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 تقديم

ة والحضارية لألمة يرتبط ببذل مزيـد مـن الجهـود ال شك أن ترسيخ الهوية الثقافي

يف استكشاف رصيدنا من األوعية المعرفية التي يزخر هبا تراثنا المخطوط، وهـو العـ   

الــذي حملتــا وزارث الثقافــة والشــباض والريا ــة افطــال الثقافــةو علــ  عاتقهــا، وو ــعتا 

ائق النفيبــة  ــمن أولويا،ــا، فاســتطاعف الكشــف عــن مالف النبــخ مــن الكتــ  والوثــ

م، وتعتـ  هـذا الجـائزث 1191بفضل استحداثها جائزث الحبن الثاين للمخطوطات سـنة 

مليــة فريــدث مــن نوعهــا أثبــف فعاليتهــا يف تحفيــز أربــاض الخــزائن الخاصــة علــ  إبــراز مــا 

 بحوز،م من ذخائر ونوادر.

ــوزارث يف  ــف ال ــاين دأب ــل مخطوطــات جــائزث الحبــن الث ــد إصــدار دلي ــوازاث م وم

ــوان  البــ ــذكاري بعن ــاض ت ــ  إصــدار كت ــرث عل ــي »نوات األخي ــاض العرب أبحــايف يف الكت

ا فيمة يف التعريف بالكتاض المخطوط سوا  من الناحية يضم بين دفتيا بحوث، «المخطوط

ــة عــززت مــن فيمــة الجــائزث  ــةا ممــا حقــق إ ــافة نوعي ــة، أو الكوديكولوجي الفيلولوجي

 دت تفردها وتميزها.وأك

أبحـــايف يف الكتـــاض العربـــي »وإذ نحتفـــل بالـــذكرم الخامبـــة بصـــدار كتـــاض  

ا فإننا نزف إل  عموم القرا  والمهتمين نبخة جديدث من الكتـاض التـذكاري «المخطوط

صحيفة، يف ستة أجزا   خام، شارك يف إعدادا ثلة كريمة  1961المذكور، يحتوي عل  

غرض وخارجا بمقاالت وبحويف علمية رصينة ـ لـم تنشـر مـن من الباحثين من داخل الم

فبل ـ تتناول يف مجملها تحليل ووصف ونقـد وتحقيـق جوانـ  مهمـة مـن تراثنـا العربـي 

 المخطوط. وذلك من خالل المحاور التالية 
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 ـ علم المخطوط.

 ـ خزائن ومكتبات.

 ـ من نوادر المخطوطات.

 ـ فرا ات يف كت  مخطوطة.

 مد المخطوط. ـ رحالت وتجارض

 ـ أعالم ومعالم.

 ـ نصوص محققة.

وتحف هذا المحاور نجد جملـة مـن البحـويف القيمـة التـي تعـرف بعيـون الكتـ  

ــة،  ــا، وزخرف ــة، ونبــخا، وخط ــا وراف ــة هب ــوا العناي ــف وج ــة، وترصــد مختل المخطوط

وأن يـنج  يف إثـارث  وأملنا أن تتحقق هبذا الكتاض التـذكاري الفائـدث المرجـوث، ،وتبفيرا

عزائم المتخصصين الغيورين عل  الرتايف بنقاذ ما يمكن إنقاذا من نفائس أعالق تراثنا 

 التليد.

وال يفوتني توجيا الشكر لجميد من أسهم فيا مـن البـادث األسـاتذث البـاحثين مـن 

داخل المغرض وخارجا، والشكر موصـول لجنـود الخفـا  بمديريـة الكتـاض والخزانـات 

ناهــل بــالوزارث التــي حرصــف علــ  إخــرا  هــذا العمــل والمحفوظــات ومطبعــة دار الم

 العلمي الوازن هبذا الحلة القشيبة، واهلل ولي التوفيق. 

 

 ومتب عبد العزيز الساوري
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  المحور األول
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  ْين:ـقَ ـمخطوٌط بين ُمَحقِّ 

ص  بق والتخصُّ  حول مسألتْي السَّ
 

 عباس ارحيلة                      

 أستاذ بكلية اآلداب )سابقا(      

 مرامش -جامعة القاضي عياض 

 تمهيد

سـيكون مو ــول هــذا المبحــل ذلــك التعليــق الــذي كتبــا د. محمــد فــ اد أشــرف 

  الـذي قـراء  الكسـائيطلعف يف شـكل اتنبيـاو وامالحتـاتو،  ـمن تحقيقـا لكتـاض  

امن، رحما اهلل مو  إذ ظهـر تحقيقـا 2213 تعـال  اتــسبق إل  تحقيقا د. حاتم صال  الضَّ

، ولم يتهر تحقيق د. أشرف محّمد ف اد طلعـف إال بعـد سـنتي ن  أي 2225للكتاض سنة 

 م.2227سنة 

م، 1138وإذا كان د. حاتم الضامن أشهر من نار عل  علم  فقـد ولـد ببغـداد سـنة 

قيـق الـرتايف وتول  كثيـرا  مـن المهـام، مـن جملتهـا أنـا عمـل عضـوا  يف لجنـة إحيـا  وتح

، وعندما انتقل إل  ابمارات اشتغل أستاذا  للدراسات العليا بكلية الدراسـات 
ّ
ابسالمي

 خبيـرا  بالمخطوطـات. 
ّ
ابسالمّية، واستقر يف مركز جمعة الماجد للثقافة والـرتايف بـدبي

وفد فال من أحص  كتبا أهنا فاربف الثمانين، وبحوثـا يف المجـالت أربـف علـ  المائـة. 

المــنهج األم ــل يف تحقيــق ا يف تحقيــق كتــ  الــرتايف ســطرا يف كــراس أســماا  ومنهجــا

. وم لفات د. حاتم الضامن وتحقيقاتا فاربف المائة والبـتين بـين كتـاض المخطوطات(

 ورسالة. 

أما د. أشرف محّمد ف اد طلعف فال تعرفا إال فلـة فليلـة ممـن لهـم اهتمـام خـاص 

م. تخر  مـن كليـة الطـ  عـين 1192قاهرث سنة بالقرا ات، وهو من مواليد حي ش ا بال
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ص ِجل دو  ترّف  يف حفـ  القـرمن 1184شمس سنة  م، وأثنا  مزاولتا لمهنة الط  اتخصُّ

برواية حفص عن عاصم من الشاطبية  إل  أن بلـ  درجـة ابتقـان للقـرا ات العشـر. ويف 

ـ  1112سنة  غ لخدمة القـرمن الكـريم مـا تبقَّ مـن حياتـا. ولهـذا م ترك عالم الط   ليتفرَّ

الغايـة، اسـتقر بمدينـة جــدث للعمـل  ـمن لجنـة تحقيــق ونشـر العلـوم القرمنّيـة للجمعيــة 

 .  (1)الخيرّية لتحفي  القرمن

ومن مدينة جدث انتقل أستاذا محا را  بمعهد جاللة البلطان الحا  حبن الُبلقيـا 

 يف  تفرغ الستكمال وهناك. البالم دار بروناي -لتحفي  القرمن، الكريم 
ّ
مشروعا العلمي

ز يف  ــرَّ ــة ، وب ــداعًا وجمالي ــًا، إب ــًا، نتمــًا وتحقيق ــرمن الكــريم تدريبــًا وتظليف ــة الق خدم

مجاالت من العناية بـالقرمن لـم ُيبـبق إليهـا، وأصـبحف أعمالـا دالـة عليهـا. فجهـودا يف 

 و، ونشـرها، وتقريبهـا بشـت  المهـارات الفكريـة، والوسـائل التقنيـةعلم القراءاتتيبير ا

ـص وشـموخا  الجمالّية من طالض حف  كتاض اهلل تعال  ودراسة  تشهد لا بعمق التخصُّ

 و.علم القراءاتيف مجال ا

إن الطريقة التي هنجها يف تقري  أمور القرا ات من أذهان مريدي حف  كتـاض اهلل 

تعال ، وما بذلـا مـن دفـة يف تبليغهـا، ومهـارث يف صـياوتها، وإتقـان يف بياهنـا وتو ـيحها  

استيعاض لما تدعو الحاجة إليا فيها  لمّمـا يجعـل مـن أشـرف طلعـف أحـد نوابـ  هـذا و

و، أوال، وأحد العالمات يف تاريخ هذا العلم بالكيفية التي رسمها علم القراءاتاألمة يف ا

لخدمة للقرمن، ثانيا، وأحد المجاهدين الذين استماتوا يف خدمة القرن الكريم بصـورث ال 

 عليم األجيال وتكوينها، ثالثا.ُتضاَه  يف كيفية ت

 وأذكر لا نموذجي ن من مثارا العلمّية  

هــو، 591ألبـي العـال  الهمـداين ا غاية االختصـار يف قـراء  العةـر  أئمـة األمصـار

 م[.2229هـ/ 1427صحابة للرتايف، طنطا، ال دار]1ط -دراسة وتحقيق 

                                                 
ســليمان  بــن أحمــد حبــين بــن و إمتــال الفضــال  بــرتاجم القــرا  فيمــا بعــد القــرن الثــامن الهجــري  إليــاس1ا

 .91 – 2/58ال ماوي  اترجمة مقتضبة جدا و  
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سم وضبط الكتاب سفير العالمين يف إيضاح وتحرير وتحبير سمير الصالحين يف ر

  جمــد وتــظليف وتعليــق  خــادم الكتــاض والبــنة د. أشــرف محمــد فــ اد طلعــف، المبــين

 ابمـام مكتبـة]1ط -تقديم د. أحمد عيب  المعصراوي  شيخ عموم المقـار  المصـرّية 

 .م2229  2ط -م 2223  1م[ يف مجلدي ن. ط2228رّي، ابسماعلية، البخا

ق   الكتاض المحقَّ

حمــزث إمــام النحــاث  بــن ابمــام الكبــائي اأبــي الحبــن علــي هــو كتــاض يف فــرا ث

هــو  ثالـل فـرا   181الكوفيِّين، انتهف إليا رئاسة ابفرا  بالكوفة بعد حمـزث، تـويف سـنة 

ورّي احفص هــو، عـن  249عمرو ا بن الكوفة، وأحد القرا  الببعة، برواية أبي عمر الدُّ

 هـو.  354الحبن البغدادّي ا بن طريق ابن مِقَبم امحمد

قان   المحقِّ

قًا أول مرث بعناية د. حاتم الضامن، بعنوان   قـراء  الكسـائي اأو ظهر الكتاض محقَّ

ْقَسم ورّي عن طريق ابن م   بـن اهلل محمـد تألي : رضّي الّدين أبي عبد، رواية أبي عمر الدُّ

ــوة بعــد ســنة  ــاتو المت ــي نصــر الكرم ـــ 365أب راســات والنشــره ــوم للدِّ  و، عــن دار نين

ــد، ســوريا، دمشــق، ط ـــ/  1429، 1والتوزي ــد يف ا2225ه ــو 172م، ويق و صــفحة. وه

الكتــاض الثالــل يف سلبــلة القــرا ات التــي أخرجهــا د. حــاتم الضــامن حبــ  مــا ورد يف 

مقدمتا. وكان معتمدا يف التحقيق، نبخة من مجمول تحتف  بـا مكتبـة كـوبريلي زادث يف 

 .1931استانبول، تحف رفم 

قا  مفرد  الكسـائي متـاٌب هيـج مجـرُد قـراء  د. أشرف طلعف بعنوان  ااضو ثم حقَّ

ورّي  بن أبي الحسن علي حمز  النحوّي الكويفَ المعروف بالكسائي روايـة أبـي عَمـر الـدُّ

ْقَسم رحمهم اهلل  الدين، شمس من طريق ابن م 
ّ
  تظليف الشيخ ابمام األجل الزاهد ر ي

ماين، من علمـا  القـرن الهجـرّي البـادسو أبي نصر ال بن اهلل محمد القرا  أبي عبد  -كِر 

 مو.2227هـ/1428االمطبعة الوطنّية ببلطنة ب ُرناي دار البالم، سنة  1ط
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وليس من وايتي هنا أن أفارن بين التحقيقي ن، وإنما أريد أن أفف مد القـار  علـ  

قـي ن حـول كتـاض مخطـوط واحـد  مّمـا يبـتدعي  نموذ  لما يمكـن أن يحـديف بـين محقِّ

خاصة  رورث نوعية من التخصـص يف مجـال القـرا ات، وإن كـان كـل منهمـا لـا تجربـة 

 وبال طويل يف ذلك.

وأريد هنا أن ُأوفـف القـار  علـ  التنبيـا الـذي أهنـ  بـا د. أشـرف طلعـف مقدمـة 

تحقيقا، وعل  الرسالة التي بعل هبا إل  د. حاتم الضامن والتي  منها مالحتاتـا علـ  

 ، وأثبتها د. أشرف يف هناية تحقيقا. نشرث د. حاتم الضامن

متـا،  ومما ُيثير االنتباا أن د. أشرف لم يشر إل  تحقيق د. حـاتم الضـامن ال يف مقدِّ

وال يف هوامشا، كما أنا لم يشر إل  تحقيقا ال  ـمن المخطوطـات، وال  ـمن فهـارس 

ا مـن المصادر والمراجد  المخطوطة والمطبوعة! ولعل البب  يرجد إلـ  مـا سنبتشـفُّ 

 و!المالحظاتو واالتنبيجخالل فرا تنا لما ورد يف ا

 أوال: قضية السبق إلى تحقيق الكتاب

، وهــو أســاس 
ّ
 يف كــل مجــال مــن مجــاالت البحــل العلمــي

ّ
البــبق مطلــ  علمــي

ر، ومناط التجديد واببدال، با تتحقق الرتاكمات واب افات، ومن خاللا تتنافس  التطوُّ

 العلوم.المواه  يف مبار المعارف و

أول ما يطال  بـا أي باحـل، يف أي مجـال مـن مجـاالت المعرفـة، أن يـظ  بشـي  

يف كـل بحـل  الحقيقيَّـةجديد لم ُيبَبق إليا  أن يكون عملـا إ ـافة يف مجالـا. واب ـافة 

 أن يظ  صاحبا بشي  جديد. وما كـان للمعـارف أن تتطـور، وال أن يحصـل تـراكم 
ّ
علمي

 تنشد القرائ  البشريَّة اببدال.يف مجاالت المعرفة  ما لم 

وترم العلما  يطمحون يف كل ما يظتون با، أن ُيشهد لهم بتقديم كل ما هـو جديـد. 

ق كـل م لِّـف، فكـل  ويف مقدمات الكت  يف حضارث ابسالم، نجد هـاجس اببـدال يـ رِّ
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 واحد يطم  أن يظ  بما لم يـظت بـا البـابقون، وأن ينتـر إلـ  عملـا بإعجـاض، وُيخـامرا

 .(1)شعور بظنا أت  ما لم يخطر عل  أحد فبلا 

ـق أن يقـول  وماذا يمكن أن نقول عن مجاالت التحقيق؟ فد يكون مـن حـقِّ المحقِّ

إنا كان لا فضل الببق يف إخرا  كتاض ما. وفد تكون لا مكانة ممـن اشـتهروا بـالتحقيق، 

ـرا عليـا وال  يمكـن لغيـرا أن وشهد لهم الناس بالتفوق فيا. ولكن هل يصب  تحقيقا َحك 

اف! فقد يتهر للعيان ما لم يكـن  من كشَّ ُيحققا! لم يقل هبذا أحد من أهل التحقيق  إذ الزَّ

يف الحببان. وسيشهد التاريخ للدكتور حاتم الضامن أنا كان لا فضل الببق يف كثيـر مـن 

بـة أعمالا العلمّية. وهذا يدل عل  تعلقا بكـل مـا هـو جديـد يف ميـدان المعرفـة، مـد مواك

، وإحبـاس متجـدد بضـرورث االجتهـاد وابتيـان 
ّ
دائبة لحركة التحقيـق يف العـالم العربـي

بكل ما هو جديد، وال شك أن ظروفا أسعفتا يف التقرض من عالم المخطوطات يف بغداد 

 .
ّ
 ودبي

وجهــود د. حــاتم الضــامن، رحمــا اهلل تعــال ، كثيــرث جــّدا ، ومتنوعــة جــّدا ، وهــو 

مخطوطــات، كمــا تمــف ابشــارث، وأشــرف علــ  كثيــر مــن صــاح  مــنهت يف تحقيــق ال

 الرسائل الجامعيَّة يف مجاالت اللغة والقرا ات...

وأريد أن أفف عند نموذ  واحد لم ينَل  با د. حاتم الضامن ما يبتحقا من فضـيلة 

بق فيا وبـاال علـ  كتـاض يف القـرا ات، وكشـفًا لحقيقـة بعـد الجهـود  بق، وكان البَّ البَّ

ــي أ ــرت ب ــك  ــرورث الت ــا!! والبــب  يف ذل ــا  تحقيقه ــرا ات أثن ــد والق ــ  التجوي كت

ص يف مثـل هـذا العلـوم والمعـارف. وإذا كانـف مجـاالت تحقيـق المخطوطـات  التخصُّ

، وتشعُّ  مو وعاتا  فإن مما يبـتدعي اشـرتاط  ّ
تتبد اتبال مجاالت الرتايف ابسالمي

 التخصص يف التحقيق مجال القرا ات القرمنّية.

                                                 
 و ينتر كتابي  مقدمة الكتاض يف التُّ 1ا

ّ
 وهاجس اببدال. رايف ابسالمي
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 و122اص راء  يف تنبيج د. أشرف طلعتثانيا: ق

 اأو التنويا بالدكتور حاتم الضامن وطالبا 

ا بالدكتور الضامن، ويعت ا  ، «أحد أعالم العصر علمًا وخلقًا»نجد د. أشرف ُينوِّ

كما يعت  تحقيقا لهـذا الكتـاض مكمـال لتحقيقـا المشـار إليـا أعـالا. ويـدعو لـا ولطالبـا 

 .«من كت  التجويد والقرا ات لحمايتها من الطفيليِّين إخرا  المزيد»بالتوفيق يف 

 اضو التجويد والقرا ات من أدق العلوم  

والحــ  د. أشــرف أن هنــاك حقيقــة وابــف عــن أذهــان الكثيــرين  وهــي أن كتــ  

ــريفين مــن أدقِّ العلــوم، وكتبهمــا ومصــطلحا،ما مــن أعقــد الكتــ  » َمــي ن الشَّ هــذين الِعل 

ين، خالفًا لما يتنا الكثيرون!والمصطلحات، حت  عل  الم  «.ختصِّ

 ا و وماذا يحديف إذا وفد الجهل هبذا الحقيقة 

ــَزق  ّض هــذان الِعل َمــان لنَ ــين»تعــرَّ ، ولــم يجــدا حمايــة لهمــا مــن هــ ال   «الطُّفي ليِّ

 «.أصب  هذان الِعل مان مطّية  لكل من ال مطّية لا»فـ

ودّض، أن المكتبة ابسالميَّة  ادو ومن أسباض امتطا  هذي ن العلمي ن، لكل من ه 

صــة، مــاهرث »افتقــدت مــن يقــوم هبــذي ن العلمــي ن، وظلــف   حكيمــة متخصِّ
ــدي يف انتتــار َي

مخلصة، لَتخر  هبا إل  الحياث، فإذا باأليدي الجاهلة الشال  العابثة تمتـدُّ إليهـا لتغتاَلهـا، 

هة  ممبوخة    .«أو لُتخرَجها مشوَّ

الطفيليُّون، وأصب  هذان العلمان مطيَّة لكل مـن ال اهـو وكانف النتيجة  أن تكاثر 

ت أيـدي  مطية لا، وتم اوتيـال ثقافـة شـريفة يف حضـارث أمـة، وهكـذا خـّيم الجهـل وامتـدَّ

ل مـن األعمـال »العابثين من أدعيا  التحقيق إل  كت  التجويد والقرا ات  فــ َق شـالَّ تـدفَّ

 .الهزيلة، التي ُتبكي العيون، وُتدمي القلوض ا...و
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ومن ورا  ه ال  عدٌد من دور النشر ال يرم أصحاهبا إال الكبـ  الـرخيص، ولـو 

علــ  رفــات الكتــ  وأشــال  مصــنفيها ا...و. يعــرف ذلــك كــل مخلــص منصــف مكلــوم 

الف اد عل  ما أصاض علوم الشريعة عل  يد ه ال ، فإل  اهلل نشكو، وإيَّاا نبـتودل علـوم 

 .  «دينا. وللبيف رض يحميا

ا ألهل النَّباهة من هذا األمة، ُيعرض د. أشـرف طلعـف عـن نبيجالتيف هذا ا و الموجَّ

ألما وحبرتا عل  ما لحق كت  التجويد والقرا ات مـن  ـيم وعبـل واوتيـال، وأحـس 

نُّ مما لحقها من التَّشويا والمبخ عل  أيدي ه ال  الطفيليين.
 أن المكتبة ابسالمية تئِ

  التجويد والقـرا ات مطيَّـة مـن ال مطيَّـة الب ال  من هم ه ال  الذين اتخذوا كت

الت مـن األعمـال الهزيلـة؟  لا؟ من هم ه ال  الطفيليُّون الذين تدفَّقف عل  أيديهم شـالَّ

َص لـديهم، ولـيس ابخـالص مـن شـيمهم،  ومن ه ال  الذين ال حكمَة فيهم، وال تخصُّ

 وال المهارث يف انفعالهم بالعلم من مواهبهم؟ 

أشرف طلعف التي بعل هبا إل  د. حاتم الضامن، والتي أثبَتها يف و د. رسالةلنقرأ ا

 هناية تحقيقا للكتاض  لعلها تحمل لنا بعد الجواض، إن لم تكن تحمل الجواض كلا!!

 ثال ا: مع )رسالة( د. أشرف طلعت إلى د. حاتم الضامن

 و.398و 327اتقد الرسالة بين ص 

ــا  ــة رســالتا هــذا، أن ــا د. أشــرف يف بداي ــاض  مفــردث أخ ن ــق كت كــان بصــدد تحقي

ــا مــن د. حــاتم  ــالجمد[ محققــة مهــداث إلي ــا نبــٌخ ]هكــذا ب الكبــائي، حــين وردت علي

 الضامن، فتوفَّف عن العمل بعد أن فارض إهنا  تحقيقا بقليل. 

يف د. أشرف عن معاناتا يف تحقيق هذا الكتاض الذي أخـذ منـا وفتـا طـويال   وتحدَّ

 د المشكلة فيا  سوا  كـان ذلـك مـن المصـنِّف، أو ببب  وجود كثير من الموا»وذلك 

 «.ببب   عف الناسخ، رحمهما اهلل
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علـ   -وفد استطعُف بفضل اهلل تعـال  ردَّ جميـد هـذا الموا ـد المشـكلة » وفال 

 .«منهما المقصود إل  أهتدِ  لم اثنين مو عي ن يف إال الصواض إل  -كثر،ا 

ر والوجدان، الباخرث بشـي  يقـال لـا وهنا تنكشف الحقيقة المريرث الصادمة للفك

ون مـن أهـل «التحقيق» ُسـون التحقيـق يف الجامعـة، وُيَعـدُّ ، ويصـدر مـن أنـاس كـانوا ُيَدرِّ

 التحقيق منذ مطالد سبعينيات القرن العشرين. وما تلك الحقيقة؟

امن بتوا د جّم  وعنـدما طالعـف النبـخة التـي » يقول د. أشرف، مخاطبا د. الضَّ

ــلُتم بت  علــ  تــزال مــا الموا ــيد هــذا جميــد وجــدت - عــذرا   وأســتميحكم -حقيقهــا تفضَّ

  مــذه  تغييــر إلــ  يــ دي والــذي األصــل، يف الموجــود خطئهـا
ّ
يف القــرا ث، بــل  الكبــائي

ل، كلمة كلمة، وأفارهنا باألصل  ومذاه  ويرا من القرا ، مما جعلني أفرأ نبختكم بتمهُّ

ر جـّدا  ومنهـا مـا م ثِّ  هو ما منها كثيرث، مأخر مالحتات فتهرت - المصادر من وبغيرا -

 [.327]ص «هو دون ذلك

ما معن  فولك يا دكتور أشرف أنك وجدَت جميد الموا د الُمشكلة يف النص ما 

تزال عل  خطئها الموجود يف األصل؟؟!! هل اكتف  د. حاتم الضامن بنبـخ المخطـوط 

 يكية الحديثة؟وإخراجا من الكتابة باليد إل  الكتابة باآللة الميكان

 حتـ  
ّ
أيكون هو ممن اتخذوا هذا العلم مطّية؟ وهـل هـو يجهـل مـذه  الكبـائي

لف لا نفبـا أن ُيحقـق مـا ال يتحقـق مـن  يقد يف تغييرا، وتغيير مذاه  القرا ؟ وكيف سوَّ

 حقيقتا؟ كيف يكون هذا من رجل يعت ا طلبتا من أكابر المحققين وشيوخ المصنفين؟ 

؟ كيف وأنف تقـول لـا داعيـا  «أعالم العصر علمًا وخلقًا من»كيف وأنف تعت ا 

 بوجودكم وعلومكم»
َّ
 ؟ «أن ُيمتِّد اهلُل العالم ابسالمي

وفبل أن يشرل د. أشرف يف عرض مالحتاتا، اعتذَر للدكتور حاتم الضامن بشت  

 األسالي   فقال  
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م لا هذا المالحتات ليبتدركها  -  !«تيبر ذلك يف الطبعات القادمة إن»إنا فدَّ

ليبـتفيد »وأنا وجدا يدعو القرا  إل  إبدا  مالحتـا،م علـ  األعمـال البـابقة   -

 .«من ذلك الجميد!

وأن »ودعـــاا أن يتجـــاوز عـــن هفواتـــا أثنـــا  استعرا ـــا للمالحتـــات فقـــال   -

تبامحوين عل  أي جملة أو كلمة سبق فلمي فكتبهـا ويف ظاهرهـا سـو  أدض، أو تجـاوز 

، أو تفاخ  [.328]ص «ر، أو تعالم، أو وير ذلك من الهفواتللحدِّ

 رابعا: مجموعة مالحظات

 بل  عدد المالحتات ِسّتًا وتبعين ومائتين.

 ذكر د. أشرف إحدم عشرث مالحتة عل  الدراسة، استوففتني منها اثنتان 

أرجو التفضل بقرا ث الدراسة عن الم لف وعن » األول   يقول د. أشرف طلعف 

 . «ة اأو ففيها أشيا  مهمةالكتاض يف الطبع

ويف هذا تلمي  إل  أن ما جا  با د. الضامن عن الم لِّف والم لَّف يف مقدمة تحقيقـا 

 ال يحمل أهمية ُتذكرا، فهو يبتدعيا أن يرجد إل  مقدمة تحقيق أشرف ليبتفيد منها.

.
ّ
د با الكبائي  الثانية  جا  عند الضامن  والحرص عل  ذكر كل ما تفرَّ

  المصنف نص عل  بعد الموا د التي تفرد هبا الكبائي، ومـا تـرك والمطلوض

 النص عليا أكثر مما ذكرا.

 «.بعد»و« كل»وهذا المالحتة تخفي حقائق كثيرث، أهمها الفرق بين

ويصع  استعراض المالحتات الجزئيـة، لكثر،ـا وتنوعهـا، ففيهـا مـن الشـواهد 

ة الـذين يريـدون التخصـص يف مجـال عل  فباد التحقيق، ما ينبغي أن ُيعرض عل  الطلب

 التحقيق. 
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ــة التــي و ــعها د. أشــرف علــ  طبعــة د. حــاتم  وســظكتفي بالمالحتــات العامَّ

 الضامن. وسظوردها هنا كما و عها د. أشرف، حت  ال ُيقال إين أتزيَّد عل  أحدهما. 

ولقــد أوجــز د. أشــرف تلــك المالحتــات العامــة يف ســف مالحتــات. يقــول د. 

 أشرف 

التدخل يف النَّصِّ بالزيادث، أو النقص، أو تغيير ما يف األصـل، دون إشـارث   »ىاألول

 يف - أيضـا -إل  ذلك يف الغال ، وهو كثير جّدا ، بصورث َتلفف النتر، وفد الحتف ذلك 

ق لمـن يتتبَّعـون  والقرا ات التجويد كت  بعد التي صدرت بتحقـيقكم، وهـو أمـر مـ رِّ

 .«يف تحقيق وتحرير المبائلنصوص األئمة لالستدالل هبا 

]أمثلة عل  زيادث ما ليس يف األصل، وفد و عف الزيادث التي نبَّا عليها د. أشـرف 

 بين هاللين  فرأت اباو عل  الشيخ.

 -نماذ  من تغيير ما يف األصل   يا  األمة تصـب  عنـد د. الضـامن  ـيا  األئمـة! 

، تصـب و تبـين فـدا -لّياو تصب  اولياو وا - يا نحو تصب  َأّيًا نحو! الدؤلي تصب  الدايلي

  -و نخبفا تصب و يخبفا -افد تبينو 

 يقــرأ 
ّ
ُضو والكبــائي ض  مــن يشــا ، تصــب  اوُيعــذِّ ّ  اويعــذِّ

الجهــل بقــرا ث الكبــائي

  يقـرأو  يشـا  بمـن يغفـرُ ا تصـب و يشـا  لمـن فيغفـر  ا -بجزم البـا  
ّ
 -بجـزم الـرا   الكبـائي

 مـنا -و ذلـك يفعل ومن  االذال عند والالم  تصب  ،وذلك يفعل  امن الذال عند والالم

 -و مماا أصبحفو ما

 .314و، ص«وأخوا،ا»وياض التعليق  احبذا لو ُيو   معن  فول المصنف  

  كثيــر مــن اآليــات المكتوبــة يف الكتــاض فــد ُأخــذت مــن صــورث المالحظــة ال انيــة

يف الموا د التي المصحف المطبول عل  رواية حفص، وكان لذلك سلبيات كثيرث جدا 

 حفصًا كما فدمُف.
ّ
 خالف فيها الكبائي

أما اآليات التي ُكتبف عل  الكمبيوتر ولم ت خذ مـن المصـحف فظكثرهـا مخـالف 

  ـبط كمصـطلحات - الموا ـد مـن عـدد يف -للرسم، ومصطلحات الضبط فيها ليبف 
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ت ب  عدم معرفة الموظف الذي فام بالكتابـة بمصـطلحابب يكون فد وذلك المصحف،

 الضبط، أو ببب   عف إمكانات الكمبيوتر يف ذلك.

  سـقط مـن المصـنف، أو مـن الناسـخ، أو مـن كليهمـا، عـدٌد ويـر المالحظة ال ال ة

 [.399 - 395فليل من حروف الخالف، ولم ُتبتدَرك  يف المطبول ]ص

، وتقـدم بالرجـا  للـدكتور الضـامن 13]وأت  د. أشرف هبذا الخالفات، وعـددها 

دا  لا أرفام الفقرات، وعددها أن ُيراجد   [.13تلك االستدراكات يف طبعتا هذا  ُمحدِّ

إلـ  التنبيـا ايف كـل سـورثو علـ   م يـرا  تحتا  كت  القـرا ات   »المالحظة الرابعة

حكم ما سبق ذكُرا من حروفها مجموعا إل  نتيرا يف مو د متقدم، فهذا ُيباعد القار  

ألي أي سورث بمعرفة مو عها الـذي ذكـرت فيـا كثيرا  عل  سرعة معرفة حكم أي كلمة 

يف الكتاض، وهذا أيضا ُيباعد محقـق الكتـاض علـ  اكتشـاف الحـروف التـي لـم يـذكرها 

 [.399. ]ص«المصنف...

 ]وشهد لا د. أشرف باستدراك مو د واحد دون بقية الموا د![.

يضـاف إلــ  مــا تقــدم  الموا ـد التــي أحــال المصــنف فيهـا علــ  مو ــد متقــدم »

د للقـار  أيـن «وفـد مضـ  كـذا...» أو ، «وفد سَبق ذكر كذا...»لا، مثال  بقو ، ولـم ُيحـدِّ

 [.397ذكر ذلك ]ص

]أشار د. أشرف إل  هذا الموا د من خـالل أرفـام صـفحات د. حـاتم الضـامن، 

وما ُيقابلها يف تحقيق د. أشرف طلعف  وكظنـا يكشـف لـا الطريقـة التـي ينبغـي أن تكـون 

 رف![.عليا يف فقرات د. أش

من أحرف الخـالف علـ  ويـر ترتيـ  م يرا  عرض المصنف »  المالحظ الخامسة

ل ذلــك أو ُينبَّــا عليــا، وهــذا فــد يــ دي بالقــار  أن يحكــم  ورودهــا يف ســورها، ولــم ُيعــدَّ

ببقوط حرف من الحروف من الكتاض لفقدا إيـاا يف متنـة وجـودا، بينمـا ذلـك الحـرف 

 «.عاموجود فعال، مقدما أو م خرا  عن مو 

ولقد سقط المصنف نفبا يف هذا األمر ففاتا ذكر بعد الحروف لعدم وجودهـا »
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ــرا  يف  ــا اعتمــادا  كبي ــذي اعتمــد علي ــن مهــران ال ــة الب ــاض الغاي يف ترتيبهــا الصــحي  يف كت

 [.397]ص «التصنيف، واهلل أعلم

مو عًا ذكرها المصـنف يف ويـر ترتيبهـا الصـحي ،  38]وأت  د. أشرف طلعف بـ 

أشرف بتصحيحها يف موا عها بصورث علميَّـة تـدل علـ  شـموخا يف تخصصـا،  وفام د.

َ  نفبا بخادم القرمن الشريف[.  واستحقافا أن ُيلقِّ

ورد يف الكتــاض عــدد مــن العبــارات والمبــائل المشــكلة،   »المالحظــة السادســة

 [.398]ص «والمذاه  المرجوحة، وفد كانف يف حاجة إل  تعليق من فضيلتكم عليها

 مو عًا، كانف تحتا  إل  تعليق![. 21ر لا ]وذك

 [.398]ص «وهناك مالحتات أخرم ال تخف  عل  فطنتكم»وفال  

 خامسا: خالصات واستنتاجات

و، والمالحتـات العامـة  وهـي 112من خالل المالحتات الجزئيـة اعـددها  -1

ل  تحقيق! الهادمة لمقولة التحقيق، وجعلا جريمة ال ُتغتفر، وإهانة لما ُيطلق عليا مصط

ومن خالل المالحتات التي ال تخف  عل  الفطنة، من خـالل كـل ذلـك نفهـم لمـاذا لـم 

ُيشر د. أشرف إل  تحقيق د. الضامن ال يف مقدمتا، وال يف هوامشا، كما أنا لـم يشـر إلـ  

تحقيقــا ال  ــمن المخطوطــات، وال  ــمن فهــارس المصــادر والمراجــد  المخطوطــة 

 ما فدما د. حاتم الضامن تحقيقًا!والمطبوعة! وكظنا ال يعت  

وا   مّما سبق أن د. أشرف ينفي عن عمـل الضـامن هـذا صـفة التحقيـق، وتـراا 

ـاخ  يعت  عملا نبخًا لكتاض مخطوط فديم، فبل ظهور الطباعـة! وكظنـا مـن أولئـك النُّبَّ

وا األمانة فيما ينبخون!  الذين يتاجرون بنبخ المخطوطات دون، أن يتحرَّ

 عني هذا القول  وماذا ي - 2

التدخل يف النَّصِّ بالزيادث، أو النقص، أو تغيير ما يف األصل، دون إشارث إل  ذلك »

يف بعـد  - أيضـا -، بصـورث َتلفـف النتـر، وفـد الحتـف ذلـك وهو م ير جّدا  يف الغال ، 

 ؟ «كت  التجويد والقرا ات التي صدرت بتحقيقكم
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والنقص وتغيير األصل، بصـورث تلفـف  بظي شي  نبمي التدخل يف النَّصَّ بالزيادث

النتر. ويف أي نول من الكت ؟ يف كت  التجويد والقرا ات! وكيف يكون هذا ود. حاتم 

 الضامن يقول يف مقدمة تحقيقا للكتاض  

وال بد لنا أن نشير هنا إل   رورث العناية هبذا الكت   ألهنا جز  أصيل من تراثنـا »

، وما يزال هدفا ألعـدا  ابسـالم، الـذين يحـاولون طمـس القرمينِّ، هذا الرتايف الذي كان

تنا، وما هذا الهجمة الشرسة، التـي تشـنُّها علينـا فـوم الكفـر اليهوديَّـة والصـليبيَّة إال  ُهِويَّ

 ؟ «دليل عل  صدق ما أفول

ال شك أن د. أشرف طلعف من خالل ما ساق من تنبيهات ومالحتـات، يـرم أن 

حقيقا هذا هو من األعمال التي تشكل خطـرا  علـ  الـرتايف، ما أحدثا د. حاتم الضامن بت

 وتكون سببًا يف طمس الُهوّية!

قا يجهل عن تلك القرا ث كل  - 3 ، ومحقِّ
ّ
كيف يتم تحقيق كتاض يف فرا ث الكبائي

شي ؟ كيف يبم  هـذا المحقـق لنفبـا بتصـوير اآليـات مـن المصـحف المطبـول علـ  

؟ أكـان هـذا المحقـق يجهـل أن رواية حفص، وهو بصدد تحقيق كتاض يف 
ّ
فرا ث الكبائي

 يف موا د شت ؟! 
ّ
 حفصا ُيخالف الكبائي

كيــف تعتمــد كتابــة اآليــات كمــا ُرســمف علــ  الكمبيــوتر، وأكثرهــا مخــالف  - 4

للرســـم القـــرمينّ؟ وهـــل مصـــطلحات الضـــبط يف الكمبيـــوتر هـــي مصـــطلحات  ـــبط 

مصـطلحات  ـبط الـنص، المصحف؟ وهل فام واحد منا بتطوير الكمبيوتر ليبتجي  ل

 كما تقرر لدم علما  هذا الشظن؟

ق لم يبتطد أن يبتدرك عل  المصـنف أو الناسـخ  - 5 الح  د. أشرف أن المحقِّ

شيئا! ولم يبتطيد أن يعيد ترتي  شي ، أو يكت  تعليقا ينمُّ عن شي  مّما ُيذكر عادث عن 

 ثقافة المحقق، وعن منهت التحقيق!

  حين يتظثر د. أشـرف، ويواجـا مـا يعتـ ا أفـرض إلـ  يف المالحتات الجزئية - 9

 االكواريفو يف مجال التحقيق  نجدا يكتفي يف التعليق بقولا  
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]يف الصـفحات  «.ولقد تـظثرُت جـّدا  ببـب  هـذا المو ـد، يعفـو اهلل عنـا وعـنكم»

 [. الصفحة هذا يف مرتين فالها] 315 - 314اآلتية  

 المراجد فيما يلي وأوجز د. طلعف ما يراا محتاجًا إل  

 - 311 - 319 - 314  أرجو التفضل بمراجعة الفقرث، يف الصفحات اآلتية  أوال

322 -322 - 322 - 323 - 329 - 329 - 321 - 332 - 332 - 331 - 331 - 332 - 

333 - 341 - 341 - 348 - 351 - 352 - 353 - 353 - 357 - 358 – 393. 

ببــب  هــذا المو ــد، يعفــو اهلل عنــا وعــنكم، يف    ولقــد تــظثَّرُت جــّدا  ســيديثانيــا

 332 - 331 - 332 - 332 - 321 - 321 - 329 - 318 -315 - 315 - 314الصـــفحات  

 فـال] 344 -ا  جّدا  جّدا  ببب  هـذا الو ـد...[ جدّ  تظثرت ولقد  هنا فال] 335 - 334 -

 تـظثرت ولقـد] 359 - 355 -ا  جـّدا  سـيدي ببـب  هـذا الو ـد...[جدّ  تظثرت ولقد  هنا

 .391 -...[ جّدا   جّدا   جّداَ  تظثرت ولقد] 351 - 351 -...[ جدا جدا

   حبذا لو... رابعا  المطلوض...وصواهبا...ثال ا

يف هناية ما ذكـرا د. أشـرف طلعـف  تـذكرت مـا فالـا ابـن جنـي يف انتقـادا لكتـاض  

يف باض يف سقطات هـو  مما أوردا 321الحبن ا بن البن دريد، أبي بكر محمد الجمهر 

 ، فال الخصائصالعلما   من كتابا  

ففيــا مــن ا ــطراض التصــنيف وفبــاد التصــريف مــا َأعــِذُر  الجمهــر أمــا كتــاض و»

ـُف يف متونـا وحواشـيا جميعـًا مـن  وا َعا فيا  لُبعدا عن معرفـة األمـر. ولّمـا كتبُتـا وفَّع 

َمظُت إل  بعضا، التنبيا عل  هذا الموا د ما استحيي ُف من كثرتا. ثم إنا لمّ  َّ َأو 
ا طال علي

 .(1)«وأ ربُف البتَّة عن بعضا

* * * * 

                                                 
 النجار312ابن جني، أبو الفت  عثمان ا  و الخصائص1ا

ّ
 .3/288  1، طهـو، تحقيق  محّمد علي
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  الَمخُطوطاُت النَّاق َصةُ 

ْيقَها   َأنَواُعَها َوَطَرائ ُق َتحق 

 راخجعباس هات الـ                

 العراق  -رئيس تحرير مجلة )المحقق( المحكمة 

 

 الخا
ِّ
ــُل المخطوطــاُت اِبريَف ابســالمي ــة وُرفيِّهــا ُتمثِّ ــد أصــالة األُمَّ لــد الــذي ي كِّ

عة علـ  مكتبـات  -وُعمقها الثقايفّ  ُرها الخ ا  بنحو أربد ماليين مخطوطة موزَّ التي ُيقدِّ

وأنَّ بعَل هذِا الُكنُوز وإِحيائَِها عن طريق تحقيقها ونشرها رسالٌة وواجٌ  علـ   -العالم 

 أبنائها.

من الكمال والدفَّة، فهـي  واحدث درجة عل  ليبف   - عامةي  بصورثي  -والمخطوطاُت 

خها وفرهبا من عصر الم لف، وَساَلَمتِها  َتَتَفاوُت من الناحية العلمية يف فيمتها وَجودث َنب 

ــِة  ــن َحيــُل األََهِميَّ
َمن، لــذا كانــف هنــاك  ــوابط عامــة لرتتيــ  النَُّبــخ مِ ــن  َعــَواِدي الــزَّ

مِ

  (1)والقيَمِة، َوهي

 التي كتبها بخطِّ يدِا.نبخة الم لف، وهي  .1

تليها النبخ التي عليهـا إجازتـا، كـظن تكـون مقـرو ث عليـا، أو فرأهـا الم لـف  .2

 بنفبا، أو أمالها.

 ثم ُنبخ تالميذا. .5

بلف عليها. .4 ر ف هبا، وُفو   ثم النبخ التي نقلف عن نبخة الم لف، أو ُعو 

                                                 
ُرُا ، تحقي121، أصول تحقيق الرتايف 12ينتر  فواعد تحقيق المخطوطات  و1ا ق الرتايف العربي منهُجُا وتطـوُّ

 .214 – 213، يف مناهت البحل وتحقيق النصوص 19
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ــا  .3 ــي كتبه ــم النبــخ الت ــف عصــر يف -ث   وأ، بالضــبط مشــهورون علمــا ٌ  - الم ل

 ، وعليها سماعا،م.عالم من أكثر - عصرا يف -ها تداول

 ثم النبخ التي ُكتبف يف عصر الم لف، وليس عليها سماعات. .6

 ثم النبخ التي ُكتبف بعد عصر الم لف وليس عليها سماعات. .7

 النبخة النافصة. .8

هذا هي درجاُت النُّبخ من األعل  إلـ  األسـفل، مـد مالحتـة أنَّ كمـاَل النُّبـخِة 

ـا، كمـا أنَّـُا لـيس لِقـدم وو  وح الخط لهما َأثـٌر كبيـٌر يف تفضـيل نبـخة علـ  أخـرم أيض 

 النبخة أهمية، إذا كانف نافصة والمتظخرث صحيحة منبوخة عن أخرم فديمة.

ها تكــون  ــار أصــحِّ ــة وتصــنيفها واختي ــُق يف جمــد األصــول الخطيَّ ــاث المحقِّ ومعان

بتقديم نصٍّ صحي  أفرض ما يكون إل  الصـورث نتيجتها الطبيعيَّة بتحقيقها بصورث علميَّة 

 التي ارتضاها الم لِّف، وإِن اختلفف مناهت التحقيق.

وإذا كان الباحثون فد كتبوا يف المخطوطات وأنواعها إالَّ َأنَّهم لم يبحثـوا يف فضـية 

هذا األمر الخطيـر يف مثـالي  المخطوطات النافصة، وكنُف منذ أكثر من عقد فد نبَّهُف إل 

، فوا  تقبد نبختان من كتـاض حدي
ّ
فصـول التماثيـل يف تباشـير »في مكتبة المتحف العرافي

هــ، وفيهـا نقـٌص يف 945هـو، األُوَلـ  م رخـة سـنة 219 المعتز ات بن لعبد اهلل «البرور

َرث منبوخة سنة  مد النبخة المطبوعة  -هـ، وعنهما 1298وسطها، والثانية نافصة ومتظخِّ

ـد، وفـد بيِّنـُف أنَّ هـذا صـدَر الكتـا -بالقاهرث  ـي البـيد جاسـم وابنـا محمَّ ض بَتحِقي ـق مكِّ

َقـي ن  ـا مخـالو، وأنَّ المحقِّ ، ألنَّ المخطوطتين نافصـتان نقص  ّ
 وال منهجي

ّ
العمل وير علمي

ُجول إل  إحدم عشـرث نبـخة خطّيـة موجـودث  ا، وفد َفاَتُهَما الرُّ ا ُمخَتَصر  ه  ا ُمَشوَّ َنَشَرا َنصو

 .(1)العالِم، سفٌّ منها يف القاِهَرثيف مكتباِت 

                                                 
 .28يف نقد الَتحِقي ق  و1ا
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ـن  ال يعـرف التحقيـق    ممَّ
ولخطورث هذا القضـيَّة، وكوهنـا يف ازديـاد لتهـور عـددي

صـُا للكـالم وماَرُا من دون بذل الجهد يف األمر،  د يف هـذا البحـُل وأخصِّ رأيُف أن  أتوسَّ

ــي ن يف َتح ِق ر الُمَحقِّ ــا، وَدو  ــة وأنواعه ــات النافَص ــ  المخطوط ــان عل ــا ونشــرها، وبي ِقي قه

ها ومحاولة ابنائهاو ، وتجربتي يف تحقيـق بعضـها أو االسـتدراك اختالف مناهجهم يف رمِّ

عليها، من وير الحديل عن طرق معالجتها كيميائي ا 
(1). 

مة، ومطلبين، وخاتمة.  وفد َفبمُف البحَل عل  مقدِّ

ل: أنواع المخطوطات الناقصة  المطلُب األوَّ

حيـان مخطوطـٌة نافصـٌة فريـدٌث ال أخـف لهـا يف العـالم، أو بضـد تصُل يف بعـد األ

ل مو ـوعا،ا، وفـد تكـون صـغيرث أو كبيـرث، نتيجـة ُخـُرومي  مخطوطات نافصـة علـ  تنـوِّ

 حدثف  فيها.

ل مـا  ّ أنَّ بدايتـا أو هنايتـا أوَّ
ويكـون الـنقُص نتيجـَة فِـَدِم الَمخطـوط، ومـن الطبيعـي

ار البـافط منـا، وفـد يكـون منهـا العنـوان، ببـقوط يصيبهما التَّلـف، علـ  خـالف المقـد

ــل  ــِا ببــب  عوام ــة، أو انطماِس ــِل األََر ــة والعثَّ ــوان بفع ــرق العن ــ  أو لَخ ــة األُوَل الورف

الرطوبة أو البَل  أو ُوُفوِل الح  عليا، أو التزوير، وهناك الَخرُم يف وسـطا، وهـذا ببـب  

ا منفصـلة ، فَبـَقطَ  بعُضـها وعنـد التجليـد لـم يـتمُّ العثـور  كون المخطوط يف األصل أوراف 

د الذي فاَم با بعُد َمِن اطَّلَد َعَلـ  الَمخُطـوط  ف د الُمَتَعمِّ عل  تلك األوراق، أو نتيجة الرَّ

ا أو أعِجَ  بِا !   سوا  أراَد إزالتا عمد 

لها، فيقـوم  أت من أوَّ فف  أورافها أو ،رَّ وتظ  بعد المخطوطات النفيبة وفد تمزَّ

                                                 
 ين عالت المخطوطات النافصة كيميائيوا عن طريقتُ  و1ا

 األول  يدوي.

