149) عام البشير بن’قدَّ
ــار كنــز<: فيرره مجلَّــد - 5  :>المختــار لمصــطفىا أحاديــث فــي األَخب

 >الظنررون كشررن<فرري  كمررا البلخرري بشرررويه بررن’لمحمررد لعلَّرره )كررراريج(.
(2/1512.) 

 أَلفـا  حل   في الباري فتح<: من مختصرة كراريج بها: مجموعة - 1
مررة لإِلمررام >البخــاري حمن’عبررد سرريِّدي زيررد أَبرري العالَّ  القررادر’عبررد بررن’الرررَّ

 ازي.المجَّ 
 ــيخ ورثـة ِمـن اشــَتراها التـي بالكُتـ قائمــة ة:خامسـال القائمـة  الشَّ
 م(.1921 /هـ1115) سنة كابو ابن الهبري

 بِواِسرطة، كابو ابن الهبري السيِّد ورثة ِمن اشتريُتها التي الكُتب قائمة
يخ ـد الشَّ اويرة )المردرِّس داود برن’محمَّ  15) فري:، بروهران( البوعبدليَّرة بالدَّ
 (.1957 مارس 17 لر: الموافق 1379 شعبان

 اختَصررها الفاسـي: علي بن’القادر’عبد يخللشَّ  حواش فيه: مجلَّد - 1
يخ ولُده وزمعها، >البخاري صحيح< من حمن.’عبد الشَّ  الرَّ

 علمراءِ  َمشاهير ِمن لكثير وأَسانيد رسائل ِمن مجموعة :فيه مجلَّد - 5
 وَغيرها. الجدائر
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 الخاتمة: ثالثا:
 المخطوطات وزمد ونسخ ينوالتَّسل التَّدوين بوادر ظهرت لقد وبعد؛

 وزمعها ونسخها الكتب بشراء االهتمام فكان، بالجدائر القدي  من  والكتب
 زهات من كثير في نجده ما وهو- العل  أهل من كثير عند سنَّة الخدائن في

 قرديما احتلَّرت والخردائن والكتب المخطوطات أنَّ  وبما، -الجدائري القطر
 ننادي يجعلنا أساسي   فه ا، التَّقديج درزة إلى الجدائريِّين نفوس في مكانة
عوة ركب إلى العالية الهم  ذوي  هر ا نفروس فري المكانرة تلرك إلحيراء الدَّ
 وإخرازره بره والتَّعريرن واالعتنراء، العظي  اإلرث ه ا على بالحفاظ الجيل
 المسرؤولية ورفعنرا، عنره اللِّثام أمطنا قد نكون وبه ا، المطبوعات عال  إلى
  لنا. خلَّفوه ال ي الميراث ذلك تجاه اأنفسن عن

ةِ  َرب   َرب كَ  ُسْبَحانَ } ا الِعزَّ  الُمْرَسـلِينَ  َعلَـى َوَسـاَلمٌ  (100) َيِصُفونَ  َعمَّ
افات {(105) العالَمِينَ  َرب   لِـلَّهِ  َوالَحْمدُ  (101)  (.142 ر 142 5)الصَّ

 
 البحث: في المعتمدة المصادر

يخ الكاملة األعمال< - 1 حمن’عبد وإعداد زمد / >البوعبدل ي المهدي للشَّ  الرَّ
 /هررر1433) سررنة الجدائررر، والتَّوزيررد للنَّشررر المعرفررة عررال  / دويررب

  .م(2213
، اإلسرالمي الغرب دار / اهلل سعد القاس  أبو / >الثَّقافي الجزائر تاريخ< - 2

 .م(1994/ه 1414) سنة بيروت
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يخ مخطوطات فهرس فيه >دفتر< - 3 ِّي هديالم الشَّ  اهلل. رحمه البوعبدل
رد اهلل’عبرد وأبر / >البخـاري اتثالثيَّـ شـرح فـي المرويَّات الفرائد< - 4  محمَّ

 بيرروت، حدم ابن دار / شرين شايب محمد تحقيق / المريِّ  الحضرميِّ 
 .م(2214/هر 1434) سنة
اوية مخطوطات - 5  .البوعبدل يَّة الزَّ

ــة< - 9 ــى مجلَّ ــر ملتق ررؤون وزارة نشرروراتم />اإلســالمي الفك ينيررة الشُّ ، الدِّ
 م(1942هر/ 1422) سنة الجدائر

ـــك المســـالك< - 7  الغررررب دار / البكرررريُّ  اهلل’عبرررد عبيرررد أبرررو />والممال
 .م(1992/ه 1412) سنة بيروت، اإلسالمي

ر محمرد />اآلفـاق اختـراق في المشتاق نزهة< - 4  عرال  /دريسرياإل رينالشَّ
 .م(1949/هر 1429) سنة بيروت، الكتب

 حسررن الحبيررب / >(1955 -1921) الجزائريَّــة والثَّــورة التُّونســيون< - 9
ج م كِّرة / اللولب  األسرتاذ إشرراف، الجدائرر زامعرة من >دكتوراه< تخرُّ
 .القورصو محمد

12 - Rapport Adressé A M Le Ministre De L’Instruction Publique 

; par M. Le Baron De Slane ; chargé d’une mission scientifique 

en algerie. Paris 1843. 
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