 . واآلخر  ملي، باستخدام عجينة الورق المخلوطة بالما ، أو الرتميم والتقوية بالتدعيم الحراري

 .922- 1/921ُينتر  صناعة المخطوط العربي 
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قط، ثمَّ يقـوم بتجليـد األوراق التـي َنَبـَخها مـد  ناسخ مخر بإعادث كتابتها بخطِِّا ويبّد البَّ

األصـل، ومــن األمثلـة التــي وففنـا عليهــا مخطــوط لغـوّي هــو  اُنزهـة الملــك يف وصــف 

 ابن الخيمـي ات بن الكل  والمكلبينو لمحمد
ّ
هــو، يف دار الكتـ  التاهريَّـة 942 علي

ِّ نفبـُا، وأثبـَف يف هنايتهـا إجـازث  لناسـخها ، وفـد ف3178بدمشق، رفـم 
رأهـا ابـُن الخيمـي

 .(1)بِخطِّاِ 

َدَم َبعُد الُمجلِِّدين عل  إلصـاِق أوراق المخطوطـات بعضـها بـبعدي لُِتصـبَِ   وَأف 

فِهـا  ورَفة  واحَدث  تقوُم مقام البطانة، وهذا ما يو ِّ  لنا فقدان بعـد المخطوطـات أو تفرُّ

ــا ا ــَذر، ومنه ــذر َم ــُا ناصــرَش َف ــذي ألَّ ــالرواث ال ــاض الخــاص ب ــن لكت ــكرّي  ب ــد البب أحم

داُتُا بعَد أن  ُعِمَلف  بطائن للكت  !823 ات َفف  ُمَبوَّ  .(2) هـو الذي  اَل وتفرَّ

ـق ُتباعد أن - األحيان بعدِ  يف -وُيمكُن للمخطوطات النافصة  ي  تو ـ يف المحقِّ

ا َعَرفناها َأو   فرأنا عنها أسَهَمف  يف إ ا ث النّص، وساعدت   بعد األلفاظ، فكثيٌر منها ممَّ

مــن العبــاراِت التــي  -أو ويرهــا  -يف تو ــيحِا وتصــحيِ  بعــد مــا يف المخطوطــة األم 

ابُتلَِيف  بالتصـحيفات والتحريفـات والبيا ـات واألسـقاط المتفّشـية فيهـا، وعلـ  سـبيل 

 الحن الفقـا يف وهـو -المثال كتاض ادليل الطال  لنيل المطالـ و 
ّ
  لمرعـي - بلـي

ّ
 الكرمـي

ـا مـن بعـد األبـواض، (3) هـو1233 ات ، وصلتنا منُا مخطوطتـان، األولـ  تـنقص أوراف 

واألخرم يصل النقُص فيها ال  عشر ورفات  منها ورفة العنوان والمقدمة مد صـفحتين 

يف الداخل، وفد استطال محقـُق الكتـاض أبـو فتيبـة نتـُر محمـد الفـارابي أن يبـدَّ الـنَّقَص 

                                                 
 .م2214/هـ1435صدر عن ادار الرتايفو يف النجف األشرف،  و1ا

م، ص 2227، 1ُينتر  أثر العوامل البشرية يف  ـيال الـرتايف العربـي ابسـالمي، مجلـة اتراثيـاتو، العـدد  و2ا

41. 

  و3ا
ّ
ا –للكرمي  لكنّهـا، مصـر يف منـا نبـخ بـظربد ظفرنـا وفـدو، نالعاشقي وبغية المحبِّين منيةا مخطوط – أيض 

ا ، وصـدر عـن مركـز جمعـة !، وفد انتهينا من تحقيق النصَّ  يف وسطهاأو  خاتمتها يف سوا !، نافصة جميع 

 .م2219الماجد يف دبي، 
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وعا ال  مخطوطتين كاملتين، مد العلم أنَّ يف المخطـوطتين النافصـتين روايـات لهـا برج

 هـ.1425وجٌا، أثبتها المحقُق يف حواشيِا، وصدَر الكتاُض عن دار طيبة بالرياض سنة 

 ويكون النقص عل  النحو اآل  

  .أوال   ما كان النقص يف أّولها

 ثانيًا  ما كان النقص يف داخلها.

  .ا كان النقص يف مخرهاثالثًا  م

  .رابعًا  ما كان النقص يف أولها ووسطها

م جميعها   .خامبًا  النبخُة التي أصاهبا الَخر 

  .سادسًا  ردا ث المخطوطة وا طراهبا

ا  عدم تصوير صفحات من المخطوط، أو ذهاض كلمـات منهـا ببـب  َجـور  سابع 

 التجليد.

حِقي قها من دون معرفة هذا الـنقص وتكمن خطورث هذا النقص عند ابفدام عل  تَ 

أو الخلل، ومن َثمَّ َيُتنُّ الباحثون والمحققون أنَّ هـذا هـو الـنصُّ الكامـُل األخيـُر ومـراُد 

المصنِّف ومـا انتَهـ  إليـا مـن شـواهد ونصـوص، فيبنـوَن األحكـاَم الفائلـة والنتـائَت ويـر 

 البديدث عل  ما يف أيديهم.

ْيق  المخطوطات الناقصة ونةرها المطلب ال ات: طرائق َتحق 

 اختلف المحققون يف طرق ردم الخروم عل  النحو اآل  

 الرجوع إلى متب الفهارس والبرامج والكةاهات: -1

يف حالة وجود خرٌم يف أولا َسبََّ  إسقاَط عنوان المخطوط واسم صـاحبا، فيكـون 

فبــِا، ويف دار البحــل يف كتــ  الفهــارس والــ امت والكتــ  التــي ُألِّفــف  يف المو ــوِل ن

اُا  بِالنَّقـلِ  الباحثونَ  اكتف ، تيمور -تاريخ  281الكت  المصرية مخطوٌط برفم  مِنـُا، وسـمَّ
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َعَرا و وَنَبَبُا  ا وَ  -مفهرُس الدار  اتراجم الشُّ م   ات -ه 
ِّ
هـو، وبعَد البحِل 421 إل  الثعالبي

ِقــِا األســتاذ شــاك ر العاشــور أنَّ العنــوان الصــحي  هــو يف الَمَصــاِدِر الُمختلفــِة َتبــيََّن لُِمحقِّ

فــِا مجــد الــدين النّشــابي ات ــَعَرا و لم لِّ هـــو، إذ  رأم ابــَن 957 االمــذاكرث يف ألقــاض الشُّ

 ات
َّ
، وهو «تلخيص مجمد اآلداض< هـو يذكرُا هبذا العنوان يف كتابا الشهير723 الفوطي

ا فيــِا، وصــدر الكتــاض بَتحِقي قــِا ببغــدا ــا وارد  م 2229م، ثــم دمشــق 1181د ينقــل عنــُا نصو

 م.2214م، وبيروت 2212م و2212و

ــاض ونشــر  ــد»المبتشــرق الهولنــدي فــان ديرليــل كت منبــوب ا إلــ  « عجائــ  الهن

ا 1889 - 1883شهريار الرامهرمزّي، يف ليدن هبولندا خالل البنوات  بن بزرك م اعتماد 

، وتوالـف 3329عل  مخطوطة نافصة محفوظة يف مكتبة ميـا صـوفيا برتكيـا تحـف الـرفم 

ا عل  هـذا الطبعـة، ومخرهـا التـي نشـرها الباحـل حبـن صـال   طبعاتا بعد ذلك اعتماد 

م الباحل العرافي يوسف الهـادي إلـ  معرفـِة صـاحبِا بعـَد 2010شهاض سنة  م، ثم َتَهدَّ

 بن عثورِا عل  مخطوطة أكثر كماال  ورد فيها اسُم م لفا الحقيقي وهو أبو عمران موس 

 البـيرايف، مـن أعـالم القـرن الرابـد الهجـري، وعنواُنـا عيب بن رباح
ّ
سي   ابن رباح األَو 

الحقيقي هو االصحي  من أخبار البحار وعجائبهاو، وأصدرُا عن دار إفرأ يف دمشق سنة 

 م.2225

ــي نُ  ــك  ــرورث البحــل يف المصــنَّفات الت ــ  ذل ــوُيضــاف إل ــالم ب ــ  األع بف  إل

ا لتشتهر، أو سه االمشهورين، إمَّ  ا، وعدم الركون إل  ما هـو مكتـوض علـ  صـفحة عمد  و 

ة  إذا ما عرفنا أنَّ صفحة العنوان هي أ عف ما يف المخطوط.   العنوان، خاصَّ

ويوجد مخطـوٌط بعنـوان اشـرح المعلقـاتو البـن جنـي يف مكتبـة العالمـة الشـيخ 

، وكــان الشــيُخ علــي -رعــاا اهلل -، أوففنــي عليــا الشــيخ أميــر 874كاشــف الغطــا  بــرفم 

 .(1)الخافاين فد ذكر أنا بعنوان اشرح المعلقات الببدو

                                                 
 .124م، ص 1194 ،و مجلة ااألفالمو، البنة األول ، الجز  الرابد1ا
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وفد ُكتَِبِف األبيات بالمداد األحمر، والشرح بالمداد األسود، وفليـل مـن األبيـات 

 كذلك.

ث، منها مشاريد لرسائل وأطاري  جامعيَّة  (1) وفد تمَّ طل  المخطوط أكثر من مرَّ

ا لبفِّ  فصائد امعلَّقاتو ال سـبد، وهـذا  فلُف  والحقيقُة أنَّ المخطوط يضمُّ شرح 

 بياٌن بشعرائها 

 .53 -1امرؤ القيس ص 

 .18- 53العبد ص  بن طرفة

 .124- 18أبي سلَم  ص  بن زهير

 .171- 125ربيعة ص  بن لبيد

 .219- 174شداد ص  بن عنرتث

 .234- 219النابغة الذبياين ص 

اية فصيدث امر  القـيس، وفد تبيَّن لي سقوط الورفة األول  منا، وعليها اسما وبد

أما عنوان اشرح المعلقـاتو البـن جنـي، فمكتـوض بـالقلم الحـ  الحـديل، ويف أفصـ  

، وأنا العبد الفقيُر الجاين إبـراهيم»الصفحة ورد  
ّ
 بالبيد الشرعي

َّ
محمـد  بـن فد انتقل إلي

 
ّ
 «.المولوي الدزفولي

 «.هذا مخر شرح المعلقات»ويف هنايتا بخد مختلف  

ا أشـار إلـ   وحين راجعـُف  ترجمـة ابـن جنـي يف مصـادرا المختلفـِة لـم أجـد أحـد 

وجود كتاض لا هبا العنوان، ولم أكّف عن الب ال واالستقصا ، إذ  ُربَّما سكتِف المصادر 

 عن ذكرا، وفد حديَف ذلك لغيرِا، ولكنَّنِي لم أفف  عل  خ ِا.

                                                 
 (1 ) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=274637  

 أو 

http://majles.alukah.net/t104491/ 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=274637
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=274637
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ث، «فال أبو جعفر»وفد تكررت  فيا عبارث  ا وعشـرين مـرَّ ورحـُف أبحـُل عـن  خمب 

ي تبيَّن لي أنَّ المخطوط ليس البن جنّـي بـل هـو نبـخة  صاح  هذا الكنية، وبعَد التقصِّ

ـاس  بـن أخرم من اشرح القصائد التبـد المشـهوراتو ألبـي جعفـر أحمـد ـد النحَّ محمَّ

م، والغري  يف األمـر 1173هـو، الصادر بتحقيق د. أحمد خطَّاض العمر ببغداد 338 ات

مر اعتمَد عل  ما ذكرُا الخافاين بشظن نببتها البن جني، يف مقدمة تحقيقا شرح أنَّ د. الع

تِهـا  ،(1) النحاس ـة  أهنـا تفـوُق يف ِدفَّ ، خاصَّ ا يف تحقيـق الـنصِّ ولو وفف عليها ألعانتا كثير 

 ورواياتَِها َأربَد ُنَبخي اعتمَد عليَها.

وأجـاز أبـو   »2/458 شـداد يف بن جا  يف شرح البيف البادس لعنرتثمن ذلك ما 

، واأن يقالو سـقطف مـن النبـخ  أ، ي، ك، ل، وهـي واردث يف نبـختنا «وعمرو اأن يقال

 . 177ص 

ويجــوز فيــا الرفــد علــ  العطــف علــ  المضــمر االــذي يف ســبقف   »2/474ويف 

سقطف العبـارث داخـل القوسـين مـن نبـخَتي  «. وحبن العطف عل  المضمرو المرفول

 ح، ل.

  1/121ويف 

ـــرم  ـــيران يف عرصـــا،ات ـــَر الصِّ  َبَع
 

ــــــُا َحــــــ ُّ ُفلُفــــــلِ    وفيعاهنــــــا كظنَّ
 

  األَعراض يروون فيها «. بِعَر ابرام»ويروم 
ُّ
 وفال األصمعي

 ويف المخطوط 

ـــيران يف عرصـــا،ا ـــَر الصِّ ـــرم َبَع  ت
 

ــــــُا َحــــــ ُّ ُفلُفــــــلِ    وفيعاهنــــــا كظنَّ
 

ــيران  َبَقــُر الــَوحِح، واِحــُدَها  ِصــَوار، وفِيــَل   ــُد  َأصــِوَرث الصِّ َبــاُ ، والَجم  هــي التِّ

  األَعراض يروون فيها لجودها «. بِعَر اآلرام»وِصيران. ويروم 
ُّ
 فال األصمعي

                                                 
 .1/53التبد و شرح القصائد 1ا
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ـــوا َم َتَحَملُّ ـــو  ـــي ِن َي ـــداَث الَب ـــظنِّي َو  ك
 

 َنـافُِف حنتـلِ  
ِّ
 َلَدم َسُمراِت الَحـي

 

انَ  مَّ َة، إذا َكَبـر،ا، والحنتـل شـجٌر البيُن الِفَراُق، والنافُِف الَكاِسُر. يقاُل  نقفُف الرُّ

.  مَِن سمٍّ

 ويف المخطوط وردت تعليقات عل  الحواشي، منها 

 بيف امر  القيس 

ـــرتمين بلحمهـــا  فتـــّل العـــذارم ي
 

 وشــحم كهــّداض الــدمقس المفّتــل 
 

ا  إذا أت  عليا النهار وهو فائمٌ   »12ويف حاشية المخطوط   «.ظل زيد فائم 

 وفولا 

ـــ ـــو الحل ـــ  مثلهـــا يرن  يم صـــبابةإل
 

ت بـين ِدرل ومِجـولِ    إذا ما اسـبكرَّ
 

ومعنـ  البيـف يقـول إلـ  مثلهـا ينبغـي أن ينتـر العافـل كلفـًا هبـا   »29المخطوط 

وحنينًا إليها إذا طال فدها وامتّدت فامتها بين أن تلبس الـدرل وبـين مـن تلـبس المجـول 

د أّنها طويلـة القـد مديـدث أي بين اللوا  أدركن الحلم وبين اللوا  لم يدركن الحلم. يري

القامة وهي بعد لم تدرك الحلم وفد ارتفعف عنا سنن اكذاو الجـواري الصـغائر. وفولـا 

ابين درل ومجولو تقديرا الببتا درل والببتا مجول فحذف المضاف وأفـام المضـاف 

 «.إليا مقاما

2- : ج   اإلهاد  من رْأٍي للمؤل  ذمرُه يف الكتاب  َنفس 

ـُف يف الكتـاِض الـذي يقـوُم بتحقيقـِا يبتطيد المحقُق أن   يفيـَد مِـن رأيي ذكـرُا الم لِّ

افطَة نفَبَها.  ويبني عليا، أو يرجد إل  منهِت الُم لِِّف نفبِا يف كتاضي مخر َأوَرَد الَقضيََّة البَّ

ــِا  االنحــفو، مــن ذلِــَك  مــِة كَِتابِ ــا يف مقدِّ أنَّ محمــود شــكري اآللوســي تــَرَك َفراو 

يُخ محمد هبجة األثري بما فالا الُمَ لُِّف نفُبُا يف هناية َفصلي فيِا، من  أنـا فاعتاَض عنُا الش
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ــ   ــريُّ إل ــَد األث ــِل، َفَرَج ل الَفص  ــات اب ــافية يف َأوَّ ــ  المركب ذكــر القاعــدَث يف النبــبة إل

 .(1) المصادر التي كتبف  يف هذا المو ول وصدر بتحقيقاِ 

  :رمُّ النقص باالستعانة بكتاٍب آخر للمصنِّ  -5

د اح ات بـن داود بن كتاَض االَوَرَفةو لِمحمَّ اُا بـذلك ألنـُا يف »هــو، 219 الجـرَّ سـمَّ

َعَرا ، وال يزيد يف خـ ِ الشـاعِر الواحـِد علـ  ورفـةي   وحـاول فيـا أن  ُيـرتجمَ ، (2)«أخباِر الشُّ

 لشعرا  العصر العّباسي فقط، َومنهم َمن  عاصرهم. 

ــزُّ  ــا ع ــد عليه ــاِض اطَّل ــُة الكت ــام  ومخطوط ــا ع ــاال  عنه ــَ  مق ــوخي وكت ــدين التَّن ال

لِا عِن المصنِِّف، وذكـر أنَّـُا علِـَم بِوجـوِد النّبـَخة الَوحيـدث عنـد (3)م1137 يَف يف أوَّ ، تحدَّ

 ات
ّ
، َفَزاَرُا َمَد عبدهـو، 1317 الّشاعر البيد أحمد الصايف النجفي

ّ
  العزيز الميمني

َ
وِهـي

ابخطٍّ جميلي عل  ورق صقيل و< منبوخةٌ  ، «تشتمل علـ  ترجمـة خمبـة وسـتين شـاعر 

عــن نبــخةي فريــدثي يف خزانــة العالّمــة المحقــق صــدر األفا ــل يف طهــران، وهــي اآلن يف 

 جامعة طهران.

ام يف مجلة  ُثمَّ وصفها د. عبد ، وذكَر أنََّها (4)م1145القاهرّية  «الكتاض»الوهاض عزَّ

ام وعبـد البـتَّار أحمـد فـّرا  وصدر بتحقي ،هـ1345نبخة خطّية حديثة ُكتَِبف  سنة  ق عـزَّ

م،  ــمَّ الكتــاض المطبــوُل ثمــاين وخمبــين ترجمــة فقــط، وليبــف  فيــا 1152يف القــاهرث 

ا   -ال ُيعلُم مقـدارها  -مقدمٌة ُتبيُِّن سبَ  تظليفا لا أو خاتمٌة تختمُا، وهذا يعني أنَّ نصوص 

 سافطة منُا. 

ةي لم تـرد يف القبـم  طُتهـا وعثرُت عل  نصوصٍّ مهمَّ بعـد استقصـا   -المطبـول، َتلقَّ

                                                 
 .33م  1188، 3،  31النحف وبيان حقيقتا ونبذث من فواعدا، مجلة المجمد العلمي العرافي، مت  و1ا

 .354 /3ات الوفيات فو و2ا

 .331 -335ص  12و 1،   15مجلة المجمد العلمي العربي بدمشق، مت  و3ا

 .12- 12العدد األول، ص  و4ا
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 .(1)إلينا الواصل القبم هناية يف وأثبتُّها، لا التالية المصادر من -كبير 

ها مِن كتاض  وَبقيف  يف القبم المخطوط ثالثة ُخروٌم استطعنا تداركها، وذلك ببدِّ

َعَرا و رو من الشُّ اح اآلخر اَمن اسُمُا َعم  ُمبـلم  بـن عمروعر ومنها ترجمة الشا ،ابن الَجرَّ

، وسـقط «فقلُف  َأنا القائل ذا، وواهلل لـئن احتملـف»إذ  جا  النَّصُّ فيا   الرياحي البلمي،

 بافي الكالم، فصار النصُّ 

َث بينـي » َتملـُف ]رحلـي حّتـ  أصـّيَر هـذا الحـرَّ ِن اح 
 َلـئِ
ِ
فقلُف  أَنـا الَقائِـُل َذا، َوَواهلل

  ]الببيط[ (2) وبينك ليظتينَك معنَ  ما َفاَل زهير 

ـــُف بَِجـــوٍّ فـِــي َبنـِــي َأَســـدي  ن  َحَلل 
 َلـــئِ

 

ــا َفــَدكُ   و َوَحاَلــف  َبينَنَ ــري  يف ديــن َعم 
 

ــــــِذلٌ  ــــــٌق َف ــــــي َمن طِ ــــــَك مِنِّ  َلَيظ تَِينَّ
 

ـــَوَدكُ   ـــَة ال ـــَس الِقب طِيَّ ـــا َدنَّ  َكَم
ـــاقي  َب

 

ُن، ال حياَك اهلل»َفاَل  فَقاَل   ا ، فظوسَد لِي إَل  َجن بِِا، وأوفَ «اد  ر   َر لِي رواِحلِي َتم 

دُ  ثنا عبد بن وحدثني ابُن أبي خيثمَة ومحمَّ َرفي فاال  حدَّ شبي   بن اهلل الَحبن الزُّ

 عن أبيا أنَّ أبا الُمَبّلم أنشَدُا لِنَفِبِا  عن َميَبَرَث ابن عبد
ّ
 اهلل الكالبي

ِض   أال َيـــــا لقـــــومي للفـــــ اِد المعـــــذَّ

ــــاُ  ــــَزاُل َيِهي ُض ــــ ي ال َي ــــ ي كئي  وفل

ـــــــا ـــــــك إالَّ َتَحبُّب  ـــــــالي ال ُتولي  لي

ــا ــا بــذاَك العــيِح ثــم انتَحــ  لن  أفمنَ
 

ــِ     وعــيني تمــادت  يف الُبكــا والتنحُّ

ـــــِ   ـــــٌد ذو َأمـــــاري وَملَع ـــــَة َرب   لَِميَّ

ــــِ   ــــال  بــــذاَك التََّحبُّ  إلينــــا، َأال أه 

هِر َصـرُف الِمـّرِث المتقّلـِ    مَِن الـدَّ
 

َرفي فال  أ بن وأنشدين محمد  بن نشدين أبو سعيد، فال  أنشدين محمدالحبن الزُّ

                                                 
أصـدرُت  المخطوط األصليوبعد عثوري عل  م، 2213صدر أوال عن دار الش ون الثقافية يف بغداد عام  و1ا

 م.2214عن دار صادر، جديدث   طبعة

 .183ُسلم   أبي بن ديوان زهير و2ا



 
34 

أبي عتيق ألبي المبّلم، وطلََّق امرأَتُا وَمتََّعَهـا وَحَمَلَهـا إلـ  أهلَِهـا، فلَّمـا اسـتقلَّف   بن اهلل

 ِرَكاَبَها َفاَل 

ــــوا ُل ــــَدوا َفَتَحمَّ ــــاسي إذ َو ــــُف بن  ولب
 

ــدِ   ــِت الَوج  ــن الِع
ــاِ  مِ ــي علــ  األَحَش  ُلُزومِ

 

 بِليـــلي ُحُمـــوُلهم   وفـــولي، وفـــد َزاَلـــف  
 

ـــِد[  ـــَر الَعه ـــن  مِخ َر ُتحـــَدم  ال َيُك
ـــَواكِ  (1) َب

 

فلُف  والمخطوطة اليوم تقبُد يف مكتبة كتبخانة مركـزي ومركـز اسـناد دانشـكاا يف 

ا، وفد تقـلُّ األسـطُر، وال تزيـد.  ،1351طهران، برفم  يف ُكلِّ صفحة منُا ثمانية عشر سطر 

ا األسـقاط فد أعدُت تحقيق الكتاض مـن جو ا األوهـام والتحريفـات وُمبيِّنـ  ح  ديـد، ُمصـحِّ

 و نصِّ من القبم البافط منُا.121، وزدُت عليِا ا(2)التي رأيتها يف المطبول

4- : ا إليج  ا مسبوق  َم المؤلُِّ  منهج   أن يترسَّ

 ات بن للزبير «جمهرث نب  فريح وأخبارَها»فكتاض 
ّ
هـو، منُا 259 بّكار القرشي

 ان، هما مخطوطتان نافصت

صـفحة،  527، وتقد يف 384يف أكبفورد برفم و bodleina مخطوطة بودليان -أ

 هـ يف بغداد.547وتاريخ النبخ سنة 

، 22و 21وهي مقبمة عل  أجزا   كّل جز  يقد يف عشـرين ورفـة، عـدا الجـز ين 

 ورفة لكلٍّ منهما، فضـال  عـن أنَّ الجـز  األخيـر وفـد يف عشـِر ورفـات 18فعدد أورافهما 

 بـن ومكتوض بخط دفيق متداخل. والمخطوطة تبدأ من الجـز  الثالـل عشـر  ابنـو أسـد

 العّزمو، وتنتهي يف تمام الجز  الثالل والعشرين. عبد

 ات بن وناسخها هو أبو العباس أحمد
ّ
 الواسطِي

ّ
هــو، وفـد 552 بختيار الماندائي

                                                 
َعَرا   و1ا رو من الشُّ  .222 - 111ما بين العضادتين سافط من األصل، ونقلناا من  َمن اسُمُا َعم 

ـلَة يف مقـال خـاص ُنِشـَر يف مجلَّـة اعـالم المخطوطـات والنـوادرو، مـت  و2ا ، العـدد 18أفردنـا النقـداِت المفصَّ

ل،   .189 - 191م، ص 2213/هـ1434األوَّ
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د ل ُمَحمَّ  َكَتَبها َأُبو الَفض 
 هـو، وفرأها عليِا.552 البالمي ات ناصر بن َنَبَخَها عن  نبخةي

، وتقُد يف ثالثـة أجـزا  فقـط، وفـد 1141ستانة برفم نبخة مكتبة كوبرلي باأل -ض

 صفحة، وخّطها مقرو . 299وصلنا منها الجزُ  الثاين فقط، يف 

ا مصع  الزبيرّي  انب  فـريحو  وحين أفدمُف عل  َتحقيقِا استعنُف بكتاض عمِّ

ا من القبم البافط،  132 تقيُتها من المصادر، وهييف بنا  النصوص التي اس بُتَهـا نصو وَرتَّ

بير تابعُا وساَر عل  هنجِا، كما أشرُت إل  الكلمات التي أجحف هبا  َعَل  َأَساِسِا، ألنَّ الزُّ

م بمجلَّـَدين 2212التصوير، وصدر الكتاض بَتحِقي قي عن دار الكتـ  العلميـة يف بيـروت 

لة  التي صنعُتها. مد الفهارس المفصَّ

هـــو 337 جعفــر البغــدادي ات بــن لقدامــةأّمــا كتــاض االخــرا  وصــناعة الكتابــةو 

ن من ثماين منازل، فَ  برتكيـا بـرفم  (1)بقيف  منُا مخطوطـٌة فريـدٌث يف مكتبـة كـوبريلليالُمكوَّ

تـظريخ،  -1279أدبيات عام، ومنهـا صـورث يف معهـد المخطوطـات العربيـة بـرفم  1722

سـقطف  منهمـا المنـازُل األربـُد ، وفـد 5127لكت  الوطنية بباريس برفم وأخَرم يف دار ا

نـُف بعـد  قا د. محمد حبين الزبيدي إالَّ الَتحِقي ق عليهمـا، وتمكَّ األوَل ، ولم يملك ُمَحقِّ

نصًا من المنزلة الثالثة ااألدبّيةو، نقلت َها المصادُر من كتـاض  31تنقيري واسدي أن  أعثَر عل  

خلـف الكاتـ ، ورتبُتهـا علـ  َوفـق  بـن لعلـي «مواد البيـان»احة ، وخاّصة فدامة هذا صر

مُا يف كتابا اآلخر انقد الشعرو  .(2) منهجِا الذي أخذ با وترسَّ

إثبات المواد المنقولة من المصـادر األُخـَرع عـن طريـق التسلسـل المعجمـّي  -3

 )األلفبائي(:

عل  حـروف المعجـم، َتكـون  يف حالة كون المخطوُط يف اللغة أو الرتاجم المرتَّبة

معالجة الخرم عن طريق إثبات المواد المنقولة من المصادر األُخَرم عل  َوفـق حـروف 

                                                 
 .4/243العربي تظريخ األدض  و1ا

ــة  و2ا ــرُت بعضــها يف مجل ــال، والفيصــلانش ــمَّ ، 127 – 123 ص م،1111، 191 ددع ــوط  يف ث ــابي المخط كت

 «.جعفر دراسة تحليلّية بن الخرا  وصناعة الكتابة لقدامة»
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ا عن منهت بعد المعجمـات فإنَّـا أيبـر  المعجم االنتام األلفبائيو، وهو وإن  بدا مختلف 

 تناوال .

 إسـماعيل (1) ومثاُل هـذا  معجـم االبـارل يف اللغـةو
ّ
 القاسـ بـن ألبـي علـي

ّ
م القـالي

قُا د. هاشم الطّعـان إلـ  مخطـوطتين مخـرومتين، األُوَلـ  يف 359 ات هـو، إذ  َرَجَد ُمَحقِّ

ِض الُمصــنِّف، واألُخـَرم يف بــاريس،  َدُث َأَحــِد ُطـالَّ مكتبـة المتحــف ال يطـاينّ، وهــي ُمَبـوَّ

َرِث َعـِن الكَِتـاِض، وهـي  وحيَن َأَراَد َتحِقي َقا عليهما َرَجـَد إِلـ  َعـَددي مِـَن الَمَصـاِدِر الُمَتـ َظخِّ

 «االفتضــاض»للقــالي نفبــا، و «المقصــور والممــدود»للفيــومي و «المصــباح المنيــر»

، و
ِّ
للبكرّي، وعثـر فيهـا َعَلـ   «معجم ما استعجم»للزبيدّي، و «تا  العروس»للبطليوسي

صي َمنُقوَلةي عنا، َفَجَمَعَها يف مخر الكتاض بعنوان  الحق بما افتببت   ُا بعد الكت  من ُنُصو 

 البارل من القبم الضائد مناو.

ـا بِـذلك ترتيـَ   ـَق َرتَّـَ  المـواد علـ  ُحـُروِف الُمعجـم، ُمَخالِف  وُيالحـ  أن المحقِّ

 هـو األسـهُل 
َّ
الُمَصنِِّف عل  نتام الخليل الفراهيدّي، ُربَّما ألنَُّا َوَجَد أنَّ النِّتاَم الُمعجمي

 واألَشَهُر.

َعَرا ُمعَجم وهذا كتاض ا هـو، تقبد مخطوطتـُا النافصـة يف 384 و للمرزباين اتالشُّ

رث عنهـا يف مجمـد اللغـة العربيـة  185، وتقـد يف 1779برلين بـرفم  ورفـة، وتوجـد مصـوَّ

هـــو، وفــد  ــبطها بالشــكل يف 792 بدمشــق، وهــي بخــطِّ العالّمــة الحــاف  ُمغلَطــاي ات

ا أثبتهم يف حواشيه ا أخّل هبم المرزباينّ، وأفَضَل بو ـعِا موا د كثيرث، وزاد عليها أعالم 

 ات
ّ
 الشاطبي

ّ
 هـو مببوفة بـاطو.984 فوائد وتصحيحات بقلم الر ي

ولـم يكـن  مـن َمنَهِجـِا استقصـا  حيـاث  ،صنََّفُا صـاحُبُا علـ  حـروف المعجـموفد 

أو  -الشاعر أو إثبات شعرا جميعا، بل َهَدَف إلـ  التعريـف بـِا بإيجـاز، وإيـراد أنمـوذ  

 من شعرا، عل  وفق أو ما اشتهر با وأجاد.  - أكثر

                                                 
 .721 - 711البارل يف اللغة   و1ا
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ـي مِـن   واالمعجمو يضمُّ خمبـة مالف شـاعر، يف ألـف ورفـة، ـَم الُمَتَبقِّ ولكـنَّ الِقب 

يَِّة الوحيدثِ  يبدأ بَِمن اسما اعمروو، إل  هنايتِِا يف باض امن  ولبف  كنيتا علـ   نبختِِا الَخطِّ

لِِا  ا بقية الحروف من أوَّ إلـ  هنايـة حـرف التـا ، فقـد سـقَطف   -مد المقدمة  -اسماو، أمَّ

من األصل، ولم يتّم العثور عل  البافي من المخطوط  هذا عدا الخروم الوا حة داخل 

 القبم المتبقي، وسقوط حروف كاملة  الَغين والنون والواو. 

 مراجعة المصـادر التـي 
َّ
وألنَّ الكتاض ُمَصنٌَّف عل  حروف المعجم، فقد كان علي

ـا لشـعرا  الكَِتـاِض،  389أن  أعثَر علـ   - اهلل بحمد -لف  منُا صراحة ، وفد استطعُف نق َنصو

ة  -ُمَرتَّبيَن عل  ذلك. وفد صدر الكتاض بَتحِقي قي  عـن دار الكتـ  العلميـة يف  -مد التتمَّ

 .(1)م بمجّلدين2212بيروت 

 االعتماد على نظام الحوليات يف المخطوطات التاريخية: -6

ــاريخي يكــون تح ــنهت الت ــق الم ــن طري ــة النافصــة ع ــات التاريخي ــق المخطوط قي

الخاص بالخلفا  أو نتام الحوليات، أو المصادر التي تناولف تلـك الحقبـة، فكثيـر منهـا 

ن سبقُا.  ينقل عمَّ

ــداد» ــاض بغ ــد «كت ــي الفضــل أحم ــن ألب ــ   ب ــدادي الكات ــور البغ ــي طــاهر طيف أب

ا، وفـد وصـلنا الجـز  البـادس منـا فقـط هـو، يقد يف األصل يف ثالثة عشر جز   282 ات

 والخــــاص بالمــــظمون، وتوجــــُد نبــــخة فريــــدث يف المكتبــــة ال يطانيــــة بلنــــدن بــــرفم

ADD23318  ورفة، وفام د. إحبان ذنون الثامرّي بَتحِقي قا، وصدر يف بيـروت  132يف

 127 م، وَجَمَد ما استطاَل مِن ُنُصوِصِا الفريدث من األجـزا  الضـائعة منـا، فكانـف2221

هـا   ذيــل تــاريخ »و« تــاريخ بغــداد»و« األوــاين»نصـوص، اســتقاها مــن مصــادر مهّمــة أهمَّ

                                                 
ا، أفردُتُهم يف مقالي خاص.75ثم عثرُت عل  ا و1ا ا جديد   و نصو
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ــداد ــة»و« بغ ــا»و« شــرح هنــت البالو ــدائد البدائ ــا « ب ــا، ورّتبه ــالي »و.... وويره ــ  تت عل

 .(1)«الخلفا ، لت دي مهمتها يف ربط األحدايف وتقديم البياق المتكامل

 األصل:االستعانة بالمختصر إلممال النقص يف  -7

هـو توجد منهـا نبـخٌة فريـدٌث يف 421 للثعالبي ات «أحاسن المحاسن»فمخطوطة 

ــرفم  ــاريس ب ــة بَِب ــة الوطني ــاين  113، يف 3329المكتب ــاض الث ــا الب ــد ســقط منه ــة، وف ورف

قهـا ياسـر أحمـد فّيـاض  والعشرون وهو األخير، وحـين ،ّيـظ لهـا أن  تـَرم النـوَر فـام ُمَحقِّ

، القــاهرث يف مطبــول، «أحبــن مــا ســمعف»ختصــر للكتــاض اســما مُ  (2)الفهــداوي بإثبــاِت 

 ومعرفـة، الـنّص  إلـ  اللحمـةَ  ُيعيدَ  أن   - ما حدٍّ  إل  - استطال وبذلك، البافط الباض مكان

 م.2221الدكتوراا من جامعة األنبار سنة  بعملاِ  ونال، محتوااُ 

 الزياد  على مخطوطة من اختيار أحدهم:  -8

د األدبــا  منقولــة عــن نبــخة األصــل، ثــم يكتشــُف تصــُل مختــاراٌت فــام هبــا بعــ

ُصــوصي أخــرم مــن األصــل، لــم تــرد يف نُ  علــ  بعثــوراِ  - نافصــة أهنــا -المحقــُق أو ويــرُا 

 االمختارو، فيصند بذلك تتمة  للعمل.

 ات من ذلَك 
ّ
ـَقّلي هــو 515 اشرح المشكل من شـعر المتنبـيو البـن القطَّـال الصِّ

َقا د. محبن وياض برج َن وفد َحقَّ  يف أربـد ورفـات، هـي الثانيـة ِ ـم 
وعِا إل  مخطوطـةي

 يف دار الكت  المصرية برفم 
ّ
ش نحو، وهي مختار من الكتـاض فـام بـِا  27َمجُمولي َخطِّي

ا اهتمَّ با من األبيـات المشـكلة 985 عثمان البنجاري ات بن شرف الدين أحمد هـو ممَّ

 والخــالف يف  وابعــراض وتــرَك بقيــة األبيــات التــي يغلــ  علــ  شــرحها
ُّ
الطــابُد األدبــي

ــا، ثــّم أ ــاَف إليهــا االملحــقو و ــمَّ  ــا البــن  97الروايــة، وفيهــا خمبــٌة وثالثــون بيت  نصو

                                                 
 .311 - 243بغداد  كتاض و1ا

 .483 – 481أحاسن المحاسن  و2ا
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ـا للعكـ ّي، وَنَشـَرُا يف  «التبيان يف شـرح الـديوان»القطَّال، نقلُا مِن  كتاض  المنبـوض وهم 

 م.2222م و1177بغداد 

ــاِ حــواديف الزمــان وأنبائــا ووفيــات »أمــا كتــاض  البــن  «األكــابر واألعيــان مــن أبنائِ

هــو سـنوات معيَّنـة 748 هـو فقد اختار منا شـمس الـدين الـذهبي ات731 الجزري ات

هــ، وفـد 918هــ إلـ  513، وشـمل البـنوات «المختار من تاريخ ابن الجزرّي »بعنوان  

 نفِبِا يف مكتبة كـوبرلي بـرفم 
ِّ
َهبِي منهـا صـورث يف ، و1147وصلف  نبخٌة فريدٌث بَِخطِّ الذَّ

مكتبة المجمـد العلمـي العرافـي، وفـد وجـدُت يف هـذا المختـار فوائـد مهمـة ، أهمهـا أنَّ 

هــ، ومـا 911 -هــ981َوَصلف  مِنُا مخطوطٌة فيها حواديف ووفيـات البـنوات  (1)األصل 

فبلها لم يصل  إلينا، فيكون المختاُر عون ا يف معرفة محتويـات األصـل، وفـد َحـدَثف  فيهـا 

َهــا ُخــُرومُ  ــُق َرمَّ ، اســتطال الُمحقِّ
ــَق َوَ ــَد الزيــاَدَث المنقولــَة يف (2) ، مــد مالحتــة َأنَّ الُمحقِّ

 الهامِح ال المتن.

 َنْقُل متاٍب من موسوعة )َمـْعـَلَمة(: -9

ــخمة االمعلمــاتو كــابن فضــل اهلل العمــرّي  عمــد أصــحاض الموســوعات الضَّ

ـو يف  االوايف بالوفيـاتو وابـن ه794 هـو يف  امبالك األبصارو والصفدّي ات741 ات

ل َعـَددي مـن الكتـ  والرسـائل 892 مبارك شاا ات  -هـو يف االبفينةو... وويرهم، إل  َنق 

إلـ  هـذا الموسـوعات  المحققـين مِنَ  َعَددٌ  اتََّجاَ  وفد، مصنَّفا،م إل  - َكُبَرت   أم َصُغَرت  

ة  إذا ُفقـَدِت لنقل هذا الكتاض أو ذاك منها، وإخراجا وَتحِقي قا، عل  أ ِا، خاصَّ نا وارٌد بنصِّ

نَِة. يَُّة لتلك الكت  الُمضمَّ  األُُصوُل الَخطِّ

                                                 
ـالم تـدمري، المكتبـة العصـريَّة، صـيدا  صدر بَتحِقي ق د. عمر عبـد و1ا  وهـو، م2229/هــ1429، بيـروت –البَّ

 ات « ذيـل مـرمث الزمـان»األخطا  والِهنَات، نّبهنا عل  كلِّ هـذا عنـد َتحِقيقنـا كتـاض ب ملي  عمل
ّ
لليـونيني

، وفـد اعتَمـدنا علـ  ثمـاين مخطوطـات مـن القـاهرث هـو، فكتاض 729
ّ
ابن الجزري أحد مصـادر اليـونيني

 م يف سبعة أجزا .2213ودمشق ولندن وتركية، ودفعناا للنشر يف بيروت، ونشرتا دار الكت  العلمية، 

 خ  يهاوف، 51 – 47من المطبول، واألوراق  144من المخطوط، وتقابلها ص  33ُينتر  ما ورَد يف الورفة  و2ا

 .الجوزي ابن لببط« الزمان مرمث»كتاض  من نقلا
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ــُة يف  ــًا، وتكــوُن لهــم الحري ــون النصــوص أحيان ــانوا ينقل ــدمين ك ــد أنَّ األف والواف

ِف هبا بالحذف واالختصـار واب ـافة، وفـد تـّم الحصـول علـ  األصـول الخطيـة  التَّصرُّ

ـق أن  ال يطمـئَن  ،(1)مصنّفات كشفف  هذا الحقيقةفيما بعد لعّدث من ال لذلك يلـزم المحقِّ

ــاَض  ــ  أنَّ الكت ــا إل ــا  -تمام  ــوارد  ــمن موســوعةي م ــادثي أو  -ال ــِر ِزَي ــن  وي هــو األصــل م

   .(2)نقصاني 

 
ّ
هــو، سـقَط مِـن  437بعـد  خلـف الكاتـ  ات بـن وهذا كتاُض امواد البيـانو لعلـي

ا أنَّ القلقشـندّي يف كتابـِا اصـب  األعشـ و َفـد َنَقـَل مِـن مخطوطتِِا البابان األخيران، وبم

قا د. حاتم صـال  الضـامن إلـ   ا من هذين البابين نقلهما ُمَحقِّ الكَِتاِض َنفِبِا، فإنَّ نصوص 

 -1188هنايتِــا، بــدال  مــن البــافط مــن المخطــوط، وفــد نشــرا يف مجلــِة االمــوردو ســنة 

ا يف دار البشائر، بد1181  م.2223هـ/1424مشق سنة م، ثّم منفرد 

ُقـُا )هــ171 أنس ات بن كتاَض االموطَّظو لمالك وُيضاف إل  هذا أنَّ  ، بحـل محقِّ

محمــد مصــطف  األعتمــي عــن ُنَبــخِا المختلفــة يف المغــرض، فوجــَد منهــا نبــخة  كتبهــا 

أنَّ األر ة لعبف فيها وأكلف ، إالَّ محمد الرعيني البنا يف بداية القرن البادس بن شري 

ها، حت  انا ال تكاد تخلو صفحة مـن االعتـدا  عليهـا، وأخـرم يف مكتبـة جبـرتبتي يف من

، كما رجد إل  صورث مخطوطة من ! دبلن، وهي عبارث عن الثلل الثاين من الكتاض فقط

نافصة، تبدأ من كتاض النكـاح وتنتهـي  - مركز الملك فيصل بالرياض وأصلها من باريس

ا، وتشتمل عل  كتاض العقـول  ز نفبِا الملك نافصةبنهاية الكتاض، وأخرم يف المرك أيض 

 والقبامة ثم كتاض الجامد.

وكان منهجا يف التحقيق أن  أخذ بظول كتاض يف المخطـوط ثـم بحـَل عـن رفمـِا يف 

ــرفم، فمــثال    ــذلك ال ــدا  ب ــ  المخطوطــة النافصــة ابت ــدأ برتفــيم كت ــم ب األصــل، ومــن ث

                                                 
 .31 - 32ُينتر  َتحِقي ق النصوص ونشرَها  و1ا

 .214ُينتر  َتحِقي ق النصوص األدبية واللغوية ونقدها  و2ا
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لكتـاض  31، فـظعط  الـرفم/31يف األصـل مخطوطة اضو تبدأ من كتاض النكاح ورفمـا 

 النكاح يف نبخة اضو، ثم أعط  الرفم التبلبلي للكت  التالية وهلم جرا.

 أبـو ظبـي، يف ثمـاين مجلـدات، -سـلطان مل هنيـان  بن م سبة زايد وفد صدَر عن

 م.2224هـ/ 1425

 :الدواوين

ختـارات هــو بُصـند م794 أيبـك الّصـفديُّ ات بـن يف مجال الـدواوين فـام خليـل

 االتــذكرث الصــالحّيةو، وفــد وصــلنا بعــُد 
ّ
ــَعَرا ،  ــمن كتابــِا الموســوعي لعــدد مــن الشُّ

ين محمــد ــِا، منهــا  المختــار مــن شــعر مجيــر الــدِّ   بــن يعقــوض بــن أجزائِ
ّ
تمــيم  بــن علــي

َق هالل ناجي هذا المختار وأشرَك معا د. ناظم 984 ات هـو مرّتب ا عل  القوايف، وفد حقَّ

م بعنـوان 1111، وصـدر يف بيـروت فطعة وُنتفة 121إل  المخطوطة  أ افرشيد الذي 

 اديوان مجير الدين ابن تميمو.

،
ّ
قُا  كما اختار الّصفديُّ بعَد شعر ابن دانيال الموصلي محمـد نـايف وأثبَف ُمَحقِّ

ا لَِما َلم  يـرد فيـِا،  ـمَّ الدليمي  َجَمَعـُا مـن بعـد المصـادر،  فطعـة، 94يف هنايتِا ُمبتدرك 

 م.1171در يف الموصل وص

ـَعَرا  يف كتابـِا الُمهـّم  مـن  «منتهـ  الطلـ »واختاَر ابُن ميمون فصائد لكثيري من الشُّ

دواوينهم أو المجاميد التي رجد إليها، وكاَن من  منهم  اشعر الراعي النميريو، وفـد 

رجــد إلــ  مخطوطــة الكتــاض د. نــوري حمــودي القيبــي وهــالل نــاجي، وجعــال نــصَّ 

ــُق الثــاين،  المخطوطــةِ  ل، ثــم كــان القبــمان التاليــان اللــذان صــنعهما المحقِّ القبــَم األوَّ

 م.1182وصدر ببغداد 

د ا عل  الدوام، فـاديوان مجير  ونكتفي هبذا األمثلة لن كِّ أنَّ هذا التذييل يبَق  نافص 

ـبط، مــ لـة، شـملف سـو  القـرا ث والضَّ ا فـد نقـدناُا يف نتــرات مطوَّ د الـدين ابـن تمـيمو ُكنَـّ
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ا ا مهمو زيادات كبيرث يف التخريجات الجديدث، وصنعنا مبتدرك 
ا أخـلَّ  118َ مُّ  (1) بيت ا مِمَّ

 با العمل، أي  ما يعادل ما جمعا د. ناظم.

ــة  يف ا ــيَن فطَع ــ  إحــدم وثالث ــرُت عَل ــال فقــد عث ــن داني ــا، 1149أمــا شــعر اب و بيت 

، صـ
ّ
ا، مـد ودوبيتين أخلَّ هبا األصـل المخطـوط ومبـتدرك الـدليمي نعُف منهـا مبـتدرك 

لة  .(2) نترات نقديَّة مطوَّ

ار ا ق د. حبين نصَّ برجوعا إل  عـدد مـن المخطوطـات، ديوان ابن الروميو وحقَّ

ها النبخة المحفوظة يف دار الكت  والوثائق القومية بالقاهرث برفم  أدض، وهـي  131أهمَّ

هـذا المخطوطـات لـم  وصـدَر يف سـتة أجـزا ، ولكـنَّ  أجود النبخ المعروفة من ديوانـا،

ال   -تبــلم  مــن الــنقِص، إِذ اســتطعنا أن نبــتدرَك  ــا يف  (188) -أوَّ فطعــة، يف مقــال  84بيت 

، يف  138بيت ـا يف  )343(، ثـم زدنـاا إلـ (3)بمجلة مجمد دمشق ـا مـا بـين نتفـةي وفطَعـةي َنصو

 م. 2214كتاض خاص صدر عن دار تموز يف دمشق 

ار أفباٌم كبيرث مـن مخطوطتـا الوحيـدث التـي ُشـحنف   ُبردو  اعف   بن واديوان بشَّ

قُا الشيخ محمد الطاهر ا ، وفد حقَّ  بن باألوهام والتصحيفات، وانتهف  يف أثنا  حرف الرَّ

ا  عاشور يف ثالثِة أجزا ، وعثـر علـ  أشـعار للشـاعر مـن مصـادر عديـدث َصـنََد منهـا جـز  

ا ا، ورجَد الباحثون إل  االمختار من شعر بشَّ رو للخالديين الذي شـرحُا أبـو الطـاهر رابع 

ـام كتاب ـا عـن  ـائد، وفـد صـنََّف د. شـاكر الفحَّ ّ الستدراك ما فـا،م مـن شـعرا الضَّ
التجيبي

الــديوان أودَل فيــِا نتــراتي نقديــة طويلــة يف تِبيــان ســو  المخطوطــة وا ــطراض القــرا ث، 

 م.1183وصدر يف دمشق، 

                                                 
ــة بدمشــق، مــت  و1ا ــد يف مجلــة مجمــد اللغــة العربي ــا الموسَّ  ويف، 422 – 423م  2223، 2،  78ُينتــر مقالن

 . 195 – 148 الدواوين فوات  و، 335 – 325 الَتحِقي ق نقد يف  كتابينا

 .228-171م، ص 2214/هـ1435، العدد الثاين، 41مت  مجلة االموردو،ُنِشَر يف  و2ا

 م.2212، 2،   85مجلة مجمد الّلغة العربيَّة بدمشق، مت  و3ا
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 فطعتـواستدرك 
ّ
وِدي القيِبي علـ  اديـوان أبـزون  ين يف سـبعة أبيـاتد. نوري حمُّ

ازق حــويزي بعــد القطــِد، مــد مالحتــاتي علــ   ، ثــمَّ اســتدرَك د. عبــد(1)الُعمــاينو  الــرَّ

دِ     .(2) الَجم 

 :من أساليب المعالجة

من المناس  أن ُأشير إل  أنَّ مِـَن المحققـين َمـن  يعتمـُد علـ  المخطوطـة األولـ  

بالثانيـة التـي تـنقص عنهـا، فقـد اعتمـد كامـل سـلمان  المهمة أو شبا الكاملة، ثـم َيرِدفهـا

هـــو علــ  1172نحــو ات «ديــوان محمــد جــواد عــواد البغــدادّي »الجبــوري يف َتحِقي قــا 

نبـختين مختلفتــين، األولــ  يف مكتبــة ابمــام الحكــيم العامــة يف النجــف األشــرف بــرفم 

ــرفم 232  ب
ّ
ــي ــة المتحــف العراف ــَف أوال  12588/2، واألخــرم بمكتب الــنصَّ عــن  ، فظثب

ة للديوان، وفيها خاتمة، ثـم  مخطوطِة مكتبة ابمام الحكيم، لكوهنا تكاد تكون نبخة تامَّ

 المخطوطة الثانية، وبعد االنتها  من ذلك أورَد ُملحقين 

 األول  الزيادات الملحقة بالنبخة األول .

 اآلخر  زيادات النبخة الثانية.

ـُف 1118هــو عـام 959ّد، ت وحين كنُف ُأحقق اديـوان سـيف الـدين الُمِشـ م َوَفف 

َعَل  أربد مخطوطات مختلفة من حيل القدم والمحتَوم، ورأيُف بعد دراسة فاحصة أن  

و َأصال  يف الَتحِقي ق، لكوهنا َ ـّمف  3رفم  -242أجعَل نبخة ابسكورَيال امجمول ثان 

ري مـن الشـعر، وُرّتبـف  بِحبـ  المو ـوعات، ويف نَِهاَيتَِهـ ، (3)ا َجـا ِت الـدوبيتاتأك َ َفد 

                                                 
 .131 -132م، ص1112، 1،  41مجلة المجمد العلمي العرافي، مت  و1ا

ــِا  واســتدرك  يف فطعتي
ّ
هــالل نــاجي علــ  نفبــا فصــيدث  طويلــة  وفطعــة واحــدث، ومعهــا ُجهــد د. القيبــي

َواوين اطبعة بغدادو  ، لكنَّ ورد المبتدَرك 392 -359 /1البابقتين، يف كتاض  المبتدرك عل  ُصنَّال الدَّ

 !. 317 -313 /2كّلا باسم هالل ناجي يف الطبعة الثانية من الكتاض نفبِا اطبعة بيروتو 

 ،  من مقالِا انقد ألربد نشرات تراثّيةو.125 - 122ص  م،2212، 98مجلة مفاق الثقافة والتَُّرايف، ل  و2ا

ن و3ا ، يتكوَّ ٌّ
من أربعة أشطر تنتهي بقافية واحدث  الدوبيتات  جمد ادوبيفو بمعن  بيتين، وهو مصطل  فارسي

 . 58، 18، ينتر  ديوان الدوبيف فعلنفعلن متفاعلن فعولن د، ولا عدث أوزان، أشهرها  ووزن واح
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دوبيت ا، وبعد َأن  أثبتُّها َأوَردُت القبـَم الثـاين وهـو  امـا  27فطعة و 498وفد احتَوم عل  

بُتُا عل  الَقوافِي، وَحَوم  أخلَّف  بِا نبخُة ابسكورَيال وَحوت ُا المخطوطات األَُخرو، وَرتَّ

 فطعة وخمبة دوبيتات. 237

 مخطوطاتي ُأَخر، وهي  ثمَّ ظفرُت بعد سنواتي بثاليِف 

، وفــد وصــل إليــِا عــن طريــق البــيِّد نصــر اهلل  -1 ّ
مخطــوط محمــد ر ــا الشــبيبي

ام1158 الحائرّي ات  ، وهو مرتَّ  عل  القوايف.هـو، أثنا  سفرِا إل  الشَّ

مخطوط مكتبـة شبـرتبتي، وهـي مختـارات مـن ديـوان سـيف الـدين المشـد،  -2

وان سـعد الـدين ابـن عربـيو، وتقبـُد موجـودث يف كانف بعُد أورافِها متداخلة   من ادي

، إذ  فـام أحـدهم بتجليـد مـا عثـَر عليـِا مـن أشـعاِر 3899مكتبة شبرتبتي يف دبلن بـالرفم 

ا يف ديوان ابن عربي.  الُمِشدِّ وإدخالها سهو 

ِخ َمخطوط البـيِِّد مخطوط الشيخ جواد الشبيبي،  -3 هذا الَمخطوط َفائٌِم عل  َنب 

 بدليِل تصريِ  الناسِخ يف مخرِا بما ورَد يف هنايتِا. -البابق -الَحائريِّ 

وُيمكُن أن  أعدَّ مخطوط كتـاض االبـفينةو لُمصـنِِّفِا ابـن مبـارك شـاا المصـرّي  -4

بـة  علـ  القـوايف، 948هـو نبخة ثامنة من الديوان، إذ  اختـاَر للشـاعِر ا892 ات و بيت ـا مرتَّ

وفيـا وانِِا التي كان يمتلكها، كما فعَل مد ويرِا صـراحة ، وأجزُم أنَُّا نقلها من مخطوَطةي دي

.   نتفة جديدث انفرد هبا المخطوط، ولم  ترد يف أيةي نبخة من نبخ ديوان الُمِشدِّ

ــنَّقَص والخــَر الــذي َحــَديَف يف نبــخة  وهــذا المخطوطــات اســتطاعف  أن  تبــدَّ ال

 ت والقصائد. ابسكورَياِل، سوا  يف الكلمات والعبارات، أو يف األبيا

هذا هي أنوال الخروم التي اعتورِت المخطوطات وطرق معالجتها من خـالل مـا 

فام با المحققون، وأوردُت تجربتي يف المو وِل، وُيالح  أنَّ إخراَ  المخطوطات َعـن 

ـا، ولكنـا ا من االرتفيدو الذي لـن  يكـون دفيق  ل مَِن الَمَتانِّ ليس كافي ا كوَنُا َنوع   طريِق النَّق 
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الطريــق الوحيــد بخــراِ  المخطوطــات للقــّرا  بــدال  مــن حجبِهــا كاملــة، أمــا إذا ظهــرت  

ق أن  يقوَم بَتحِقي ق الكتاض عليها.  مخطوطات أكمل فهو المراد، وعندئذ يمكُن للمحقِّ

ا بقضيَّة فيـاِم المصـنِّف بِـإخَرا  كتابـا أكثـر مـن مـّرث  ق عارف  وال بدَّ أن يكون المحقِّ

، لَِذا ينبغي إنعام البحل والنتر عند ابفـدام علـ  (1)نقي  والتعديل والتبديلبالزيادث والت

، مـن  َق يعتمُد عل  اإخراجةو نافصةي ُيخرُ  عليها النَّصِّ َتحِقي ق المخطوطة، فلعلَّ المحقِّ

سـتورو، وهـي النبـخُة  وير أن  يعرَف أنَّ للكتاِض اإخراجـة و جديـدث كاملـة، وُتبـمَّ  االدُّ

، فتلـك النهائية  داتي مختلفـة ومتتاليـةي ـِا، بعـَد مبـوَّ التي اعتمدها المصـنُِّف، وكتبهـا بخطِّ

داُت ُنَبــٌخ نافصــة مليئــة بابلحافــات والشــط  والمحــو واال ــطراض، ال يصــ ُّ  المبــوَّ

ل عليِا يف التحقيق. ا ُيعوَّ  االعتماد عليها، بل إهمالها، واتَّخاذ االدستورو أصال  وحيد 

 وطات الناقصة:تحقيق ونةر المخط

تَِها، خاّصـة إذا لـم يـتّم العثـور  بعد المخطوطات النافصة ال سبيل إل  معرفة تتمَّ

عل  بقيَّتها، بعـد البحـل والتنقيـر الشـديدين، وهنـا يكـون َتحِقي ـُق مـا ُوِجـَد منهـا وَنشـرُا 

حقـ ي  روريوا الطِّالل القـرا  عليهـا َبـَدال  مـن أن تبَقـ  مخطوطـة، ألنَّ فيهـا معلومـات لِ 

 مختلفة أو تراجم مهمة تنفرد هبا ولم ُتبلَّط عليها األ وا .

ونشر د. هادي حبن حمودي تحقيقا كتاض احماسة أبي تمام بتفبير ابن فارسو 

، 1719م، عن نبخة مكتبة اللـا لـي باسـتانبول بـرفم 1115عن عالم الكت  يف بيروت، 

َسَقَط منها اسُم الم لِّـف، وبدراسـة وهي نافصة، إذ  لم تضّم سوم باِض الَحَماَسِة فقط، و

ــ   ــارس عل ــن ف ــيَس الب ــُا ل ــا َأنَّ ــَف لن ــن المخطــوط ثب ــ  صــورث م ــنصِّ وحصــولنا عل ال

 .(2)ابطالق

                                                 
 .117 - 119علم الَتحِقي ق للمخطوطات العربية ، 137منهت البحل وتحقيق النصوص ُينتر   و1ا

 .248 - 244يف نقد التحقيق  و2ا
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أدض تيمور هي  اَجلوُث  118ويف دار الكت  المصرية توجد مخطوطة فريدث برفم 

َفِدّي ات بن الُمَذاَكَرِث يف خلوِث الُمَحاَ َرِثو لخليل هـو، تنقص نحـو أربـد 794 أيبك الصَّ

فة، فضال  عن اال طراض يف ترتيـ  أورافهـا، األمـر الـذي جَعـَل  صفحات يف أماكن متفرِّ

ا فقـد ُفمنَـا  المحققين يزهدون يف إخراجها، ولطرافة نّص المخطوط وألنَّا لم ُينشر سـابق 

، وَصَدَر عن مركز البابطين،    م.2213بتحقيقِا، وَأعدَنا ترتيَ  األوراق، فاستقاَمف 

د سعيد حنشي بقطعة من مخطوطـة فريـدث نافصـة  وظفَر أحمد شوفي بنبين وُمحمَّ

 
ّ
أنجـ  المعـروف بـابن الّبـاعي  بـن من كتاض االُدّر الثمـين يف أسـما  المصـنِّفينو لعلـي

هـــو، محفوظــة يف الخزانــة الملكيــة بمــراكح لكنهــا نافصــة، إذ ســقطِف الورفــُة 974 ات

، ووفعـف يف  بن اهلل برتجمِة عبد األول  من المقّدمة، انتهف  
ِّ
 112أحمد الكعبي البلخـي

صفحة، وألهميَّتِها فاما بتحقيقها، وجلوها خيـر جلـوثي، وصـدر الكتـاض عـن دار الغـرض 

، تونس، 
ّ
 م.2221هـ/ 1432ابسالمي

ـَقاط  ـاَلل والغلـط وحمايتـا مـن اِبس  وهذا كتاُض اِصـَيانة َصـِحي  ُمبـلم مـن اِبخ 

ـــالح  عبـــد بـــن تقـــي الـــدين عثمـــانوالبـــقطو للحـــاف   الـــرحمن المعـــروف بـــابن الصَّ

قُا موفق943 ات القادر عل  نبخة وحيدث منـا مـن  عبد بن اهلل عبد بن هـو، حصل محقِّ

، يف ثاليف وثالثين ورفة، ولكن ما وصل إلينا هو فطعٌة 475مكتبة ميا صوفيا الرتكيَّة برفم 

ُق إل  هذا، وهو ُيصدرُا عن داِر الغرض ابسالمي يف  صغيرٌث مَِن الكتاض، ولم ُيشر المحقِّ

 م. 1184هـ/1424بيروت، 

 
ِّ
ر ـوان  بـن ويف الط ِّ يوجد كتاض االنـافد يف كيفيَّـة تعلـيم صـناعة الطـ و لعلـي

المصـرّي، وفــد ذكـر ابــُن أبـي ُأصــيبعة أنَّ الكتـاَض يف ثــاليف مقـاالت، ولكــن المخطــوط 

المقالـة الثانيـة منحولـٌة علـ  الم لِّـف، وفـد  الفريد للكتاض كان يف مقـالتين فقـط، بـل انَّ 

، وصــدر عــن جامعــة 
ُّ
ائي ــَق عليــِا، َبــاِذال  ِخ َتــُا الطبيَّــة د. كمــال البــامرَّ ــق الــنصَّ وعلَّ حقَّ

 م.1189بغداد، 
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ــد علــ  خمــس نبــخ عنــد تحقيقــِا اتــدبير  واعتمــد د. محمــود الحــا  فاســم محمَّ

ـ بـن الُحبال  واألطفال والصـبيانو ألحمـد هــو، 398بعـد  يحَيـ  البلـدّي ات بـن دمحمَّ

األلمانيَّـة نافصـة منـذ البدايـة حتَّـ  منتصـف  Gotha گوتـا كانف النبخة الثالثة يف مكتبة

 م.1182الباض الثامن عشر وبضد صفحات من النهاية، وصدر الكتاض يف بغداد، 

أزهـار األفكـار يف جـواهر »هـو كتابـا 751 يوسف التيفاشي ات بن وصنََّف أحمد

ا مِـَن المعـادن، وفـد طبعـُا أول مـرث رينـري بيشـيا ،«األحجـار  Raineri وتنـاول عـدد 

Biscia  م مد ترجمة إل  اللغة ابيطالية، بمطبعة مدينة فلورنبا، وهي طبعة 1818سنة

نافصــة عــن النبــخ الخطيــة الموجــودث، إذ أورَد كــارل بروكلمــان مــا يزيــد علــ  عشــرين 

قُا يف نشرث علميَّة محمد يوسف حبـن مخطوطة من مختلف المكتبات يف ال عالم، ثمَّ حقَّ

 م.1177محمود ومحمود ببيوين خفاجي، وصدَر عن الهيئة المصرية العامة للكتاض 

ـقين إل  عدم إخرا  الكت  متعددث األجزا  بصورثي متتالية ،  وعمَد عدٌد مَِن الُمحقِّ

دث األجزا  التـي لـم تواَفر من ُنَبخي ُمعت ث، ومثل هذا ُيقال عن الم بل بما خطوطات متعدِّ

اعي نفبا لم يكن  أحبن حاال  يف كتاضي مخـر لـُا هـو ا الجـامد المختصـر تصلنا، وابن البَّ

قــُا يف عنــوان  ــَيرو، إذ  لــم  يصــل منــا ســوم الجــز  التَّاســد الــذي حقَّ التــواريخ وعيــون البِّ

عـواد معـروف يف  م، وأعاد تحقيقـُا د. بشـار1134المرحوم مصطف  جواد يف بغداد سنة 

 بيروت.

وصـَل الجـز  الثـاين فقـط مـن  هــو،937 وكتاض اتاريخ إربلو البن المبتويف ات

ار يف بغـداد  ،(1)مخطوطتاِ  َقـا سـامي خمـاس الصـقَّ البـن  «النتـام»م، وكتـاض 1182وَحقَّ

ا، وتقد مخطوطتا الوحيدث يف فبمين، والثالل مفقود، وفـد أصـدر منـا د.  المبتويفّ أيض 

ا، هي ما بقي منا. خلف رشيد  نعمان اثني عشَر جز  

                                                 
عثر د. بشار عواد معروف عل  أحد األجزا  المخطوطة النافصة. ُتنتـر  مجلـة معهـد المخطوطـات، مـت  و1ا

 .وطبعُا يف بيروت. ،43- 7، ص م2212، 1،   59

 .كما عثرنا عل  نصوص من القبم األّول المفقود وردت  يف عدد من المتان المختلفة
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ــَعَرا و للملــك  وكتــاض اأخبــار الملــوك ونزهــة المالــك والمملــوك يف طبقــات الشُّ

هــو يقـد يف عشـرث مجلـدات، لكـن نبـختا 917 المنصور محمـد ابـن عمـر األيـوبي ات

تـتُم الكتـ 931الوحيدث يف ليدن برفم  ، وبـا ُيخ  اض، وفيـا ال تضمُّ سَوم مجلَّدي واحـدي كبيـري

ــ شــعرا  وفيــا -شــعرا  القــرنين الخــامس والبــادس الهجــريين، أي  انَّ معتَمــُا  ة الجاهليَّ

. ناظم د - البافي -، وفد حقق هذا الجز  سافطٌ  -والمخضرمين وابسالميين والعباسيين 

 م.2221رشيد، وُنشر يف بغداد 

 
ّ
 منـاُ  ظهـرو هــ794 ات الكتبـي شاكر البن «التواريخ عيون»والكتاض الموسوعي

، هــ252 - 211 مـن البـنوات َ ـمَّ ، م1119 بيـروت يف حـاطوم الـدين نور بتحقيق جز ٌ 

ا  منا بَتحِقي ق د. فيصل البامر ونبيلة عبد ببغداد أجزا  أربعة وصدرت المـنعم داود، بـد  

 حتـ  سـنة 1177من سنة 
ّ
ر والمملـوكي هــ، 919م، و مَّ شعرا  العصر العباسي المتظخِّ

 «العبـاض الزاخـر واللبـاض الفـاخر»  يف أجزائا، وكذلك الحـال مـد معجـم من وير ترتي

ـَق الشـيُخ محمـد حبـن مل ياسـين مـا وجـدُا 952 لر ي الدين الصغاين ات هــو، إذ  حقَّ

ــف ولــيس علــ  تبلبــل حــروف المعجــم، وكانــف خمبــة أجــزا  شــملف  بخــطِّ الم لِّ

 اد يف سنوات متفرفة.أحرف  الهمزث والبين والطا  والغين والفا ، ُطبعف ببغد

 الخاتمة

لها فيذه  بعنواهنا واسـم  المخطوطة النافصة هي تلك التي اعتورها النقُص يف أوَّ

لِها ووسطها، أو تلـك أصـاهبا  مصنّفها، أو يكون النقُص يف داخلها، أو يف مخرها، أو يف أوَّ

م جميعها.  الَخر 

قها مح قون كبار وفد ظهرت  كتٌ  لم تصلنا مخطوطا،ا كاملة ، حقَّ ـداث  -قِّ ومن الشُّ

ا  فة، يف مختلف فنون المعارف، ويف أمـاكن مختلفـة -أيض  ، أو أجزا  متفرِّ
، يف جز ي واحدي

دث، وعل  مناهت التحقيق المختلفة.  وسنوات متعدِّ
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 والبدَّ للمحقق من أن  يهرَل إل  طريقين 

 طبوعة.األول  الدراسة الخارجية، الرجول ال  األدلة الببلوورافية الم

.  الثاين  الدراسة الداخليَّة للنصِّ

قـين مـن  والمخطوطات النافصة يج  أن  ال ،مل عل  ابطالق، وبمقدوِر الُمَحقِّ

 يف 
ّ
ــق المــنهت العلمــي ــة إخراجهــا علــ  وف ــِة والمــراس أن  يضــطلعوا بمهمَّ أهــِل التجرب

ق أن يبتعيَن بإخوتِا وهـم يرشـدوَنُا إلـ  مخطوطـ اتي ُأَخـر فـد ال التحقيق، وعل  المحقِّ

يعرفها، تقبُد يف مكتباتي وير مفهرسة أو ال تصُل لها اليـد، أو يظخـذ بمالحتـا،م النقديـة 

م لعمليـة التحقيـق  يف حالة إعادث تحقيِق ما نشـرُا مـن فبـل، ذلـك أنَّ انقـد التحقيـقو ُمـَتمِّ

نـا أمثلـة كثيـرث نفبها، وال بدَّ من التعاون بخرا  كنوز تراثنا بالصـورث العلميـة، وفـد أثبت

قيهــا الصــواض يف  علــ  طرائــق تحقيــق النشــرات البــليمة منهــا، وتلــك التــي جانــ  محقِّ

 إخراجها.

 رضِّ العالمين.
ِ
 والحمُد هلل

 

 المصادر والمراجع

 

 ات بن محمد بن الملك أحاسن المحاسن  عبد .1
ّ
هــو، دراسـة 421 إسماعيل الثعالبي

حة دكتوراا، كليَّة التَّربَية، جامعة األنبـار، وَتحِقي ق ياسر أحمد فيَّاض الفهداوي، أطرو

 م.2221

ـــَعَرا   الملــك المنصـــور  .2 أخبــار الملــوك ونزهـــة المالــك والمملـــوك يف طبقــات الشُّ

هــو، َتحِقي ـق د. نـاظم رشـيد، دار الشـ ون الثقافيـة 917 عمـر األيـوبي ات بـن محمد

 م.2222العامة، بغداد، 



 
52 

، م سبة أم القرم للنشر والتوزيـد، 3، ط الهادي الفضلي أصول تحقيق الرتايف  عبد .3

 م. 1119هـ/1419

 ات بن البارل يف اللغة  أبو علي إسماعيل .4
ّ
هــو، َتحِقي ـق د. هاشـم 359 القاسـم القـالي

 م.1175الطعان، بيروت، 

 ات .5
ّ
ـاس  بـن هــو، َتحِقي ـق سـامي937 تاريخ إربـل  ابـن المبـتويف ابربلـي البـيد خمَّ

 م.1182بغداد، الصّقار، دار الرشيد للنشر، 

ــن  .9 ــاريخ اب ــِا  المعــروف بت ــابر مــن أبنائِ ــات األك ــِا ووفي ــان وأنبائِ م ــاريخ حــواديف الزَّ ت

هــو، َتحِقي ـق د. 738 أبـي بكـر الجـزري القرشـي ات بن إبراهيم بن الَجَزري  محمد

الم تدمري، المكتبة العصريَّة، صيدا  عمر عبد  .م2229/هـ1429، بيروت -البَّ

المجيد دياض، دار المعـارف، القـاهرث،  منهجا وتطورا  د. عبد تحقيق الرتايف العربي .7

 م.1113، 3ط 

ــاهت  .8 ــد المن ــة م ــة مقارن ــدها ادراســة تحليلي ــة ونق ــة واللغوي ــق النصــوص األدبي تحقي

ـان، چالعربيةو  د. عباس هاين الـ م. 2211راخ، ط  م سبة دار الصـادق الثقافيـة، عمَّ

ث الغواص، القاهرث، 2ط   م.2211  دار ُدرَّ

ــد .1 ــرها  عب ــوص ونش ــق النُُّص ــارون، ط  َتحِقي  ــد ه ــة الخــانجي، 7البــالم محمَّ ، مكتب

 م.1118هـ/ 1418القاهرث، 

تهم ومداواث األمـراض العار ـة لهـم   .12 تدبير الُحبال  واألطفال والصبيان وحف  صحَّ

د بن أحمد هـو، تحقيق د. محمـود الحـا  فاسـم 398بعد  يحَي  البلدّي ات بن محمَّ

د، دار   م.1182الرشيد للنشر، بغداد، محمَّ

ــاد األصــبهاينّ  .11 ــراقو  العم ــدث العصــر افبــم شــعرا  الع ــدث القصــر وجري ــة خري تكمل

 ،
ّ
قــُا وشــرحُا الشــيخ محمــد هبجــف األثــرّي، المجمــد العلمــي العرافــي الكاتــ ، حقَّ

 م. 1181بغداد،
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َقـا وذَ 259 بكـار الّزبيـرّي ات بـن جمهرث نب  فـريح وأخبارهـا  الزبيـر .12 يَّلـُا هــو، َحقَّ

ِمّيـة، بيـروت، چوصنَد تتّمتـُا وأثبـَف فهارَسـُا د. عبـاس هـاين الــ راخ، دار الكتـ  الِعل 

 م.2212

هــو، َتحِقي ـق د. محمـد 337 جعفـر البغـدادي ات بـن الخرا  وصناعة الكتابة  فدامة .13

 م.1181حبين الزبيدي، دار الرشيد للنشر، بغداد، 

14.  
ّ
ـــي ـــين يف أســـما  المصـــنِّفين  عل ـــُدرُّ الثم ـــن ال ـــاعي  ب ـــابن الّب ـــروف ب أنجـــ  المع

د سعيد حنشي، دار الغـرض 974 ات قُا وعلََّق عليِا أحمد شوفي بنبين وُمحمَّ هـو، حقَّ

، تونس، 
ّ
 م.2221هـ/ 1432ابسالمي

َم لـُا د. كامـل مصـطف   .15 ديوان الدوبيف يف الشـعر العربـي يف عشـرث فـرون  صـنعا وفـدَّ

 . م1172هـ/1312الشيبي، دار الثقافة، بيروت، 

19.  
ّ
ــق 959 فــِزل ات بــن عمــر بــن ديــوان ســيف الــدين المشــد  علــي هـــو، دراســة وَتحِقي 

 م.2222راخ، رسالة ماجبتير، كلية الرتبية، جامعة بابل، چوتذييل عباس هاين الـ

ديوان محمـد جـواد عـّواد البغـدادي  صـنعة كامـل سـلمان الجبـوري، دار المواهـ ،  .17

 م.1111بيروت، 

 م.1144هـ/1393م ، دار الكت  المصرّية، الَقاِهَرث، أبي ُسل بن شرح ديوان زهير .18

ـاس ات بن شرح القصائد التبد المشهورات  أبو جعفر أحمد .11 د النحَّ هــو، 338 محمَّ

تحقيــق د. أحمــد خطَّــاض الُعمــر، دار الحريــة للطباعــة، مطبعــة الحكومــة، بغــداد، 

 م.1173هـ/1313

ــق د. نــوري حمــود .22 ي القيبــي وهــالل نــاجي، شــعر الراعــي النميــري  دراســة وَتحِقي 

 م.1182المجمد العلمي العرافي، بغداد، 

ّ من الّترميم إَل  التَّجلِي د  مجموعة مـَن البـاحثين،  .21
 ابسالمي

ّ
صناعة المخطوط العربي

 م.2221هـ/1422مركز جمعة الماجد، دبي، 
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علم الَتحِقي ق للمخطوطات العربية بحل تظسيبي للتظصيل  د. فخر الـدين فبـاوث، دار  .22

 م.2225هـ/ 1429لملتق ، حل ، ا

ــي 219 المعتــز ات بــن اهلل فصــول التماثيــل يف تباشــير البــرور  عبــد .23 هـــو، َتحِقي ــق مكِّ

ي البيد جاسم، دار الش ون الثقافية العامة، بغداد،   م.1181البيد جاسم ومحمد مكِّ

اخ، دار الفرات ابعالميَّة، بابل،  .24  .م2228فوات الّدواوين  د. عباس هاين الجرَّ

د .25  ات بن فوات الوفيات والذيل عليها  محمَّ
ّ
هـو، َتحِقي ق د. إحبان 794 شاكر الكتبي

 م.1174عباس، دار صادر، بيروت، 

ــد  .29 ــاين ود. ســعيدث محم ــا عن ــد زكري ــق النصــوص  د. محم ــاهت البحــل وتحقي يف من

 م.1111رمضان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

ــاس  .27 ــق  عب ـــيف نقــد الَتحِقي  ــة، بغــداد، 1راخ، ط چهــاين ال ــة العام   دار الشــ ون الثقافي

 م.2229  دار الينابيد، دمشق، 2م، ط 2222

 م.1179، بيروت، 5فواعد تحقيق المخطوطات  د. صالح الدين المنجد، ط  .28

هـو، 282 أبي طاهر طيفور البغدادي الكات  ات بن اكتاضو بغداد  أبو الفضل أحمد .21

ــون َنَشــَرُا َعــن ُنبــَخةي َفرِ  ــائعة د. إحبــان ذنُّ َم لــُا وجمــد بعــد نصوصــا الضَّ ــَدثي وَفــدَّ ي 

 م.2221هـ/ 1432الثامرّي، دار صادر، بيروت، 

مــان وأنبائِــِا ووفيــات  .32 المختــار مــن تــاريخ ابــن الَجــَزرّي  الُمَبــمَّ  تــاريخ حــواديف الزَّ

ــد ــِا  محم ــن  أبنائِ
ــان مِ ــابر واألَعَي ــن األك ــراهيم ب ــن إب ــي بكــر الجــزرّي الق ب رشــي أب

 ات بن أحمد بن هـو، اختيار شمس الدين محمد738 ات
ّ
َهبِي هــو، 748 عثمـان الـذَّ

، بيروت، 
ّ
دراسة وَتحِقي ق خضير عباس محمد خليفة المنشداوّي، دار الكتاض العربي

 م.1188هـ/1428

ـَفِدّي ات بـن المختار من شعر ابن دانيال الحكـيم  خليـل .31 َقـا 794 أيبـك الصَّ هــو، َحقَّ

 م.1171محمد نايف الدليمي، مطبعة جامعة الموصل،  وعّلق عليا
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ـَعَرا   أسـعد .32  ات بـن المذاكرث يف ألقاض الشُّ
ّ
هــو، َتحِقي ـق شـاكر 957 إبـراهيم النّشـابي

  دار الينـــابيد، 2م. ط 1187  دار الشـــ ون الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد، 1العاشـــور، ط 

  تمــوز للطباعــة 4م. ط 2212  رنــد للطباعــة والنشــر، دمشــق 3م، ط 2229دمشــق، 

 م.2212والنشر، دمشق 

 وِهـالل نـاِجي، بيـروت،  .33
ّ
ـوِدي القيِبـي َواوين  د. نـوري حمُّ المبتدرك عل  ُصنَّال الدَّ

 م.1118عالم الكت ، 

َعَرا   المرزبـاين ات .34 ـة د. عبـاس هـاين الــ384 معجم الشُّ راخ، دار چهــو، َتحِقي ـق وَتتِمَّ

 م.2212الكت  الِعل ِمّية، بيروت، 

ت البحل وتحقيق النصوص  د. يحي  وهيـ  الجبـوري، دار الغـرض ابسـالمي، منه .35

 م.2228تونس، 

  بن ُنزهة الملك يف وصف الكل  والمكلبين  محمد .39
ّ
هــو، 942 الخيمـي ات بـن علي

 .3178مخطوط دار الكت  التاهريَّة بدمشق، رفم 

ـــل .37 ـــات  خلي ـــوايف بالوفي ـــن ال ـــك الصـــفدّي ات ب ـــا  د. رمضـــا794 أيب ن هــــو، باعتن

ان،  عبـــد اض، فرانـــز شـــتاينر بفيبـــبادن، مطـــابد الجمعيـــة العلميـــة الملكّيـــة،عمَّ التـــوَّ

 م.1171هـ/1311

د .38 اح ات بن داود بن الَوَرَفة يف أخبار الشعرا   لِمحمَّ ـة د. 219 الجرَّ هــو، تحقيـق وتتمَّ

 م.2214راخ، دار صادر، بيروت، چعباس هاين الـ

 المقاالت:

علي الخافـاين، مجلـة ااألفـالمو، البـنة األولـ ، الجـز  اآلثار المخطوطة يف النجف   .31

 م.1194 ،الرابد

ســـليمان  بـــن أثـــر العوامـــل البشـــرية يف  ـــيال الـــرتايف العربـــي ابســـالمي  د. عابـــد .42

، مجلة 
ّ
 م. 2227هـ/1428، العدد التاسد، «تراثيات»المشوخي
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زّي ات بن اهلل األ داد  عبد .41 ين مل ياسين، هـو، َتحِقي ق د. محمد حب233 محمد التوَّ

 م. 1171، 3، العدد 8، مت «الموِرد»مجلَّة 

راخ، مجلُة مجمـد چديوان مجير الدين ابن تميم... نترات ومبتدرك  عباس هاين الـ .42

 م. 2223، 2، الجز  78اللغة العربية بدمشق، مت 

هـو، َتحِقي ق د. محمد حبين مل 211 كيبان ات بن شرح القصائد الببد  أبو الحبن .43

 م.1111، 4، العدد 27، مت «الموِرد»لَّة ياسين، مج

اد معـروف، مجلـة  «تـاريخ إربـل»العثور عل  مجلَّد من  .44 البـن المبـتويف  د. بشـار عـوَّ

 م.2212، 1،   59معهد المخطوطات العربية، مت 

  د. عباس هاين الـ .45
ّ
راخ، مجلة مجمد الّلغة العربيَّة چالمبتدرك عل  ديوان ابن الرومي

 م.2212، 2،   85بدمشق، مت 

49.  
ّ
هـو، َتحِقي ق د. حاتم صال  الضامن، 437بعد  خلف الكات  ات بن موادُّ البيان  علي

 . 1181، 18، مت «الموِرد»مجلَّة 

َقـا وشـرحا  .47 النحُف وبيـان حقيقتـا ونبـذث مـن فواعـدا  محمـود شـكري اآللوسـي، َحقَّ

 م.1188، 3، الجز  31محمد هبجة األثري، مجلة المجمد العلمي العرافي، مت 

جعفـر  عبـاس هـاين  بـن لقدامـة >الخرا  وصناعة الكتابة»نصوص مفقودث من كتاض  .48

 م.1111شباط،  -، كانون الثاين 191الجراخ، مجلة الفيصل، العدد 

الرازق حويزّي، مجلة مفـاق الثقافـة والتُّـَرايف، العـدد  نقٌد ألربد نشرات تراثّية  د. عبد .41

 م. 2212و هـ/ يناير اكانون الثاين1431، محّرم 98

هــو بـين المطبـول والمخطـوط... نتـرات نقديـة  د. 219 االورفةو البن الجـراح ات .52

اخ، مجلة اعالم المخطوطات والنوادرو، مت چَعبَّاس هاين الـ  م.2213، 1، ل 18رَّ
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 صفحات من تاريط المخطوطات المصحفية الملكية المملومية

 : مصح  المل  المظفر الظاهر بيبرس الجاشنكير نموذجا

 دراسة موديكولوجية

      

 هراق أحمدإمريم   

 باحث بالمرمز الوطني للبحوث العلمية 

 باريس -مدير المؤسسة الفرنسية للدراسات األماديمية 

 

روم أن فرتث حكم المماليك، لعوامل شت ، تعد من المراحـل التاريخيـة الغامضـة 

 ينكـرا اال جاحـد او مكـابر. اال ان سالطينها خلفوا من ميات المجـد ومثـار العتمـة مـا ال

حقبة شهدت خاللها أرض مصر والشام هنضة عمرانية وحضـارية كـ م وحركـة ثقافيـة 

وعلميــة عتمــ ، ترجمــف لهــا المــدارس العــامرث والمكتبــات الزاخــرث وبيوتــات العلــم 

الوافرث، وويرا كثير. وكف  با فخرا أن هذا الدولة التي فر ف هيبتها عل  اعدائها كثـر، 

الطينها جبابرث المغول وصـناديد الصـليبيين كبـروا شـوكتهم، ظلـف تحمـل رايـة فهر س

ابسالم عالية خفافة بـتلكم الـديار العـامرث فرابـة ثالثـة فـرون لـم تنقطـد. يف تلـك األيـام 

حيـل  (1)هــو721 الغابرث، لمد بين نجوم الدنيا، نجم ركن الدين بي س الجاشـنكير ات

                                                 
اهلل المنصــوري الجاشــنكير، مــن مماليــك الملــك  بــن عبــد البــلطان الملــك المتفــر ركــن الــدين بيــ س و1ا

قي عل  ذلك إلـ  أن صـار مـن أكـابر المنصور فالوون ال جية. تظمر يف أيام أستاذا المنصور فالوون، وب

بن فالوون، بعد  بن فالوون. ثم لما تبل طن الملك الناصر محمد األمرا  يف دولة الملك األشرف خليل

. فظفام عل  ذلـك سـنين إلـ  أن هـ 918 مقتل أخيا األشرف خليل، صار بي س الجاشنكير استادارا، سنة

وفــد االتفــاق بــين األمــرا  علــ  ســلطنة بيــ س   ــجر الملــك الناصــر وخلــد نفبــا مــن الملــك، عنــدها

 و إال أن االمور لم تبتقم لبي س الجاشنكير الذي لم يكن محبوبا عند المصريين ببب  سـالجاشنكير. 

األحوال االفتصادية والبياسية ويف عهدا انخفد منبوض النيل وارتفعف األسعار وفشا الوبا  والحـف 

 = قــبد علــ ف الحكــم،الملــك الناصــر إلــ  إلــ  عــودث  ممــا أدم. يف األفــق ،ديــدات مغوليــة وصــليبية
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ن وـدا مـن كبـار األمـرا  يف دولـة ألـ  إيف سلك الجنديـة،  تدر  الرجل يف الَحَلَقة وترف 

هـو. درجة سنية نال بعـدها أخـر، يـوم تربـد  913 فالوون ات بن الملك األشرف خليل

بعـد مقتـل  هــو علـ  عـرش مصـر وذاك741فالوون الملق  بالناصـر ا بن األمير محمد

 . (1)تاذ الداروستادارا اأسأ، حيل نصبا، بعد سنوات معدودات، أخيا األشرف خليل

أمام سعة الرزق وعلو اليد، روم ما نزل بالعامة يومها من ألوان الشدائد عـدم فيهـا 

الواصل، رأم ركن الدين بي س، وهو يومئذ أمير لم يجلس بعد عل  سرير الملك، مـن 

الواج  شكرا للنعمة، ان يذر للخلف ما يشهد با البلف بعلو الهمة ونبل البـجية. فمـا 

 (2)هــو 711 ات الوحيـد بـن محمـدسظل صاح  الخط الرائق، وحيد زمانا   كان اال ان

ن يحرر، برسما، مصحفا شريفا يكون لا يف الدنيا ذكرا ويف اآلخرث دخرا. ختمة سـباعية أ

شــريفة نــال ذاك الخطــاط األلمعــي شــرف تحريرهــا بالقــاهرث المحروســة، وفقــا لروايــة 

هـ، سنوات ثاليف 725و 724ا بين سنتي بي عمرو، وفق بخراجها للنور مأالدوري عن 

 فبل ان يتبلطن المملوك. 

                                                 
 ،لكن الناصر أمر بخنقا ،ذنوبا وأفر هبا بي س وطل  العفو افعدد ل .مقيدا بالحديد يابي س وحمل إل =

تـابكي، . النجوم الزاهرث يف ملـوك مصـر والقـاهرث، ابـن تغـري بـردي األودفن خلف القلعةهـ 721سنة  فخنق

 .311، ص2. البلوك لمعرفة دولة الملوك، المقريزي،  138، ص8دين،  ت . محمد شمس ال

ستادرية، لف  فارسي معناا وكيل الخر  أو الم نة، ومعناا االصطالحي يف دولـة المماليـك ستادار واألاأل و1ا

وظيفة من وظائف أرباض البيوف ومو وعها التحديف يف أمـر بيـوت البـلطان كلهـا اأسـتاذ الـدارو مـن 

الشراض والحاشية والغلمان وإليا أمر الجاشنكيرية، ولها تصـرف تـام يف اسـتدعا  مـا يحتاجـا المطابخ و

كل من يف بيـف البـلطان مـن النفقـات ومـا يجـرم مجـرم ذلـك للمماليـك وويـرهم. صـب  األعشـ  يف 

 .22ص  4نشا  القلقشندي،   صناعة اب

لوحيـد الزرعـي المعـروف بـابن الوحيـد بـن ا بـن يوسـف بـن شـريف اهلل محمـد عبد وبأُولد شرف الدين  و2ا

هــ، وتلقـ  علومـا فيهـا. فـظلّم بعلـوم الحـديل والعربيـة، ومـال إلـ  األدض،  947الكات  بدمشـق، سـنة 

واستهواا الخط والكتابة، فارتحل بتقانا وأخذا عن أعالما، فدخل بعلبك والحجاز والعراق، واجتمـد 

اطي عصـرا. خـدم ابـن الوحيـد عنـد جماعـة مـن بيافوت المبتعصمي، ال  حين ان صار مـن أشـهر خطـ

األعيان، ودخل ديوان ابنشا  يف الشـام ومصـر، واشـتهر بنبـخ المصـاحف وزخرفتهـا وتـذهيبها، فكـان 

هـ. النجوم الزاهرث يف ملوك مصر والقاهرث، ابن تغري بـردي 711 يهبها بظثمان عالية. تويف رحما اهلل سنة

 .138، ص8تابكي،  األ
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 الختام، بببد الختمة الشريفة األول ثم البابد،  ةصفح

 تبوح باسم الخطاط، رسم صاحبا وتاريخ الختام
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 الختام، بببد الختمة الشريفة األول ثم البابد،  ةصفح

 ، رسم صاحبا وتاريخ الختامتبوح باسم الخطاط
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ن زامن استهالل تحرير مصـحف األميـر بيـ س أولعلا من عجي  المفارفات 

هــو بالقـاهرث، محملـين  729 يعقـوض ات بـن نزول رسل البـلطان المرينـي يوسـف

هبدية ملكية سنية  مصحف جليل وشي بصـفائ  الـذه  ونتـم الجـوهر واليـافوت، 

جمد الورافين لمعانـاث تـذهيبها وتنميقهـا، والقـرا   خطا البلطان بيمينا. ربعة جليلة،

فيا تـراا وفـد أ. (1)لضبطها و،ذيبها، فاصدين هبا بيف اهلل الحرام بنية وففها وففا م بدا

من ذلك شـي  يف نفبـا، دفـد بـا الـ  بـذل ألـف وسـتمائة دينـار ذهبـا، محاكـاث لربعـة 

 سلطان المغرض؟ 

التـاهر بيـ س، يومهـا بعـد أميـرا، أنفـق  ثبتف اآلثـار ان الملـك المتفـرأنعم، لقد 

ن الوشـاث حر ـف األميـر، أشـارت أعل  مصحفا الشريف خيرا كثيرا ولـم يبخـل. كمـا 

لفـا أخـر لنفبـا ددخل يف الربعة ستمائة دينار ذهبـا، بينمـا اأن ابن الوحيد الكات  إفالف  

. وأنـ  مرأخـلـة ن التاهر بي س لم يلق للمرجفين باال، بل زاد الخطاط جمأكاملة. إال 

ي المصـحف نبـخا، رتنـا كـان يشـأن ال يفعل والرجل طارت باسما الركبان، اشُتهر ألا 

نا فعل، حيل أن هذا المصحف الشريف هـو أو تذهي ، بظلف. والحمد هلل أدون تجليد 

 .(2)أثر الخطاط الوحيد الذي وصلنا

المين دفعـف هـل ابسـالم لكـالم رض العـأن النتـرث المقدسـة التـي كنهـا أال مرا  

بعدد منهم، ألـوف م لفـة، الـ  تـذهي  المصـاحف وزخرفتهـا، رعايـة اتفقـف وميـولهم 

ن صار هذا الفن مـن أسـم  فنـون النبـاخة، أجلهـا. أل  إكبارا، إلتعتيم القران الكريم و

بيد ان والبية المصاحف المملوكية، البلطانية منها خاصة، تعمد أرباهبا ان تـوحي زهـدا 

ن ال يعكـس بـذخا وعلـوا، أمنهم بظن مـن موجبـات المصـحف الشـريف يمانا إوكبورا، 

                                                 
 .724، ص2معرفة دول الملوك، المقريزي،  البلوك يف  و1ا

، 3بـن شـاكر الكتبـي،   . فـوات الوفيـات، محمـد54و353، ص3الدرر الكامنة، ابن حجر العبقالين،   و2ا

 . بيروت.312ص



 
92 

. علـ  عكـس ذلـك تمامـا، أحـديف (1)يضد هبـا نفبـا يف منافبـة والـنص الربـاين المجيـد

مرا لم يكن متعارفا، وسـلك سـبيال لـم يطرفـا سـابق. والـذي يغلـ  علـ  أاألمير بي س 

نـا كتـ  لربعتـا إفة حيـل التن، أن طوية الرجل، وال نزكـي علـ  اهلل أحـدا، كانـف صـاد

ل  يد وتحولف مـن إالبنية هذا الخلود بل وكاملة، روم صروف الدهر. فتدبدض من يد 

. (2)ن حصلتها المكتبة ال يطانية بلندن، يف منتصف القـرن التاسـد عشـرأل  إل  دار إدار 

 Émile ولعلـا مـن المحتمــل جـدا أن يكـون المبتشــرق الفرنبـي إميـل بــريس دافـين

Prisse d’Avennesفد رأم هـذا الربعـة البي سـية حينمـا كانـف بعـد ا م1871ت  و

ــة  ــمن  ــة ال يطاني ــتقر بالمكتب ــة المتحــدث وتب ــدخل المملك ــل أن ت ــاهرث، أي فب بالق

ــل  ــادرث. حي ــذائد الصــيف أن مصــحف إمجموعــة المصــاحف الن ــا ال ــر يف كتاب ــا ذك ن

  بــاريس ســنة هـــو، نقــل الــ 123 البــلطان األشــرف أبــو النصــر فانصــوا الغــوري ات

ن اشـرتاا تـاجر يونـاين مـن حـارس تربـة البـلطان المملـوكي، حـين ُأمـر أم، بعد 1858

   .(3)بإصالح فبتها المتآكلة

ن توفـف األمـوال علـ  إهـل الـدثور طمعـا يف األجـور، أوبما أن البنة جرت بـين 

اختالف مصادرها ومقاصدها، صدفة جارية تتقدمها المصاحف الشريفة، وهـ  األميـر 

هـل لصـاحبا. نقـول أن كـال مـن همـا أس لجامد الحكم مصحفا الشريف، يقينا منـا بي 

، والذي أشـار بـان صـاح  (4)هـو وهو المتظخر زمنا 121 وففا بجامد الحكم إياس ات

 .  (5)مر بو عها بخانقاا المشهورثأالربعة 

                                                 
 و. arabe 5848، ونجلا البلطان فر  ا(arabe 5845ينتر، مثاال ال حصرا، مصحف البلطان برفوق ا و1ا

ن فامف أبعد  ،م1858حزيران  12يوما الجمعة ة يف ملك المكتبة ال يطانية بلندن، و دخلف الربعة البلطاني2ا

 ، المتخصصة يف بيد وشرا  الكت  النادرث.T & W Booneمن الشركة ال يطانية المعروفة  هابابتياع

و3ا  Émile Prisse d'Avennes, L'art arabe d'après les monuments du Kaire: 

depuis le VIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, p. 259. 
 .124، ص1بدائد الزهور يف وفائد الدهور، ابن إياس،   و4ا

 =مـــن ابتـــدا خانقـــاا بيـــ س الجاشـــنكير أو الخانقـــاا البي ســـية أنشـــئها البـــلطان بيـــ س الجاشـــنكير  و5ا
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ل  مكة يف صحبة رسل إهـ، 724ن البلطان بي س خر ، سنة أالذي ال ري  فيا، 

طان المغرض بنية أدا  فريضة الحت، وذاك بعد ان انته  من ترميم ما تشعف وبنيان ما سل

هـ، من دكة الزلزلة يومها ما اعرتاا. حت  إذا 722،دم من جامد الحكم الذي اعرتاا سنة 

هـ سالما وانما، وجد ختمتا المببعة اكتمل شـاهنا، فـظمر بوففهـا 725عاد من حجتا سنة 

ان  خزانة كت  حبس هبا نحو خمبمائة سفر يف شت  فنـون العلـم، بالجامد المذكور بج

َويري . خــ  يشــهد علـ  صــحتا مــا ذكــرا النـّـيقـرأ منهــا يف كــل يــوم جمعـة، فبيــل الخطبــة

هــو يف  852 هــو يف وفياتـا، وابـن حجـر ات 794 هـو يف أربا، والصـفدي ات 733 ات

ر بيـ س امـر بتشـييد خانقـاا سـنة . كما يعززا ما نقلا أصحاض التواريخ بان األميـ(1)دررا

مـر أفـالوون  بـن هــ، م كـدين بـظن البـلطان محمـد721ال سـنة إهـ، فلـم تبـتكمل 729

بإعدامــا خنقــا البــنة نفبــها، فلــم تطظهــا فــدماا. ثــم هــ ، نــزوال عنــد فــول المقريــزي 

فالوون فض  بظخذ كل مـا  بن ن البلطان محمدأنا ال يفوتنا إنا عمرها، فإهـو  845 ات

 بدا ال ينتفد هبا أحد.أوالق أبواهبا كي إو فيها

                                                 
 بـن لناصـر محمـدهــ، فـبد عليـا ا 721هــ، وفـف أن كـان أميـرا . وعقـ  الفـراغ منهـا عـام  729سـنة   =

الـذي يعلـو  الرخـام يف. وفد جـا  يف شـريط الكتابـة المنقـوش مر بخنقاأن أبعد فالوون، ثم أمر بإوالفها 

حنية المـدخل مـا نصـا  ببـم اهلل الـرحمن الـرحيم، أمـر بإنشـا  هـذا الخانقـاا البـعيد، وففـا م يـدا علـ  

رحمتا يـوم  الراجياهلل الفقير إليا  عبدجماعة الصوفية من فيد اهلل تعال  ركن الدين بي س المنصوري 

القدوم عليا  اعف اهلل ثوابا وزك  أعمالا ويبر لا أسباض ما نشط إليا من المعروف بآمالا بمنـا وكرمـا 

ن التـاهر بيـ س رتـ  هبـا أربـد مائـة ُمريـد أ. وفد ذكـر المقريـزي وأفضالا وصل  اهلل عل  سيدنا محمد

ئـة جنـدي، يصـلون لـيلهم بنهـارهم، هـ ال  بالـذكر والصـالث وأولئـك وبالرباط الذي شيدا ال  جانبها ما

ن تصير منارا يهتدم با، رت  بالقبة درسا للحديل الشريف، وبالشباك أجل أبالمصابرث والمرابطة. ومن 

رزافها فيتعطل مبارها، وفف عليها عددا من الضـيال أالكبير فرا  يتناوبون فيا ليل هنار. وحت  ال تتوفف 

جـل أل  جان  ويرها بالقـاهرث. فجـا ت دار الصـوفية إرض مصر أماث والجيزث والصعيد من بدمشق وح

ــا و ــار، أتقنهــا صــنعة وأوســعها مقــدارا وأخانقــاا بالقــاهرث المحروســة بنيان روــدها نعمــة. الخطــط واآلث

 . 17و 419، يف 2المقريزي،  

. الـدرر 125، ص3وفيـات، الصـفدي،  . الـوايف بال58، ص 32هناية األرض يف فنون االدض، النَـَويري،   و1ا

 . 453، ص3الكامنة يف اعيان المائة الثامنة، ابن حجر العبقالين،  
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صفحة تحديدا، يف ورق بغدادي  2188الوحيد ختمتا يف  بن نبخ الخطاط محمد

عر ا، بخط بـديد هنـل مـن ينبـول الثلـل الجلـي، بمـا   32سم طوال و 48كامل، مقاسا 

ذه  كلا. ربعة تجبـدت يف سـبعة أجـزا  كبـار مجلـدث تجليـدا فـاخرا محكمـا ومـذهبا، 

با ال  جنـ  وزخرفـة منمقـة تظخـذ العـين وتـبهت الخـاطر. فغـدم مصـحف البـلطان جن

ثريـة فريـدث خلـد،ا أيـادي مبـدعين حـاذفين، أسلطانا للمصاحف، جوهرث يتيمة وتحفـة 

 .  (1)نبخف بما  ذه  كلا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

يفتت  كل جـز  مـن الختمـة المباركـة علـ  صـفحتين متقـابلتين، وذاك تبعـا لتقنيـة 

أبو بكـر باجتين واية يف الجمال والجالال، تتباه  كالهما بزخرفة مذهبة نمقها المرمث، دي

والذي عال نجما يف فن التذهي ، حيل لـم يـرتدد  المبادرو المعروف بصندلو بن محمد

 . (2)باالشهار بنفبا يف موا د شت ، تنبيها عل  جالل شظنا وعلو فدرا

                                                 
 للوفوف عل  هذا الربعة البباعية الجليلة كاملة، ينتر هذا الرابط  و1ا

https://www.bl.uk/collection-items/sultan-baybars-quran#  
بن المبادر، المعروف بصـندل، الفنيـة يف التزويـق، المصـحف المملـوكي الـذي  من اعمال أبو بكر محمد و2ا

جــز ،  32هـــ، يف 732نصــاري المتطبــ ، ســنة بــن يحــي األ بــن كمــال حمــدأنبــخا الخطــاط المصــري 

 بة جبرت بيتي بدبلن. توالموجود حاليا بمك

https://www.bl.uk/collection-items/sultan-baybars-quran
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ه  ويــر المزمــك، فقــد أشــهر هــذا ن المــذإولبعــد الشــقة وعتــيم الجهــد، حيــل 

اهلل  عبـد بـن يدغـديأاألخير بنفبا يف مبتهل الببد الرابد والبابد، فبطر اسما كـامال  

ر ـيتهما أ، مشعرا بما  الذه ، يف فل  خرطوشـين يف أعلـ  وأسـفل الصـفحة، البدري

خ زرفا ، م طران بجدولين، األول أحمر والثاين مذه ، مشيرا يف الوفـف ذاتـا الـ  تـاري

 . (1)الختام  سنة خمس وسبعمئة

 

 

 

 

 زمك هذا الببد الشريف واخوتا

 

 

 

 

 ل  اهلل تعال  الراجي عفوإالعبد الفقير 

                                                 
اهلل البـدري الفنيـة يف التـذهي ، المصـحف المملـوكي الـذي نبـخا الخطـاط  بن عبـد يدوديأمال عأمن  و1ا

هـ، لحزانة البلطان الناصـر، والموجـود حاليـا 713بن داوود، سنة  بن شادي المصري شادي ابن محمد

 ستانبول. إبمتحف الفنون ابسالمية ب
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 اهلل عبد بن يدغديأاهلل ورحمتا 

 

 

 

 عفا اهلل عنا يف سنة خمس وسبعمائة البدري

ية وتبعا لتقنيـة المـرمث المتصـاهرث مـد تقنيـة الببـاط، جـا ت الزخـارف االسـتهالل

ــة  ــة دفيق ــة متناســقة ونباتي ــين هندســية متداخل ــة مزجــف ب ــة متباين ــظلوان فاره مخضــبة ب

متشــاجرث، ال يشــبا بعضــها بعضــا. فجــا  البــبد األول، زخرفــة صــفحتيا المتــواجهتين، 

إطــارات ثــاليف متواشــجة متنافبــة، طــوق بعضــها بعضــا. األول ذو زخرفــة نباتيــة ذهبيــة 

ر ـيتا أرا ثانيـا اثبـف يف أعـالا واسـفلا خرطوشـا مورفة اتصل أولها بآخرها، اكتنف اطا

بـيد ناصـد، بـالخط أزرفا  الَزَوردية، عزز بزخرفة نباتية متشـعبة، سـطر خاللـا، بمـداد 

ٺڀڀڀپپپٻ ٻٻٱ }الكــويف فولــا تعــال   

ما ابطار الثالـل واألخيـر، فقـد احتضـن زخرفـة أ[. 80-77]الوافعة   {ٺٺٺ

بيضا  عريضة، فلبهـا نجمـة ثمانيـة ار ـيتها زرفـا  الَزَورديـة وحدا،ا هندسية، حدودها 

بـيد أأيضا، زينـف بزخرفـة نباتيـة برعميـة أفعوانيـة، سـطر خاللهـا بخـط النبـخ، بمـداد 

 نا الببد األول.ظناصد، كلمة تنبا القار  ب
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ــين، تجلــف ســورث الفاتحــة علــ  صــفحتين  ــوارت الصــفحتين األوالت ــ  إذا ت حت

ليهـا، يف إين تبعا لتقنية المرمث المعروفة،  من إطـار زخرفتـا حبـال متعانقـة،  ـم متقابلت

ينعف خاللها وريدات يافوتية، و د أسفلها، خرطوش زين بزخرفة نباتية هبية أعالها وأ

ل  جانبيا حلقتين اثتنيتن األول  عند رأسا والثانية عند فدمـا، معـززتين بثالثـة و ـعف إ

 بة مرتاكبة. يبنهما، جا ت عل  شكل ف
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بريز سورث الفاتحة التي سطرت ميا،ا الببد بليقـة الـذه  الخـالص، إوكي يشرق 

ن أاهلل البـدري  حمر يافو  زاد نـورا الضـيا  نـورا. بعـدا، ارتـظم عبـدأرسم اسمها بمداد 

ية من ميات الفاتحة البـبد، يف فلـ  زركشـة بديعـة تبعـا لتقنيـة البـح  التـي ميجعل كل 

وختامــا، كلــل مــا بــين البــح  بنجــوم مبدســة متصــاهرث، اختلقتهــا المدرســة الصــينية. 

رصعف عيوهنـا نقطـا حمـرا  تـارث، زرفـا  أخـرم، أ ـفف علـ  النضـارث عمقـا وجمـاال 

سباعها تبتوففنا أوجالال. وعل  هذا المنوال جرم تنميق بافي الربعة، ورث كل سبد من 

خـرتين مزركشـتين، الكـل ألتين، تليهما صـفحتين نضارث صفحتيها االستهالليتين المتقاب

بزخارف هندسية رشيقة ونباتية دفيقة، ال ح  للشبا بين أولها ومخرها، طعمف جميعهـا 

زرق داكن ومنفـت ، أبالذه  الخالص ورونقف بحزمة من األلوان القشيبة، وزعف بين 

 رجواين وشفقي.أحمر أو
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 الببد الثالل والبابد صورث تو يحية لزخرفة
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 صورث تو يحية لزخرفة الببد الثالل والبابد

وال  جان  هذا الصـرث مـن الزخـارف القشـيبة، وظـف صـندل المـذه ، نمـاذ  

ــار ــارا ترشــد الق ــريفة، جــا ت من ــة الش ــات ســور الختم ــف مي ــة إ  اخــر تخلل ــ  تجزئ ل

ربـال والبـجدات فعلـ  نصـاف واألمـا األأعشار يف شـكل حلقـة، المصحف. فجبد األ

فصــلف بــين اآليــات بــدون تــرفيم، ن مصــاحف العصــر المملــوكي أشــكل جــوزث. وبمــا 

ليها بوردث كروية مذهبة ذات سـتة بـتالت تـارث إشير أمرث عالمة هامشية خاصة، فقد مبت

 بـن لمعـي محمـدمـا المـتن المبـارك، فقـد حـ ا خطاطنـا األأثناعشرية أخـرم. إوبنجمة 

ن االســتهالليتين وســف يف يســطر يف الصــفحتأربــد أالــ  معوذتيــا، تــا حالوحيــد، مــن فات

وريبـا أيضـا، كـون والبيـة المصـاحف المملوكيـة اعتـاد البافي، بما  ذه  كلا. أمـر نـراا 

ــة،  ــذا إشــارث إخطاطوهــا و ــد ســطورها فردي ــا، بخــالف ه ــد الخــالق وتنزي ــ  توحي ل

 المصحف الشريف. 
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ــة األلــ  جانــ  عــدد مــن الرتكيبــات اإو  بــنا نيقــة والرشــيقة، عمــد الخطــاطلفني

رسال الحـرف األخيـر مـن البـطر، وفتمـا كـان مطواعـا إل  إل  مخر، إالوحيد، من حين 

خـاذث، جريـا علـ  مـا دأض عليـا أو المـد، مضـفيا علـ  الصـفحة فافيـة بصـرية أرسال لإل

مـة  هنـت يف مخطوطتـا اليتي (1)هـو 618 أساتذث هذا الفن من أمثال يافوت الموصلي ات

حمـر ُشـعر بثـان اسـود دفيـق، اسـتثمر أما عناوين سورا، فقد رسـمف بمـداد أ. (2)البالوة

 لضبط ونقط مياتا، خالفا للهمزات والشدات والبكنات، فقد نبا إليها بمداد مائا أزرق. 

                                                 
قــ  أمــين الــدين، المعــروف بــالملكي، نبــبة إلــ  اهلل الموصــلي الكاتــ ، المل بــن عبــد أبــو الــدر يــافوت و1ا

بـن ملكشـاا األكـ . كتـ  الكثيـر وانتشـر خطـا يف  بـن محمـد بـن سـلجوق البلطان أبـي الفـت  ملكشـاا

ثة الكاتبة شهدث بنف أحمد اببري الدينوري. ولـم يكـن يف  اآلفاق، بعد ان أخذ الخط عن الشيخة المحدِّ

ي دي طريقة ابن البواض يف النبخ مثلـا، مـد فضـل وزيـر ونباهـة مخر زمانا من يقاربا يف حبن الخط وال 

 ٨١٦النبخة تبال بمائة دينار. وافتا المنية بالموصل سـنة  للجوهري، >الصحاح<تامة، وكان مغرم  بنقل 

هـ، وفد أسن وتغير خطا من الكـ ، رحمـا اهلل تعـال . النجـوم الزاهـرث يف ملـوك مصـر والقـاهرث. جمـال 

 بن تغري بردي. وفيات األعيان وأنبا  أبنا  الزمان، ابن خلكان.  سن يوسفالدين أبو المحا

 مخطوطة خاصة بيعف بالمزاد بلندن.  و2ا
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 7الببد الرابد، ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8الببد الخامس، ص
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 بيعف بالمزاد بلندنهـو، 918يافوت الموصلي اتهنت البالوة لمخطوطة صورث من 

 

الوحيد يف خط الُمحقق الذي بـا، ال  بنا نا يحق لنا ان نتبائل عن سب  زهدأوير 

بغيــرا، جــرت عــادث الخطــاطين المصــحفيين نبــخ والبيــة المصــاحف المملوكيــة زمنــا، 

معقـدث، واصطف  خط الثلل الجلي الـذي والبـًا مـا يـرتابط ويتقـاطد يف أشـكال متدفقـة 

ام ألن خــط الثلــل أليــق لليقــة  ؟لرســم ميــات الختمــة الشــريفة. أنــزوال عنــد روبــة األميــر

لقد كـان اسـتخدام هـذا النـول مـن الخطـوط لنبـاخة ختمـة  ؟الذه ؟ ام تمف علل اخر

كاملة أمرا  نادرا  يف ذاك العصر، مما يدل وي كـد علـ  مـدي أهميـة ومكانـة هـذا النبـخة 

 ريف. ابستثنائية للمصحف الش

ولكي ال نعود القهقرم، صفر األيدي خائبين، سنحاول ابجابة عل  س ال يطرح 

م أنفبا ال يفتظ يروادنا  هل حرر الخطاط النص القرمين بما  الـذه  أوال ثـم شـعرا ثانيـا 

 العكس؟

ن الخطـاط نبـخ ميـات الختمـة الشـريفة، جـز ا بعـد جـز ، أليا الرأي إالذي يميل 

سـود دفيـق أم نجهل ماهيتا، فبـل ان تشـعر جوانحهـا تباعـا بمـداد بليقة الذه  أوال، بقل

ن ابـن الوحيــد اطمــان لهـذا المــنهت كونــا أيكـاد ال يبصــرا الحـاذق المتمــرس. والتــاهر 
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ليق بخرا  النص القرمين الشريف بليقة الذه  يف أهب  حلة وانضر صورث، متحاشـيا األ

والتـي كانـف تـ ز خلـال بينـا يحـط ال امت العتيقة التي خضعف لها المصاحف المبكرث 

 . (1)من فيمة العمل الفني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، AKM480ل  القرن الثاين الهجري، إصفحة من مصحف شريف يعود 

 وا خان بتورنتوبمتحف األ

 

 

                                                 
نشـا، القلقشـندي، عش  يف صـناعة ابصب  األ ل  إحول ليقة الذه  وكيفية تحصيلها ومعالجتها، يرجد  و1ا

واص، القللوسـي االندلبـي، . تحف الخواص يف طرف الخـ1112، دار الكت  المصرية، 497، ص2 

 بــن علــي بــن . المخــرتل يف فنــون مــن الصــند، الملــك المتفــر عمــر2228، مكتبــة ابســكندرية، 32ص

. صناعة تبفير الكت  وحل الذه ، البـفياين، 1171الكويف،  ،، م سبة الشرال العربي81رسول، ص

 .1125، باريس، ريكار، 22ال   18ص 
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سـود، مغـايرا أنموذ  تو يحي للصفحة نفبها، يتجل  من خاللا التشعير بمـداد 

 عا.لعملية التذهي  التي حصلف تبا

ولكي نكفر الغطا  عن هـذا التقنيـة الفنيـة الدفيقـة التـي تبـتوج  جهـدا وتركيـزا 

نا سنبتعين هبـذا النمـاذ  التـي سـتبدي لنـا جليـا عمليـة إومصابرث ال تبتطيعها البطلة، ف

 منازل.   التذهي  والتشعير، كل عل  حدم، بال أدن

 

 

 

 

التشـعير بلـون اسـود  نموذ  تو يحي آلية مـن سـورث القـدر، يتجلـ  مـن خاللهـا

 .داكن، مغايرا للون الباهف والذي يمثل ليقة الذه 
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بـيد أنموذ  تو يحي آليات من سورث الفلق، يتجل  من خاللها التشـعير بلـون 

 ناصد، مغايرا للون االسود الداكن والذي يمثل ليقة الذه .

   

 

 

 

 

 

التشـعير بلـون ازرق  نموذ  تو يحي لحريف االلف والكاف، يتجل  من خاللهما

 داكن، مغايرا للون األزرق الباهف والذي يمثل ليقة الذه .

 

ننــا اســتطعنا، وذاك بفضــل التصــوير العــالي الدفــة والــذي يمكــن مــن تكبيــر أبيــد 

 بـن ن نرفد الغطا  أخيرا عل  المنهجيـة التـي ارتضـاها محمـدأفص  حد، أل  إالعيينات 

  الوحيد لنبخ ربعتا البباعية الشريفة.

ن الخطـاط فـام بعمليـة النبـخ أوال، بخـط أاعتمادا عل  هـذا البينـات، اتضـخ لنـا 

ن ترادفها عملية التذهي  التي تركف بصما،ا بينة أالثلل الجلي مبتعينا بقلم دفيق، فبل 
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مثالهـا. نقـص لـم يفلـف منـا مصـحف الملـك المتفـر أمن خـالل الـنقص الـذي يعـرتي 

ون التــي تفصــل بينــا وبــين المصــاحف المذهبــة التــاهر بيــ س الجاشــنكير، روــم القــر

رفـ  المصـاحف المخطوطـة أالمبكرث. مصحف يبقـ  روـم هـذا المنقصـة، مـن أهبـ  و

وواحدث من التحف الفنية واألثرية االستثنائية التـي لـم تعبـل هبـا، بفضـل مـن اهلل ومنـا، 

بق األصل من أجلا، فررت المكتبة ال يطانية بلندن نشر نبخة طيادي الدهر وصروفا. أ

سـيتم طباعتهــا علــ  ورق التــاهر بيــ س الجاشـنكير. ربعــة للربعـة البــباعية لمصـحف 

ــا لهــذا الغــرض، تــذهيبها وتجليــدها بــظرف  الجلــود محاكــاث   مماثــل تــم تصــنيعا خصيص 

 صلية. للنبخة األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 191ســم الجاللــة مــن ســورث الهمــزث، بالبــبد البــابد، ص نمــوذ  تو ــيحي ب

ســود داكــن، ثــم عمليــة التــذهي  التــي لــم يبــتطد ألهمــا التشــعير بلــون يتجلــ  مــن خال

 صاحبها مأل كل الفراوات.
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 مالمح تقييدات األحسائيين على المخطوطات

 

 محمد علي الحرز          

 باحث يف تراث األحساء

 

ر المعرفـة يعد المخطـوط يف الثقافـة العربيـة مـن أهـم أوعيـة المعلومـات، ومصـاد

التاريخية، فهـو إ ـافة لكونـا منبـد لدراسـة وفـرا ث فكريـة لمرحلـة تاريخيـة معينـة، ومـا 

تضمنا من معـارف وعلـوم، تـظ  التقييـدات علـ  المخطـوط لتكـون مـن أهـم المصـادر 

لمعرفــة وتصــحي  الكثيــر مــن المعلومــات الغيــر مقيــدث يف بطــون الكتــ ، فقــد يصــح  

معينة كانف تشوهبا الكثير من اال ـطرابات والغمـوض، معلومة هامة، وفد ي كد حقيقة 

ــد يصــح   ــة، كمــا ف ــد مــن المعلومــات الهامــة حــول شخصــية معين ــد يضــيف العدي وف

معلومات أخرم حولها، ناهيك عن كونا وعا  حيوي لعدد كبير من المعلومات التي فـد 

وهـذا مـا تدون عل  أطراف هذا المخطوط أو ذاك خالل تنقالتا بين مالكا هنـا وهنـاك، 

ســنحاول التعــرض لــا مــن خــالل الرتكيــز علــ  أهــم األبعــاد واألصــعدث التــي تضــمنتها 

المخطوطــات مــن الجوانــ  العلميــة والتاريخيــة دون الخــوض يف الحــديل عــن نفــس 

 المخطوط وأهميتا من حيل المحتوم والمضامين.

وذلك ع  تركيز عل  الهوامح، والصـفحات األولـ  واألخيـرث وأولفـة الكتـ ، 

ما كت  فيها من تذييالت علمية وتاريخية تعد واية يف األهمية، وهذا ما ي كدا الباحـل و

إن المخطوطات إل  جان  كوهنا تتضمن متن المصنّف كانـف »اروزنتال فرانتزو بقولا  

تحتوي عل  معلومات وفوائد إ افية ذات فيمة عتيمة للعالم، فقد توجد أحيانـًا كثيـرث 

رات ذات فيمة يف النقـد، كـان العـالم يـدفق النتـر يف هـذا عل  حواشي المخطوطات نت

المالحتات التي يجدها يف مقدمة الكتاض، ويف توافيـد المصـنفين يف مخـر الكتـاض، ويف 
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ابجازث وما شاهبها من تعليقات يف المخطوطات مبثوثة هنا وهناك، بحثـًا عـن أي  ـو  

العـالم المنقـ  معلومـات يعينا عل  تحقيق مـا ومـد، ومـن الموا ـد التـي يجـد فيهـا 

وفوائد فيمة الغالفات الداخلية للمخطوطات، ويف جلدث الكتاض الداخلية، وعل  ظـاهر 

 «.الكتاض أحيانًا عل  وجا الجز 

وسنتعرض خالل حديثنا عن أنوال التقييدات لألهمية العلميـة التـي تشـكلها مثـل 

مـا أ ـافتا لنـا مـن معـارف هذا المعلومات المتناثرث هنا وهناك يف ثنايا المخطوطـات، و

 ومعلومات تقربنا كثيرا  من النترث الحقيقية للوافد الملموس يف حينا.

وفد حفلف المخطوطة األحبائية بمفهومها الواسد الذي نعنـي بـا كـل مخطوطـة 

تضمنف تقييدات أحبائية بغـد النتـر إن كـان مصـنفها أحبـائي أو ويـرا، بالعديـد مـن 

يف هوامشــها وذيولهــا، والتــي تعــد وفودنــا لهــذا الدراســة  المضــامين العلميــة والتاريخيــة

 المختصرث، حول تقييدات األحبائيين عل  المخطوطات.

ـــاخ، والتملكـــات األحبـــائية  وهـــي تعـــد عصـــارث ونتيجـــة بحثنـــا حـــول النبَّ

للمخطوطــات، والكاشــف الحقيقــي عــن فــوث الحــراك العلمــي األحبــائي عــ  العصــور 

نف مهمشة ووير ملتفف إليهـا يف التـاريخ األحبـائي، المنصرمة، يف جوان  وشذرات كا

أردنا من خاللها تبليط الضو  عل  جوان  فد تفت  أفق لبعد الباحثين يف التعمق فيهـا 

أكثر وإفراد دراسة تفصيلة مبتقلة لمختلف هذا الجوان  نترا  ألهميتها وفيمتها العلمية 

 عل  الصعيد التاريخي والعلمي لمنطقة األحبا .

 ييد:التق

ونعني هبا تلك الكتابات العلمية التي تكـون علـ  أولفـة الكتـ  المخطوطـة أو يف 

ثنايا صفحا،ا، أو خاتمتها سوا  ارتبطـف بتـاريخ النبـخ أو وففيـة أو أجـازث أو تملـك أو 

ويرها، يمكن أن تضيف عل  المادث العلميـة والمبـتفادث مـن المخطـوط نفبـا، ويمكـن 

ويقصــد بــا كــل نــص كتــ  علــ  صــفحة العنــوان يف »لــي  تعريفــا بشــكل أكثــر دفــة بمــا ي
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المخطوطات أو يف الصفحات األول  منا أو عل  هوامشا أو خاتمتا مما ليس لـا عالفـة 

بنص الم لف، بل هو إ ـافة مـن شـخص أو أشـخاص مخـرين، كالمالـك أو الناسـخ أو 

لــة، النبــخ، الروايــة، البــمال، القــرا ث، ابجــازث، المناو»الوافــف، وهــي متنوعــة، منهــا  

المقابلـة، والتصــحي ، المطالعــة والنتــر، التملـك، الشــرا ، الوفــف، وتقييــدات أخــرم، 

 .(1)«كوالدث أشخاص أو وفا،م أو أبيات شعرية أو أمثال

وهبذا يتض  إن التقييدات تظخذ أشكاال  وأنماطًا متعددث، تختلف أهميتها بحب  

 ي  ذلك ع  تبيين أنماط التقييـدات مضموهنا والمادث العلمية التي تحملها، ويمكن تو

األحبائية ومـا أبرزتـا مـن فوائـد علميـة كانـف عونـًا ومبـاعدا  للبـاحثين، وفيمـة علميـة 

 زادت من فيمة المخطوط نفبا 

 أنماط التقييدات األحسائية:

 النسط:

خًا وانتبـخا واستنبـخ  اكتتبـا  يف لبان العرض يظ  معن   نبخ الشي  ينبخا نب 

 عن معار ا.

ـخ اكتتابـك كتابـًا عـن كتـاض حرفـًا بحـرف، واألصـل ُنبـخٌة،  ويف التهذي   النَّب 

 والمكتوض عن ُنبخا ألنا فام مقاما، والكات  ناسخ ومنتبخ.

 واالستنباخ  كت  كتاض من كتاض  ويف التنزيل 

  َِمُلوَن إ َتن ِبُخ َما ُكن ُتم  َتع  نَّا ُكنَّا َنب 
ثبـف عنـد أي نبتنبخ مـا تكتـ  الحفتـة في (2)

 .(3)اهلل  ويف التهذي   أي نظمر بنبخا وإثباتا

                                                 
زيز، تقييدات النجديين عل  المخطوطات أنماطها ودالال،ا التاريخية، مكتبة الع نادية بنف عبد .د ،و اليحيا1ا

 .35م  2228 -هـ 1421الطبعة األول    ،الملك فهد الوطنية  الرياض

 . 21و سورث الجاثية، اآلية  2ا

 /ـهـ1428لبان العرض، دار إحيا  الرتايف العربي  بيـروت، الطبعـة األولـ    بن مكرم، محمد ،و ابن منتور3ا

 .14/121م  1188



 
82 

القيـود الموجـودث يف هنايـة »وبمعن  مخر كلمـة النبـخ أو فيـد النبـخ تطلـق علـ   

المخطوط، والتي ُتَبيُِّن المكان والزمان اللذين كت  فيهما المخطوط، وكذلك الشخص 

القيـد أحيانـًا يف أواخـر األجـزا  الذي كتبا فيُد الكتابة أو النبـخ أو الفـراغ. ويوجـد هـذا 

 .(1)«التي يتضمنها الكتاض

هناك كمية كبيرث من تقييدات النبخ عل  المخطوطات األحبائية، وهي أك  مـن 

أن نحصيها ونوردها هنا بيجاز البحل، وإنمـا سـنكتفي بعـرض مجموعـة مـن النمـاذ  

اخ، ونحيـل للتفصـيل  إلـ  بحـل النبـاخ تبين طرق ختامهم للمخطوطات، من فبل النبَّ

 ومقدمتا، ومن هذا النماذ  

ناصر الهجري األحبائي علـ  كتـاض اجـامد المقاصـد  بن ما كتبا الشيخ إبراهيم

هــو، 142 - 812الحبـين المحقـق الكركـي ا بـن يف شرح القواعدو تصنيف الشيخ علـي

ول تـم الجـز  األ»، فـال يف مخرهـا  (2)هــ111ذي القعدث  15فرغ من نبخا ليلة األربعا  

من العقود والحمد هلل يف يوم األربعا  اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدث سـنة تبـد 

ــا  ــا وعفــوا ووفران ــ  رحمــة رب ــاد وأحــوجهم إل ــد أفــل العب ــ  ي وتبــعين وتبــعمائة عل

محمد الحاجي الهجـري وفـر اهلل لـا ولوالديـا ولوالـدي  بن موس  بن ناصر بن إبراهيم

 «.ناتوالديا ولكافة الم منين والم م

 ثم ختم بظبيات شعرية 

 وفابلـا يف الكتـ  َأفنيـَف مـا حــوت

ــــًا يــــدلني ــــا كتاب ــــي أرم فيه  لعل
 

 يمينـــك مـــن مـــالي فقلـــف دعينـــي 

 ألخـــــِذ كتـــــابي يف وـــــدي بيمينـــــي
 

                                                 
رمضان  وصف المخطوطات وإعداد بطافا،ا، د. م،2222 /هـ1433ربيد  22العدد  /و مجلة التاريخ العربي1ا

 .312 :ششن

 ابسـالمي،كتابخانة الشـورم مجلـس يف للمخطوطـات مختصر فهرس الطباطبائي، محمد البيد هببهاين، و2ا

 .223  ش. هـ1389  األول  الطبعة طهران،  الشورم ومجلس موزث
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البـيد  بـن البـيد محمـد بـن البـيد علـي بـن كما حدد البيد ر ـي الـدين أحمـد

ي نبخ الكتاض وبعد أساتذتا إبراهيم الحبيني األحبائي النديدي المولد، المكان الذ

محيـي الـدين  بـن بحضرث شيخا األجل، الشيخ علـي -متعا اهلل  -أنا كتبا لنفبا »فقال  

 .(1)«1235الجامعي العاملي يف بلدث تون، وفرغ من الكتابة يف ربيد الثاين سنة 

وفد يفصل الناسخ يف خاتمتا فيبين أصلا، ثم مولدا، ثم مبكنا وكـل واحـدي مـنهم 

عن اآلخر، وهذا مبظلة ،م الباحل يف معرفة تطورات وتـنقالت حيـاث الناسـخ، يختلف 

منصور األحبائي، يف تقييـدا بنبـخ بعـد المصـنفات   بن فيقول الشيخ العالمة حاجي

منصــور األصــفهاين مبــكنًا، والبصــري مولــدا ، واألحبــائي أصــال ، وكــان  بــن حــاجي»

ثالـل مـن البـنة التاسـعة والخمبـين بعـد الفراغ من كتابتا يف الثلل اآلخـر مـن الشـهر ال

األلف يوم األربعا  الخامس والعشرين من شـهر ربيـد األول، وكـان عمـرا يومئـذي ثالثـًا 

 .(2)«وستين سنة

بينما حرص البعد عل  بيان أصولا ومبكنا ليعطي رؤية وا حة عن حياتا مـن 

بـائي حيـل إبـراهيم األح بـن محمـد بن خالل خاتمة بعد الكت  ومنهم الشيخ جعفر

الوهـاض علـي يـد أفـل عبـاد اهلل عمـال وأكثـرهم زلـال   الملـك الكتـاض بعـون فد تم»فال  

بـراهيم الجبيلـي الحبـاوي أصـال وشـيراز مبـكنًا ومولـدا  كتبـف إ بـن محمـد بن جعفر

بنفبي لنفبي وفقني اهلل للفهم بما فيا أنا جواد كريم ظهر يوم األحد وـرث شـهر جمـاد  

نة الثاني والعشرين ومائا بعد األلف من الهجرث النبويـة المصـطفوية األول أحد شهور س

 .(3)«علي مهاجرها وملا ألف ألف التحيا والبالم

                                                 
البــيد محبــن، أعيــان الشــيعة، حققــا وأخرجــا وعلــق عليــا  البــيد حبــن األمــين، دار التعــارف  ،األمـين و1ا

 .357 /12م  1118 -هـ 1418للمطبوعات  بيروت، الطبعة الخامبة  

  الشـيعة تـرايف م سبـة العلوم، بحر صادق محمد البيد العالمة مكتبة فهرس، مجيد علي الحلي، أحمدو 2ا

 .142  هـ1431  األول  الطبعة م،ف

 المكتبــة ابيرانيــة، ابسـالمية الجمهوريــة يف الوطنيــة المكتبـة مخطوطــات فهــرس اهلل، عبـد البــيد أنـوار، و3ا

 .5-15179.  ش. هـ1395  األول  الطبعة طهران،  الوطنية
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كما تحديف عن معاناتا واجتهادا يف نبخ كتـاض اوفيـات األعيـانو البـن خلكـان، 

هــ، وفـد كتـ  عـن 1192فقال الشيخ محمد حبن العفالق بعد أن فـرغ مـن نبـخا سـنة 

  (1)لجهد الذي بذلا فيا فقالالتع  وا

ــــخا ــــك يف نب  أجــــل لحــــ  طرف

ــــــادا  بتصــــــحيحها ــــــذلف اجته  ب
 

 حـــوت كـــل لفـــ  ومعنـــ  حبـــن 

ــــف فيهــــا لذيــــذ الوســــن  وحارب
 

الرحمن العبد اللطيف كتاض يف النحـو فـام بكتابتـا  عبد بن وفد ختم الشيخ أحمد

ــال   ــخ فق ــان النب ــا مك ــر في ــد»ذك ــف أحم ــل الفضــل الوري ــي ظ ــا الراج ــال كاتب  بــن ف

اللطيـف، خـتم اهلل لـا بالحبـن  وبـوأا المقـام األسـن ،  عبـد بـن محمد بن الرحمن عبد

وافق الفراغ من تتميم نبخا من أثنا  باض النعف إل  هنـا صـب  يـوم األربعـا  عشـرث ذي 

، بمكة المشرفة، وعل  البنة الثانية من سـني المجـاورث هبـا ال 1188القعدث الحرام سنة 

 .(2)«هدجعل اهلل ذلك مخر الع

النجار حيل فال يف خاتمة ديوان شـعر فـام  بن أحمد بن محمد بن ما كتبا أبو بكر

فد تم الديوان المبارك بعون اهلل الكريم صبيحة يوم االثنين هنار ثالل عشـر مـن »بنبخا  

علــ  يــد الفقيــر الحقيــر ملسو هيلع هللا ىلص مــن هجــرث النبــي محمــد  1113شــهر جمــادم األولــ  ســنة 

النجار كان اهلل لا حيل كـان،  بن أحمد بن محمد بن بو بكرالمعرتف بالذن  والتقصير أ

 .(3)«ووفر اهلل لا ولوالديا

الحبـين الحـاجي األحبـائي المـدين يبـين معاناتـا يف  ونجد مخر وهو البـيد عبـد

                                                 

 – 1222ا فــرون ثالثـة خـالل األحبــا  يف العلميـة الحركـة ازدهــار متـاهر عيبـ ، بــن اهلل عبـد الـذرمان،و 1ا

 .98  هـ1422  األول  الطبعةو ن. دا ،وهـ1322

 .91  ، مصدر سابقوهـ1322 – 1222ا فرون لثالثة خال األحبا  يف العلمية الحركة ازدهار متاهرو 2ا

 عـام من ابتدا  فرون، سبعة يف الما ين من واألدض العلم يف األحبا  أعالم حبين، بن جواد رمضان، ملو 3ا

 .193.  م2221 /هـ1422  األول  الطبعة ،ون.دا هـ،822
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ـف »النبخ، ويبين عدد من المعلومات المهمة عن النبخة المعتمـدث وحياتـا فيقـول   تمَّ

ـــف بخـــط الفقيـــر فليـــل البضـــاعة كثيـــر التقصـــير العبـــد الخـــاط  الجـــاين  وبـــالخير عمَّ

النبـي الحبـيني اللَّحبـائي  عبـد بـن الحبـين عبـد بـن إبراهيم بن علي بن الحبين عبد

ال  المدين، نزيل فرية ُمهر... وأسير بلدث من فارس، يف يوم الخـامس عشـر مـن شـهر شـوَّ

أعني هبم ابخوان  هـ، ونلتمس من القارئين والمبتمعين1229كثير الخير وابفبال سنة 

إن صدر يف الخط سهو أو ولط يف الكتابة، فإين يف طريـق مكـة، ونبـختا كثيـر الغلـط مـد 

والد  يف بلدث ُتبمَّ  التويثير فرية من فرايا اللحبا، وكنا عل  رحيل والخرجيَّة
فليـل،  (1)

وحصل لنا بعد التظلم من هذا البب ، فإن صـدر يف الخـط زلـل أو خطـظ نلـتمس مـنكم 

لمبــامحة وابحبــان، نرجــو مــن اهلل الغفــران أن يغفــر لنــا ولجميــد إخواننــا المــ منين ا

والم منــات ويجعلنــا وإّيــاكم مــن العائــدين إلــ  بيــف اهلل الحــرام.. البــنة البادســة بعــد 

 .(2)«المائتين واأللف من الهجرث النبوية

مالـكو  حبين مل حرز بعد نبخ كتاض األفيـة ابـن  بن ومنها ما فيدا الشيخ أحمد

وفد الفـراغ مـن تبـويد هـذا األوراق يـوم البـابد والعشـرين مـن الشـهر المحـرم شـهر »

هـ، الثامنة بعد المائتين واأللف من الهجرث عل  يد األفل المفتقر إلـ  1228عاشور سنة 

حــرز البحــراين أصــال   بــن محمــد بــن أحمــد بــن حبــين بــن رحمــة ربــا األمجــد أحمــد

 . (3)«ولوالديا ولجميد الم منين والم منات األحبائي مولدا ، وفر اهلل لا

زين الدين األحبائي بتقييـد خاتمـة تـ رخ نبـخا لكتـاض  بن كما فام الشيخ أحمد

الحمد هلل. وفد الفراغ من نبخ إتمامـا ليلـة الثالثـا  »االفهرسفو للشيخ الطوسي فقال  

يم مـن ، يف بلـد نبـي مـن بـالد القـد1211الحادية عشـرا مـن شـهر رجـ  المرجـ  سـنا 

                                                 
 المال الذي كان لديا.و 1ا

 يف الكتــ  نبــاخي مــن  مقــال، م2225  الثــاين الربــد، عشــرث الحاديــة البــنةو،37ا العــدد الواحــة، مجلــةو 2ا

 .95  صال  المحمد الهادي عبد أحمد  للكات ، األحبا 

 .58 - 57و أعالم األحبا ، مصدر سابق  3ا
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إبـراهيم ابـن  بـن صـفر بـن إبراهيم بن زين الدين بن البحرين بقلم العبد المبكين احمد

 .(1)«داور عفي اهلل عنهم

 :التملكات

تعت  فيود التملك من األبعاد المهمة يف التقييدات عل  المخطوطات والتـي تنبـد 

الكتـاض، وتـاريخ من عدث اعتبارات إن هذا القيود مهمة لمعرفة تاريخ النبـخة، وانتقـال 

المكتبات، وهواث الكت ، وتثبيف المجموعات القديمـة المهمـة. وتحتـوي هـذا القيـود 

أحيانــًا علــ  األســعار وأســما  العمــالت وفيمتهــا. يبــجل فيــد التملــك لبــب  الشــرا  

، علـ  ظهـر «برسـم خزانـة فـالن»وابريف وابهدا  أو لعمل النبخ. وإذا وجدنـا عبـارث 

ـــارث  ــا فــالن لنفبــا»أو « با فــالناســتكت»نبــخة وعب ــ ت هــذا « كتب ــراغ، اعت ــد الف يف في

 .(2)العبارات فيد تملك للنبخة

وهناك عدث عبارات تدلل علـ  التملـك در  أصـحاض التملكـات علـ  ذكرهـا يف 

طيات المخطوط، ويف ما يلي نماذ  لهذا العبارات  مـن كتـ  العبـد، مـن كتـ  الفقيـر، 

تقل إل  ملـك الفقيـر، ثـم دخـل يف ملـك، اشـرتاا الفقيـر، تملكا العبد الفقير، ملكا...، ان

اشرتيف هذا الكتاض، من ممتلكات الفقير، يف نوبة الفقير، يف نوبة العبـد، صـار يف ملـك، 

صار يف نوبـة، جـا  يف نوبـة الفقيـر بـابريف أو بالشـرا ، أهـداا فـالن، ومـا شـابا مـن هـذا 

 وط.العبارات التي تفيدنا لمعرفة داللة التملك للمخط

ويف تقييدات التملكات األحبائية للمخطوطات اسـتخدمف عبـارات مشـاهبة لمـا 

ذكرناا منفًا للغرض نفبا، نبتعرض بعد هذا النماذ  مد تصـنيفها بحبـ  مبـووات 

 التملك 

                                                 
 .182 /12  مصدر سابق ابسالمي، الشورم مجلس مكتبة مخطوطات هرسف و1ا

 .315و وصف المخطوطات وإعداد بطافا،ا، مصدر سابق  2ا
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 طلب الكتاب من الناسط: -1

 بــن راجــ  بــن راشــد بــن ســلطان بــن ناصــر بــن ومثالهــا مــا نبــخا الشــيخ صــدفة

 أبي منصور الجبيلي األحبـائي لكتـاض بن رومي بن علي بن حمدأ بن محمد بن أحمد

 بـن علـي بـن ال  األلباض يف شرح ملحمة األعراضو للنحوي البـارل أبـي محمـد فاسـم

محمـد المشـهور بـابن  بـن عثمان الحريري البصري، بطل  من الشـيخ يحيـ  بن محمد

 .(1)هـ 1219ن سنة المطول األحبائي الجبيلي، وكان االنتها  من نبخها يف مخر شعبا

 22البيد هاشم الموسوي الحبـيني يف  بن البيد أحمد بن كما نبخ البيد حبن

الحبــــن الحــــر  بــــن للشــــيخ محمــــد (هـــــ اأرجــــوزث يف الزكــــاث1232شــــعبان ســــنة 

محبـن  بـن الشيخ محمد بن هـو، وفد كتبا ألجل الشيخ الفقيا أحمد1124 العامليات

 .(2)هـو1247 المحبني األحبائي ات

 مثل هذا الطل  إذا كان خط الناسخ جميـل ويتميـز بـالجودث وابتقـان، فـإن ويظ 

العلمــا  والمهتمــون بالكتــ  وافتنائهــا علــ  التعامــل معــا والحصــول علــ  منبــوخاتا، 

وأحيانًا فد يطل  األستاذ من تلميذا كتابة بعد الرسائل العلمية لا إذا كان هذا الطال  

 يمتلك خط جميل وعملا متقن.

 :بالةراء مل الت -2

وهي التملكات التي تشير للشرا ، وفد تظ  عل  ذكر الثمن، مبتخدمين العبارات 

 التي أشرنا إليها سابقًا يف فيد التملك وأنواعا، ومنها  

                                                 
  األولـ  الطبعـة مشـهد،  سـفديم مطبعـة ر ـوي، فدس مستان خانا كتاض فهرسف علي، والم عرفانيان،و 1ا

 .337  12  هـ1421

 صــادق البــيد األشــكوري، الحبــيني جعفــر البــيد ســالمي،اب الــرتايف إحيــا  مركــز مخطوطــات فهــرسو 2ا

 /4  هـ 1429 ـ ش.هـ1383  األول  الطبعة فم  ابسالمي الرتايف إحيا  مركز نشر األشكوري، الحبيني

399 - 398. 
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علي الدمبتاين البحـراين  بن محمد بن اانتخاض الجيد من تنبيهات البيدو للشيخ

أبـي دنـدن األحبـائي، فـرغ مـن  بـن محمد بن اهلل هجريةو، نبخ الشيخ عبد 1111 ات

تنقــل بالشــرا  بــين عــدد مــن أعــالم  ،هـــ1174جمــادم األول ســنة  15نبــخا لنفبــا يف 

، ثــم تملــك (1)هـــ1274جمــادم األولــ  لعــام  15األحبــا ، أولهــا تملــك الناســخ لــا يف 

ربيـد األول سـنة  21يف تـاريخ  (2)محمـد أبـو عـريح بـن الشـيخ حبـين بـن الشيخ عزيـز

زيــن الــدين  بــن احمــد بــن اهلل عبــد بــن حمــدأ بــن علــي بــن الشــيخ حبــينهـــ، و 1121

 هـ، ونص القيود   1249بتاريخ  (3)األحبائي

اهلل الدنـدن كتبـا العالمـة الشـيخ  بعد أن سـجل للناسـخ فيـد تملـك الشـيخ عبـد -

هذا الكتـاض »أحمد ابن الشيخ حبن الدمبتاين  وفد سجل فيدا  يف بداية النبخة ونصا  

ــد األســتاذ شــيخنا الشــيخ  المبــتطاض ــظليف الوال ــذي هــو مــن ت المبــم  باالنتخــاض ال

 بـن  ـيف اهلل بـن إبراهيم بن خلف بن الشيخ علي بن المرحوم الشيخ محمد بن حبن

أبـي دنـدن  بـن اهلل صدفة البحراين الدمبتاين  يف ملـك األخ األواا الشـيخ عبـد بن حبن

  أخـوا يف اهلل أحمـد سـائال  منـا الـدعا  األحبائي وفقا اهلل لبلوغ درجة االستنباط، وكت

 «.هـ1174لي وآلبائي بالعفو والمغفرث يف تاريخ ورث جمادم الثانية من سنة 

فارس الهفـويف  بن حبن الشواف مل بن حمد بن علي بن ثم تملك للشيخ حبين

 هجريةو. 1118األحبائي احيا خالل 

مبـم  باالنتخـاض يف دخل هذا الكتـاض المبـتطاض ال»وفيد تملكا عل  النبخة  

                                                 
  األولـ  الطبعـة مشـهد،  إسـالمي شورم مركز اسناد ومركز موزث مكتبة ،ودناا فهرس مصطف ، درايتي،و 1ا

 .178 /2  ش. هـ1381

 وكتابخانـا اسناد سازمان نشر ،وفنخاا ابيرانية للمخطوطات الموحد الفهرس مصطف ، إعداد الدرايتي،و 2ا

 .4/155  ش. هـ1312  األول  الطبعة فم،  إسالمي جمهوري ملي

هـ، ومن وير المعقول تملك أحـد مـن 1241و لعل يف المو ول لبس ألن الشيخ أحمد األحبائي تويف سنة 3ا

 الشيخ أحمد. بن اهلل يف نفس التاريخ للفارق الزمني البعيد، ولعل المعني هو الشيخ عبدأحفادا 
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حمد بالبيد الشرعي، وكتبا  بن علي بن حيازث األخ األور البالم من المين الشيخ حبين

سليمان عف  اهلل عنهم أجمعين راجيًا منا أن يشـركنا يف دعـاا  بن حبن بن األفل محمد

 «.والحمد هلل، وصل  اهلل عل  محمد وملا الطاهرين

 قشا  احبين ابن عليووعليا ختم الشيخ الشواف وهو مربد ون

محمـد مل بـوعريح المـ زي األحبـائي  بـن وممن تملك النبخة الشـيخ حبـين

االقرن الثالل عشرو، كانف لا عناية بتملك الكت ، بل ال يبعد امتالكا خزانة علمية، أمـا 

فيد تملكا عل  هذا النبخة اانتخاض الجيد من تنبيهات البيدو، فقـد سـجل بيـد الشـيخ 

 سليمان الصائ  األحبائي، ونص التملك  بن حبن مل بن محمد

ببــم اهلل هــذا الكتــاض المبــتطاض المبــم  باالنتخــاض يف ملــك الشــيخ العزيــز »

حبـن  بـن الشيخ حبين ابن محمد أبو عريح، متعا اهلل بـا طـويال. وكتبـا الفقيـر محمـد

راجيـًا منـا أن يشـركا يف أدعيتـا، وذلـك يـوم تاسـد وعشـرين مـن شـهر ربيـد األول ســنة 

 «.تبعين ومائة وألف. وصل  اهلل عل  محمد وملا وسلم

زين الدين األحبـائي، وفـد  بن الشيخ أحمد بن اهلل كما تملك النبخة الشيخ عبد

باســم اهلل والحمــد هلل، دخــل يف حيــاز  وأنــا األفــل »ســجل فيــد تملكــا بكلمــات نصــها  

 بـن ربـد  اعبـد اهلل، ورفمهـا بختمـا الم«1244زيـن الـدين يف سـنة  بن أحمد بن اهلل عبد

 .(1)أحمدو

و تــظليف ابــن مالــك، شــرح ابــن النــا م علــى ألفيــة ابــن مالــ ا نبــخة مــن كتــاض

الشــيخ حبــين  بــن الــرحمن عبــد بــن اهلل هـــو، ونبــخ عبــد 989 محّمــد ات بــن محّمــد

بل  »هـ، وسجل فيد تملكا عليا ونصا  1158محرم  1العدساين، وكان الفراغ من نبخا 

ولة إل  مخرا إال ما شـذ مـن بعـد الموا ـد التـي لـم أحضـر فرا ،ـا مقابلة وفرا ث ومزا

                                                 
، وفد حصلنا عل  نبخة مـن المخطـوط، وفـد 121طهران، رفم المخطوط   بجامعة األلهيات كلية مكتبةو 1ا

 .حصلنا عل  صفحات من المخطوط عن طريق الباحل الدكتور محمد كاظم رحمتي
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حبين العدسـاين وفـر  بن الرحمن عبد بن اهلل لماند من الحضور. كتبا مالكُا األفل عبد

 ، بعدا تنافلف النبخة بين عدد من أعالم مل العدساين.«لهم اهلل بمنا

يدا عليهـا الشـيخ ثم تملك المخطوط الشيخ إبراهيم الدالوي األحبائي وسجل ف

ببم اهلل. ثم انتقل إلـ  حيـازث الشـاض التقـي الشـيخ »ودير األحبائي فكت    بن اهلل عبد

، هــ1212حبـن الـدالوي وفقـا اهلل لفهـم معانيـا، وذلـك يف البـنة  بن محمد بن إبراهيم

 .(1)«ودير. عف  اهلل عنهم بمنا وكرما بن محمد بن اهلل وكت  عبد

  تملك كتاض اتحفة المحتا  لشرح المنهـا و للشـيخ ومن هذا التملكات بالشرا

حمدان األذرعي الشافعي، والشـرح ألبـن حجـر الهيثمـي، نبـخ  بن شهاض الدين أحمد

ذي  13نعيم الشافعي، وكان النبـخ يف هنـار يـوم البـبف  بن خليفة بن العزيز الشيخ عبد

 هـ. وعليا تملكات عديدث منها 1189القعدث عام 

مما مـن اهلل »اهلل ابن وصال، وهذا نصا   عبد بن أحمد بن لمسا بن األول  محمد

اهلل أبن وصال األحبائي الشـافعي  عبد بن أحمد بن سالم بن با عل  عبدا الفقير محمد

 «. هـ1129ممين سنة  -عف  اهلل عنا، بمنا وكرما  -األشعري القادري 

جـار ونـص بنـي الن بـن الـرحمن ابـن الشـيخ محمـد ابـن الشـيخ حمـد الثـاين  عبـد

الرحمن ابن الشيخ محمد ابـن الشـيخ  من تملكات الفقير إل  اهلل الباري، عبد»الملكية  

بني النجار األنصاري البدري العادلي الجيالين الشافعي األحبائي، بثمن فـدرا  بن حمد

 .(2)«فرشين حجر نقدا  سنة سبد عشر وماية وألف برتيم من بلدان حضرموت

                                                 

ابلهيـات، تفضـل علينـا بـبعد صـفحات المخطــوط  ـــ   ــ131  المخطـوط رفـم طهـران، جامعـة مكتبـةو 1ا

 الباحل والمحقق الدكتور محمد كاظم رحمتي.

  العزيــز عبــد الملــك دارث المخطوطــة، األولــ  البــعودية الدولــة مكتبــات اهلل، عبــد بــن حمــد العنقــري،و 2ا

 .444 - 443  م2221 - هـ1432  األول  الطبعة الرياض،
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 :بالوالية التمل  -5

حبين النمر عل  كتاض اتعليقة  بن ن هذا النول من التملك، تملك المال ناصروم

 بـن البـيد هاشـم بـن حبين الخافـاين للبـيد ناصـر بن عل  الرسالة الفقهية للشيخ علي

اهلل مل  عبــد بــن اهلل هـــو، وهــي بخطــا عبــد1358البــيد أحمــد البــلمان األحبــائيات 

 بـن اهلل أنـا يـا عبـد -أفـرُّ »ا النبـاخ هكـذا  حبين األحبائي، وهي بال تاريخ، وفد أوففهـ

بظين أوففف وحببف هذا الكتاض لالستنفال، وجعلـف الواليـة إلـ   -اهلل مل حبين  عبد

، ولعن اهلل البائد والشاري والمجتني، فمـن (1)أحمد مل حبين بن حبين بن المال ناصر

علــ  محمــد وملــا  بدلــا مــن بعــد مــا ســمعا فإنمــا إثمــا علــ  الــذين يبدلونــا، وصــل  اهلل

 مما جعل النبخة تكون يف والية المال ناصر، ويف ذريتا من بعدا. ،(2)«الطاهرين

 :بالنسط التمل  -4

وهو أن ينبخها الكات  لنفبا من أجل تملكها، وهذا كثير ومتعـارف بـين أربـاض 

النبــخ وكتابــة الكتــ ، وذلــك مــن أجــل اب ــافة لمكتبــا الشخصــية وخزانتــا العلميــة 

 ث والقرا ث عند الحاجة، وفد يكون من أجل الدرس والتعلم، منها لالستفاد

علـي النجـار األحبـائي لكتـاض  االصـحيفة البـجاديةو  بـن ما كتبا الشيخ محمـد

الحبـين، وفـد كتـ  يف الصـفحة األولـ  بقلـم  االفا ـل  بن لإلمام زين العابدين، علي

وافـق الفـراغ مـن كتابتهـا »ا  هــ، فـال يف هنايتهـ1229األحبائيو، انته  من كتابتهـا سـنة 

عشية يوم األربعا ، الخامس عشر مـن رمضـان المبـارك سـنة البادسـة بعـد األلـف بقلـم 

                                                 
كان اسم امل حبينو هو االسم المتعارف عليا منذاك لفرل النمر من أسرث مل مبارك. راجد مجلة الواحة، و 1ا

و هـامح 52المـال ناصـر النمـر، العـدد ا بـن المـال محمـد بن مقال المال ناصر النمر، بقلم األستاذ أحمد

 . 123ص  

المـال  بـن المـال محمـد بـن بقلـم أحمـد و، مصدر سابق مقال المال ناصر النمـر،52و مجلة الواحة، العدد ا2ا

 .123ناصر النمر  
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 بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن الحقيــر كاتبــا مالكــا لنفبــا، معتمــدا  أمــر ربــا محمــد

، (1)«-وفر اهلل لا ولو والديا ولجميد الم منين والم منات  -داود األحبائي بن إبراهيم

 الكريم البحراين. عبد بن ل  النبخة إهنا  من الشيخ صال ع

 الحـديل والرجـالو فخرالـدين المقال فيما يتعلق بظحوال نبخة من كتاض اجامد

إبـراهيم الجبيلـي  بـن محمـد بـن النجفي، فرغ مـن نبـخا الشـيخ جعفـر محمد علي ابن

هــ، وفـد خـتم 1122األحبائي الشـيرازي، يـوم األحـد وـرث شـهر جمـادم األولـ  سـنة 

الوهاض علي يد أفل عبـاد اهلل  الملك الكتاض بعون فد تم»تبويد النبخة وكتابتها بقولا  

أبــراهيم الجبيلــي الحبــاوي أصــال وشــيراز  بــن محمــد بــن عمــال وأكثــرهم زلــال  جعفــر

مبكنًا ومولدا  كتبف بنفبي لنفبي وفقنـي اهلل للفهـم بمـا فيـا أنـا جـواد كـريم ظهـر يـوم 

ث شهر جماد  األول أحد شهور سنة الثـاني والعشـرين ومائـا بعـد األلـف مـن األحد ور

 .(2)«الهجرث النبوية المصطفوية علي مهاجرها وملا ألف ألف التحيا والبالم

 :باإلرث التمل  -3

ــل نجــد  ــة حي ــر العلمي ــا  واألس ــوت العلم ــة يف بي ــن التملكــات المتعارف ــو م وه

عد جيل وإن لم يتم التصري  أنـا بـابريف ولكـن المخطوط تنقل بين أفراد األسرث جيال  ب

نبتشف ذلك والبًا بوجود أكثر مـن تملـك علـ  المخطـوط مـن بيـف واحـد نـذكر منهـا 

 عل  سبيل المثال 

الشهيد األول، الشيخ محمـد مكـي العـاملي  تصنيف >ذكرم الشيعة»تملك كتاض 

إبراهيم مل  بن علي بن هـو، يف هناية النبخة فائدث يف األوزان  للشيخ محمد789 - 734ا

 هـ، وعل  النبخة عدث تملكات منها  1212عيثان األحبائي، وتاريخ خطا سنة 

                                                 
مكتبة الناصرية بلكنهو بالهند، زودنا بالصفحة األخيرث من المخطوطة من الهند الباحل البـيد علـي بـافر  و1ا

 هـ.1439جمادم الثاين سنة  22الموس  األحبائي يف 

 .5-15179انية  رفم المخطوط  و المخطوطات يف المكتبة الوطنية بالجمهورية ابسالمية ابير2ا
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عيثــان،  بــن علــي بــن محمــد بــن يف أول النبــخة  ــمن التملكــات تملــك حبــين

، ممـا يعنـي أهنـا كانـف (1)هـ، وكت  أنا تملكها بـابريف1218وتاريخ التملك يعود لبنة 

هــ، ثـم انتقلـف 1212إبراهيم مل عيثان األحبـائي سـنة  نب علي بن لوالدا الشيخ محمد

 هـ بابريف.1218للشيخ حبين االبن 

ومنها تملك كتـاض اشـرح إرشـاد األذهـان إلـ  أحكـام ابيمـانو للعالمـة الحلـي 

هـــو، علــ  113محمــد المقــدس األردبيلــيات  بــن هـــو  تــظليف المــول  أحمــد729ات

 بـن العالمـة البـيد إبـراهيم بـن شـرف بن النبخة عدث تملكات منها تملك البيد محمد

 بن علي بن هـ، ثم انتقل التملك إل  مبارك1172يحي  الصنديد الحبيني يف حدود سنة 

اهلل  هــ، ثـم أبنـا عبـد1112ناصر حميدان الجارودي األحبائي الخطي سـنة  بن اهلل عبد

 .(2)هـ1234يف ذي القعدث سنة 

الشيخ  بن اهلل الشيخ عبد بن محمد ومنها تملك كتاض ارسالة يف الحكمةو للشيخ

ــان األحبــائي ات ــ  يف 1331 حبــين مل عيث ــذكور، كت ــر م ــاريخ والناســخ وي ـــو، الت ه

 بـن فد دخل هذا يف ملك حبـن وعلـي ابنـي المرحـوم الشـيخ محمـد»صفحتها األول   

 . (3)«عيثان بابريف الشرعي بن اهلل الشيخ عبد

كتــاض االختيــار مــن كتــاض أبــي ومنهــا التملــك علــ  كتــاضاالتحرير الطاووســي ل

و، والنبـخ ه1211 - 151زين الـدين العـاملي ا بن عمرو الكشيو، تظليف الشيخ حبن

ربيـد  7المحبـن اللـويمي األحبـائي البـيرجاين يف  الشيخ عبد بن من نبخ الشيخ علي

هـــ، بعــدا تملكهــا أبنائــا فكــان مــن القيــود عليهــا خــتم تملــك للشــيخ 1221األول ســنة 

                                                 
ــرم 1ا ــر، مح ــنة التاســعة عش ــا، الب ــة تراثن ــادم –و مجل ـــ، العــددان1424  الثانيــة جم و  فهــرس 74، 73ا ه

 .249العزيز الطباطبائي   مخطوطات مكتبة أمير الم منين العامة  البيد عبد

قـال  المخطوطـات العربيـة يف هــ، م1378و مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلـد الرابـد، ربيـد الثـاين 2ا

 .229العالم  المخطوطات العربية يف العراق، الكات   د. حبين علي محفوظ  

 الهادي المحمد صال . عبد بن ستاذ الباحل أحمدو المكتبة الخطية لأل3ا
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 بــن الشــيخ علــي اللــويمي، ونقــح ختمــا  اعبــد الحبــين بــن محمــد بــن الحبــين عبــد

علـيو، ممـا يعنـي أهنـا انتقلـف بعـد األض إلـ  االبـن الشـيخ محمـد علـي، ثـم  بن محمد

 .(1)الحبين، ع  األريف وتنافل المخطوطات جيال  بعد جيل للحفيد الشيخ عبد

ن إبـــراهيم، صـــدر الـــدي بـــن محمـــدشـــرح أصـــول الكـــايف مـــن تصـــني  ومنهـــا 

هـو، نبخ علي أك ، فرغ من نبخها يوم الجمعة، المنتصف من 1252 - 171الشيرازيا

رجـ   19زين الدين األحبائي يف  بن هـ، عليها تملك أحمد1219شهر ربيد الثاين سنة 

 .(2)زين الدين بن الشيخ أحمد بن هـ، كما عليها تملك علي1234

علـي  بـن للشـيخ ميـثملكـالم( قواعد المرام يف علم اومن تملكات مل زين الـدين ا

محمد بافر ثائر الحـويزي  بن هـو، نبخة فام بنبخها علي981 - 939ابن ميثم البحراينا

هــ، وهـي نبـخة مصـححة، وفيهـا حواشـي، عليهـا تملـك 1285ذي القعدث  14الطريف، 

زيـن الـدين، كمـا  بن أحمد بن هـ، وتملك علي1119زين الدين األحبائي يف  بن أحمد

 .(3)اهللو وهو ختم بيضاوي ختما  االواثق باهلل عبديوجد تملك 

 التمل  باألهداء: -6

تلع  الهدية دور يف تقري  النفوس، وورس المحبة والمـودث بـين القلـوض، وفـد 

تكون الهدية من الكبيـر للصـغير، أو مـن العـالم للمـتعلم بغـرض وـرس فيـا حـ  العلـم 

حرص األعالم علـ  حـل أبنـائهم والتعلم، أو من أجل الدرس والدراسة، وهذا يعكس 

وأفارهبم علـ  الـدرس وتلقـي العلـوم، لـذا نبـبة كبيـرث مـن كتـ  األهـدا ات هـي كتـ  

 تعليمية كان الهدف منها االستفادث منها دراسيًا، من تلك الكت  

                                                 
 وفد حصلنا عل  التعريف بالمخطوط وبعد صفحاتا من الدكتور محمد كاظم رحمتي.و 1ا

 .22/472مخطوطات ابيرانية افنخاو، مصدر سابق  الفهرس الموحد لل و2ا

 .25/513و الفهرس الموحد للمخطوطات ابيرانية افنخاو، مصدر سابق  3ا
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علـي  بـن امبالك األفهام إل  تنقـي  شـرائد ابسـالمو للشـهيد الثـاين زيـن الـدين

اهلل مل  عبـد بن إبراهيم بن عيب  بن النبي ، نبخ الشيخ عبد(1) هـو195 - 111العاملي ا

هــ، وفـد 1292رمضان سنة  13عيثان القاري األحبائي، فرغ من نبخا ظهر يوم األحد 

ابراهيم مل عيثان من أجل الدرس  بن عيبي بن نبخا ألجل أخيا األصغر الشيخ حبين

 «.متعا اهلل بحفتا والعمل با»بقرينة فولا  

إبـراهيم مل عيثـان يف  بن عيبي بن الشيخ حبين بن خة خط الشيخ محمدوعل  النب

 .(2)«عيب  مل عيثان بن هـ، والنبخة فيها تملك وتعليق للشيخ حبين1275ذوالقعدث  15

ومن الكت  التي ملكف لغرض االستفادث التعليمية كتاض اشرح شواهد المغنـيو 

 بـن ، فقد تملكا الشيخ سـليمانهـو855تصنيف أبو محمد بدر الدين العيني الحنفيات 

الشـيخ محمـد المحبـني األحبـائي،  بن الشيخ أحمد بن الشيخ حبن بن الشيخ محمد

ورأيـف مجموعـة »وفد تملكا، بعد تملك جدا الشيخ حبـن للكتـاض، يقـول الطهـراين  

الشـيخ  بـن الشـيخ سـليمان -من الكت  كان أهداها الشيخ يوسف عم والـد المـرتجم لـا 

 .(3)«هـ1298خيا الشيخ محمد يف سنة البن أ -محمد 

 التقريظ:

َظ  ــرَّ ــ  عليــا، وعنــدما يقــال  َف ــا  َمَدحــا وَأَثنَ َظ فالن  ــرَّ يف المعنــ  اللغــوي يقــال  َف

الكتاَض  َوَصَف محاسنَُا ومزاياا. وهو نفس المعنـ  االصـطالحي للكلمـة، عنـد فـولهم 

، لتشــجيد النــاس كتــ  تقريتــًا  أي مدحــا ووصــف مزايــاا، وهــي والبــًا تكتــ  للحــي

 وحثهم بابفبال عل  الكتاض، فهي بمثابة شهادث وإفرار بجودث ما فيا عند المقرظ.

                                                 
 .531 /1و فهرس دنا، مصدر سابق  1ا

 .34 /1بقم، مصدر سابق  ، و فهرس المخطوطات يف مكتبة المدرسة الر وية2ا

 الطبعـة بيـروت،  الشـيعة فقـا م سبـة عشر، الحادي القرن يف الشيعة أعالم طبقات بزرك، اآلفا الطهراين،و 3ا

 .912 /11 م112 - هـ1411  األول 
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والتقري  إما يكون نثرا  بكلمات الثنا  والمدح، وإما أن يكون شعرا  بظبيات تحمـل 

 كلمات الح  والود والثنا ، وفد يكون مزجًا بينهما.

ل  الكت  شعرا  ونثرا ، نبتعرض بعد وهي أحد الفنون التي كتبها األحبائيون ع

َظها أعالم أحبائيون، كنمـاذ  عـن فـن التقـري  لـدم االحبـائيين، وهـي  الكت  التي فرَّ

 كما يلي  

لعل أفدم تقري  أحبائي عرفناا يعـود إلـ  القـرن التاسـد الهجـري، وهـو مـا كتبـا 

امشـجرث  هـو عل  كتاض129أبي جمهور األحبائي ابعد سنة  بن علي بن الشيخ محمد

أنـا »األنباض نقال  عن بحر األنباضو لم لف مجهول، يقول الشيخ موا بزرك الطهراين  

هـ، ويف أول النبخة تقري  مببوط 927رأم مخطوطة نفيبة جدا ، التحرير  شهر شعبان 

ظـا  ُحك منا البطر األخير الـذي يف توفيـد المفـرظ وتاريخـا، ويف ذيـل هـذا التقـري   فرَّ

أبـي جمهـور األحبـائي بمـا فيـا إطـرا  الكتـاض  بـن إبـراهيم بـن لـيع بـن الشيخ محمـد

 والُحكم بصحتا، وجواز األخـذ منـا والجـزم باعتبـارا الحاصـل لـا مـن مطالعـة الكتـاض 

ربيــد األول  1مــن أولــا إلــ  مخــرا، وكتــ  جميــد ذلــك بخطــا يف المشــهد الر ــوي يف 

 .(1)هـ815

 بن ولعلا هو نفس الشيخ عليأحمد األحبائي،  بن كما كت  تقريتًا الشيخ علي

صال  البـبعي العينـي القـاري األحبـائي البحـراين مـن أعـالم القـرن الحـادي  بن أحمد

عشر، فقد كت  تقري  عل  الورفة األول  مـن كتـاض اكشـف االلتبـاس عـن مـوجز أبـي 

راشد الصيمري االقرن التاسدو، النبخة التـي بخـط  بن حبن بن العباسو للشيخ مفل 

                                                 
 ببليـوورايف األحبائي،كشـف جمهـور أبـي بـن علـي بـن محمـد الشـيخ مصـنفات فهرس عبداهلل، وفراين، و1ا

 ابـن جمعيـة الحـديل، يف وطرفـا الروايـة يف وإجازاتـا والمطبوعة المخطوطة جمهور أبي ابن لمصنفات

ــي ــا  األحبــائي جمهــور أب ــروت،  البيضــا  المحجــة دار الــرتايف، بحي ــ  الطبعــة بي ـــ1434  األول  - ه

 .294  م2213
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جمـادم اآلخـر  27الحبن البحراين يف  بن محمد بن مبلم بن محمد بن يمالشيخ إبراه

 .(1)هـ 1251

أحمـد األحبـاوي علـ   بـن ومن هذا التقاري  ما كتبا البيد شمس الدين محمـد

حبــن  بـن نبـخة مـن كتـاض اكشــف االلتبـاس عـن مــوجز أبـي العبـاسو، للشــيخ مفلـ 

 .(2)وأهميتاهـو، من أبيات شعرية يف مدح الكتاض 122 الصيمري ات

حرز األحبـائي مـن أعـالم القـرن  بن حبين بن ومن التقاري  ما كتبا الشيخ علي

ــظليف الشــيخ  ــن ت ــة م ــاليف مخطوطــات فقهي ــ  مجمــول خطــي يضــم ث ــاين عشــر عل الث

  (3)هـو وهي1111 محمد مفيد الشيرازي ات بن النبي عبد

أول صـفر  أحكام نكاح من فقد زوجها يف البفر والحضر، شرل فيا مصنفا يف -1

 هـ.1195هـ، وفرغ منا مخر شهر صفر سنة 1195سنة 

جــواز العــزل عــن المــرأث الحــرث الدائمــة، وفــد فــرغ منــا مصــنفا أيضــًا ســنة  -2

 هـ.1195

الرســالة الحينيــة المفيــدث للنــاظرين يف حكــم الصــوم المنــذور المقيــد بالبــفر  -3

 هـ.1195للمبافرين، وهو كذلك فرغ منها سنة 

]الـــ[حرز  بــن حبــين بــن قــري  وحواشــي مــن الشــيخ علــييوجــد علــ  نبــخة ت

 هـ.1195، وذلك سنة (4)«منا أيدا اهلل»األحبائي، مذيلة بكلمة  

                                                 
 فم  ما دليل الناشر العامة، إيران مكتبات يف المخطوط العربي الرتايف، الحبيني أحمد البيد األشكوري،و 1ا

 .271 /12  م2212 - هـ1431  األول  الطبعة المقدسة،

 .255، 254 /29  مصدر سابق ،وفنخاا ابيرانية للمخطوطات الموحد هرسالفو 2ا

و، مقال  فهرسف مجمول خطي كتابخانـة 3هـ، ش، العدد ا1385و مجلة نبخة بزوهي، مجلة فصلية، سنة 3ا

 .75عالمة طباطبايي دنشكاا شيراز، الكات   محمد بركف  

 .75  مصدر سابقو مجلة نبخة بزوهي، 4ا
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محمـد حبـن  بـن كتاض اشوارل الهداية يف شرح الكفايةو للشـيخ محمـد ابـراهيم

زيـن  بـن هــو، يف أول صـفحة تقـري  مـن الشـيخ أحمـد1292 الكرباسي األصفهاين ات

ي، والشيخ جعفر النجفي وأبيات يف تقري  الكتاض من الشيخ محمد تقي الدين األحبائ

 .(1)أحمدي بيا  النجفي المشهور بـ امال كتاضو

ــاض االفواكــة الشــهية يف حــل المنتومــة المبــماث  ــا عــدث تقــاري  علــ  كت كمــا هن

هـو، فقـد فرظـا مـن 1249 سلوم، ابن سلوم ات بن علي بن بالقالئد ال هانيةو، لمحمد

فيروز األحبائي، والثـاين الشـيخ  بن اهلل عبد بن األحبا  شعرا  وهم الشيخ محمد أعالم

 بـن صال  ابن موس  المالكي، والرابـد صـال  بن العزيز محمد العدساين، والثالل عبد

 النجدي األحبائي. (2)سيف العتيق

زين الدين األحبـائي تقـري  علـ  كتـاض  االتكملـة يف  بن كما كت  الشيخ أحمد

 1251 - 1178الوحيد البهبهاينا بن محمد علي بن لتبصرثو للشيخ محمد جعفرشرح ا

ببــم اهلل الــرحمن الــرحيم الحمــد هلل رافــد درجــات العلمــا  ومفضــل »، ونصــا  (3)هـــو

 مدادهم علي دما  الشهدا  وصلي اهلل علي محمد وملا األمنا  وورثة األنبيا .

ي حبن البيرث، وصايف البـريرث أما بعد فقد عرض علّي األخ الويف، والخل الصف

                                                 
 البــيد إشــراف النجفــي، المرعشــي العتمــ  اهلل ميــة مكتبــة مخطوطــات فهــرس أحمــد، لبــيدا الحبــيني،و 1ا

 /15و  ت.د  ااألول  الطبعة فم،  النجفي المرعشي العتم  اهلل مية مكتبة منشورات المرعشي، محمود

138. 

 نمــاذ  البــعودية المخطوطــات نــوادر الــرحمن، عبــد بــن أيمــن محمــد، ســعد إعــداد اللطيــف، عبــد ملو 2ا

ــوادر مــن لمجموعــة ــدارث المحفوظــة المخطوطــات ن ــد الملــك ب ــز، عب ــد الملــك دارث العزي   العزيــز عب

 .382  هـ1432  األول  الطبعة الرياض،

من األعالم الفقها  وهـو و. هـ 1251 -هـ 1178ا البهبهاين الوحيد بن علي محمد بن جعفر الشيخ محمدو 3ا

ــد ــد األصــولي الُمجــّدد حفي ــ البهبهــاين، الوحي ــد اول ــات مــن العدي ــوم الفقــا يف الُم ّلف ــة والعل  الحوزوي

 يف علـي أبـو الجمعـة إمـام حفيـدا مكتبـة يف حصـل الـذي الحريـق يف وفـد احـرتق الكثيـر منهـا ،الُمختلفة

 .هـ 1352 سنة شوال يف كرمانشاا
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كتابًا و عا شرحًا للتبصرث فظجلف فيـا جـائلتي، وأمعنـف فيـا فكـر  فوجدتـا مشـتمال  

علي عبارات محررا ومعان مح ث ومفاهيم مقررث واستنباطات مقدرث فلعمري لقد كان 

رك لمن استعملا إرشادا  وتبصرث ولمن استعان بقواعدا منتهي تحرير التذكرث وهنايـة مـدا

معت ث ولعمري أنا كافي في االستبصار وواف للفقيـا فـي االعتبـار أعـان اهلل بـا الطـالبين 

 البالكين في منهت المبرتشدين وجعلا زادا  خالصًا مبلغًا في االستعداد ليوم الدين.

زين الدين األحبـائي، والحمـد هلل رض العـالمين  بن وكت  العبد المبكين أحمد

 ا الطاهرينوصلي اهلل علي محمد ومل

 «الختم  أحمد زين الدين

ــة الشــيخ أحمــد ــا كتب ــاري  األحبــائية م ــدين األحبــائي يف  بــن ومــن التق ــن ال  زي

  أحمـــد الكـــاظمي بـــن علـــي بـــن أول كتـــاض اتكملـــة نقـــد الرجـــالو للشـــيخ عبـــدالنبي

 .(1)هـو1259ات

كمــا يوجــد تقــري  للشــيخ األحبــائي علــ  كتــاض تلميــذا محمــد حبــين اليــزدي 

م منو المبم  عجائ  األسرار وهو يف ذكر عزا  سيد الشـهدا  أبـي عبـداهلل الملق  بـا

 الحبين عليا البالم 

 ببم اهلل الرحمن الرحيم »

الحمد اهلل الذي وفقني لتتبد أنوار اليقين بعين الخاشـعين فوجـدت الحـق المبـين 

ر،م ومقاليد الجنان للبالكين فادخلوها ببالم ممنين ولعمري لقد بذلف جهـدك يف نصـ

حت  كنف مد الشهدا  الذين بذلوا مهجهم دون سيدهم جعلنا اهلل وإياكم معهم يف الـدنيا 

واآلخرث وممن يقيم مآتمهم وعـزائهم وينشـر ذكـرهم وثنـائهم فبـعيك عنـدهم مشـكور 

وأسمك لديهم بنببك وحببك مذكور فال تخلي محبك من خـالص الـدعا  عنـد إفامـة 

                                                 
 .3158فهرس المخطوطات يف مكتبة مية اهلل العتم  المرعشي النجفي، مصدر سابق  رفم المخطوط  و 1ا
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اض والبالم عليكم ورحمـة اهلل وبركاتـا وكتبـا العبـد العزا  فإنا مبتجاض عند رض األرب

 «.زين الدين بن المبكين أحمد

كمـا مــن تقــاري  الشــيخ األحبـائي مــا كتبــا علــ  كتـاض ااســتيفا  المهمــاتو مــن 

محمد الرشتي، وعل  النبخة تقري  مـن الشـيخ جعفـر االشـيخ  بن تصنيف الشيخ علي

زيـن الـدين  بـن فوثقا الشيخ أحمـد ،«رق الصادق جعفر»جعفر كاشف الغطا و وختما  

 .(1)زين الدينو بن عل  التقري ، وختما  اأحمد

 بـن زين الدين تقري  عل  االرسـالة الحبـينيةو لحبـن بن كما كت  الشيخ أحمد

هــ، فكتـ  لـا الشـيخ أحمـد 1238جمادم الثاين  22محمد علي الذي فرغ منا م لفا يف 

 .(2)الرشتي تقريتًا مخرتقريتًا م يدا ، كما كت  لا البيد كاظم 

الشـيخ علـي األصـبعي األحبـائي، علـ   بن اهلل ومن التقاري ، تقري  الشيخ عبد

أبي طال   بن كتاضاشهاض ثاف  ويا فارعة القوارل يف إبطال أدلة الركن الرابدو لمحمد

هــ، فقـال 1277صفحة، وهو كتاض باللغـة الفارسـية كتـ  سـنة 295النائيني وهو يقد يف 

ــا  األصــبعي ا ــذا الرســالة المبــماث »ألحبــائي في ــ  ه ــات تقريتــًا عل ــذا األبي ــف ه فل

بـاالشهاض الالمـد يف إبطـال أدلـة الـركن الرابـدو تصـنيف جنـاض مـن أبـان طـرق الرشـاد 

بثاف  فهما وأو ـ  سـبلا ببيـان علمـا بحـر العلـوم معقولهـا ومنقولهـا، وحـ  الشـريعة 

رم وصدرها ذي القريحة الوفادث، فروعها وأصولها شمس األعاظم وبدرها ورأس المكا

ها وأطال برتبة ليس ورائها منتهـ   والبصيرث النقادث، موالنا العالي عل  هام المجرث والبُّ

المرفوم اسما العالي أعالا لط  با مـوالا ورزفـا مـا يتمنـاا يف مخرتـا وأوالا وأنـا األفـل 

 ا وكرما وهي هذا الشيخ علي األصبعي األحبائي عف  عنهما بمن بن اهلل الجاين عبد

                                                 
 .3/372و الفهرس الموحد للمخطوطات ابيرانية افنخاو، مصدر سابق  1ا

 .8/1225و الفهرس الموحد للمخطوطات ابيرانية افنخاو، مصدر سابق  2ا
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 أجلـــــــف الطـــــــرف يف رّد بليـــــــ ِ 
 

 فــــــاعجبني ولــــــيس لــــــا مثيــــــل 
 

ــــرا ي  ــــال م ــــويم ب ــــنهت الق ــــو ال  ه
 

 مــردود عليــل (1)وفــول االخــانو 
 

 وال عجــــ  إذ مـــــا ظـــــل يعـــــزم
 

ـــــل   (2)لمـــــول  هنجـــــا ظـــــل ظلي
 

 تصحيحات وبالغات:

حــرص معتــم النبــاخ األحبــائيين علــ  النبــخ المدونــة أن يضــعون يف جوانــ  

ة تصحيحات وبالوـات، ومـا يرونـا متعلقـًا بالمبـظلة المطروحـة سـوا  فقهيـة أو النبخ

عقدية أو روائية، ويف هذا النول من التقييدات يحرص الناسخ عل  الحفـاظ علـ  المـتن 

سليمًا من التحريف، ويضيف تعليقاتا يف الهوامح الجانبية فـرض كـل مبـظلة بمـا يبـعا 

ل الحواشي والتصحيحات والتعليقات نقدية، فقد الحال، علمًا أنا ليس بالضرورث إن ك

تكون تو يحية وتظييد للـرأي المـ م يف الرسـالة، نـذكر إشـارث إلـ  بعضـها مـن النمـاذ  

 األحبائية التي تخللها بعد التعليقات والتهميشات 

 بـن ناصر بن راشد بن منصور بن منها البالوات التي سجلها وفيدها الشيخ سالم

عل  كتاض اإرشاد األذهان إلـ  أحكـام ابيمـانو للعالمـة الحلـي،  ،(3)حبين األحبائي

رجـ  لعـام  28هـو، انته  من نبخا ليلة الثالثـا  729 - 948يوسف الحليا بن الحبن

، والنبخة عليها حواشي وتصحيحات من الناسخ كتبـف يف يـوم الجمعـة وـرث (4)هـ181

 .(5)هـ181شعبان سنة 

                                                 
 بن زين الدين األحبائي. المقصود محمد كريم خان صاح  القول بالركن الرابد يف مدرسة الشيخ أحمدو 1ا

هـ.شومقال كتاض 1375و، عدد هبار ا752أستانة فدس ر وي، العددا مشكوث، مجلة فصلية، تصدر عنو 2ا

 .224ونقد  تتمة مقالة شروح شرائد ابسالم، بقلم  سيد أحمد تويبركاين 

 .991 /1و فهرس دنا، مصدر سابق  3ا

 .991 /1و فهرس دنا، مصدر سابق  4ا

 .3/42و الفهرس الموحد للمخطوطات ابيرانية افنخاو، مصدر سابق  5ا
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إبـراهيم  بـن راشـد بـن ثابـف بـن هـالل بـن مـدمح بن ومنها ما كتبا الشيخ حبين

الهجري البحراين، عل  نبخة احكمة العارفين يف دفد شبهة المخالفينو للشـيخ محمـد 

جمـادم  21هـو، وفد كان الفـراغ مـن نبـخا يف 1218محمد حبين القميات  بن طاهر

 .(1)هـ، وفيها تصحيحات وبالوات من الناسخ1217الثاين لعام 

 الوق :

للغة هو  الحبس، ومن الناحية الفقهية  حبس العـين، وتبـبيل المنفعـة الوفف يف ا

للمصال  العامة أو الخاصة. وهو من األمور المبـتحبة التـي يقصـد هبـا التقـرض إلـ  اهلل 

تعال ، وهذا أمر أكدت عليا الروايات والنصوص الدينية الـواردث عـن الرسـول األعتـم 

 ها وأهل بيتا عليهم أفضل الصالث والبالم من

 . (2)«حبِّس األصل وسبِّل الثمرث»ملا  وعليا اهلل يف الحديل عن النبي صلي 

ق أمير الم منين »البالم  عليا  الّلا عن أب  عبد الّلا عبد بن وصحيحة ربعي تصدَّ

الـرحمن الـرحيم هـذا مـا  البالم بدار لا يف المدينـة يف بنـي زريـق فكتـ   ببـم الّلـا عليا

ق با علي  سـوم تصـّدق بـدارا التـي ي بنـي زريـق صـدفة  بن تصدَّ
ٌّ
أبـي طالـ  وهـو حـي

الذم يريف البـماوات واألرض وأسـكن هـذا الصـدفة  التبال وال توه  حت  يرثها الّلا

 .(3)«خاالتا ما عشن وعاش عقبهَن، فاذا انقر وا فهي لذي الحاجة من المبلمين

يـة الفقهيـة بـين جميـد وهذا الحد من الوفـف مـن األمـور المتفـق عليهـا مـن الناح

 العلما ، بغد النتر عن اتجاها،م الفكرية، ومدارسهم الفقهية.

                                                 
 .724 /4و فهرس دنا، مصدر سابق  1ا

ومبتنبط المبائل، تحقيق  م سبة مل البيـف  مبتدرك الوسائلالط سي، الحا  الميرزا حبين النوري، و 2ا

 .47 /14  م1111 -هـ 1411بحيا  الرتايف، م سبة مل البيف بحيا  الرتايف  فم، الطبعة الثالثة  

إل  مبـائل الشـريعة، تحقيـق  م سبـة مل  وسائل الشيعةفصيل بن الحبن الحّر، ت العاملي، الشيخ محمدو 3ا

، 324 /13  هـ1438البيف بحيا  الرتايف  بيروت، م سبة مل البيف بحيا  الرتايف  فم، الطبعة الرابعة  

 .4من أحكام الوفوف والصدفات، حديل  9باض 
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وكان المعتـاد يف الموفوفـات أن تكـون منـازل أو األرا ـي الزراعيـة، أو محـالت 

 تجارية، أو مراكز دينية كالمباجد وويرها.

ثم استحديف بعدا  مخر للوفف وهو وفف الكت ، الذي بـدأ بوفـف المصـاحف يف 

المباجد عل  الدرس والقرا ث، ثم تطور فشمل الكت  الفقهية والروائية والعقائدية التي 

تخدم الغرض الديني نفبـا، حتـ  أصـبحف توفـف المكتبـات والخـزائن الخاصـة علـ  

المكتبــات العامــة كمكتبــات الحــرمين الشــريفين، وموفوفــات العتبــة الر ــوية والعلويــة 

 والحبينية والعباسية وويرها.

ا ما هو وفف عل  طالض العلم أو الذرية، كل ذلك من أجل استمرار ابفـادث ومنه

منها عل  مدم األيام واألزمان، ويف تراثنا األحبائي روم  يال معتم الرتايف المكتوض 

وتشتتا بين المكتبات العامة والخاصة، فما بين أيـدينا مـن شـواهد ودالئـل يثبـف وجـود 

 الوففية عليها، ومن هذا الشواهد عناية وحرص عل  وفف الكت  وتقييد 

الحبين الشعبي الهجري من األعـالم الكبـار  بن علي بن موفوفات الشيخ محمد

يف القرن الحادي عشر، الذي فام بإيقاف مكتبتا عل  طلبة العلوم الدينية منها وفـد عرفنـا 

والكتـاض  هــو،548 - 498حبـن الط سـي ا بـن منها، التفبير جامد الجوامـد  الفضـل

أحمــد شــريف  بــن بــدأ مــن ســورث يــس إلــ  ســورث النــاس، وهــي بخــط محمــد حبــيني

هــ، ونـص وففيتـا  1275شعبان عـام  5األنصاري ابمامي فرغ منا يف عصر يوم الثالثا  

علـي الشـعبي علـ   بن ببم اهلل. هذا الكتاض من جملة الكت  التي وففها الشيخ محمد»

، ثـم مـن بعـدهم فعلـ  علمـا  الشـيعة مـن (1) علما  الشيعة ومتعلميهم من أهل االشعبةو

أهل األحبا ، ثم من بعدهم فعل  علما  الشيعة من ويرهم حت  يـريف اهلل األرض ومـن 

 .(2)>عليها، وإليا المصير

                                                 
ال يبـتقيم الكـالم والتبلبـل،  واحتمل أنا هناك خطظ لعدم و وح الخط، وإال >،الشيعة»و ورد يف الكتاض 1ا

 فرية الوافف، ثم أهل األحبا ، ثم عامة الشيعة، ليبقيم الكالم ويخلو من التكرار. >،الشعبة<والصحي  

 . 313  ، مصدر سابقو مكتبات الدولة البعودية األول  المخطوطة2ا
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، «وثائق ابن سلمون»ومنها وفف حاجي محمد، أبا عقيل التهراين، الذي أوفف  

نا ال ينقـل مـن األحبـا  إلـ  بلـد وهو كتاض، عل  أهل العلم من أهل بيتا وذريتا، عل  أ

 بـن شـهير بـن بخـط سـلطان<هــ، 1111المحرم عـام  22مخر. وفد كان نبخ الكتاض يف 

 .(1)>محمد النعثلي التهراين بن فاسم بن شعبان بن موس 

حجي رحمة البحـراين األحبـائي، كتـاض  بن اهلل عبد بن كما أوفف الشيخ محمد

يحيـ   بـن الحبـن بـن ي، أبـو القاسـم جعفـرالمعت  يف شـرح المختصـر  المحقـق الحلـ

أفـول »هــ، جـا  فيهـا  1272هـو، لناسخ وير مذكور، وتعود وففيتة لبنة 979الحلي ات

ناصـر المـوالي  بن حجي رحمة ابن الشيخ علي بن اهلل عبد بن وأنا الفقير إل  اهلل محمد

اض الموسـوم البحراين، األحبائي، ساكن فرية القارث، إين فد أوففف وخلـدت هـذا الكتـ

يف الفقا عل  علما  الشـيعة، وجعلـف النتـارث لـي  (3)مد كتاض االمفاتي و (2)بـ االمعت و

مدث حيا ، ثـم ألخـي الشـيخ أحمـد، ثـم ألوالدا، ثـم صـال  المـ منين، وإن لـم يكونـوا 

 .(4)>علما 

  >سـيرث ابـن هشـام»ومن الكت  األحبـائية الموفوفـة، وعليهـا فيـد الوففيـة كتـاض 
 بـن هــو، عمـل علـ  نبـخها علـي213 أيـوض ابـن هشـام ات بـن هشـام بن لملكلعبد ا

عيب ، وفد انته  من كتابتها ونبخها بعد التهر من يوم الجمعـة  بن إبراهيم بن اهلل عبد

 بـن اهلل هـ، عليها حواشي وتصحيحات، وعليـا وفـف عبـد1271من شهر صفر سنة  12

 يخر  من بلد الشعرا ، شهد علـ  ذلـك محمد الزير عل  عيالا وذريتهم ما تناسلوا، وال

 .(5)مهنا بن إبراهيم بن اهلل العجاجي، وشهد با وكتبا علي عبد بن إبراهيم

                                                 
 .312و مكتبات الدولة البعودية األول  المخطوطة، مصدر سابق  1ا

 هـو. 979الحبين الحلي ات   بن م الدين أبي القاسم جعفرو للشيخ نج2ا

 هـو. 1211المرتض  المعروف بمحبن، الفيد الكاشاين ات   بن و للشيخ محمد3ا

 .12حبين الرمضان، مصدر سابق   بن و أعالم األحبا   الحا  جواد4ا

 .83 – 82و نوادر المخطوطات البعودية، مصدر سابق  5ا
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الدرث المضيئة يف مدح أئمة العرتث ومن الكت  الموفوفة والتي فيدت فيها الوففية ا

زيـن الـدين  بـن الشـيخ صـال  بـن يحي  اليمني، نبخ الشـيخ علـي بن المر يةو  أحمد

 .(1)هـ، يف مدينة كرمانشاا 1238شوال سنة  13ألحبائي، فام بنبخا يف ا

زيـن الـدين الهجـري يف أوائـل ذي  بـن أحمـد بـن عل  النبخة تملك محمـد تقـي

وفف أوالد المرحوم محمـد »هـ، و من التقييدات عليها يف أول النبخة  1238القعدث 

 . (2)>هـ1211تقي يف جماد  الثاين 

  بـــن فيـــة علـــ  تعليقـــة علـــ  رســـالة الفقهيـــة للشـــيخ علـــيومـــن التقييـــدات الوف

البــيد أحمــد البــلمان األحبــائي  بــن البــيد هاشــم بــن حبــين الخافــاين، للبــيد ناصــر

اهلل مل حبـين األحبـائي، وهـي بـال تـاريخ،  عبـد بـن اهلل هـو، فقد أوففها عبد1358ات

بـظين أوففـف  - مل حبـين اهلل عبـد بـن اهلل أنا يا عبد -أفرُّ »كت  يف وففيتها الناسخ نفبا  

أحمـد  بـن حبـين بـن وحببف هذا الكتاض لالستنفال، وجعلف الوالية إل  المال ناصر

، ولعن اهلل البائد والشاري والمجتني، فمن بدلا من بعد ما سمعا فإنما إثمـا (3)مل حبين

 .(4)«عل  الذين يبدلونا، وصل  اهلل عل  محمد وملا الطاهرين

 اإلجاز :

األذن مــن الشــيخ يف نقــل الحــديل عنــا أو عمــن نقــل عنــا طالح  وهــي يف االصــ

 بواسطة أو وسائط لنفس الراوي بخصوصا أو من يعما.

                                                 
 .349طات يف مجلس الشورم ابسالمي، مصدر سابق  و فهرس مختصر للمخطو1ا

 .112 – 211 /32و فهرس المخطوطات يف مجلس الشورم ابسالمي، مصدر سابق  2ا

و كان اسم امل حبينو هو االسم المتعارف عليا منذاك لفرل النمر من أسرث مل مبارك. راجد مجلة الواحة، 3ا

و هـامح 52المـال ناصـر النمـر، العـدد ا بـن المـال محمـد بن مقال المال ناصر النمر، بقلم األستاذ أحمد

 . 123ص  

المـال  بـن المـال محمـد بـن و، مصدر سابق مقال المال ناصر النمـر، بقلـم أحمـد52و مجلة الواحة، العدد ا4ا

 .123ناصر النمر  
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ابجـازث هـو الكـالم الصـادر عـن المجيـز »وفد عرفها العالمة المجلبي بالتـالي  

 .(1)«المشتمل عل  إنشائا األذن يف رواية الحديل عنا بعد إخبارا إجماال  بمروياتا

ابجازث هو الكالم الصادر »آلفا بزرك الطهراين يف الذريعة فقد عرفها بالتالي  أما ا

ــارا إجمــاال   ــا بعــد إخب ــز المشــتمل علــ  إنشــائا األذن يف روايــة الحــديل عن عــن المجي

 بمروياتا.

علـ  كتابـة هـذا ابذن المشـتملة علـ  ذكـر الكتـ  والمصـنفات  -شائعًا  -ويطلق 

ن المجيـز إجمـاال  وتفصـيال  وعلـ  المشـايخ الـذين صـدر التي صدر األذن يف روايتها عـ

للمجيز ابذن يف الرواية عنهم. وكذلك ذكر مشايخ كل واحد من هـ ال  المشـايخ طبقـة 

 .(2)«بعد طبقة إل  أن تنتهي األسانيد إل  المعصومين عليهم البالم

 منهـا التشـرف والتـ ك بالـدخولوتكمن أهميتها يف عوامل عديدث نـوجز بعضـها  

واالنـدرا  يف سـلك وسلبـلة حملـة األحاديـل عـن النبـي واألئمـة المعصـومين علــيهم 

البالم، ومنهـا صـيانة وحفـ  الروايـات عـن القطـد وحـدويف ابرسـال يف سـندها، كمـا 

تتضمن العديد من صفات التالميذ واألساتذث وألقاهبم العلمية من فبل مجيـزيهم، وهـي 

 فة، تضاف إل  ابجازث الروائية.بمثابة شهادث علمية يف حقهم عل  الوثا

نــورد يف يمــا يلــي نمــاذ  مــن هــذا الكتــ  التــي  ــمف علــ  صــفحا،ا إجــازات 

أحبــائية، إمــا مجيــزون أو مجــازون، وهــي يف معتــم األحيــان تكــون الكتــ  المتعلقــة 

 بالحديل أو التي درسها الطال  عل  أستاذا 

 بابويـا بـن علـي بـن مـدمنها يف نبخة من كتاض امن ال يحضرا الفقياو للشيخ مح

                                                 
  ولـ  اد.تودار إحيـا  الـرتايف العربـي  بيـروت، الطبعـة األبحار األنوار، المجلبي، الشيخ محمد بافر، و 1ا

122/199. 

 يف اآلداض مطبعـة  األحبـائي أحمـد الشـيخ إجـازات علي، حبين الدكتور عليها وعلق محفوظ، شرحهاو 2ا

 .1/132، نقال  عن الذريعة  7  م1171 - هـ1312 األول  الطبعة األشرف، النجف
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هــ، 1212رمضـان سـنة  22محمـد زمـان الشـريف  بـن هـو، نبـخ هدايـة اهلل381ات  القمي

محمـد الحبـني  بن وهي نبخة مصححة بآخرها إجازث يف ورفتين كتبها البيد شمس الدين

 .(1)هـ، يف المدرسة المحبية بشيراز1215رج  عام  17األحبائي المدين للناسخ يف 

 بــن تــاض االمبــالك الجامعيــة يف شــرح األلفيــةو الشــيخ محمــدويف نبــخة مــن ك

 بـن هــو، نبـخ الشـيخ محمـد 129أبـي جمهـور األحبـائي احـدود  بن إبراهيم بن علي

، (2)هــ 1223رج  لعام  12حنتلة األحبائي، أنته  من نبخها يف  بن يحي  بن حبين

األحبـائي لتلميـذا يف مكة المكرمة، دون يف مخرها صورث إجازث كتبها ابـن أبـي جمهـور 

 .(3)معين الدين نصر اهلل البروري األسرتمبادي بن عطا  اهلل

كما دون إجازث يف مخر كتاض افبس االفتدا  يف شرائط ابفتـا  واالسـتفتا و للبـيد 

هــ، بعـد أن فـرأا عليـا 889البيد محمد الحبـيني الر ـوي المشـهدي سـنة  بن محبن

بلة ومطالعة وسماعًا من أولا إل  مخرا البيد الجليـل مقا -أبقاا اهلل وأيدا  -أهناا »فقال  

ــد الر ــوي  ــن محم ــدين ســيد محبــن اب ــايف ال ــرل األصــيل، وي ــل والف ــف النبي والكه

ــ  المشــايخ المعتــ ين  ــي بــالطرق إل ــا روايتــا عن المشــهدي أدام اهلل توفيقــا، وأجــزت ل

ريًا محتاطًا ر وان اهلل عليهم، فليرِو ذلك لمن شا  وأح  فإنا أهل لذلك، وليكن متح

 لي ولا يف الرواية.

جمهــور األحبــاوي ُمصــنف  بــن علــي بــن وكتـ  الفقيــر إلــ  اهلل الغفــور، محمــد

الكتـــاض أصـــل  اهلل أحوالـــا، وكـــان ذلـــك بالمشـــهد الر ـــوي المقـــدس علـــ  ســـاكنا 

 .(4)«البالم

                                                 
 الحـديل مصـادر مأهـ مـن لعشـرث وـرايف ببليـو مبـرد والرجـال الحـديل مصـادر أحمد، البيد الحبيني،و 1ا

 .139  م2211 - هـ1432  األول  الطبعة المقدسة، فم  ما دليل منشورات ابمامية، الشيعة عند الرجال

 .534 /1و فهرس دنا، مصدر سابق  2ا

 .245 /9و فهرس مخطوطات مكتبة مية اهلل المرعشي النجفي، مصدر سابق  3ا

 .279ق  و فهرس مصنفات ابن أبي جمهور األحبائي، مصدر ساب4ا
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وهـو مـن تصـنيف « ابمـداد بمعرفـة علـوم ابسـناد»يوجد عل  نبـخة مـن كتـاض 

 بـــن اهلل هــــو، ونبـــخ عبـــد1192 ســـالم البصـــري ات بـــن اهلل بـــدع بـــن الشـــيخ ســـالم

سـالم البصـري،  بـن اهلل هـ، إجازث والد الم لـف عبـد1241حكيم سنة  بن الرحمن عبد

 .(1)اللطيف األحبائي محمد ابن عبد بن لعبد اهلل

محمـد  بـن كما يوجد عل  كتاض اشرح تبصرث المتعلمـينو للشـيخ محمـد جعفـر

 زيـن الـدين األحبـائي بـن لورفـة األولـ  إجـازث مـن الشـيخ أحمـدعلي البهبهاين، عل  ا

 .(2)هـو للم لف1241ات 

وورد يف ورفة ملحقة حول أنفس النبخ المعروفة لكتاض ااختالف الفقها و البن 

 ببم اهلل الرحمن الرحيم»جرير الط ي، نص هذا ابجازث 

ملا وصـحبا ومـن الحمد هلل وحدا، والصالث والبالم عل  من ال نبي بعدا، وعل  

أعز أجندا، وبعد  فقد كملف فرا ث الجز  األول مـن شـرح االمنتهـ و إلـ  مخـر الجهـاد 

ــيخ  ــاج  الش ــن الن ــال  واالب ــد الشــاض الف ــك م ــو ، وذل ــيخ منصــور البه ــة الش للعالم

أخينـا المحـرتم الشـيخ صـال  اليمـاين أصـال ، والمكـي مولـدا ، وبعـد إكمـال  بـن إبراهيم

االبن المذكور طل  منـي ابجـازث فظجزتـا بـذلكن وبمـا تجـوز لـي  القرا ث المذكورث مد

 روايتا منا ومن ويرا، إجازث عامة، ولو لم أكن أهال  ألن ُأجاز كما فيل 

ــف أن ــل أن أجــاز فكي  ولبــف بظه
 

ــ   ــد تخف ــائق ف ــز ولكــن الحق  أجي
 

وفد أخذت هذا الكتاض وويرا من كت  الفقا وويرا، عـن مشـايخ يتصـل سـندهم 

هبا، وإن فب  اهلل يف األجل كتبف سندا  بذلك، ومرجد أسـانيدنا يف العلـوم لصـلة إل  أربا

 بــن الخلــف العالمــة ابــن ســليمان المغربــي، ولبــند ابمــام النخلــي المــدين، ولعبــد اهلل

                                                 
 .119و نوادر المخطوطات البعودية، مصدر سابق  1ا

 .283فهرس المخطوطات يف مكتبة الحكيم، مصدر سابق  رفم المخطوط  و 2ا
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سليمان البصري، ولمبند البابلي الشامي، وكل هذا المبندات، أرويهـم إلـ  أن أتصـل 

فيـروز،  بـن ين، ومدنيين، ومكيـين، كالشـيخ محمـدبظهلها عن مشايخ أحبائيين، وشامي

ــد ــي األنصــاري  والبــيد عب ــزوواي األحبــائيين، والشــيخ مصــطف  الرحمت ــرحمن ال ال

الملـك القلعـي  األيوبي الشامي، والشيخ صـال  الفـالين المـدين مجـاورث، والشـيخ عبـد

 المكي.

رشـيد  بـن حبـن بـن أجزت من ُذكر بما ُذكر، وأنا الفقير إل  موالا العلـي، أحمـد

، والحنبيلي مذهبًا ومعتقدا ، حامدا  مصـليًا  األحبائي مولدا ، والمدين مهاجرا  ومجاورث 

مبّلَمًا، وال حول وال فوث إال باهلل العلي العتيم، وذلك يف يوم الخمـيس أحـد وعشـرين 

ربيد األول أحد شهور سنة ألف ومئتين وثمانية وثالثين من الهجرث النبوية عل  صاحبها 

 .(1)«ل صالث وأزك  تحيةأفض

حبــن فيــد فــرا ث وإجــازث أخــرم كتبهــا يف مصــر علــ  كتــاض  بــن وللشــيخ أحمــد

 بــن يــونس بــن االــروض المربــد بشــرح زاد المبــتقند مختصــر المقنــدو للشــيخ منصــور

إسـماعيل العيَّـاط العـدوي  بـن هـو، نبـخ علـي1251 صالح الدين البهو  الحنبلي ات

الفراغ من نبخها يوم الخميس البابد عشـر مـن جمـادم  المالكي ثم الحنبلي، وفد وفد

بل  فـرا ث »اآلخر سنة تبد وأربعين ومئتين وألف، فقد سجل إجازث للناسخ، وفيد فرا ث 

ــدث الحــرام، أحــد شــهور ســنة  ــا  مخــر شــهر ذي القع ــوم األربع ــا ي عــدث مجــالس مخره

صـالث وأزكـ   هـو ألف ومئتين وتبعة وأربعين هجرية نبوية عل  مهاجرها أ ل1241ا

ن  تحية، وملا وصحبا سـادات ال يـة، وذلـك مـد االبـن الفـال  والخـل الناصـ ، والِخـد 

إسماعيل العّياط العدوي، أعال اهلل فدرا وزاد فخـرا، وفـد أجزتـا  بن البوي الشيخ علي

بما فيا إفرا   وإفتا   وبما يجوز لي روايتا يف سـائر العلـوم، وفـد كتبـف لـا فبـل ذلـك ثبتـًا 

                                                 
الفتاح، الفهرس الوصفي لمخطوطـات الفقـا الحنبلـي وأصـولا وفقـا  بن عبد بن محمد األزهري، صال و 1ا

 .341 /1م  2219 – 1437الطبعة األول   التاهرية بالمكتبات المصرية، دار لطائف  الكويف، 
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، أجزتا بشرط ابجازث المعت  عند أهل األثر، وأن ال ينباين مـن دعائـا يف سـاعات عامًا

ابجابــة، وأن يــديم ذكــر اهلل يف فلبــا ولبــانا، وال حــول وال فــوث إال بــاهلل العلــي العتــيم، 

وصل  اهلل عل  سيدنا محمدي وعل  ملا وصحبا وسلَّم تبلميًا كثيـرا ، فالـا بقلمـا وكتبـا  

رشيد الحنبلـي األحبـائي مولـدا ، المـدين مهـاجرا ، المصـري حـاال ،  بن حبن بن أحمد

 «.أصل  اهلل حالا

 حبن المذكور. بن وبجوار فيد القرا ث خاتم الشيخ أحمد

فد تم فرا ث  عل  أستاذنا الشـيخ أحمـد الحنبلـي »وكت  الناسخ فيدا  مخر فال فيا  

 .(1)«هـ1241يف واية القعدث سنة 

 :المقابلة

ابجرا  يقوم بـا الناسـخ أو شـخص ويـرا، يقـوم بمقابلـة النبـخة وهو نول من 

المنبــوخة علــ  نبــخة أخــرم أكثــر وثافــة وصــحة للتظكــد مــن ســالمتها مــن الخطــظ 

والتغيير، ويف مثل هذا النول من ابجـرا  يبحـل عـن النبـخة التـي بخـط الم لـف أو 

علـ  النبـخة  القريبة من عصرا لكوهنا أفرض إل  الصحة والبالمة من التحريـف، أو

التي فام بكتابتها من يوثق بنقلا وكتابتا، وفد در  بعد أعالم األحبا  عل  مقابلة ما 

لديهم من نبخ خطية خاصة الهامة منها عل  مقابلتها وتصحيحها، ومن هذا النماذ  

 ما يلي 

فعل  نبخة من كتاض ااألنوار النعمانيةو للبيد نعمة اهلل الجزائري، عليها حاشـية 

 بـن وذلك يف هناية الجـز  األول بـالغ مقابلـة مـن الشـيخ حبـين (2)هـ1231لة سنة ومقاب

بل  مقابلة مـن البدايـة إلـ  النهايـة بحبـ  الجهـد والطافـة »محمد مل عيثان األحبائي  

 بـن علـي بـن محمـد بـن عل  يد مالكا وريق لجـة الـذنوض والخطايـا والعصـيان حبـين

                                                 
 .1/389الفهرس الوصفي لمخطوطات الفقا الحنبلي وأصولا وفقا التاهرية، مصدر سابق و 1ا

 .14 - 13 /24و فهرس المخطوطات يف مكتبة مجلس الشورم ابيراين، مصدر سابق  2ا
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 .(1)«1231من شهر جمادم الثانية سنة  11عيثان األحبائي البحراين يف الليلة 

علي األحبـائي، عمـل مقابلـة لكتـاض امختلـف  بن ومنها ما فام با الشيخ إبراهيم

يوســف الحلي،علــ  نبــخة مقابلــة علــ  نبــخة  بــن الشــيعةو للعالمــة الحلــي الحبــن

 .(2)هـ183األصل، وكان الفراغ من نبخا ومقابلتا سنة 

البـيد  بـن البـيد علـي بـن م بـا البـيد حبـينومن نماذ  المقابلة الجهد الذي فـا

البيد أحمد الحبيني النديدي األحبائي أجـرم مقابلـة ونبـخ لكتـاض شـرح  بن محمد

هــو، وفـد انتهـ  989الحبـن األسـرتابادي ا بن الكافية  ر ي الدين نجم األئمة محمد

 .(3)هـ 112شعبان  23من نبخا ومقابلتا وإجرا  التصحيحات يوم الخميس 

ثـامر البحـراين  بـن اهلل عبـد بـن ثـامر بـن لمقابلة التي سجلها الشيخ صـال ومنها ا

اآلوالي األحبائي، كذلك وهو من أعالم القرن الحادي عشر الهجـري، فقـد فـام بعمـل 

الحبــن  بــن مقابلــة علــ  مــا نبــخا مــن كتــاض ،ــذي  األحكــام  شــيخ الطائفــة، محمــد

هــ، 1221ذي القعدث  12األربعا   هـو، حيل تم الفراغ مما كتبا يف يوم492الطوسي ات

كمـال الـدين األبـزر الحبـيني الحلـي، المقابلـة  بـن وفد فابل النبخة عل  نبخة حبين

الصمد العاملي، المقابلة عل  نبـخة الشـيخ الطوسـي  عبد بن عل  نبخة الشيخ حبين

ــدث  ــوم األحــد تاســد ذي القع ــة النبــخة يف ي ــن مقابل ــا  م ــم االنته ــفو، وأت  ســنةاالم ل

 .(4)هـ1232

الشـيخ محمـد مل عيثـان بعمـل مقابلـة علـ  نبـخة مـن  بـن كما فام الشيخ حبـين

 - 1252كتاض األنـوار النعمانيـة يف معرفـة النشـظث ابنبـانية للشـيخ نعمـة اهلل الجزائـري ا

                                                 
المخطـوط مـن األسـتاذ  طباطبـائي، حصـلنا علـ  نبـخة مـن -128 مجلد ،4513 الشورم مجلس مكتبةو 1ا

 .بن يوسف الحمد الصديق علي

 لكرتونية.إو مكتبة ابمام الحكيم العامة، نبخة 2ا

 .22 /7و الرتايف العربي المخطوط يف مكتبات إيران العامة، مصدر سابق  3ا

 .217و مصادر الحديل الرجال، مصدر سابق  4ا
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نعمــة اهلل، حفيــد  بــن نــور الــدين بــن اهلل عبــد بــن هـــو، وهــي مــن نبــخ علــي أكــ 1112

 .(1)هـ 1231ن من المقابلة سنة الم لف، وفد فرغ الشيخ العيثا

ــاد،  ــة واعتم ــة وثاف ــن العمــل يعطــي النبــخة المصــححة والمقابل ــول م  وهــذا الن

بل ومصدافية لمن يطلد عليها عل  سـالمتها، ولعـل منشـظ هـذا النـول مـن ابجـرا  كثـرث 

اخ تارث، أو من النبخة المعتمدث يف عمليـة النبـخ تـارث  وجود األخطا  يف النبخ من النبَّ

 رم.أخ

 :اإلعار 

ــدم النبــخة  ــا، أو ف ــدم توفره ــد شــ  النبــخ، وع ــة يف االســتعارث عن ــظ  الروب وت

المبتعارث وأهميتها العلمية، فكان العلما  يقيدون ثبـف االسـتعارث علـ  الكتـاض نفبـا، 

حفاظًا عل  حق صاح  الكتاض مـن الضـيال، ومـن نمـاذ  االسـتعارث األحبـائية التـي 

 استطعنا معرفتها ما يلي 

زيـن الـدين األحبـائي كتـاض االبـهو يف الصـالثو للشـيخ  بن ستعار الشيخ أحمدا

 بـن هـو، المنبوخة من فبل محمـد841 فهد الحلي ات بن محمد بن أبي العباس أحمد

هــ، فقـام بعمـل تصـحي  852ذي الحجة سـنة  3ناصر العبقاني، وكان الفراغ من كتابتا 

حبـين الشـعبي  بـن علـي بـن الشـيخ محمـديف ورفتين يف البداية، بمطابقتها عل  نبـخة 

 .(3)هـ1181، التي استعارها الشيخ أحمد األحبائي سنة (2)]األحبائي[

ومن نماذ  استعارات الكت  األحبـائية كتـاض افوائـد القالئـد يف شـرح مختصـر 

 بن هـو، ممن تملكا محمد855موس  العينيات  بن أحمد بن الشواهدو تظليف محمود

                                                 
 .291 /5بق  و الفهرس الموحد للمخطوطات ابيرانية افنخاو، مصدر سا1ا

علي الشعبي الذي أوفف كتاض تفبير الط سي عل  علما  الشيعة يف األحبـا   بن و هو نفس الشيخ محمد2ا

 المتقدم.

 .22122313و فهرس المخطوطات يف مكتبة مجلس الشورم ابسالمي  رفم المخطوط  3ا
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ــد ــد عب ــ اهلل مل عب ــدالق ــا عب ــد اســتعارا من ــز ادر، وف ــن العزي ــن حبــن ب ــنة  ب ــزرول س م

 .(1)هـ1277

ومن نماذ  ابعـارث كتـاض االحـدائق النا ـرث يف أحكـام العـرتث الطـاهرثو للشـيخ 

البـيد »هـو، وهي نبخة مصـححة اسـتعارها 1189 - 1127أحمد البحراين ا بن يوسف

 .(2)زين الدين بن أحمد الشيخ بن ، بتوسط علي نقي«البند اآلفا سيد علي دام ظلا

كما يوجد استعارث أخـرم علـ  كتـاض امجمـد الفائـدث وال هـان يف شـرح إرشـاد 

هـو، نبخ من القرن الثاين 113 محمد المقدس األدربيلي ات بن األذهانو للشيخ أحمد

محمـد القـاري األحبـائي  بـن أحمـد بن علي بن عشر، عل  النبخة تملك البيد خليفة

 بن هـ، عل  الصفحة األول  استعارا منا أسد اهلل وعلي1243سنة النجفي يف شهر صفر 

 .(3)البيد ر ا

الشـيخ  بـن اهلل الشيخ عبـد بن ومن نماذ  االستعارث الرائعة استعارث الشيخ حبن

هـو، لكاتبي اال هان يف تفبـير القـرمنو للبـيد 1348 - 1212علي مل عيثان األحبائي ا

مجمــد البحــرين يف اللغــةو للشــيخ محمــد علــي البــيد ســلمان البحــراين، وا بــن هاشــم

محبن الحبيني، فلما فضـ   بن البيد صال  مل بن الطريحي النجفي، من البيد هاشم

  (4)ور ا منهما أعادهما وفيد معهما هذا األبيات

ــاين ــك ث ــم أجــد ل ــديار فل  جــزت ال

 ويعـــف مقتـــدرا  ويبـــم  باســـما

ــل وصــيغة األحبــان  ــولي الجمي  ي

ـــدنان ـــي ع  فوجـــدت صـــفو،م أب

                                                 
 .98و نوادر المخطوطات البعودية، مصدر سابق  1ا

 .711 /12طات ابيرانية افنخاو، مصدر سابق  و الفهرس الموحد للمخطو2ا

 مكتبـة الناشـر، المقدسـة العباسـية العتبـة مكتبـة مخطوطـات فهـرس الموسوي، حبن ال وجردي، البيدو 3ا

 .33 /2  م2213 - هـ1434  األول  الطبعة األشرف، النجف  المقدسة العباسية العتبة مخطوطات ودار

 والقطيـف األحبـا  وأدبـا  علمـا  تـراجم يف البـدرين مطلـد علـي، يخالش مل حبين بن جواد رمضان، ملو 4ا

 .512 /1  وم. د، ام1111 –هـ 1411  األول  الطبعة والبحرين،
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ــــــاا إن نشــــــر التــــــالم ردا ا  تلق

 صــنول مــنمتفكــرا  يف الصــند والم

ـــــر  ـــــة زب ـــــن الدني ـــــا م  ال يزدري

ــــــــــا ــــــــــان لبــــــــــانا وبنان  يتباري

ــــة ــــة محروس ــــلم ودم يف نعم  فظس

ــــانتي ــــآربي ولب ــــد فضــــيف م  فلق
 

ــــــــديان  متهجــــــــدا  للواحــــــــد ال

ـــــوان ـــــدل األك ـــــدرا مب ـــــات ف  مي

 عمــــــا فليــــــل مضــــــمحل فــــــاين

ـــــان ـــــة ونشـــــر بي ـــــذل مكرم  يف ب

ــــــــام ــــــــف األي ــــــــان مادام  تعتقب

ـــان ـــد البحـــرين وال ه ـــن مجم  م
 

 :اإلهداء

وهذا النول من التقييدات يكون يف الغال  من الناسـخ الـذي بـذل جهـدا وعنـا ا، 

واعتن  بنبخا ألجل إهدا  النبـخة إلـ  أسـتاذا أو مـن يعـز عليـا ر ـاا، وهـو نـول مـن 

نهـا علـ  التبادل العلمي الجميل الذي حفلف با بعد المخطوطات األحبائية، نـذكر م

 سبيل المثال 

 بــن محمــد بــن مــن النبــخ المكتوبــة مــن أجــل ابهــدا  مــا نبــخا الشــيخ أحمــد

وليد األحبائي، مـن أعـالم األحبـا  يف القـرن  بن حبن بن محمد بن اهلل عبد بن أحمد

 بن الحادي عشر الهجري، المهاجر إل  بالد فارس، كتاض االثاف  يف المناف و لمحمد

، ألجل سـطان بابـا (1)هـ1293و، انته  من كتابتا ونبخا عام هـ592 حمزث ات بن علي

 .(2)سلطان 

ــن كمــا نبــخ الشــيخ حــاجي ــن منصــور ب ــن ســني ب أحمــد الصــائ  األحبــائي  ب

األصــفهاين، وهــو مــن أعــالم األحبــا  الكبــار يف القــرن الحــادي عشــر الهجــري، ألجــل 

                                                 
 .521 /3و فهرس دنا، مصدر سابق  1ا

و، مقال  فهرسف مجموعة هاي خطي كتابخانة عالمـا طباطبـائي، 3هـ، العدد ا1385و مجلة بنزوهي  سنة 2ا

 .11ات   محمد بركف  دنشكاا شيراز، ك
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هـو، كتاض 1241 ات محمد الميرداماد بن الفيلبوف والمتكلم الكبير البيد محمد بافر

هــو، وكـان 381 - 311بابويـا الصـدوق ا بـن علـي بـن اممالي الصدوقو للشـيخ محمـد

 .(1)هـ، يف منطقة سباهان1233من شهر ذي القعدث سنة  12الفراغ من كتابتا يف 

 بـن إبـراهيم بـن ومن نماذ  أهـدا ات الكتـ  األحبـائي مـا كتـ  الشـيخ حبـين

ــرن الحــادي عشــر  خلــف األحبــائي مــن بــن محمــد بــن ناصــر أعــالم األحبــا  يف الق

 بــن الهجــري، فقــد نبــخ كتــاض ااالستبصــار فيمــا اختلــف مــن األخبــارو للشــيخ محمــد

 18هـو، وفد فرغ من نبـخ الجـز  األول منـا ليلـة االثنـين 492 - 385الحبن الطوسيا

 ، وفـد(2)هــ 1275شوال لعـام  11هـ، ثم أهن  المتبقي منا ليلة االثنين 1273رج  لبنة 

 .(3)نبخا ألجل الميرزا محمد جعفر، وأخيا الميرزا ويايف الدين، وهي نبخة مصححة

هــريس الحنبلــي  بــن ســليمان بــن يحيــ  بــن كمــا فــام الشــيخ دخيــل اهلل ســليمان

 271-221األحبائي بنبخ كتاض االشمائل المحمديةو، ألبي عيب  محمـد الرتمـذي ا

 .(4)هـو، ألجل الشيخ محمود البيتوشي الشافعي

وحيد الصائ  األحبائي، من  بن ناصر بن منصور بن نها أنا نبخ الشيخ محمدوم

للشـيخ <جـامد المقاصـد يف شـرح القواعـد »أعالم القرن الحـادي عشـر الهجري،كتـاض 

هـو، انته  من نبخ الكتاض يف الشام ليلة 142 - 812الحبين المحقق الكركي ا بن علي

 .(6)لطف اهلل العامليألجل خزانة الشيخ  (5)هـ1223ذي القعدث  24

                                                 

 و موفد بانك اطالعات كت  ونبخ خطي، مصدر سابق.1ا

 .731 /1و فهرس دنا، مصدر سابق  2ا

 .3/293و الفهرس الموحد للمخطوطات ابيرانية افنخاو، مصدر سابق  3ا

 .98و متاهر ازدهار الحركة العلمية، مصدر سابق  4ا

 .519 /3و فهرس دنا، مصدر سابق  5ا

 .33 /7  ، مصدر سابقمخطوطات يف المكتبة المركزية بجامعة طهرانو فهرس ال6ا
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 القراء  والسماع: -

لقد ربطنا بين القرا ث والبمال يف نقطة واحدث روـم االخـتالف بينهمـا يف المعنـ ، 

ولم نفصل بينهما لالرتباط الوثيق بين القرا ث والبمال يف النصـوص التاريخيـة المتعلقـة 

ييـدات المرتبطـة ،  ـمن التق«فـرأ وسـمد»بقرا ث وسمال الكت ، فكثير مـا تجـد كلمتـي 

ومالحــ  إن القــرا ث مرتبطــة يف كثيــر مــن جوانبهــا »هبمــا، تقــول الــدكتورث ناديــة اليحيــا  

بالبمال ارتباطًا يصع  معا يف بعد األحيـان التفريـق بينهمـا، وخصوصـًا فيمـا يتعلـق 

بالنماذ  وشروط القرا ث، إذ نجد الربط يكـون بحـروف العطـف التـي تـدل علـ  مطلـق 

إن القـرا ث »طوف والمعطوف عليا، كحرف الواو، فنجد ابشارث مـثال ، العطف بين المع

 .(1)«والبماعات

فـرا ث »ولكي ندرك المعن  المقصود بالقرا ث يف عالم المخطوطات والكت  فهو  

 .(2)«عالم ذي صالحية نبخة من الكتاض أثنا  الدرس

طـات أو هـو عبـارث عمـا نصـادفا يف صـدور المخطو»كما يعرف البعد البمال بـ 

ذيولها من إجازات تنص عل  أن الكتاض فد سمعا عل  مصنفا، أو عل  شـيخ ثقـة عـالم 

 .(3)«البماعيات»أو بـ <ابجازث البماعية »وهي تعرف بـ « واحد، أو كثيرون

وتكمن أهمية القرا ث والبمال لدم العلما  نترا  لعدث اعتبـارات يـرون لهـا أهميـة 

  قييــدات علــ  الكتــ  وهــي كمــا يــرم الــدكتورتبتشــف مــن خــالل هــذا الــنمط مــن الت

 المنجد كما يلي  صالح الدين

 أوال   أنموذ  من انموذجات التثبف العلمي الذي كان يتبعا العلما .

                                                 
 .41  مصدر سابق ،المخطوطات عل  النجديين تقييداتو 1ا

 .41، مصدر سابق  المخطوطات عل  النجديين تقييداتو 2ا

إجــازات البــمال يف  ،1الجــز   - 1375معهــد المخطوطــات العربيــة  المجلــد األول، ربيــد األول مجلــة و 3ا

 .232خطوطات القديمة، د صالح الدين المنجد  الم
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ثانيًا  وثائق صحيحة تدل عل  ثقافات العلمـا  الما ـين ومـا فـرأوا ومـا سـمعوا 

 من كت .

أسـما  علمـا  كثيـرين ال نجـد ثالثًا  أهنا مصدر للرتاجم األسالمية، فهـي تتضـمن 

 لهم ترجمة أو ذكر يف الكت  الرتاجم.

رابعـًا  وسـيلة لمعرفـة مراكــز العلـم يف الـبالد ابســالمية وحركـة تنقـل األفــراد يف 

 البلدان المختلفة نحوها.

 .(1)خامبًا  أهنا دليل عل  صحة الكتاض وفدما وتاريخا و بطا

  يتبعهـا إجـازث روائيـة مـن الشـيخ للكتـ >البـماعيات<بقي أن نشـير إن كثيـر مـن 

، «ابجـازات البـمال»الذي تمف القـرا ث والبـمال علـ  يديـا، ولـذا كثيـرا  مـا تبـم  بــ 

 رتباط الوثيق بينهما.لإل

ويف الرتايف األحبائي المخطوط نماذ  مختلفـة مـن هـذا القـرا ات والبـماعات 

التـي فر هـا عليهـا التي كتبها أو حصل عليهـا علمـا  أحبـائيون يف طيـات المخطوطـات 

 تالميذهم أو سمعوها من أساتذ،م، نكتفي بذكر بعد النماذ  لتو ي  الفكرث 

هــو، 129أبـي جمهـور األحبـائي ابعـد سـنة  بـن علـي بـن ما كتبـا الشـيخ محمـد

، إهنـا ، «كاشـفة الحـال< صال  الغروي الحلي يف خاتمـة كتابـا بن لتلميذا الشيخ محمد

 وإجازث سمال، فال فيها 

اا أبقاا اهلل وأيدا مقابلة ومباحثة ومطالعة وسـماعًا وشـرحًا واستشـراحًا مـن أهن»

أولا إل  مخرا الشيخ األجل والَح  األكمل، العالم العامل التقـي الـورل، ُمحقـق العلـوم 

صـال  الشـهير  بن والعالم بمنهت علوم الحي القُيوم، شمس الملة والحق والدين محمد

وفقا للخير وأعانا عليا بمحمد وملا، وفررت لا جميد ما بالغروي أصل  أحوال داريا و

                                                 
 .231و إجازات البمال يف المخطوطات القديمة، مصدر سابق 1ا
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سمعا، وأجزت لا أن يروي عني بالطرق لي إل  علمائنا الما ين فليرِو ذلـك لمـن شـا  

 وأح  متحريًا محتاطًا لي ولا، فإنا أهل لذلك.

جمهور األحباوي تجاوز اهلل عنـا  بن علي بن وكت  الفقير إل  اهلل الغفور محمد

وأسظل منا ومن جميد الناظرين الدعا  لي بما يصل  الدارين، والحمد اهلل  بمحمد وملا،

 .(1)«وحدا

 بن إبراهيم بن اهلل عبد بن محمد بن علي بن ومن النماذ  فقد نبخ الشيخ محمد

علي الحريصي األحبائي كتاض اإرشـاد األذهـان إلـ  أحكـام ابيمـانو العالمـة الحلـي 

ربيــد الثــاين  22ابتــدا  الكتابــة يف يــوم البــبف يوســف ابــن المطهــر، وكــان  بــن الحبــن

هـ، يف المدرسة األسماعيلية بشيراز، 1251محرم  21هـ، وإتمامها يف يوم الجمعة 1258

كمـال الـدين البحـراين األوالـي فكتـ   بـن فرأ الناسخ بعد الكتاض لـدم الشـيخ جعفـر

 زث ، ونص ابجا(2)هـ1251األستاذ لا إجازث بآخرا يف ربيد الثاين سنة 

 ببم اهلل الرحمن الرحيم »

الجــواد الكــريم، الحمــد هلل الــذي وفقنــا برشــاد األذهــان إلــ  إلــ  تنقــي  فواعــد 

الشرائد، ووففنا عل  واية المراد من كل مقتصـر نـافد، ومنتهـ  جـامد، وألهمنـا إيضـاح 

ــة البيــان للحــالل  المقاصــد مــن ســرائر األحكــام، بمــا فيــا كفايــة الطــالبين، وعلمنــا هناي

لحرام بما فيا تبصرث وونية للراوبين والصالث عل  أفضـل األنبيـا  والمرسـلين محمـد وا

 الحريص عل  الهداية إل  أحكام الدين، وعرتتا المعصومين سيما علي أمير الم منين.

 الشيخ الفا ل النقي للوذعي الكامـل الـذكي اليلمعـي، الشـيخ 
َّ
وبعد فقد فرأ علي

جملة من هـذا الكتـاض، وهـي مـن أول العتـق إلـ  علي الحريصي اللحبائي،  بن محمد

                                                 
فهــرس مصــنفات ابــن أبــي  ،21/311و الفهــرس الموحــد للمخطوطــات ابيرانيــة افنخــاو، مصــدر ســابق  1ا

 .211جمهور األحبائي،مصدر سابق  

 .521 /1لعامة، مصدر سابق  و الرتايف العربي المخطوط يف مكتبات إيران ا2ا
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مخر كتاض الديات، فرا ث معت ث منقحة محررث مشتملة عل  تحقيـق المطالـ  والـدالئل 

ا وسمعا أما فر -أيدا اهلل  -ت  عل  ذلك من الفرول والمبائل فاستجازين رتوتنقي  ما ت

يـل وشـرطف عليـا من المدلول والدليل، فـظجزت لـا ذلـك وسـائر مرويـا  مـن هـذا القب

ابحتياط يف سلوك هذا المبالك، فإن يف تركا التقول عل  اهلل ورسـولا وهـو مـن أعتـم 

المهالك، وكان هذا يف شهر ربيد الثانية للبـنة التاسـد والخمبـين بعـد تمـام األلـف مـن 

كمــال الــدين البحــراين  بــن الهجــرث. وكتبــا أحــو  خلــق اهلل إلــ  عفــوا ورحمتــا جعفــر

 . (1)«همااألوالي، عف  عن

 :إنهاء

من نماذ  ابهنا  وابجازث األحبائية التـي تعـود للقـرن التاسـد الهجـري مـا كتبـا 

صـال   بـن علي ابن أبي جمهور األحبائي للشيخ شمس الدين محمـد بن الشيخ محمد

هـ، وفد فيدها يف كتاض االمبالك  819جمادم األول سنة  4الغروي الحلي الم رخة بـ 

ــة الشــهيديةو فيقــول مــا نصــا  الجامعيــة يف شــرح األ أهنــاا أبقــاا اهلل.. ومقابلــة يف... »لفي

وســماعًا... وفهــم جميــد مــا أشــير إليــا مــن المباحــل المتقــررث فيــا، وســظل عــن جميــد 

مشكالتا وووامضها، واستكشف عن جميد معضال،ا، وأجبتا عـن كـل ذلـك وبينتـا لـا 

عارف با، وهو الشيخ الفا ـل الكامـل بيانًا كافيًا شافيًا، فظخذا أخذ فاهم حازم وال لا 

 الورل التقي الصال  شمس الدين محمد صال  الغروي تجاوز اهلل عنا.

وفد أجزت لا روايتا عني بـالطرق لـي إلـ  المشـايخ، إلـ  األئمـة علـيهم البـالم، 

وكان ذلك يف مجالس متعـددث، مخرهـا اليـوم الرابـد مـن شـهر جمـادم األول سـنة سـف 

 وتبعين وثمانمائة.

جمهــور األحبــاوي  بــن علــي بــن كتــ  ُمصــنفا الفقيــر إلــ  اهلل الغفــور، محمــدو

                                                 
 هـ.1439شوال سنة  15و زودنا بصورث ابجازث سماحة الشيخ الدكتور محمد كاظم رحمتي يف 1ا
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تجاوز اهلل عنا، وكان ذلك بالمشهد الر وي المقدس عل  سـاكنا البـالم، والحمـد اهلل 

 .(1)«رض العالمين، وصل  اهلل عل  محمد وملا

 بــن البـيد مرتضـ  بــن البـيد علـي بـن البـيد هاشــم بـن ماجــدكمـا كتـ  البـيد 

 بـن أحمـدهــو، للشـيخ 1228اجد الصادفي الحبيني األحبائي البحـراينات م بن علي

 .(2)بعد أن فرأها عليا >اليوسفية<جعفر البحراين، إهنا  وإجازث عل  كتابا 

 التقييدات المتنوعة:

وهي تقييدات متنوعة  مف معلومـات هامـة كـان لهـا األثـر يف تثبيـف معلومـة أو 

علمية عل  الموجود يف الرسـالة، فـام هبـا الناسـخ تصحي  معلومة أخرم، أو فيها إ افة 

 أو من تملك النبخة، وهي متنوعة يف تراثنا األحبائي نذكر منها عل  سبيل المثال 

 تقييد الوها :

ــين ــيخ حب ــاث الش ــاريخ وف ــق بت ــد دفي ــات تقيي ــد المخطوط ــد ورد يف بع ــن فق  ب

لهــذا األثــر  ، فكــان(3)هـــ1241صــفر ســنة  28خمــيس األحبــائي تــويف يف  بــن إبــراهيم

 التحديد لوفاث الشيخ الخميس األحبائي.

خليفة األحبـائي، تلميـذ  بن محمد بن علي بن سلطان بن كما يعت  الشيخ حبن

الجبار القطيفي وأحد ناسخي كتبا، هو أول من  علي مل عبد عبد بن الشيخ الفقيا محمد

يخ مـوت الشـيخ محمـد تار»الجبار فقال   أشار إل  تاريخ دفيق ببنة وفاث الشيخ مل عبد

هــ، الثـاين والخمبــين 1252الجبـار يـوم الرابـد مـن شـهر جمـادم األولـ  سـنة  مل عبـد

                                                 
 .279و فهرس مصنفات ابن أبي جمهور األحبائي، مصدر سابق  1ا

 لاألصـو يف اليوسـفية الرسـالة حفصـي، الجـد الحبـيني الموسوي هاشم البيد بن ماجد البحراين، البيدو 2ا

 المطبعـة البحـراين، البرتي البندي الحبين عبد إبراهيم الشيخ  تحقيق الصالتية، واألحكام ابعتقادية

 .8  م1119 - هـ1419  األول  الطبعة فم،  العلمية

 .823 /1و الفهرس الموحد للمخطوطات ابيرانية افنخاو، مصدر سابق  3ا
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التــي  >الجبــار الشــيخ مل عبــد<، عنــدما فيــدا يف طــرف بعــد الكتــ  (1)«ومــائتين وألــف

نبخها، بينما فبل ذلك كـان وفاتـا محـل خـالف وا ـطراض بـين المـ رخين أو تـردد ال 

 يقطد الشك باليقين، وتحديد يوم الوفاث بكل دفة.أفال ، فجا  تقييدا ل

 لغز نحوي:

حبين مل حـرز بعـد نبـخا كتـاض األفيـة ابـن مالـكو يف مخـر  بن فيد الشيخ أحمد

النبخة المذكورث أرجوزث يف مدح العلم وخاصة علم النحو العربـي ويف مخـر األرجـوزث 

مـن تالميـذا حـّل هــو، 1242اهلل مل رمضـانات  عبـد بن لغز نحوي طل  الشيخ محمد

 بـن اهلل عبـد بـن وفـال الشـيخ الفا ـل المحقـق المـدفق محمـد»اللغز، وهـي معنونـة بــ 

 «رمضان األحبائي عف  اهلل عنا بمنا وكرما

  (2)نص األبيات 

ــــــــدم ــــــــي األف  الحمــــــــد هلل العل

ـــــاد ســـــبيل الرشـــــاد  هـــــادي العب

ــف الوا ــ  ــدين الحني ــل وال  العق

 فلــــــيس للخلــــــق عليــــــا حجــــــة

ــــم الصــــالث والبــــالم  البــــامي ث

 جــــا  يف خيــــر األمــــم
ٌ
 خيــــر نبــــي

 وملــــــــا الــــــــذين ربنــــــــا حــــــــتم

 وصــــــــــــــحبا الــــــــــــــذين وازوا

ــــم ي  ــــا ل ــــان م ــــم ابنب ــــممعل  عل

 وموصــــل الكـــــل إلــــ  البـــــداد

ـــــائ  ـــــن القب ـــــن م ـــــين الحب  مب

ــــد هــــداهم ســــبل المحجــــة  إذ ف

 علـــ  النبـــي المصـــطف  التهـــامي

ـــتم ـــا خ  وبشخصـــا الرســـل األهن

 ودادهـــــم فاطبـــــة علـــــ  األمـــــم

ـــــــابعوا ـــــــوال ت ـــــــًا ويف األف  حق

                                                 
الجبار مخطوطة القطيـف  عبد بن رايف الشيخ محمدو، من ت52م، العدد ا2228و مجلة الواحة، صيف عام 1ا

 . 15  الجبار عبد نزار األستاذ ،و2 – 1ا

 .58 – 57و أعالم األحبا ، مصدر سابق  2ا
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 وبعـــــد فـــــالعلم رفيـــــد الرتـــــ 

 مـــــن فاتـــــا العلـــــم فعمـــــرا هبـــــا

ــــاض ــــذوي األلب ــــر كبــــ  ل  وخي

 والبحــل عــن مشــكلها والوا ــ 

ـــــد ظهـــــر الفكـــــر بالنطـــــاق  وش

ـــــذكي والبليـــــدِ  ـــــرف ال ـــــي يع  ك

ـــدرا   ـــوِم ف ـــن أعـــال العل ـــالنحو م  ف

 معــــــــاينبدونــــــــا ال تــــــــدرك ال

ــــــا أســــــر  ــــــي ســــــائلكم ي  وإنن

ـــــــا نحـــــــاث العصـــــــر واألواين  وي

ـــ ي  ـــال تركي  عـــن اســـم اســـتعمل ب

ـــــر ـــــد ظه ـــــا رف  ومقتضـــــ  عامل

ـــــة واحـــــدث فـــــد افتضـــــ   يف حال

ـــــة ـــــاِس جاري ـــــ  القي  وكلهـــــا عل

ــــا ــــي ختام ــــد ل ــــ  يف ــــل فت  فه

 هـــــــداكم الـــــــرحمن للصـــــــواِض 

 ظننــــف مــــا مــــن أحــــد ال يعرفــــا

 مــــــا فــــــيكم ومــــــر وال مغــــــرورُ 
 

 أحبـــن مـــذخور وخيـــر مطلـــ 

 لــــو نــــال يف دنيــــاا مــــا نــــال ســــبا

 تــــــــذاكر العلــــــــوم للطــــــــالض

 راج والفحــص عــن موجبهــا والــ

ــــــــة البــــــــباِق  ــــــــا يف حلب  وجري

ــــــدِ   ومجبــــــل الضــــــعف والحدي

ــــا وجبــــرا    إذ صــــار مفتاحــــًا له

 وال يبــــــــيُن وــــــــامد القــــــــرمن

ــــــي ــــــل ملت ــــــابي وأه ــــــا أحب  وي

 ويــــــا ســــــراث الــــــدهر والزمــــــانِ 

ــــــال تكــــــذي ي   مجــــــرور خــــــر ب

ــــا فــــد اســــتقر  والنصــــ  يف باطن

 ثالثـــة األوجـــا يـــا أهـــل الر ـــا

ــــدور عاريــــة ــــذوذ والن ــــن الش  م

 امـــــاأرفـــــد مـــــا بـــــين المـــــال مق

 ودلكـــــم ربـــــي علـــــ  الجـــــواِض 

ـــدا صـــرفًا لمـــن ال يصـــرفا  يف نق

ـــــــدورُ  ـــــــتم الب ـــــــ ال  أن ـــــــا ه  ي
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 هائد  علمية:

الشـيخ علـي مل عيثـان  بـن من أبعاد التقييدات األحبائية ما سـجلا الشـيخ محمـد

 - 734األحبائي يف كتاض اذكرم الشيعةو للشهيد األول الشـيخ محمـد مكـي العـاملي ا

، بخطــا فائــدث مختصــرث يف األوزان، يف أحــد جوانـــ  هـــ1212 ســنة كتــ  ،وهـــ789

 .(1)الكتاض

 أبيات شعرية:

كما دون بعد أعالم األحبا  أبيات شعرية عل  بعد المخطوطـات منهـا مـا يف 

  حبــين العــاملي بــن نبــخة كتــاض اتشــري  االفــالكو تــظليف الشــيخ هبــا  الــدين محمــد

هــ، أبيـات شـعرية مـن 1119ألول جمـادم ا 5هـو، المنبوخة يف ليلة الثالثا  1232ات 

 .(2)عيثان األحبائي بن الشيخ محمد

هذا مجموعة من التقييدات األحبـائية التـي تعكـس العمـق التـاريخي يف التعامـل 

مد المخطوطة األحبائية، والتنول الذي حتيف با طوال تاريخها، وما سقناا ال يمثل إال 

ــا وهنــاك لنعطــي القــار  تصــور  عــن طبيعــة وتنــول التقييــدات نمــاذ  جمعناهــا مــن هن

ــر مــن خــالل البحــل  ــد أكــ ، وتعمــق أكث ــ  جه ــا  إل األحبــائية، وإن المو ــول يحت

ــل المهتمــين والمختصــين يف مجــال  ــق يف دالال،ــا ومعانيهــا المختلفــة، مــن فب والتحقي

المخطوطات والرتايف، أرجو أين وفقف يف خلق تصـور عـام وحققـف الغـرض المنشـود 

 من هذا الدراسة.

 يم الوراقين األحسائيين على المخطوطاتخوات

نبخ الكت  والورافة من المهن واألعمال الشافة والمتعبة جـدا  ال يـدرك مشـقتها 

إال مــن خا ــها وعــرف مــا فيهــا مــن معانــاث وجهــد كبيــر يبتشــعرا الورافــون بعــد هنايــة 

                                                 
 .249و  74 – 73ا العددان، هـ1424 الثاين جمادم –و مجلة تراثنا، البنة التاسعة عشر، محرم 1ا

 .158م المخطوط  مخطوطات المكتبة الجعفرية يف فائن بإيران  رفو 2ا
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نبــخهم، والــذي يبــتغرق وفتــًا يــرتاوح بــين أيــام يف بعضــها، وفــد يصــل إلــ  شــهور يف 

لبعد اآلخر، هذا ناهيك عن االنقطال الذي يعشا النَّاسـخ عـن محيطـا يف حالـة صـرال ا

 مد الوفف بنجاز عملا والتفر بختاما، لينتشي فرحًا ويطيُر سرورا .

فتكــون الخاتمــة هــي اللحتــات التــي تعــد تنهيــدث الكتــاض والمتــنفس الــذي ُيــ ز 

ر  للكتـاض يعـ  خاللهـا عـن الناسخ فيا مشاعرا وبعد أحاسيبـا، والتـي تربطـا بالقـا

نفبــا، ويكشــف لــا بعــدا  مــن أبعــاد حياتــا أو معاناتــا، أو الغــرض الــذي مــن أجلــا نبــخ 

الكتاض، إل  أهداف عديدث نجدها مظلوفة بين الـورافين، وهـي لحتـات وايـة يف الروعـة 

 والجمال.

ـاخ الكتـ  الـذيروتاريخها العلمي بعدد كبير من الـ واألحبا  بلد عبق ن افين ونبَّ

ــات الكتــ  يف مختلــف العلــوم  ــة داخــل األحبــا  وخارجهــا، بمئ أثــروا الحركــة العلمي

والمعــارف، وخــالل البــطور القادمــة ســنحاول أن نبــلط الضــو  علــ  تلــك الخــواتيم 

المختلفة من خالل عشرات المخطوطات األحبـائية التـي اطلعنـا عليهـا إمـا مـن خـالل 

ف إهنـائهم لمـا نبـخوا مـن كتـ  يف نبخهم المخطوطة أو فهـارس المكتبـات التـي دونـ

خواتيمهم تجبد هذا ابحباس والنشوث التي يع  فيها عمـا يجـول يف داخلـا، نتمنـ  أن 

نكون وفقنا لبيان هذا الجانـ  مـن حيـاث الـورافين األحبـائيين الـذي اسـتمر علـ  مـدم 

 خمبة فرون.

 أهمية الكتاب وهضلج: -1

لضـيق وال يشـعرك بالملـل وال الكتاض هو الخل الـويف الـذي يكـون معـك وفـف ا

يتذمر منك، يبعدك ويكون بقربـك يف أي وفـف تحتاجـا، ال يخونـك وال يجفيـك، كمـا 

تقتبس منا الفوائد الكثيرث بال مِنّا، نعم أنا الكتاض حبي  القلوض وصديق العلمـا ، وفـد 

 أكد الورافين هذا الهدف كظحد عوامل النبخ.
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اللطيـف الكروداالقـرن الرابـد عشـرو،  عبـد بـن الـرحمن ومن ه ال  الشـيخ عبـد

 ل  تعبن يمة الكتاض وأهميتا، وهما للنمر الذي ختم نبخا للمخطوطة ببيتين يبينان ف

ــــاض ــــق كت ــــيس والرفي  نعــــم الجل

 ال يفشــــــين ســــــر إذا اســــــتودعتا
 

 تخلـــو بـــا إن فاتـــك األصـــحاض 

 وتنــــال منـــــا حكمــــة وصـــــواض
 

 ذمر الهدف من النسط: -2

  مخر يف تحديد األهداف التي من أجلهـا فـام بكتابـة تختلف الغايات من ناسخ إل

ونبخ الكتاض، ع  بعضهم وأفص  عنها يف خاتمة لنبخة كتبها، وهـي تحمـل يف طيا،ـا 

أفكــار ورؤم جميلــة ورائعــة. حاولنــا أن نظخــذ جولــة علــ  مجموعــة ورافــين أحبــائيين 

كانـف النتيجـة يف والنتر إل  خواتيم مخطوطا،م والغاية التي فـاموا بنبـخ المخطـوط ف

 األمور التالية  

 حبًا آلل البيت: -

علي األحبائي المحاري، وهـو مـن أعـالم القـرن  بن محمد بن ذكر الشيخ أحمد

العاشر الهجري، وفد نبخ كتاض ااألفوال يف الرجالو للشيخ محمد علي األسـرتابادي، 

 بـن سـيار بـن علي بن محمد بن أحمد»هـ. فقال  111وفد فرغ من تبويدا ونبخا عام 

 «.سيار المحاري منزال ، البحراين مولدا ، األحبائي أصال   بن أحمد بن حبن بن إبراهيم

   (1)وختما المخطوطة بقولا بعد ذكر نببا هبذا األبيات

ـــــ  الـــــنعم ـــــم بعـــــون اهلل واه  ت

ــــم ــــل أحقــــر األم ــــد األف ــــ  ي  عل

ـــا واعتصـــم ـــف حق ـــًا آلل البي  حب
 

 تنميــــــــق ذا الكتــــــــاض بــــــــالقلم 

ـــد ـــد أحم ـــ  محم ـــزم فت ـــذي ل  ال

 بــــا الكفايــــة يــــوم إحيــــا  العــــدم
 

                                                 
 .295  مصدر سابقو مطلد البدرين يف تراجم علما  وأدبا  األحبا  والقطيف والبحرين، 1ا
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أنا حبًا آلل البيف وحف  إرثهم العلمي ورجاالتا جعلهـا وايـة وهـدف ودافـد لـا 

لنبخ الكتاض، ع  الكتابة للرتايف العلمي والديني الذي يحف  تاريخهم وهنجهم، وهذا 

 لهـم، قالعميـ والحـ  ،‘ليس بغري  فقد عرف األحبائيون بشدث تعلقهم بآل بيف النبـي

 ات واحدث من تلك الصور.األبي وهذا

 الدراسة والتعلم: -

وهي حالة نجدها يف الكثيـر مـن المخطوطـات خاصـة إذا كـان الناسـخ يف مراحلـا 

الدراسية األول  أو المراحل العاليـة وأراد أن يتـزود يف العلـم والمعرفـة ويبـتفيد بمـا يف 

محمــد  بــن هم الشــيخ جعفــرالكتــاض مــن فوائــد علميــة يف دراســتا وحضــور درســا، مــن

الحـديل  المقـال يف مـايتعلق بـظحوال اجـامد الجبيلي األحباوي، عمد إل  نبخ كتـاض

النجفي، وفد فرغ من نبخا يوم األحد وـرث شـهر  محمد علي ابن والرجالو لفخر الدين

الكتـاض  فـدتم»هـ، وفد ختم تبـويد النبـخة وكتابتهـا بقولـا  1122جمادم األول  سنة 

 بـن محمـد بـن الوهاض علـي يـد أفـل عبـاد اهلل عمـال وأكثـرهم زلـال  جعفـر الملك بعون

إبراهيم الجبيلي الحباوي أصال وشيراز مبكنًا ومولدا  كتبف بنفبي لنفبي وفقنـي اهلل 

للفهم بما فيا أنا جواد كريم ظهر يوم األحـد وـرث شـهر جمـاد  األول أحـد شـهور سـنة 

مـن الهجـرث النبويـة المصـطفوية علـي مهاجرهـا وملـا  الثاني والعشرين ومائا بعدا أللـف

ستفادث منا سببًا لنبـخ الكتـاض، ، فقد جعل فهم ما فيا واال(1)«ألف ألف التحيا والبالم

 يف إشارث أنا ال زال يف سنواتا التحصيلية والدراسية.

 الفائد  العلمية: -

ــة ال ــة العلمي ــ  فالمنفع ــ  لنبــخ الكت ــدف الغال ــكل اله ــب  يش ــذا الب ــة وه عام

واالطالل عل  ما فيا وجني الثمار العلمية الموجودث بين جوانبا واية كبيـرث تشـرتك فيهـا 

                                                 
  رفـم المخطـوط  مصـدر سـابقو فهرس مخطوطات المكتبة الوطنيـة يف الجمهوريـة ابسـالمية ابيرانيـة، 1ا 

15179-5. 
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طالض العلما  الصغار والكبار، الفضال  والفقها  علـ  حـدي سـوا  فالكتـاض هـو صـديق 

 العالم مهما بلغف درجتا وارتفعف مكانتا العلمية فال ون  لا عنا.

 هـــو1235ي النديــدياتويف بعــد ســنة علــي الحبــين بــن فقــد نبــخ البــيد أحمــد

 الحبـن الحلـي بـن اإيضاح الفوائد يف شرح مشكالت القواعدو لفخر المحققين محمد

بحضـرث شـيخا األجـل،  -متعـا اهلل  -أنا كتبـا لنفبـا »هـو، وذكر يف مخرا  771 - 982ا

 محيي الـدين الجـامعي العـاملي يف بلـدث تـون، وفـرغ مـن الكتابـة يف ربيـد بن الشيخ علي

 . (1)«هـ1235الثاين سنة 

هـــواتيبير 1278محمــد األحبــائياكان حيــًا ســنة  بــن كمــا نبــخ الشــيخ جعفــر

الملك الجليل بجمد الشروح وحواشي مختصر خليلو البنهوري، وفـد نبـخا لنفبـا، 

وكان الفراغ من كتابة هذا الجز  الشريف، الجز  الثاين من التيبير، ظهـر »وختما بقولا  

هــ، وذلـك بيـد 1278مس عشر من شهر رمضان المعتم أحد شهور سنة الثالثا  يف الخا

كاتبــا لنفبــا، ولمــن شــا  اهلل تعــال  بعــدا، عبــدا الفقيــر، المضــطر لرحمــة ربــا القــدير، 

 -وفر اهلل لا ولوالديا، ومشايخا، وإخوانا، وجميد المبـلمين  -محمد جعفر  بن جعفر

 «.ممين

عالم القرن الحادي عشر وتالميـذ منصور األحبائي من أ بن ونبخ الشيخ محمد

 بـن اابثنـا عشـرية يف الصـالثو للشـيخ البهـائي، محمـد الشيخ البهائي يف أصفهان كتـاض

منصور األحبـائي يف  بن كتبها بنبفا لنفبا محمد»هـو  1232 - 153الحبين العاملي ا

 «.  المعمورث أصفهان

ــال يف نفــس الصــفحة يف ،مــيح مخــر   ــة الع»وف ــ  هــذا المجموع ــر كت ــد الفقي ب

منصور اللحبائي يف المعمورث أصفهان، يف زمان الملك العادل العافل سـاللة  بن محمد

                                                 
 .357 /12  أعيان الشيعة، مصدر سابقو 1ا
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المختار وحيدر الكرار الشاا عباس الحبيني، أدام اهلل أيام دولتا وأبقاا، ممين ممين ممين، 

 .(1)«فري  من المبجد الجامد الكبير سنة الرابعة والعشرون بعد األلف

اتفبـير فـرات  علي الجبيلي األحبائي، إلـ  كتابـة بن براهيموأيضًا عمد الشيخ إ

إبــراهيم »فــرات الكــويف، فــال موــا بــزرك الطهــراين عنــا   بــن إبــراهيم بــن الكــويفو،فرات

اتفبـير  اهلل الجبيلي المولد، الشيرازي المبكن، كت  لنفبـا عبد بن علي بن األحبائي

وفـرغ منـا ظهـر يـوم الثالثـا  الثـاين إبراهيمو، يف أيام مجاورتا لمكـة المكرمـة،  بن فرات

 .(2)«هـ1283والعشرين من شهر ربيد الثاين سنة 

هــو، ممـا نبـخ 1289أحمد مل أبي خضراتويف بعد عـام  بن وكذلك الشيخ حبن

ــاض ــاح الشــرائدو الشــيخ محمــد كت ــن امفت ــيد الكاشــاين ا ب  - 1229شــاا مرتضــ  الف

تــم الفهرســف بعــون اهلل   »هـــو، فــال بعــد أن اســتكمل فهرســف الكتــاض مــا نصــا1211

 بــن هـــ، بقلــم مالكــا حبــن1289وحبــن توفيقــا يف اليــوم الرابــد مــن ذي القعــدث ســنة 

 .(3)«محمد مل أبي خضر، تجاوز اهلل عن سيئاتا بن أحمد

وجميد هذا التملكات هي وفيـود النبـخ تبـين أن الكتـاض تـم كتابتـا ونبـخا مـن 

التجارث أو الطل  من اآلخرين، علمًا إنا  أجل المنفعة واالستفادث الذاتية، ليس من أجل

فد تتداخل المنفعة الشخصية من الكتاض مد النبخ من أجل الدراسة والتعلم، إذ بعـد 

 هذا الكت  تعد كت  دراسية فد يظخذها عل  بعد األعالم.

 من أجل التكسب: -

من المبالك التي اتخذها طالض العلـم للتكبـ  والـرتزق، العمـل علـ  الورافـة 

ي هي تحف  ما  الوجا لرجـل الـدين، وتحفـ  كرامتـا، إ ـافة أهنـا مـن عمـق توجهـا الت

                                                 
 الخطي زودنا هبا األستاذ الباحل علي الحمد من الكويف. صورث من المجمول و1ا 

 .32  مصدر سابق ،و أعالم األحبا 2ا

 .115و أعالم األحبا ، مصدر سابق  3ا
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وتخصصــا الــديني والعلمــي، وفــد تميــز يف هــذا الفــن مجموعــة عرفــف بالدفــة يف النقــل 

والنبخ، إ ـافة إلـ  جـودث الخـط وحبـن تزويقـا، األمـر الـذي يجعلهـم مفضـلين عنـد 

ال الكتـ  ويحرصـون علـ  افتنـا  من بـوخا،م لمـا يرونـا فيهـا مـن  ـبط العلما ، وجمَّ

 وجمال خط وحبن تنبيق.

واألحبــائيون بــرز بيــنهم مجموعــة اشــتهروا بجمــال وإتقــان الخــط يف األوســاط 

 العلمية، فكان منهم 

أحمد ابـن وليـد األحبـائي مـن أعـالم القـرن الحـادي  بن محمد بن الشيخ أحمد

محمـد  بـن نـي عشـرو لعلـيعشر، الذي نبخ اكفاية األثر يف النصـوص علـ  األئمـة األث

 خزاز الرازي االقرن الرابد الهجريو.

وفد الفراغ من كتابة هذا الكتاض  ح  االثنين يف الثالل عشـر   »(1)فال يف هنايتها

 بـن من شهر رج  األصم سنة الثالثة والبتين وألف بقلم الفقير إل  ربا المجيد، أحمـد

يـد األحبـائي منشـئًا ومولـدا  ول بـن حبـن بـن محمـد بـن اهلل عبـد بـن أحمـد بن محمد

ومبكنًا وفر اهلل لا ولوالديا، ولجميد الم منين والم منـات، وكتبتـا للبـلطان المعتـم 

 المكرم بابا سلطان، متعا اهلل با زمانًا طويال  ممين ممين رض العالمين.

ــــــاظري  ــــــ  ن ــــــاهلل عل ــــــمٌف ب  أفب

 إال دعـــــــــا اهلل لمـــــــــن خطهـــــــــا
 

 يف هــــــذا األحــــــرِف واألســــــطرِ  

ـــــو ـــــاألمِن ي ـــــ ِب ـــــزِل األك  «م الف
 

وهنا يتضـ  أن سـمعتا كناسـخ وصـلف أعلـ  سـلطة يف المنطقـة التـي كـان يقطـن 

 فيها، وهو البلطان.

علـي النجـار الحبـاوي مـن  بـن ومن أعـالم الـورافين األحبـائيين الشـيخ محمـد

المقــرض العيــوينو، لألميــر  بــن أعــالم القــرن العاشــر الهجــري، فقــد نبــخ اديــوان علــي

                                                 
ــة افنخــاو، 1ا كمــا حصــلنا علــ  بعــد  ،441 /29  مصــدر ســابقو الفهــرس الموحــد للمخطوطــات ابيراني

 .نيشابوريصفحات النبخة الخطية من المحقق البارل الشيخ أمير ال
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علـ  يـد أفـل عبـاد اهلل، »هــ، فقـال  193العيـوين، فـرغ مـن نبـخا سـنة  المقرض بن علي

 بـن علـي بن محمد بن علي بن الفقير الحقير، الراجي أن اهلل يغفر لا الوزر الكبير محمد

داوود النجار الحباوي محتدا، وفر اهلل لا  بن محمد علي بن إبراهيم بن علي بن محمد

، ممـين، وكـان ذلـك يف تـاريخ الثالـل مـن شـهر ولوالديا، ولجميد الم منين والم منـات

د لربـا ئربيد األول سنة ثاليف وستين وتبعماية لخزانة الم دي الفـروض والبـنن، الطـا

ــراهيم ــر إب ــنن، الفقي ــوطن ســبحان ذو الفضــل والم ــا اهلل يف ال ــن، أمن ــن يف البــر والعل  ب

 .(1)«مزهير أيدا اهلل بعنايتا، أنا عل  كل شي  فدير، إنا وفور رحي بن حبن

منصور الحاجياتويف بعد  بن ومن الورافين األحبائيين المتميزين الشيخ منصور

بابويـا،  بـن علي بن هـو، فقد كت  اإكمال الدين وتمام النعمةو للشيخ محمد1258سنة 

هـ، وفد 1258شعبان لبنة 15هـو، كان الفراغ من نبخا يف 381 - 311الشيخ الصدوق ا

 . (2)األصفهاين  كتبا ألجل القا ي محمد أمين

هــو، الـذي 1115سليمان ابن هريساتويف بعد سنة  بن كما منهم الشيخ دخيل اهلل

 بـن حنبـلو تصـنيف ابـن حنبـل، أبـو عبـداهلل أحمـد بـن نبخ كتاض امبـند ابمـام أحمـد

مـن شـهر ذي القعـدث  14هـو، وفـد وفـد النبـخ يف  241ـ  194هالل الشيباينا بن محمد

، وعليـا عبـارث  «أنا كتبا امتثاال  ألمر الشيخ ابـن فيـروز»نبخة هـ، وكت  يف مخر ال1171

دهـيح يف  بـن عمر بن اهلل وهي عبارث يوردها الشيخ عبد« من فضل ربي انتم إل  كتبي»

تملكاتا، وفد كتبف بالمداد األسود المطعم باألحمر واألخضر، وورفها صقيل، وخطها 

 .(3)متوسط

                                                 
 .174و أعالم األحبا ، مصدر سابق  1ا

 .4/987و الفهرس الموحد للمخطوطات ابيرانية افنخاو، مصدر سابق  2ا

الـرحمن، الفهـرس المصـور لمخطوطـات ومصـورات  عبـد بـن العزيـز عبـد بن المحبن عبد ،و مل الشيخ3ا

 -هــ 1439ريـاض، الطبعـة األولـ   مكتبة الرياض البعودية العامة، مكتبة الريـاض البـعودية العامـة  ال

 .17م  2215
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العزيــز القريناكــان حيــًا ســنة  عبــد بــن مــدكمــا بــرز لنــا مــن الــورافين الشــيخ أح

محمــد الكــردي  بــن هـــو، فقــد نبــخ اصــرف العنايــة يف كشــف الكفايــةو لعبــد اهلل1358

هــ، وذلـك ألجـل 1358هـو، وفـد انتهـ  مـن كتابتـا سـنة 1171البيتوشي اعاش يف سنة 

 . (1)العزيز الجاركي الفارسي عبد بن الشيخ محمد

 اإلهداء: -

 التعبير عن الح  ألسـاتذ،م وتقـديرهم بإهـدائهم الكتـ  اعتن  بعد العلما  يف

الهامــة أو التــي يشــعرون بــروبتهم افتنائهــا، أو تمثــل حاجــة علميــة لهــم كمــن يكــون يف 

المراحل الدراسـية األولـ ، فيكـون بـظمس الحاجـة للـدعم والتشـجيد، أو مـن األسـاتذث 

ا لعلما بروبتا يف مثل هـذا وأصحاض الفضيلة العلمية العالية فيقوم الطال  بخدمة أستاذ

كهديــة للتشــجيد والــدعم  الرســالة، ومــن نمــاذ  األهــدا  العلمــي يف الــرتايف األحبــائي

هــو، 1292عيب  مل عيثاناكان عل  فيد الحياث  بن النبي للطال ، فقد نبخ الشيخ عبد

 بـن كتاضامبالك األفهام إل  تنقي  شرائد ابسالمو تصنيف الشهيد الثـاين، زيـن الـدين

رمضــان ســنة  13، فــرغ مــن نبــخا ظهــر يــوم األحــد (2)هـــو195 - 111لــي العــاملي اع

إبـراهيم مل  بـن الشيخ عيب  بن هـ، وفد نبخا ألجل أخيا األصغر الشيخ حبين1292

 .(3)«متعا اهلل بحفتا والعمل با»عيثان من أجل الدرس بقرينة فولا  

 الطلب من األستاذ: -

األستاذ وأمرا تلميذا بذلك لحاجة األستاذ  وحيانًا يكون الهدف من النبخ طل 

هــو، فـام بنبـخ 1115سليمان ابن هريساتويف بعد سنة  بن إليا، ومنهم الشيخ دخيل اهلل

                                                 
  الثانيـة الطبعـة البحـرين،  التاريخيـة الوثائق مركز البحرين، مخطوطات فهرس علي، الدكتور حبين، أباو 1ا

 .185 /2  م1183 ـ هـ1424

 .531 /1  مصدر سابقو فهرس ادناو، 2ا

 .531 /1و فهرس دنا، مصدر سابق  3ا
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كتبــا يف مدينــة المــ ز مــن »االتصــري و للشــيخ خالــد األزهــري، وفــد كتــ  يف خاتمتــا  

، وهـذا «يـروزف بـن اهلل عبـد بـن األحبا  المحروسة، وذلك بامتثـال األخ الشـيخ محمـد

 .(1)هـو1172المخطوط منبوخ يف عام 

هــو فـام 1111القـادر اكـان حيـًا سـنة  العزيز مل عبد عبد بن ومنهم الشيخ محمد

 بــن العزيــز بكتابــة اتحريــر الكــالم يف مبــائل االلتــزامو بطلــ  مــن أســتاذا الشــيخ عبــد

عل  يد العبد » ونام، وفد فيد الناسخ هذا االستكتاض يف خاتمة الكتاض ونصا  بن مبارك

القـادر النجـاري  عبـد بـن علي بن أحمد بن العزيز عبد بن الفقير عل  اهلل تعال ، محمد

الشـيخ  بـن العزيز األنصاري الخزرجي، خدمة لجناض سيدنا وموالنا شيخنا الشيخ عبد

صـل   -مبارك ابن ونام وفر اهلل لنا ولهم جميد األنام وأخلنا معهم يف شفاعة سيد األنام 

هــ، والحمـد 1111 حوث األربعا  تاسد عشر ربيد األول عام  -عليا ]وملا [ وسلم  اهلل

 .(2)«هلل رض العالمين

 الوق  على االنتفاع العام: -

كتعبير عن الحس االجتماعي وتحمل المب ولية االجتماعية أن يكت  الناسخ أو 

مـا نبـخا الشـيخ  من يظمرا بالكتابة ألجل تكـون وففـًا يبـتفيد منهـا المحيطـين بـا، منهـا

صـفر لعـام  29هــو، القـرمن الكـريم يف 1278علي البغلياتويف سـنة  بن محمد بن أحمد

ألحبائي، الم لفة من رمضان ا بن محمد بن هـ، وفد أوفف النبخة الحا  أحمد1278

النتفال إخوانا الم منين يف الفـوات  »من القرمن الكريم، وفد جعل وففيتها   اثالثين جز   

 «.  الوافف عن تعليم األطفال فيهاوويرها، وهن

هـو، كتاضامبالك األفهـام 1271- 1185علي الموسويا بن ونبخ البيد خليفة

                                                 

هـ، البـنة الثالثـة واألربعـون، مقـال، إطاللـة 1427ذي الحجة  1و الجمعة 14297و جريدث الرياض، العددا1ا

 .29و  1عل  نوادر الرتايف العلمي لبالد األحبا  ا

 .133  مصدر سابقو مكتبات الدولة البعودية األول  المخطوطة، 2ا
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هـو، يف 195 - 111علي العاملي ا بن إل  تنقي  شرائد ابسالمو الشهيد الثاين زين الدين

 بـن ، ووففـا البنـا البـّيد محّمـد(1)مجلد كبير من أول باض العتـق إلـ  مخـر بـاض اللقطـة

هـ، وابنا البّيد محّمد يف هذا التاريخ كان من الرجال 1232خليفة ومن بعدا من ولدا يف 

 .(2)البالغين

هــو، الرسـالة 1392 - 1283اهلل مل حبين النمرا عبد بن اهلل كما كت  الحا  عبد

هــو بتعليقـا علـ  1358 البـيد هاشـم البـلمان األحبـائي ات بـن العملية للبيد ناصـر

أفـر أنـا »حبين الخافاين  وهي بخطا كت  فيهـا   بن قهية للعالمة الشيخ عليالرسالة الف

اهلل مل حبين بظين أوففف وحببف هـذا الكتـاض لالسـتنفال، وجعلـف  عبد بن اهلل يا عبد

، ولعـن اهلل البـائد والشـاري (3)أحمـد مل حبـين بـن حبـين بـن الوالية إلـ  المـال ناصـر

وصـل  اهلل علـ   -فإنما إثما عل  الـذين يبدلونـا والمجتني، فمن بدلا من بعد ما سمعا 

، وهـي نبـخة سـليمة، وتتميـز بخـط وايـة يف الجـودث، وهـي (4)«-محمد وملا الطـاهرين 

هـ، ويحتمل إن هذا فريـ  مـن تـاريخ 1353اهلل الخزعل بالقارث عام  مجلدث عل  يد عبد

 .(5)نبخها

 الحمد والةكر على إتمامج: -5

نف نبخ الكت  وما يراا الناسخ من معاناث وتع ، فإنـا نتيجة للصعوبات التي تكت

يحمد اهلل ويشكرا علـ  إتمـام الكتـاض والفـراغ مـن نبـخا، ومـن هـذا النمـاذ  مـا كتبـا 

                                                 

 .93  مصدر سابقو من نباخي الكت  يف األحبا ، 1ا

األسـتاذ أحمـد علـي  يف والتحقيـق بـين يـديك للمحقـق والمفهـرس الكبيـرالـرتا -عل  التلغرام - و من فناث2ا

 مجيد الحلي النجفي.

 و كان اسم امل حبينو هو االسم المتعارف عليا منذاك لفرل النمر من أسرث مل مبارك. 3ا

 .123محمد النمر  بن و، مقال المال ناصر النمر، بقلم األستاذ أحمد52و مجلة الواحة العدد ا4ا

 /11 /9المال ناصـر النمـر بالـدمام. يف يـوم البـبف  بن محمد بن المخطوطة يف حوزث األستاذ أحمد و رأيف5ا

 هـ.1428
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محمد مل رمضان، الذي يختم كل مخطوط بظبيات  بن علي الخطاط المجيد الشيخ عبد

 مختلفة من إنشا ا والذي كان من كبار خطاطي األحبا  وناسخيها 

 فقد نبخاألفية ابن مالك يف علم النحوو وفد ختم نبخها بقولا 

 تم الكتاض ولبف أحصي حمد من»

ــــــدا ــــــن عن ــــــائف م ــــــدين بلط  وأم
 

 أوالين التمكـــــــــــين وابمهـــــــــــاال 

ــــــــال  ــــــــبحانا وتع ــــــــانني س  وأع
 

كان الفراغ من كتابة هذا األوراق يف اليوم الثالل عشـر مـن شـهر شـعبان المبـارك 

 بــن علــي قلـم الفقيــر إلـ  اهلل تعــال  الملـك الجبــار، عبـدمـن الهجــرث، ب 1181مـن ســنة 

والحمـد اهلل  -وفـر اهلل لـا ولصـاحبا وللمبـلمين  -رمضان العطـار  بن حبن بن محمد

 .(1)«أوال  ومخرا  وباطنًا وظاهرا  

 التعري  بنفسج وأطوار حياتج: -4

ريـف من النكات المهمـة والجميلـة التـي يخـتم هبـا الـورافين منبـوخا،م هـو التع

بظنفبهم، سوا  بعد المعالم عن حيا،م كتنقال،م ورحال،م من بلدي إل  بلـد، أصـولها 

ومذهبا ومبكنا، وهي أمور فد يعبر معرفتها لوال ذكـرا إياهـا، ببـب  القـرون العديـدث 

التي تفصل بيننا وبينا، عدم وجود ترجمة لا يف كت  الرجال، فكان هذا التعريـف التفاتـا 

 الناسخ، فكان منهم عل  سبيل المثال  جميلة ورائعة من

سـعد النجـدي األحبـائي، فقـد نبـخ كتـاضافرائد منتجـة مـن  بـن الشيخ راشـد

كتاض التلقين علـ  مـذه  ابمـام مالـكو وهـو مـن تـظليف أبـي عـامر األصـبحي  وهـي 

هــ،حيل يتهـر فيهـا أنـا مـن أهـل 193مختصة بالفرائد والوصايا وتاريخ نبـخها عـام 

سـالم  بـن راشـد بـن سـعد بـن كتبـا راشـد»ئي مولـدا  جـا  يف مخرهـا  نجد أصال  وأحبـا

                                                 
 الطبعــة ،ون.دا والعمــل، العلــم بــين رمضــان مل أحمــد بــن حبــن الشــيخ جــواد، بــن حبــين رمضــان، ملو 1ا

 .4  هـ1422 األول 
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النجدي نبـبًا المـالكي مـذهبًا األحبـائ  مولـدا ، والبصـرث وطنـًا وفـر اهلل لـا ولوالديـا 

 .(1)«هـ193ذي الحجة 19والمبلمين وكان ذلك يف 

راشـد األحبــائي، مـن أعــالم القـرن العاشــر  بــن منصـور بــن ونبـخ الشــيخ سـالم

 بـن قـد نبـخ إرشـاد األذهـان إلـ  أحكـام ابيمـان  العالمـة الحلـي، الحبـنالهجري، ف

، (2)هــ181رج  لعـام  28هـو، انته  من نبخا ليلة الثالثا  729 - 948يوسف الحلي ا

وكـان الفـراغ مـن تبـويدا  ـح  يـوم الثـامن والعشـرين مـن رجـ  سـنة »فال يف هنايتا  

س الر ــوي علــ  مشــرفا التحيــة أحــدم وثمــانون وتبــعماية هجريــة يف المشــهد المقــد

 بـن راشـد بـن منصـور بـن والبالم عل  يد صـاحبة أفـل عبـاد اهلل وأحـوجهم إليـا سـالم

 (3)«حبين الباكن بلدث األحبا  المحروسة، واهلل الموفق بن ناصر

امــن أعــالم القــرن  الشــيخ حبــن األوالــي األحبــائي بــن وكتــ  الشــيخ محمــد

عة معلومات عن حياتا واية يف األهمية لمـن العاشرو، وفد نبخ عدث كت   منها مجمو

أراد ترجمتا والكتابة عن سيرتا، منها كتاض االدروس الشرعية يف فقا ابماميـةو للشـهيد 

كتبـا مـن »هــو، فـال يف هنايتـا  789 محمد مكـي الجزينـي العـاملي ات بن األول محمد

وريـق بحـر الـذنوض  أولا إل  مخرا عل  يد أفل عباد اهلل وأحوجهم إل  رحمة ربا الغنـي

علـي األحبـائي  بن الشيخ حبن بن والخطايا لنفبا عل  عجلة مد اشتغال البال محمد

عافـل مـن القريـة، والحمـد هلل رض العـالمين،  بـن مولدا  ومنشظ  ـ واألوالي أصـال ، مـن مل

وصل  اهلل علـ  محمـد وملـا الطيبـين الطـاهرين ممـين ممـين رض العـالمين، وسـلم كثيـرا  

 .(4)«ا أرحم الراحمينبرحمتك ي

                                                 
و، مقـال أطاللـة علـ  نـوادر الـرتايف 2778ا هــ، العـدد1427ذي القعدث سنة  12و جريدث الرياض، الجمعة 1ا

 .24و  2العلمي لبالد األحبا  ا

 .991 /1و فهرس دنا، مصدر سابق  2ا

ربيـد  27و أرسل إلينا نبخة من الصفحة األخيرث سماحة الدكتور المحقق الشـيخ محمـد كـاظم رحمتـي يف 3ا

 هـ.1437الثاين عام 

 وتعليـق = تحقيـق العاشـر، القـرن مـن مـآثر مـن الـداثر ا أحيـ، بـزرك موـا المدعو محبن محمد الطهراين،و 4ا
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ونبخ هو نفبا كتاض مخر أ اف فيا بعد المعالم األخـرم عـن حياتـا وسـيرتا، 

 بن فكت  عند نبخ امبالك األفهام إل  تنقي  شرائد ابسالمو للشهيد الثاين زين الدين

هـو، وفد نبخ المجلد الثالل منا، كتبا عن نبـخ بخـط تلميـذ 195 - 111علي العاملي ا

وفـرغ مـن كتابتـا المـذن  »محمـد الالهيجـي، فـال يف هنايتـا   بـن محمود الشهيد الشيخ

علي لحبائي مولدا ، واألوالـي  بن الشيخ حبن بن الخاطي وريق بحر المعاصي محمد

فرغ من كتابتها « منشظ  ومربًا (1)القاروين أصال  ومحتدا ، والعاملي نببًا وصهرا ، والرميلة

 .(2)هـ199سنة 

 - 119أحمد الصـائ  األحبـائي ا بن سني بن الشيخ منصور بن أما الشيخ حاجي

بابويـا  بـن علـي بـن هـو، فقد نبخ امن ال يحضرا الفقيـاو للشـيخ محمـد1251بعد سنة 

هـو، يف مدينـة أصـفهان ابيرانيـة، بــ امدرسـة محمـود شـااو، وفـد 381 - 311الصدوقا

ومشـظ ، واألصـفهاين منصور األحبائي أصال ، والبصري مولـدا   بن حاجي»ختما بقولا  

، (3)هــ1238ربيد الثاين  12، وصل إل  كتاض الطالق، وكان ذلك ليلة الخميس «موطنًا

وفيا أشار إل  المدرسة العلمية التي كان يدرس فيها، بعد أن بين رحالتا وتنقالتا، وهي 

 معلومات واية يف األهمية لمن رام كتابة سيرتا وحياتا.

لمعرفــة بعــد مالمــ  ســيرث العلمــا  وحيــا،م  ونجــد نفــس الفائــدث يف التعريــف

اأنوار التنزيل وأسرار التظويـلو، للشـيخ  يحي األحبائي، بعدما نبخ بن اهلل فالشيخ عبد

شوال  12هـو، انته  من نبخا وكتابتا يف 985 عمر البيضاوي ات بن محمد بن اهلل عبد

                                                 
، راجـد مجلـة ميــرايف 251  ش.هـــ1315 األولـ  الطبعـة فــم،  هـا موفوفـا رحمتــي، كـاظم محمـد. د =

مطالعـة تـاريخ تشـيد، دكتـور محمـد  بـراي خطـي هـاي نبخا أهميف ،إيرانو، 85 – 84شهاض  العدد ا

 .77كاظم رحمتي  

 مة والعلمية التابعة لمدينة العمران.و من فرم األحبا  القدي1ا

 ، كما راجد الهامح للمحقق من نفس الصفحة.252و إحيا  الداثر، مصدر سابق  2ا

، الفهــرس الموحــد للمخطوطــات ابيرانيــة افنخــاو، مصــدر ســابق  513 /8و فهــرس دنــا، مصــدر ســابق  3ا

29/92. 
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 بــن محمــد بــن حيــ ي بــن اهلل كتبهــا عبــد»هـــ، ســاق نبــبا يف خاتمتــا بقولــا  1291لعــام 

يحي  األحبائي مولدا  ومبـكنًا، المـدين أصـال ، واألشـعري الشـافعي معتقـدا   بن أحمد

 .(1)«هـ1291شوال سنة  12ومذهبًا، وفرغ منها يف 

هـووهو مـن أعـالم 1323 خليفة النحوي ات بن ويظ  البيد الجليل البيد هاشم

اسما وإنما عرفنا تاريخ فراوـا الورافين األحبائيين وفد نبخ بخطة كتاض لم نقف عل  

 بـن البـيد خليفـة بـن البيد هاشـم»هـ، وذكر اسما هكذا  1321شهر رج  سنة  27منا يف 

البيد أحمد الموسـوي الشـعبة أصـال ، والجفـر مبـقطًا،  بن البيد علي بن البيد حبن

 ، وهنا فـد سـاق لنـا أربـد مـن فـرم األحبـا (2)«وبني نحو منشظ ، وبني معن حال التاريخ

تمثل أطوار حياتا، فظصولا القديمة من فرية الشعبة، وفد ولـد ببلـدث الجفـر التـي سـكنها 

والدا، وترب  ونشـظ بقريـة بنـي نحـو المنـدثرث يف القـرن الثالـل عشـر، وتفـرق أهلهـا بـين 

 القرم والمدن األحبائية، فكان هو ممن سكن فرية بني معن القريبة والمجاورث لها.

 :الدعاء لج ولوالديج -3

دائم الذكر والدعا  لهم، لمـا لهمـا   من بّر الوالدين وحف  حقوفهم أن يكون المر

من فضل عتيم يف تنشظتا وتربيتا بالطريقة الصالحة، ومـن مـواطن ذكـرهم والـدعا  لهـم 

التي يبتخدمها نّباخ الكتـ  هـو حـين الفـراغ مـن كتابـة مخطوطـة واالنتهـا  مـن رحلـة 

 حف  علٌم نافد، فكان منهم معاناث وتع  وإنجاز عمل عتيم ب

األفيـة ابـن  محمد الجبيلـي االقـرن الحـادي عشـرو، نبـخ كتـاض بن الشيخ صدفة

هــو، فقـال  928 - 594النـور الـزواوي ا عبـد بن عبدالمعطي بن معط الزواويو ليحي 

                                                 

 الطبعـة بغـداد،  المعـارف مطبعـة القادريـة، كتبـةالم يف الخطيـة اآلثـار البالم، عبد عماد الدكتور رؤوف،و 1ا

 .19 /1  م1178  األول 

م. بنـي نحـو.. فريـة ويبهـا التـاريخ بقلـم  األسـتاذ 2228و مجلة الباحل العدد الخامس، البنة الثانيـة شـتا  2ا

 .23اهلل الرستم   عبد
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تمف األلفية بعون اهلل وحبن توفيقا عل  يد مالكها العبد الفقير إل  رحمة ربا الرحمن »

أبي منصور الجبيلـي أصـال   بن راشد بن صدفة بن سلطان بن محمد بن بد صدفةفنا الع

 .(1)«ومنشظ  ومولدا ، وفر اهلل لا ولوالديا ولجميد الم منين والم منات

شـرف الحزامـي  بـن وكت  الشيخ ابن مبلم األحبائي، افضـائل القـرمنو ليحيـ 

هــ، فـال 1277األول  جمـادم 21هـو، فرغ من نبخا يف 979 -ـ 931النووي الشافعي ا

لهذا العبد المذن  المحتا  إل  عفو اهلل تعال ، وشفاعة حبيبـا ونبيـا محمـد »يف هنايتها  

 .(2)«ابن مبلم األحبائي مولدا  ملسو هيلع هللا ىلص 

اللطيـف كتـاض يف النحـو،  عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن ونبخ الشيخ أحمد

 بـن الـرحمن عبـد بـن مدفال كاتبا الراجي ظل الفضل الوريف أح»جا  يف مخر النبخة  

اللطيـف، خـتم اهلل لـا بالحبـن  وبـوأا المقـام األسـن ، وافـق الفـراغ مـن  عبد بن محمد

تتميم نبخا من أثنا  باض النعف إل  هنا صب  يوم األربعا  عشرث ذي القعدث الحرام سنة 

ر هـ، بمكة المشرفة، وعل  البنة الثانية من سني المجاورث هبا ال جعل اهلل ذلك مخ1188

 .(3)«العهد

أجود األحبائي التـويثيري مـن أعـالم  بن يوسف بن علي بن ونبخ الشيخ أحمد

يوسـف  بـن القرن الثاين عشر، اخالصـة األفـوال يف الرجـالو، للعالمـة الحلـي، الحبـن

هــ، كمـا ذكـر يف هنايتهـا 1145، فرغ من نبخها وكتابتها سـنة (4)هـو729 - 948الحلي ا

تـم الفـراغ مـن كتابتهـا يف الخامبـة بعـد »رث مـن رض العبـاد  يدعو لنفبا بالرحمة والمغف

المائــة واأللــف واألربعــين، بقلــم الفقيــر المحتــا  إلــ  رحمــة ربــا الغنــي يــوم اآلزفــة إذ 

                                                 
 .335و أعالم األحبا ، مصدر سابق  1ا

 .82 /3مكتبة الرياض البعودية العامة، مصدر سابق  و الفهرس المصور لمخطوطات ومصورات 2ا

 .91  ، مصدر سابقو متاهر ازدهار الحركة العلمية يف األحبا  خالل ثالثة فرون3ا

 .34 /3  مصدر سابقو فهرس مخطوطات مكتبة مجلس الشورم ابسالمي، 4ا
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أجـود األحبـائي التـويثيري  بـن يوسـف بن علي بن القلوض لذا الحناجر كاظمين أحمد

 .(1)«منشظ ومبكنًا ومنزال  وللرأس مبقطًا

علــي البقشــي أحــد أبــرز وأشــهر الــورافين األحبــائيين  بــن محمــد ومــنهم الشــيخ

 بــن وأجملهــم خطــًا، فقــد كتــ  االرســالة العمليــة يف الطهــارث والصــالثو للشــيخ محمــد

أطـال اهلل يف  -فد وفد الفراغ من تبويد هـذا الرسـالة »هـو  1331 اهلل مل عيثان ات عبد

حـرام، سـنة التاسـعة عشـر بعـد يـوم الرابـد عشـر مـن شـهر ذي الحجـة ال -بقا  مصـنفها 

الثاليف ماية واأللف من الهجرث النبوية عل  مهاجرها ألف الثنا  والتحيـة، علـ  يـد أفـل 

اهلل مل سـليمان البقشـي عفـ  اهلل لـا  عبـد بـن علي بن الناس عمال  وأكثرهم زلال ، محمد

 «.ولوالديا والم منين والم منات

 طلب الدعاء من القارئ: -6

ـاخ المخطوطـات يف خـواتيمهم، طلـ  الـدعا  ومن األسالي  ا لتي يبتخدمها نبَّ

من فار  مخطوطاتا ومبتفيد منها، فابنبـان بعـد موتـا يحتـا  إلـ  دعـا  المـ منين لـا 

 بالرحمة والمغفرث.

وعلما  األحبا  وورافيهم استخدم هذا الفن يف طل  الدعا  لـا مـن القـار  عـ  

جيلها هنايـات منبـوخا،م، وفـد لمـد أمامنـا عـدد األبيات الشعرية التي اعتاد النّباخ تبـ

 منهم 

أبي الحبين الهجري، لكتاضاتحرير  بن الحبين عبد بن حبين بن الشيخ أحمد

يوسف ابن المطهر  بن األحكام الشرعية عل  مذه  ابماميةو، للعالمة الحلي، الحبن

م األول مـن شـهر جمـاد 21هـو، انته  من تبويد ونبـخ الجـز  األول منـا يف 729 ات

هـ، صـححا 199رج  سنة  3هـ، أما الجز  الثاين فقد كان الفراغ من نبخا يف 199لعام 

                                                 
 22الجليـل الجنبـي يف  عبد بن الخالق و زودنا بصورث هناية المخطوط األستاذ الباحل والمحقق البارز عبد1ا

 هـ.1439رمضان 
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الناسخ وأ اف بآخرا رسالة اإنكاح أمير الم منينو للشريف المرتض ، كتاض الطهـارث 

 بــن إبــراهيم بــن الحبــين عبــد بــن حبــين بــن أحمــد»، فــال يف مخــرا  (1)إلــ  الوصــية 

أبــي الحبــين الهجــري محتــدا  واآلوالــي مولــدا  ومنشــظ  بــن موســ  بــن جعفــر بــن ناصــر

 ومبكنًا، ثم ختم ببيتين من الشعر 

 تبقـــ  خطـــوطي بعـــد مـــو  برهـــة  

ــــة   ــــا ســــل اهلل رحم ــــاظرا  فيه ــــا ن  في
 

ــــــي  ــــــ  أنامل ــــــ  وتفن ـــــا تبق  أال أهن

(2)«لكاتبها المدفون تحـف الجنـادلي
 

 

ناسـخ نفبـا الشـيخ اللطيف العيثان الهجري رسالة المـواع  لل ونبخ الشيخ عبد

حبـن مل عيثـان الهجـري، وعليهـا تعليـق الم لـف، فـرغ مـن كتابتـا يف  بـن اللطيـف عبد

وفد فروـف مـن تنميـق هـذا المـواع  واألحاديـل الصـحيحة »هـ، فال يف هنايتها  1112

المنقولة عن أهل العصمة  ح  يوم الخميس تاسد عشـر مـن شـهر ربيـد المولـود سـنة 

بعد المائة واأللف من الهجـرث علـ  مهاجرها...وأنـا المـذن   هـ الثانية والتبعين1112

عيثان الهجري رحم اهلل من نتر فيها ودع   بن حبن بن اللطيف الخاط  المتجري عبد

 .(3)«لكاتبها بالمغفرث والرحمة ووالديا

 - 1312إبـراهيم مل أبـي علـيا بـن ومن ه ال  البارزين األحبائيين الشيخ أحمد

  وفاث ابمام موس  الكاظم عليا البالم، لم يذكر مصنفها، ولعلا هـو، بعد أن كت1317

الشيخ حبين الـدرازي البحـراين، وذكـر أنـا وفـد الفـراغ مـن تظليفهـا عصـر يـوم الجمعـة 

هــ، ووفـد الفـراغ مـن تبـويدها يـوم 1287البادس عشر من شهر جمادم األولـ  سـنة 

 من الشعر  هـ، وختمها ببيف1353الثالل والعشرين من شهر صفر سنة 

                                                 
 .91 /3  مصدر سابقو الرتايف العربي المخطوط يف مكتبات إيران العامة، 1ا

ربيـد الثـاين  27و زودنا بالصفحة األخيرث من المخطوط الباحـل الـدكتور الشـيخ محمـد كـاظم رحمتـي يف 2ا

 هـ.1437

 .429 /32صدر سابق  و الفهرس الموحد للمخطوطات ابيرانيةافنخاو، م3ا
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ـــة   ـــا اســـظل اهلل رحم ـــًا في ـــا فارئ  في
 

 لكاتبــا المــدفون تحــف الجنــادل 
 

 :استخدام الرموز واإلشارات -7

كنــول مــن الحــراك الــذهني والتفــنن يف كتابــة ونبــخ المخطوطــات التــي يبــلكها 

نباخي الكت  استخدام الرموز وابشارات لبعد الكلمات واألسما  بـدل مـن كتابتهـا 

، يف محاولة بثارث ذهن القار  وإثارث حفيتتـا، ومثـل هـذا الفنـون والبـًا بلفتها العادي

 يبتخدمها أصحاض الخ ث الطويلة والواسعة يف نبخ الكت  من باض التنول والتغيير.

ـاخها، وفـد  والورافون األحبائيون برز بينهم عدد وير فليل من كّتاض الكتـ  ونبَّ

 منها عل  سبيل المثال استخدم منهم هذا النمط من التفنن، نذكر 

خليفـة األحبـائي احيـًا  بـن محمد بن علي بن سلطان بن فقد نبخ الشيخ حبن

هــو رسـالة انجـاث الهـالكينو للشـيخ محمـد مل أبـي خمبـين  1293ذي القعدث سـنة  21

هـو، وفـد عـ  الناسـخ عـن اسـما بحبـاض الجمـل الصـغير فقـال   1319األحبائيات 

، 32، 92، 52، 2، 52، 92، 8»ورم تراض أفدام الم منين  تمف كتابتها عل  يد أفقر ال»

، الثالثــة 1293، يــوم الحــادي والعشــرين مــن شــهر ذي القعــدث الحــرام ســنة «52، 1، 1

  (1)«والبتين بعد المائتين واأللف من الهجرث النبوية

 = حبن. 52 + 92 + 8

 = بن. 52+ 2

 = سلطان. 1+52+ 1+ 32+ 92

وابثارث الذهنية للقار ، وإظهار جانـ  الغمـوض يف  وهو نول من التفنن الجميل

 الكتابة.

                                                 
 و فناث امبعثراتو عل  التلغرام، التي يديرها األستاذ الباحل علي يوسف الحمد.1ا
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ــي ــيد عل ــنهم الب ــن وم ــن ب ــن حب ــائي ب ــي النحــوي األحب ــنة  عل ــد س ــويف بع ات

أجوبة المبائل للبيد كاظم الرشتي، فـرغ مـن كتابتهـا يف شـهر رمضـان سـنة  -هـو1255

هـــ،وهي بخــط مــنتم ومرتــ ، 1255مــن شــهر رجــ   25هـــ، ومــن تبــويدها يف 1254

وجودث خط، فال يف مخرها  ابقلـم الفقيـر الحقيـر المقـر بالـذن  والتقصـير تـراض أفـدام 

أخوانا الم منين إن حضر لم يعد، وإن واض لم يفقد، أفل العبـاد عمـال ، وأكثـرهم زلـال ، 

وهو علي ابن اطعقو وهو حبن ابن اسهفو أي (1)أسير ذنبا، الراجي عفو ربا اسهفو

ابلـا النحـوي األحبـائي  شـقفلو وهـو خليفـة ابـن عبـدا اطعقو أي حبن ابن بن علي

أصال  ومولدا ، وفر اهلل لا ولوالديا وللم منين وللم منات إنـا وفـور رحـيم، والحمـد هلل 

رض العالمين، إن تجد عيبًا فبد الخلل جلَّ مـن ال عيـ  فيـا وعـال صـحة بقلـم كاتبهـا، 

 رحم اهلل من ترحم لكاتبها ولوالدياو.

                                                 
و ذكر ابن الّدريهم أّن الناس اختلفف مقاصدهم يف ذلك  فمنهم من يصطل  عل  إبدال حرف معّين بحرف 1ا

حـرف مـن حـروف العربيـة  مخر معّين حيل وفد يف القلم المعروف بالقّمي، وهو أهنم جعلـوا مكـان كـّل 

حرفا مخر من حروفهـا، فجعلـوا الكـاف ميمـا وبـالعكس، واأللـف واوا وبـالعكس، والـّدال المهملـة را  

مهملة وبـالعكس، والبـين المهملـة عينـا مهملـة وبـالعكس، والفـا  يـا  مثنـاث تحتيـة وبـالعكس، فيكتـ  

هم ذلك يف بيف واحد ذكر وعل  ذلك، وفد نتم بعض« كعبار»ومبعود « سهف»وعلي « كطكر»محمد 

 فيا كّل حرف تلو ما يبدل با، وهو اسريدو.

ـــــــد ـــــــا در س ـــــــط صـــــــال ل ـــــــم أو ح  ك
 

ـــــــدفق  ـــــــت ت ـــــــّد ث ـــــــز خـــــــح و  يف ب
 

 «.يلد»وعلي « دمحم»من يعكس حروف الكلمة فيكت  محمد  -فال  ومنهم 

حمـدم »لي من يبدل الحرف األّول من الكلمة بثانيا مطلقا يف سائر الكالم فيكت  محمد أخو ع -ومنهم 

 إل  وير ذلك من التمييزات.« خا عويل

من يبدل الحـروف بظعـدادها يف الجّمـل، فيكتـ  محمـد أربعـون، وثمانيـة، وأربعـون، وأربعـة،  -ومنهم 

 وتعمل التعمية صفة محاسبة.

ألّن « لـي بـو لـي أ »من يكت  عوض عدد الحرف حروفا وهو أبل  يف التعمية، فيكتـ  محمـد  -ومنهم 

  بظربعين وهي عدد ما للميم األول ، والبا  والواو بثمانية وهي عـدد مـا للحـا ، والـالم واليـا  الالم واليا

 أيضا بظربعين وهي عدد ما للميم الثانية، واأللف والجيم بظربعة وهي عدد ما للدال، فكظنا فال 

، زودنـا 232ص  1م ح م د. وإن شا  أت  بغير هذا الحروف مما يتضمن هذا األعداد. صـب  االعشـ   

 هبذا الفائدث ومصدرها المحقق البارل أحمد علي مجيد الحلي النجفي.
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 ذنب والتقصير:االعتراف بال -8

من البمات ابيمانية واألخالفية التي تحلَّ هبا العلما  والفضال  كتعبير عن سموِّ 

أنفبهم وتعاليها عن هذا الدنيا الدنية، وأن العبد مهما عمل من صالحات وخيرات يبق  

ذلك العبد المقصر المذن  الجاين أمام معبودا الخالق الرحيم العفو الكريم، وال يجعـل 

س المتعالية والمتك ث إل  داخلا من سبيل، فالعالم الحق كلمـا زيـد يف علمـا، كلمـا للنف

ــا،م  ــا وصــانعا، واألحبــائيون يف مخطوط ــام خالق ــارث نفبــا أم ــا وحق زاد إدراك بجهل

ومنبوخا،م كان التعبير بـالنقص والتقصـير سـمة تجـدها الكثيـر مـنهم، نـذكر عـدد مـن 

حبـن  بـن عـرتاف بالخطيئـة، مـنهم الشـيخ محمـدالنماذ  كعينـة عـن هـذا النـول مـن اال

هـو، نبخ كتاضاالـدروس الشـرعية يف 199اكان عل  فيد الحياث سنة  اآلوالي األحبائي

هـو، فال يف 789محمد مكي الجزيني العامليات  بن فقا ابماميةو للشهيد األول محمد

أربـد  وكان الفـراغ مـن تبـويد بيا ـا عصـر الخمـيس مخـر شـهر رمضـان سـنة»خاتمتا  

 كتبــا مــن أولــا إلــ  مخــرا علــ  يــد أفــل  >الجويــدي<وســتين وتبــعمائة هجريــة بمبــجد 

 عبــاد اهلل وأحــوجهم إلــ  رحمــة ربــا الغنــي وريــق بحــر الــذنوض والخطايــا لنفبــا علــ  

علــي األحبــائي مولــدا  ومنشــظ  ـ  بــن الشــيخ حبــن بــن عجلــة مــد اشــتغال البــال محمــد

قرية، والحمـد هلل رض العـالمين، وصـل  اهلل علـ  عافل من ال بن واآلوالي أصال ، من مل

محمد وملا الطيبين الطاهرين ممين ممين رض العـالمين، وسـلم كثيـرا  برحمتـك يـا أرحـم 

 .(1)«الراحمين

علي الغريبـي األحبـائي اليـزدي اتـويف بعـد  بن ويف مثال مخر نجد الشيخ رمضان

 بـن الصـدوق محمـد هـو، نبخ كتاض اممـالي الصـدوقو مـن تصـنيف الشـيخ1251سنة 

مـن ذي  9هــو، وفـد كـان الفـراغ مـن نبـخا يف يـوم الجمعـة 381 - 311بابويـاا بن علي

                                                 
 إيـران،و، 85 – 84، راجد مجلة ميرايف شهاض  العدد ا251و أنتر الهامح من إحيا  الداثر، مصدر سابق  1ا

 .77لعة تاريخ تشيد، دكتور محمد كاظم رحمتي  مطا براي خطي هاي نبخا أهميف
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وفــرغ مــن تبــويدا هنــا المــذن  المقصــر »، فقــد ختمــا بقولــا  (1)هـــ1252القعــدث لبــنة 

مبـعود  بـن أحمـد بـن الجاين علي نفبا الخاطي تراض أفدام الم منين رمضان ابن علي

واليزد  منزال  عصر يوم األحد سادس ذي القعـدا الحـرام سـنا الغريبي لحباو  أصال 

خمبين وألف من الهجـرث المحمديـة علـي مهاجرهـا ألـف ألـف تحيـة وصـلي اهلل علـي 

 .(2)«محمد خير ال ية وملا المعصومين

امـن أعـالم القـرن الثـاين عشـرو  محمد النجار األحبائي بن ونبخ الشيخ أبو بكر

فـد تـم الـديوان المبـارك »ن العاشر الهجري، فختمـا بقولـا  ديوان شعر ألحد أعالم القر

 1113بعون اهلل الكريم صبيحة يوم االثنين هنار ثالل عشر من شهر جمادم األول  سنة 

 بـن عل  يد الفقير الحقير المعرتف بالذن  والتقصير أبو بكرملسو هيلع هللا ىلص من هجرث النبي محمد 

 .(3)«اهلل لا ولوالديا النجار كان اهلل لا حيل كان، ووفر بن أحمد بن محمد

 علـي مل عيثـان القـاري األحبـائي بـن كما نجـد الفقيـا والمحـديف الشـيخ محمـد

 بـن هـو، بعد أن نبخ اشرح شـذور الـذه  يف معرفـة كـالم العـرضو لعبـد اهلل1218ات

شعبان لبـنة  28هـو، وفد كان الفراغ من نبخا وكتابتا يف 791 - 728يوسف ابن هشام ا

، يف الشـاخورث «علي عيثان األحباوي القـاري بن محمد»أسما بـ  ، وفد وفد(4)هـ1182

وفد الفراغ من تبويد هذا الكتاض بعون الملك الوهاض علـ  »بالبحرين، فال يف مخرها  

 بـن علي بن يد أفل الطلبة عمال  وأكثرهم زلال ، الغريق يف بحر الذنوض والعصيان محمد

أحد فرم البحرين المعمورث بالعلما  زادها عيثان األحباوي القاري يف فرية الشاخورث، 

                                                 
 .4/822لمخطوطات ابيرانية افنخاو، مصدر سابق  و الفهرس الموحد ل1ا

-5و المخطوطات يف المكتبة الوطنية يف الجمهوريـة ابسـالمية ابيرانيـة، مصـدر سـابق، رفـم المخطـوط  2ا

١۱۱51. 

 .193و أعالم األحبا ، مصدر سابق  3ا

 سالمي،كتابخانةاب الشورم مجلس يف للمخطوطات مختصر فهرس الطباطبائي، محمد البيد البهبهاين،و 4ا

 .413  ش. هـ1389  األول  الطبعة طهران،  الشورم ومجلس موزث
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اهلل إيمانًا وتوفيقًا، بتاريخ اليوم البابد من األسبول الرابـد مـن الشـهر الثـامن مـن البـنة 

،وخطـا يف وايـة (1)>الثانية مـن العشـر التاسـعة مـن المائـة الثانيـة بعـد األلـف مـن الهجـرث

 «.عل  النبخة تملك الجودث وابتقان.

هــو، 1295اتـويف بعـد سـنة  علي مل أبي خمبـين األحبـائي بن أما الشيخ حبين

وهو رجل  رض المثال البارز يف التوا د ونكـران الـذات، وفـد كـان يقـوم بنبـخ كتـ  

ابنــا اعرتافــًا بفضــيلتا عليــا، فكــان ممــا نبــخ االنــور المضــي يف معرفــة الكنــز الخفــيو، 

ي يف معرفـة الكنـز الخفـيو، وفد تمف الرسالة الموسومة بـ االنور المضـ»فختمها بقولا  

عل  يد الفقير الحقير، المبكين المبتكين، تـراض أفـدام المـ منين، أكثـر العبـاد زلـال ، ، 

علـي، يف يـوم البـابد والعشـرين، مـن  بـن وأفلهم عمال ، المحتا  إل  ربا الغني، حبين

الهجـرث  شهر جمادم الثانية، أحد شهور البنة الثانية والبتين بعد المـائتين واأللـف مـن

 .(2)«النبوية، عل  مهاجرها أفضل الصالث والبالم، والحمد اهلل رض العالمين

 التعري  عن الجهد والعناء: -9

من الحقوق المشـروعة للناسـخ والكاتـ ، والتـي ال تعـد مـن سفاسـف القـول أو 

تزكية الذات، تعبيـرا عـن معاناتـا والمشـقة الكبيـرث التـي بـذلها يف النبـخ ليشـعر القـار  

لناظر لما تم كتابتا بعين االحرتام والتبجيل أن هذا هو ثمرث تع  ومعاناث ال يدركها إال وا

من طرق الفن وجرض صعوبتا، وأن االسـتمرار يف الكتابـة يحتـا  إلـ  جلـد، ومصـارعة 

النوم وسهر الليالي ليكون بالشكل والمنتر الالئق، وهو أمر نجدا عند كثير من الورافين 

 ب  بل يف مختلف المناطق، وال يبتهجن منهم. ليس يف األحبا  وح

حبـين العفـالق األحبـائي كتـاض اوفيـات  بـن حبـن بـن فقد نبخ الشيخ محمـد

                                                 
 و صورث المخطوط وفد زودنا هبا األستاذ علي الحمد من الكويف.1ا

 العمـران، المنعم عبد الشيخ  تحقيق الخفي، الكنز معرفة يف المضي النور محمد، الشيخ خمبين، أبي ملو 2ا

 .221  م2227 -هـ1428  األول  الطبعة بيروت،  البيضا  المحجة دار
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 بـن أبـي بكـر بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن األعيانو لقا ـي القضـاث شـمس الـدين أحمـد

هـ، وفـد تحـديف عـن التعـ  1192هـو، وكان فراوا من نبخا سنة 981 - 928خلكانا

  (1)بذلا فيا فقالوالجهد الذي 

ــــخا ــــك يف نب  أجــــل لحــــ  طرف

ــــــادا  بتصــــــحيحها ــــــذلف اجته  ب
 

 حـــوت كـــل لفـــ  ومعنـــ  حبـــن 

ــــف فيهــــا لذيــــذ الوســــن  وحارب
 

 احتمال الغلط وطلب المسامحة هيج: -11

تبق  العصمة ألهلها، وإال جميد البشر وارد يف حقهم الخطـظ واللـبس، والجميـل 

رض عليا االشتباا والغلط، خاصة يف الجوان  أن يعرتف المر  أنا مهما بل  يبق  بشر يع

العلمية والفكرية، بـل وحتـ  يف فهـم مـراد اآلخـرين، فكيـف إذا كانـف التـروف فـاهرث، 

والبال مشـغول، فـإن مـد تعكـر المـزا  يكـون مثـل هـذا األمـور احتمالهـا كبيـر النعـدام 

الر ـوخ  الصفا  الذهني، ويف نفس الوفف للجانـ  اآلخـر يعكـس الهمـة العاليـة وعـدم

للعوامل الخارجية والصعوبات، ويف الرتايف األحبائي لدينا نموذ  جميل لهذا الجان  

 التي تدل عل  عتمة الرجل وسمو نفبا. 

الحبــين  وجــدت مجموعــة بخــط اعبــد»فقــد ذكــر يف امشــّجرث المهــريو فــال  

ـف بخـط الفقيـر فليـل البضـاعة كث»الحاجيو يف مخرها كت  هكذا   ف وبـالخير عمَّ يـر تمَّ

 بـن الحبـين عبـد بـن إبـراهيم بـن علـي بـن الحبـين التقصير العبد الخاط  الجاين عبد

النبي الحبيني اللَّحبائي المدين، نزيل فرية ُمهر... وأسير بلـدث مـن فـارس، يف يـوم  عبد

ال كثير الخير وابفبال سنة  هــ، ونلـتمس مـن القـارئين 1229الخامس عشر من شهر شوَّ

بخوان إن صدر يف الخط سهو أو ولط يف الكتابة، فإين يف طريـق والمبتمعين أعني هبم ا

                                                 
 الـرحمن، عبـد بـن الوليـد. د. ا فريـان، مل، 98و متاهر ازدهار الحركة العلمية يف األحبـا ، مصـدر سـابق  1ا

 .77  هـ1433  األول  الطبعة الرياض،  العزيز عبد الملك دارث نجد، منطقة يف الورافة



 
145 

مكة، ونبختا كثير الغلط مد والد  يف بلدث ُتبـمَّ  التـويثير فريـة مـن فـرم اللحبـا،وكنا 

عل  رحيل والخرجيَّة فليل، وحصل لنا بعد تظلمي من هذا البب ، فـإن صـدر يف الخـط 

ــا زلــل أو خطــظ نلــتمس مــنكم المبــامحة وابحبــان،ن رجو مــن اهلل الغفــران أن يغفــر لن

ــف اهلل  ــ  بي ــدين إل ــن العائ ــاكم م ــا وإّي ــات ويجعلن ــ منين والم من ــا الم ــد إخوانن ولجمي

 .(1)«الحرام.. البنة البادسة بعد المائتين واأللف من الهجرث النبوية

 :بقاء الخط وهناء صاحبج -11

ــد البشــر، وال يبقــ  ــذي يبــلكا جمي ــق ال ــاث والطري إال العمــل  المــوت ســنة الحي

الصال  وما يرتكا المر  من أثر يبجل لا الخلود والبقا ، ومـن أعتـم هـذا األمـور نبـخ 

الكت  والخط، ولعل أبرز شاهد أننا لم نعاصر ه ال  األعالم وفد مضـ  علـ  رحـيلهم 

 خطهم ماثل أمامنا كشاهد حي يعرفنـا علـيهم روـم بعـد الـزمن 
َ
مئات البنين، ولكن بقي

 وتعاف  البنين.

البـيد إبـراهيم الموسـوي القـاري، مـن  بـن البيد محمد بن منهم البيد إبراهيمو

أعالم األحبا  يف القرن الثالل عشر، الذي اعتاد عل  ختم مخطوطاتا يف بعد األحيان 

 ببيف خاص، يكتبا بطريقة خاصة 

، 1257وكـان التحريـر يف شـهر ربيـد األول ســنة »فـال يف هنايـة بعـد منبـوخاتا  

ل  سيدنا ونبينا محمد وعل  ملا وصحبا وسلم كثيرا  كثيرا، والحمد هلل رض وصل  اهلل ع

  (2)العالمين

 ســـيبق  الخـــط منـــي يف الكتــــاِض 
 

ـــرتاِض ِ ِ  ـــي يف ال ـــ  الكـــف من  «ويبل
 

أحمـد الشـبيل إبـان شـبابا، وفبـل كـف  بن واستخدم نفس األسلوض الشيخ علي

                                                 
 .95و من نباخي الكت  يف األحبا ، مصدر سابق  1ا

 .222مال اهلل الصفار، وويرا   بن و مجمول خطي يتم مجموعة رسائل للشيخ أحمد2ا
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عملية للميرزا موس  الحائري بصرا، فقد نبخ الكت ، وكت  يف خاتمة نبخا الرسالة ال

 األحقافي 

بقلم الحقير الفقير، المحتا  إل  المنزا عـن األوالد واألزوا ، وخـالق ابنبـان »

من نطفـة أمشـا ، أفـل الخلـق والخليقـة، ومـن ال شـي  يف الحقيقـة، أفـل النـاس عمـال ، 

 شبيل  بن يوسف بن علي بن أحمد بن وأكثرهم زالال ، علي

 الخلـــــــلإن تجـــــــد عيبـــــــًا فبـــــــد 

 الخـــــط يبقـــــ  زمانـــــًا بعـــــد كاتبـــــا
 

 جــــــل مــــــن ال فيــــــا عيــــــ  وعــــــال 

 مــدفونا وصــاح  الخــط تحــف الــرتض
 

هذا األبيات، وحبن اختيارها يـنم عـن وعـي وإدراك بظهميـة نبـخ الكتـ ، وأنـا 

يبق  وإن بلي الجبد وفني، وهـو نـول مـن تخليـد الـذات التـي تحفـ  مـن خـالل العلـم 

 أجاد.والعطا ، وفد صدق بما اعتقدا و

ــوت ابنبــان، الشــيخ  ــد م ــ  بع ــة الخــط والنبــخ حت وممــن أدرك وأشــار ألهمي

هــو، فقـد أهنـ  كتـاض لـم 1335حبـن الجلـواح اكـان علـ  فيـد الحيـاث عـام  بـن محمد

هـ، 1327وفد الفراغ من تبويد عشر ربيد األول سنة »نتوصل إل  عنوانا، فال يف مخرا  

الشـيخ حجـي  بـن الشـيخ محمـد بـن علـيالشيخ  بن حبن بن عل  يد أفل العباد محمد

 الجلواح.ثم ختما ببيتين من الشعر هما 

 الخــــــــط يبقــــــــ  بعــــــــد كاتبــــــــا

 فيــــا نــــاظرا فيــــا ســــل اهلل دعــــوث
 

ــ  الخــط تحــف الــرتض مــدفون   وكات

 مـدفونا لكاتبا المدفون تحف الجنـادل
 

 طلب تصحيح الخلل: -12

  أنــا بــدل نقــد الخطــظ والنبــيان طبيعــة بشــرية، لــذا فــد يطلــ  الناســخ مــن القــار

الكات  والنيـل منـا، القيـام بتصـحي  الخطـظ والغلـط، كـي ال يتحمـل الناسـخ وزر ذلـك 
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الخطظ، لـذا يقـول أيهـا القـار  إن وجـدت فيمـا كتبـف ويـر صـحي  فـدورك وهمتـك يف 

تصحيحا، وهـذا يعكـس حرصـهم واهتمـامهم أن يخـر  نتـاجهم علـ  أكمـل وجـا بمـا 

 ها ير ي اهلل سبحانا وي   ذمتهم ومن

  درويــح العدســاين وفــد نبــخ ابيــان الحجــة يف ســير الدلجــةو بــن اهلل الشــيخ عبــد

هـ، فال 1218هـو، فرغ من نبخة سنة 715رج  الحنبليات بن أحمد بن لعبد الرحمن

 بـن اهلل بقلـم أفقـر الـورم إلـ  اهلل تعـال  وأحـوجهم إليـا بمـن ال لـا ثـاين عبـد»يف هنايتا  

ــح ــن دروي ــارك العدســاين ب ــ  -مب ــالعفو  عف ــم ب ــا له ــن دع ــم، ولم ــر له ــنهم ووف اهلل ع

ولمن نتـر إلـ  هـذا الكتـاض ورأم مـا فيـا مـن التحريـف والغلـط فظصـلحا،  -والمغفرث

 .(1)هـو1218وذلك بنهار الجمعة رابد ربيد األول سنة 

القادر األحبائي كتاضاابفنـال يف حـل  اهلل مل عبد عبد بن كما نبخ الشيخ أحمد

هــو يف 177أحمـد الخطيـ  الشـربيني الشـافعي ات بـن ف محمدألفاظ أبي شجالو تظلي

هــ، وفـد 1191من شهر رمضـان سـنة  2الفقا الشافعي فرغ من نبخها عصر يوم الثالثا  

القادر ابن أحمد ابـن علـي مـن  عبد بن الشيخ محمد بن اهلل عبد بن أحمد»سجل نببا  

 « هلل بابني النجار نببًا، والحبا وطنًا، والشافعي مذهبًا، لطف ا

ثم فال يوصي القار  أن يصـل  العيـ  والخطـظ الـذي يـراا يف النبـخة وفـد وفـل 

 عنها الناسخ ولم ينتبا لها، فقال 

ـــــل ـــــد الخل ـــــًا فب  إن تجـــــد عيب

ــــًا ــــا عيوب  فبــــام  إن وجــــدت ب
 

ــــا وعــــال  ــــ  في  جــــل مــــن ال عي

 مدفونا فظين البالمون من العيوض
 

اأجوبـة  ألحبائي، بعد أن نبـخالبيد حبن النحوي ا بن ومنها وصية البيد علي

                                                 

لكرتونيـة، متـاهر القادر للمخطوطات باألحبـا  علـ  الشـبكة اب اهلل مل عبد عبد بن و مكتبة الشيخ محمد1ا

 .72مصدر سابق   ازدهار الحركة العلمية يف األحبا ،
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هـ، ومـن 1254المبائلو للبيد كاظم الرشتي، وفد فرغ من كتابتها يف شهر رمضان سنة 

هـ،وهي بخط منتم ومرت ، وجودث خط، فـال يف 1255من شهر رج   25تبويدها يف 

خوانـا المـ منين إن إبقلم الفقيـر الحقيـر المقـر بالـذن  والتقصـير تـراض أفـدام »مخرها  

م يعد، وإن واض لم يفقد، أفل العباد عمـال ، وأكثـرهم زلـال ، أسـير ذنبـا، الراجـي حضر ل

اطعـقو أي  بـن عفو ربا اسهفو وهو علي ابن اطعقو وهو حبن ابن اسهفو أي علي

ابلا النحوي األحبائي أصال  ومولدا ، وفر اهلل لا  حبن ابناشقفلو وهو خليفة ابن عبد

ا وفــور رحــيم، والحمـد هلل رض العــالمين، إن تجــد ولوالديـا وللمــ منين وللم منــات إنـ

عيبًا فبد الخلل جلَّ من ال عي  فيا وعال صحة بقلم كاتبها، رحم اهلل من ترحم لكاتبها 

 «.ولوالديا

* * * * 
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راقة هنيو الو   م 

 خالل مرحلة االنتقال من النسط اليدوي إلى الطبع اآللي بالمغرب

 

 أحمد الصديقي   

 وم اإلنسانيةو أماديرملية اآلداب والعل

 

م العديـد 11يثير دخول المطبعة الحجرية إل  المغرض يف النصف الثاين من القرن 

من ابشكاالت، خاصة تلك المرتبطة بكيفية وطبيعة انتقال الكتاض مـن النبـخ اليـدوي 

إل  الطبد الآللي، مد ما خلفا ذلك من انعكاسات اجتماعية وافتصادية عل  المشـتغلين 

ض صناعة ونبخا وتزويقا ومتـاجرث. فعلـ  الـروم مـن إسـهامهم الفعـال يف وـرس بالكِتا

ثقافة الحوار وإرسا  جبـور التواصـل ونشـر الـوعي والمعرفـة، إال أن معانقـة فضـاياهم 

وهمومهم كمكون اجتماعي يتل محدودا للغاية، إال ما جا  عر ـا عنـد بعـد مصـنفي 

 ل يعد مغامرث علمية محفوفة بالمخاطر.الرتاجم، مما يجعل افتحامنا لمثل هذا المو و

لذلك تبع  هذا الورفة إل  إماطة اللثـام عـن جوانـ  مـن األو ـال االجتماعيـة 

واالفتصادية للمشتغلين بالكتاض المخطوط والمطبول معـا، يف محاولـة بخـراجهم إلـ  

لقـرن وبدايـة ا 11دائرث الضو  اعرتافا وتقديرا لهم عن الجهود التي بذلوها خالل القـرن 

م، السيما يف ميداين الثقافة والفكر المغربيين، فضال عن أهمية إثارث مو ول الكتاض 22

باعتبارا إحدم أهم أدوات التنمية الشاملة، حيل أ ح  م شر التنمية البشرية يف العالم 

اليوم يقاس بقدرث البلدان عل  ربط إسهاما،ا الرتبوية والتعليمية بمبتوم روبـة وانفتـاح 

د عل  فـرا ث الكتـاض. األمـر الـذي يثيـر شـهية تفكيـك األدوار التـي ا ـطلد هبـا المجتم

الكتــاض برســا  ثقافــة المواطنــة واالنفتــاح علــ  معرفــة اآلخــر ااألوربــيو إبــان مرحلــة 
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مفصلية يف تاريخ المغرض، تزامنف مد فرتث الضغط االستعماري، عـ  مقاربـة األو ـال 

مرحلة االنتقال من الكتاض المخطوط إل  الكتـاض  االجتماعية واالفتصادية للورافين يف

 المطبول، مد التباؤل عن أدوارهم يف التحوالت العامة التي شهدها المغرض منذاك. 

 أوال: الوراقون بين الدولة والمجتمع:

تابعف الورافة مبارها يف تزويد البوق المغربية بما يحتاجا من كت  فبـل دخـول 

تعاريفها، فإن ابن خلدون فدم تعريفـا شـامال لهـا  إذ هـي  الطباعة، وعل  الروم من تعدد

، (1)>معاناث الكتـ  باالنتبـاخ والتصـحي  والتجليـد وسـائر األمـور الكتبيـة والـدواوين<

اق<خصص يف مقدمتا فصال خاصا لها، وأطلق عل  المشـتغل هبـا اسـم و نبـبة  (2)>الـورَّ

، ولكـون الـورق (3)الكتـاض إل  أهم مكـون  ـمن مجمـول العمليـات المتتاليـة يف إنتـا 

العنصــر األساســي يف صــناعتا. وفــد ظهــر هــذا المصــطل  بعــد تعــرف المبــلمين علــ  

                                                 

المقدمة، تحقيق درويح  :مو1425 /هـ828أبي بكر الحضرمي ات بن الرحمان عبدابن خلدون، أبو زيد و 1ا

 .312م ص1119 /هـ1419الجويدي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، الطبعة الثانية، 

 و لمزيد من االطالل عل  تعارف الورافة وما يلحق هبا يراجد أحمد الصديقي، الكتاض بالمغرض واألندلس2ا

م، 14 /هــ8م إلـ  القـرن 12 /هــ9ة الكتـاض علـ  المجتمـد، مـن القـرن إسهام يف دراسـة انعكاسـات ثقافـ

ي إسـماعيل، أطروحة لنيل شهادث الـدكتوراا يف التـاريخ، بكليـة اآلداض والعلـوم ابنبـانية، جامعـة مـوال

 .42-41ص مو امرفونةو2211-2212مكناس، الموسم الجامعي ا

 بـن الوهـاض اآلس يف بنا  مدينة فاس، تحقيـق عبـدو ويبم  أيضا الكاود، انتر علي الجزنائي، جن  زهرث 3ا

. ويبدو أنا يف الفرتث األخيرث 44م، ص  1111 /هـ1411منصور، المطبعة الملكية الرباط، الطبعة الثانية، 

محمـد الرفـاعي، حليـة الكتـاض ومنيـة الطـالض، مخطـوط  بن شال استعمال مصطل  الكاود انتر أحمد

خطوطــات بمكتبــة جامعــة الملــك ســعود، المملكــة العربيــة ورفــة، فبــم الم 175 ــمن مجمــول يضــم 

هـ، مبجل تحف رفم 1274القادر التادلي سنة  عبد بن محمد بن محمد بن البعودية، نبخ بخط محمد

المغربيـة، صـناعة  المنـوين، تـاريخ الورافـةمحمـد . وفد نشر جز  منها العالمـة 2ص 1 /1244ف  5328

  الفرتث المعاصرث، منشورات كلية اآلداض والعلـوم ابنبـانية، المخطوط المغربي من العصر الوسيط إل

 ،الملحق الثاين ،1111، الطبعة األول ، 2جامعة محمد الخامس، الرباط، سلبلة بحويف ودراسات رفم 

 . 225-221ص
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، إذ صند يف سمرفند (1)الورق، وانتشار صناعتا يف النصف الثاين من القرن الثاين الهجري

م، ثـم 717هــ/ 181م عل  يد أسرم صينيين، وانتقل إل  بغـداد سـنة 751هـ/ 134منذ 

م، ووصــل المغــرض يف 1هـــ/ 4العــالم ابســالمي، ودخــل مصــر أواخــر القــرن انتشــر يف 

 .(2)م1122هـ/ 414حدود سنة 

جامعــا وشــامال لمختلــف الفــاعلين يف صــناعة  >الــورافين<وإذا كــان مصــطل  

محمــد  بــن ، حتــ  أن الواحــد مــنهم فــد يجمــد بــين جــل مراحلهــا  مثــل إدريــسالكتــاض

خطـا وزخرفـة وتـذهيبا <للقا ـي عيـاض  >الشـفا»الصفار الذي تمكـن مـن نبـخ كتـاض 

. وروـم تعـدد أدوار المهنيـين (3)م1898هــ/ 1285وتلوينا وتبفيرا منبـلخ ذي الحجـة 

وتداخلها إال أن االختالف بـين الـورافين يرجـد إلـ  مبـتوم العائـد المهنـي، ممـا خلـق 

إذا كـان تباينا وا حا بين دخول ممتهنيها، السيما الحتكار البلطان لجـز  كبيـر منهـا. فـ

البعد فد استفاد من امتيازات القرض من البالط وصانعي القرار البياسي، فإن األكثرية 

منهم ظلوا رهينة لتقلبات أثمان سـوق الكتـاض، ومـا يـرتبط بـا مـن أسـعار المـواد الخـام 

 خاصة الورق.

 :الوراقون بدواوين السلطان -1

أو  عفها بمبتوم تـدخل  تعد الورافة من الصناعات الكمالية التي ارتبط تطورها

البـلطان وحاشــيتا، لــذلك تـم إلحــاق أجنحــة خاصــة بالقصـور البــلطانية هبــذا المهنــة، 

سميف خالل العهد العلوي بديوان الورافة. وما من شك يف أنـا ازدان بعـدد مـن النبـاخ 

الذين ذال صيتهم يف هذا المجال، وفد خضد لنتام صارم تحـف إشـراف نـاظر الـديوان، 

                                                 
ر ة الـدايمجموعة البيبليوورافيا التاريخ ،الكت  والمكتبات يف العصور الوسط  :العزيز خليفة و شعبان عبد1ا

 .141م، ص1117 /هـ1418المصرية، اللبنانية، الطبعة األول ، 

و رمضان ششن، نترث عامة عل  الكتاض والمكتبات والورافين يف التاريخ ابسالمي، مجلة التاريخ العربي، 2ا

 .39-35م، ص2224 /هـ1425، خريف 32مطبعة النجاح الجديدث، الدار البيضا ، عدد 

 .252-251ص المغربية، رافةالمنوين، تاريخ الومحمد و 3ا
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عميـر الشـرفي الـذي أوكلـف لـا مهمـة  بـن لنا المصادر بذكر اسـم الطيـ  وفد احتفتف

ــول  الحبــن األول ا ــلطان الم ــة الب ــ  خزان ـــ/ 1311-1212ابشــراف عل -1873ه

، وبالموازاث مد ذلك فقد كان النباخون (1)مو، ومباشرث النبخ والتبفير علي يديا1814

محـال خاصـا هبـم برحـاض  لهذا العهد ال يفارفون حضـرتا سـفرا وال حضـرا، اتخـذ لهـم

القصــر، وعــين لهــم مــن يقــوم بشــ وهنم، ويقضــي لهــم مــآرهبم، وينــاولهم مــا يحتــاجون 

، وحتــ  يف حركاتــا كــان يخصــص  ــمن مجمــول أخبيــة الحاشــية خبــا  الطلبــة (2)>إليــا

 .  (3)النباخين

هـ/ 1237-1229ومن جهتا  م ديوان الورافة بقصر البلطان المول  سليمان ا

 بـن الكبيـر والي عشرث نباخ عّدهم الزياين  وهم عل  التـوالي  عبـدمو ح1712-1822

الرحمان الدالئي الفاسي، وعبد العزيز عديل األندلبي  عبد بن عثمان الفاسي، ومحمد

الحــا  البــلمي الفاســي، وعبــد القــادر البــالوي الفاســي، وعبــد  بــن الفاســي، ومحمــد

لبخاري نزيل فاس، وعبد العزيز الوهاض القادري، وسعيد الوا لي البوسي، واألمين ا

. ويبــدو أن هــذا الرتتيــ  يعكــس تراتبــا ألدوار (4)لحلــو، وإدريــس البجلماســي الــوراق

العــاملين بــديوان الورافــة، حيــل اخــتص األخيــر بتحليــة الكتــ  بــالرتاجم، والــذي فبلــا 

. ممـا يفبـر الطـابد التنتيمـي الصـارم الـذي (5)أوكلف لـا مهمـة صـناعة وتحليـة الـدفاتر

                                                 

بـن  الوهـاض مراجعـة عبـد ،بمن حل مراكح وأومات من األعالم عالمالبماللي، اببن إبراهيم  العباسو 1ا

. وفـد اشـتغل تحـف 291ص 3  م،1113 /هــ1413منصور، المطبعة الملكيـة، الربـاط، الطبعـة الثانيـة، 

ذكر العالمـة محمـد المنـوين أسـما  سـتة مـنهم، ورافا  11إمرتا يف ديوان الورافة بالقصر الحبني حوالي 

 .15أحمد شوفي بنبين، المخطوط وعلم المخطوطات، ص. 239-235تاريخ الورافة، 

 .42م، ص1137 /هـ1359زيدان، الدرر الفاخرث، المطبعة االفتصادية، الرباط، بن  الرحمن عبدو 2ا

 . 1/227م،1191 /هـ1381زيدان، العز والصولة، المطبعة الملكية بن  الرحمن عبدو 3ا

 .172، صالمغربية الورافةتاريخ المنوين، محمد . 9778و جوهرث التيجان، مخطوط خ م 4ا

 .172، صالمغربية الورافةتاريخ المنوين، محمد و 5ا
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كس التكامل الحاصل بين مهام ه ال  داخل الديوان، بين عمليـات التصـنيد والنبـخ يع

 والتحلية والتزويق.

ويبــدو أنــا مــن خــالل نتــرث خاطفــة علــ  أســما  هــ ال  الــورافين يتضــ  التنــول 

الوا   يف أصولهم الجغرافيـة، مـا يـدل علـ  اتبـال نطـاق االهتمـام بإجـادث الخـط بـين 

وتطلـــد دواويـــن البـــلطان الورفيـــة إلـــ  اختيـــار أجـــود  مختلـــف الحوا ـــر المغربيـــة،

الخطاطين، بجادث كـل مـا يكتـ  فيهـا  ونـذكر هبـذا الصـدد أن البـلطان الحبـن األول 

ولوعا بنبخ الكت  والبحل عـن البـارعين يف الخـط المتقنـين، <مو كان 1814-1873ا

متيازات القرض ، وال شك أن ه ال  استفادوا من ا(1)>ويجلبهم لحضرتا للكتابة والنبخ

مــن الــبالط البــلطاين، فــدر علــيهم ذلــك أمــواال كافيــة لتحبــين أو ــاعهم االجتماعيــة 

 واالفتصادية، مصداق ذلك نتم الشاعر 

 عليــك بحبــن الخــط يــاذا التــظدض

 فـــإن كنـــف ذا مـــال فخطـــك زينـــة
 

ــــ   ــــل مكت ــــيم يف ك ــــا التعل  والزم ل
 (2)وإن كنــف ذا فقــر فظفضــل مكبــ 

 

سع  بعد البالطين المغاربة أبـرزهم المـول  سـليمان  واحتفا  بالخط المغربي

، (3)إل  اوتنام فرصـة حلـول بعـد المناسـبات لإلعـالن عـن مبـابقات يف إجـادث الخـط

لتحفيز الخطاطين علـ  اببـدال والمنافبـة يف إجـادث الخـط المغربـي علـ  الخصـوص  

نـة سـال مو المقـيم بمدي1811هـ/ 1235علي البوسي ات بن ونذكر هبذا الصدد محمد

الــذي تمكــن مــن أن يحــرز علــ  الجــائزث األولــ  يف أحــد هــذا المناســبات نتــرا لكمــال 

. وال نبـــتبعد أن تكـــون هـــذا (4)>يف نتمـــا واتبـــافا وتركيبـــا<صـــناعة وهندســـة خطـــا 

 المناسبات هي الفرصة والمتنفس الختيار ورافي الدواوين البلطانية. 

                                                 
 .42م، ص1137 /هـ1359زيدان، الدرر الفاخرث، المطبعة االفتصادية، الرباط، بن  الرحمن عبدو 1ا

 . 325الملحق األول، ص، غربيةالم الورافةتاريخ و 2ا

 .199، صالمغربية الورافةتاريخ و 3ا

 .37محمد الرفاعي، حلية الكتاض ومنية الطالض، ص بن و أحمد4ا
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خولهـا إلـ  المغـرض علـ  تلبيـة وفد افتصر اسـتعمال المطبعـة الحجريـة يف أول د

حاجيــات دواويــن النبــخ بالقصــر البــلطاين، ثــم ملــف فيمــا بعــد إلــ  الخــواص لتنتقــل 

منبوخا،ا للعرض العام، ولهذا الغرض تم اختيار أجود الخطاطين لكتابـة المطبوعـات 

ــر ــنهم محمــد الكبي ــن بي ــذكر م ــة، ن ــن الحجري ــابن ســليمان  ب ــ  ب محمــد الفاســي المكن

، ومـا كـان لـا أن (1)مو، الذي خط منهـا المطبوعـات األولـ  بفـاس1181هـ/ 1319ات

الدر اليتـيم، تغازلـف يف وجـا الـرفيم <يختار لهذا المهمة لوال جودث خطا الذي وصف بـ

عيونا، وتقوسف لرمي األوراض نونا، وافـرتت عـن شـن  ابجـادث ميماتـا، واسـتقامف 

 . (2)>يف محراض عل  عروش البطور ألفاتا كقناث يف كف محراض أو إمام

وما من شك يف أن البالطين فد كانوا ينقبون عن أمهر الخطاطين لتعلـيم أبنـائهم  

مو ووصـلف أخبـارا 1841هــ/ 1259محمد الرفاعي ات بن فعندما ذاعف شهرث أحمد

استدعاا لرتبية أبنائا وتعليمهم الكتابة بـظكثر  مو1822-1712االبلطان المول  سليمان 

هشــام  بــن الرحمــان هــذا المهمــة كلفــا فيمــا بعــد المــول  عبــدمــن خــط، ولنجاحــا يف 

. مما يفبر تحبن األو ال (3)لتظدي  ولدا أحمد مو1851-1822هـ/ 1279-1238ا

محمد الرفاعي حين اتصـل بالقصـر البـلطاين، فتخلـ  عـن مهنـة  بن االجتماعية ألحمد

   البالطين.النباخة لدم العلما  والصوفية، وتفرغ لتعليم الكتابة والخط ألبنا

ومن جهتهم لم يفرت البالطين من تنشيط حركة الكتـاض، السـيما بافتنـا  الـذخائر 

منهـا برسـم خزانـات الكتـ  بالقصـور، ويف حالـة نفادهـا مـن األسـواق يـتم اللجـو  إلـ  

استعار،ا من خزانات خاصة لنبخها، حت  ولو استدع  األمر الحصول عل  نبخ منها 

                                                 
-1128وريط، فواصل الجمان يف أنبا  وزرا  وكتـاض الزمـان، المطبعـة الجديـدث، فـاس، المفضل مد محو 1ا

، بمن حل مراكح وأومات مـن األعـالم عالمالبماللي، اببن إبراهيم  العباس .121-12م، ص1121

7/121-132 . 

بمـن  عـالمالبماللي، اببن إبراهيم  العباس، 221-222و محمد وريط، فواصل الجمان، عند ترجمتا ص2ا

 .232ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد . 132-7/121، حل مراكح وأومات من األعالم

 . 9-3كتاض ومنية الطالض، صمحمد الرفاعي، حلية ال بن و أحمد3ا



 
155 

اض المغربي يف القاهرث واالسـتانة وإسـبانيا  ومـن أجـل ذلـك من مناطق بعيدث خار  الرت

النبي البوري الفاسـي برسـم نبـخ  بعل المول  الحبن األول إل  االستانة الخطاط عبد

. كما شكلف المراسالت جبرا لتلبية حاجـات البـالطين مـن الكتـ  (1)كت  الجلدكي

مو 1822-1712يمان ابرسم خزائنهم، ونذكر هبذا الصدد مراسلة للبلطان المـول  سـل

هـ/ 1211جمادم الثانية  28أبي بكر الناصري م رخة بـ  بن لشيخ الزاوية الناصرية علي

. ويف ابطـار نفبـا راسـل (2)م، بصدد استعارث مصنفين البن كثير فصد انتباخهما1719

 2مو شيخ الزاوية نفبها بتاريخ 1851-1822هشام ا بن الرحمان البلطان المول  عبد

م، يعتذر لا فيها عن التظخر عن موعد إرجال حاشية الطيبـي علـ  1835هـ/ 1251صفر 

. مما يفبر أهمية الكتاض يف مد جبور التواصل بـين الكثيـر مـن الم سبـات (3)الكشاف

خاصة الثقافية منها، فضال عن القيمة التي فر ها الكتاض يف الذهنية المغربية، حيـل لـم 

سم ديـوان الورافـة عـن التـظخر الحاصـل يف النبـخ، يماند البلطان من تقديم االعتذار با

ويف الوفف نفبا يعكس ذلك أنماط تفكير وسلوك المغاربة أفرادا وم سبـات يف تنتـيم 

 التعامل بالكتاض.

ومن جهـة أخـرم فقـد عكبـف أدوات الورافـة كغيرهـا مـن المهـن التـي ارتبطـف 

مـن ببـاطة يف أدوات  بالبلطان تفاوت اجتماعيا وا ـحا بـين ممتهنيهـا، فـروم مـا يبـدو

المهنة، فإن بعضهم كان يبتخدم فلم الذه  يف النبخ  مثل أبي العباس الرفـاعي الـذي 

ثقيل الجـري، وال يـظ  معـا الخـط <تبين لا أن مثل هذا القلم روم ارتفال سعرا فإنا يتل 

. ويف الوفف نفبا عكس شكل الدواث هذا التفـاوت االجتمـاعي (4)>عل  صورتا الكاملة

 . (5)حتوظ منهم من يتخذ الدواث من المعدن اللطيف وير الغواص كالبلورفالم

                                                 
 .235ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد و 1ا

 .229-225ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد  عند و انتر نص الرسالة2ا

 .229ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةعند محمد و انتر نص الرسالة 3ا

 .191ص المغربية، ، تاريخ الورافةالمنوينومنية الكتاض، محمد و حلية الطالض 4ا

 .نفبا والصفحة نفبهاو 5ا
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وفد أ فف روبات البلطان وحاشيتا والنخ  من األعيان عل  الكتاض هالة مـن 

التنميق والتزويق باأللوان وُحبن هندسة الخط والتبوي ، بل  فيها بعد النباخ الغاية، 

صولها ورؤوس الكالم منها باأللوان كالّلـك تمام حبن الكتابة أن تكون أبواهبا وف<فمن 

، ويف هـذا الصـدد بـرزت العديـد مـن األسـما  مثـل (2)>، والرتاجم بالـذه (1)دروالالزو

أبي  بن القائم بزخرفة المنتبخات الحبنية انببة إل  الحبن األولو وهو كنون سليمان

، كمـا (3)لتزويـقاهلل الفاسـي، الـذي ُعـّد مـن أسـاتذث الزخرفـة وا عبـد بـن محمـد بـن بكر

جميـل <مو بكونـا 1887هــ/ 1324الهاشـمي التطـواين ات بن محمد بن اتصف مفضل

 .(4)>الخط، يتقن الزخرفة ويكت  بالذه 

دواويــن عمومــا فقــد ارتبطــف مــداخيل هــ ال  الــورافين بمــا تــدرا أجــور وعطايــا 

ة لـدم البالط، وحتوا بالعديد مـن االمتيـازات  كمـا هـو شـظن النبـاخين بـديوان الورافـ

ــات <و، فكــان م1814-1873البــلطان المــول  الحبــن األول ا ــيهم الجراي يجــري عل

أهلهم ألن يصـنفوا  ـمن الفئـات  ، مما(5)>الكافية، وينعم عليهم بالنعم البابغة الضافية

المحتوظة اجتماعيا، عل  الروم من صعوبة تحديد موفعهم الطبقي بدفة كبيرث، خاصـة 

 وا ـ ، تـاريخي وافـد إل  يبتند ة خاصة المجتمد الوأن التكهن بإدماجهم  من طبق

أهمها أن النصوص المتـوفرث لـدينا ال تفصـ  عـن طبيعـة ونوعيـة  عديدث العتبارات نترا

تلك االمتيازات، وال تتحديف إال عن الحتوث والقرض من الـبالط، ممـا يعقـد لحـد اآلن 

  بط موفعهم االجتماعي بدفة.

                                                 
و يعرفا محمد المنوين بكونا حجر أزرق تلون بمحلولـا المصـاحف الشـريفة والمنتبـخات ذات األهميـة. 1ا

 .172ص المغربية، تاريخ الورافة

 .172ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد و 2ا

ظهيـر سـلطاين بتعيـين كنـون سـليمان بتعلـيم فـن زخرفـة الكتـ   المغربيـة، المنوين، تـاريخ الورافـةمحمد و 3ا

 .272ص 1للطلبة. الملحق رفم 

 .182و محمد داود، تاريخ تطوان، المجلد البابد، القبم الثاين، ص4ا

 . 42م، ص1137 /هـ1359زيدان، الدرر الفاخرث، المطبعة االفتصادية، الرباط، بن  الرحمن عبدو 5ا
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 الوراقون باألسواق: -2

رافو العصر الوسيط فـد ارتبطـوا أشـد االرتبـاط بـالمفهوم الحـريف لمهنـة إذا كان و

الورافة، ولم يزاولوا ويرها إال لضرورث البحل عن موارد أخرم والبا ما أملتها التروف 

العامة المحيطـة التـي اتبـمف أحيانـا بقلـة األمـن وسـيادث الفـتن والمجاعـات واألوبئـة، 

  الـذي سـاهم يف إ ـفا  طـابد الخصوصـية فضال عن تدخل الدولة عن طريق المحتب

، إال أنا يف العصر الحديل بـدا أن هنـاك تـداخل وا ـ  بـين ممتهنـي (1)عل  هذا المهنة

الورافة وبعد المهن القريبة خاصة مهنة العدول وكتابة العقود التي تداخل العمـل فيهـا 

البوسـي  علـي بـن بين نبخ الكت  وتقديم الخدمات العدلية، نذكر أن الخطـاط محمـد

 بـن ، فقـد عـّدا محمـد(2)البن األثير يف أربعة أسفار >النهاية»الذي تمكن من نبخ كتاض 

، ما يفبر تعـدد أدوار الـورافين وانفتـاحهم علـ  (3)علي الدكالي البلوي من عدول سال

بعد المهن األخرم القريبة كالعدلية وكتابة ونبخ الوثائق للبحل عن مزيد من الـرب ، 

لك عل  أصـالة المهنـة أو يقلـل مـن أدوارهـا الرياديـة يف مجـاالت الثقافـة دون أن ي ثر ذ

 والفكر. 

وسوا  وصلف أصدا  ظهور المطبعة بظوروبا إل  المغرض عـ  البعثـات والّرحالـة أم 

م، فيبدو أنا بدأ يتهـر نـول مـن التخـوف علـ  طريقـة 11ال، خالل النصف األول من القرن 

 ،(4)لـبعد إلـ  الـدفد بإعـادث إحيـا  جديـدث لبعـل فواعـداكتابة الخط المغربـي، ممـا دفـد ا

                                                 
رسالة يف مداض الحببة والمحتب ، تحقيق إ. ليفي بروفنبال، المعهد العلمي الفرنبي  :لرؤوفا ابن عبدو 1ا

 .84م، ص1155لآلثار الشرفية، القاهرث، 

 .199ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد و 2ا

 .27، ص4257علي الدكالي البلوي، خ ل د بن و كناشة محمد3ا

يقـول  .نرتوبولوجيـة البـائدث بـالمغرضبين الخـط ومجمـول المتـاهر األ و لم تكن الذاكرث المغربية لتفصل4ا

يبق  الخط المغربي مغربيا لتناسبا وتالؤمـا مـد كـل مـا هـو مغربـي مـن <الكريم سكير  هبذا الشظن  عبد

الملحـق األول،  المغربيـة، المنوين، تاريخ الورافةمحمد «. ملبس ومطعم وهيظث وصناعة وأخالق وعادث

 . 321ص



 
158 

نتــم أللــي البــمط يف <، عــ  أرجــوزث (1)والتعريــف بظصــالة الكتابــة بــالحروف الهجائيــة

، بـافرتاح مـن شـيخا (2)محمـد الرفـاعي القبـطالي بـن ألحمد >حبن تقديم بديد الخط

 >را  طالض العلـومس<. ويف ابطار ذاتا ظهرت أيضا أرجوزث (3)المكي الشرفي بن عمر
اهلل المبـاري، والتـي تعـد مرجعـا لمعرفـة أدوات النبـاخة  عبـد بـن ألبي يحيـ  العربـي

والكتابة، حيل أطن  أبو يحي  الحديل يف ذكـر فلـم النبـخ ونوعيـة المـداد المبـتعمل 

وموس ال ي وو عية الملزم الخشبي الذي يعرض عليا الكتـاض المنتبـخ، وويـرا مـن 

 . (4)أدوات المهنة

                                                 
 .199-195ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةحمد مو 1ا

 و يقول يف مطلعها 2ا

ـــــــــد ـــــــــر أحم ـــــــــاعي الفقي ـــــــــال الرف  ف

ــــــــادي ــــــــ  الرســــــــول اله  مصــــــــليا عل

ـــــــــــــــق اهلل ـــــــــــــــوث خلـ ــــــــــــــا صفــ  ومل

ــــــــاعلم أن حبــــــــن الخــــــــط ــــــــد ف  وبع
 

ــــــــــــــد  ــــــــــــــال  أحم  اهلل جــــــــــــــل وتع
 المصـــــــــطف  ســـــــــيد كـــــــــل هـــــــــادي

 وصـــــــــــحبا ذوي العـــــــــــال والجـــــــــــاا

 أجــــــــــل مقتنــــــــــ  وخيــــــــــر أعطــــــــــ 
 

ــل الع ــذا القصــيدث يف الملحــق األول  ــمن نق ــوين ه ــد المن ــة محم ــاريخ الم ــا ت ــة، كتاب ــة المغربي الوراف

. وفد فبـم الرفـاعي هـذا األرجـوزث إلـ  عـدث أبـواض هـي علـ  التـوالي  تقـويم البـطور 222-215ص

 فالحرو تقويم –لقائمة ا الحروف تقويم – هبا يتعلق وما الدواث – فبضا وكيفية القلم تقويم –وتبويتها 

 حـروف تقـويم – األلـف الم تقـويم – المعرفـة الحروف تقويم – المشقوفة الحروف تقويم – المفتوحة

رجــوزث يف األ هـذا نفبــا الرفـاعي محمـد بــن أحمـد شــرح وفـد. وانتتامهـا الحــروف اتبـاق – الرتكيـ 

 الكتاضرتبا عل  مقدمة وعشرث أبواض وخاتمة. انتر حلية  >،حلية الكتاض ومنية الطالض<مصنف سماا 

،   بمن حل مراكح وأومات من األعـالم عالمالبماللي، اببن إبراهيم  العباس. 5، صومنية الطالض

أحمد شوفي بنبين، المخطوط وعلم المخطوطات، منشـورات كليـة اآلداض والعلـوم  .427-425ص 2

محمدية، ال -، مطبعة فضالة33ابنبانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، سلبلة بحويف ودراسات رفم 

 .14، ص1114الطبعة األول ، 

 عـالمالبـماللي، اببـن إبـراهيم  العبـاس. 5محمد الرفاعي، حلية الكتـاض ومنيـة الطـالض، ص بن و أحمد3ا

 .2/427،بمن حل مراكح وأومات من األعالم

مطبعـة  المامون البلغيتي االبتها  بنور البـرا ، بن و لالطالل عل  هذا األرجوزث يراجد أبي العباس أحمد4ا

 . 255-1/232محمد أفندي مصطف ، القاهرث،
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وتعــد جــودث الخــط إحــدم محفــزات ابفبــال علــ  افتنــا  الكتــ ، لــذلك تنــافس 

الورافــون يف إجادتــا وتنميقــا و ــبط أشــكالا الهندســية، حتــ  ذاعــف شــهرث بعضــهم يف 

محمـد  بـن المغرض والمشـرق  نـذكر مـثال ال للحصـر يف فـاس لمـد خـط محمـد الكبيـر

، وإليـا يرجـد الفضـل يف (1)>الـدر اليتـيم<الفاسي المكنـ  بـابن سـليمان الـذي وصـف بــ

الرحمـان بصـري  عبـد بـن الخطوط األول  عل  المطبعة الحجرية. واشتهر خـط أحمـد

منا فشا بارل الخط بالحضـرث المكناسـية، حتـ  <بمدينة مكناس، يذكر عنا ابن زيدان أن 

القـــادر الـــدكالي العيبـــوي  . ويف مـــراكح لمـــد عبـــد(2)>كـــان يضـــرض بجودتـــا المثـــل

كان يحرتف بالنباخة، وفد أعطاا اهلل <مو، ووصف بظنا 1874هـ/ 1212البوعزيزي ات

مو 1819هـــ/ 1313الحــا  محمــد الريفــي ات بــن . كمــا اشــتهر محمــد(3)>خطــا بارعــا

. (5)البشـير بـن . ويف سال ذال صيف الخطاط محمـد المكـي(4)بجودث خطا بمدينة طنجة

ــا  بــن ويف تطــوان لمــد خــط مفضــل ميــل الخــط ج<محمــد أفــيالل الــذي وصــف بكون

. وهذا ما ي كد عل  اتبال ظاهرث التعلق بإجادث الخـط المغربـي يف مجمـل (6)>والزخرفة

المدن المغربية، ولعل ذلك ما تبب  لدم بعد م رخي دخـول المطبعـة إلـ  المغـرض 

يف  ــعف القــدرث علــ  التمييــز بــين الكتــاض المخطــوط والكتــاض المطبــول، وتبــدو أن 

ــين النمــوذجين هــ ــي أوحــف لهــ ال  باالدعــا  بــدخول المطبعــة صــعوبة الفصــل ب ي الت

                                                 
بمـن  عـالمالبماللي، اببن إبراهيم  العباس .221-222فواصل الجمان، عند ترجمتا ص ،و محمد وريط1ا

 . 132-7/121، حل مراكح وأومات من األعالم

 . 1/392م،1121 /هـ1347و إتحاف أعالم الناس، المطبعة الوطنية، الرباط 2ا

 المغربيـة، المنـوين، تـاريخ الورافـةمحمد . 137-2/139فف، البعادث األبدية، ط ف عند ترجمتاو ابن الم 3ا

 .231ص

 المنـوين، تـاريخ الورافـةمحمـد . 1281هاشم الكتاين، زهرث اآلس يف بيوتات فاس، خ ل ك  بن الكبير و عبد4ا

 .231المغربية، ص

 .231. الورافة 258م، ص1177 /هـ1317ط، و م رخو الشرفا ، الرتجمة العربية، دار المغرض، الربا5ا

 .231. الورافة 182، ص7و محمد داود، تاريخ تطوان، القبم الثاين، من المجلد 6ا
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 . (1)م عل  عهد البلطان المول  إسماعيل1714هـ/ 1125الحجرية إل  المغرض منذ 

ويف ابطار نفبا ال نعدم الـدليل علـ  حضـور الخـط المغربـي يف المشـرق، يـذكر 

ــاين أن نبــخة مــن صــحي  البخــاري يف عشــر مجلــدات بخــط الناســخ  عبــد الحــي الكت

المجذوض الفاسي وجدها ابن زيـدان يف خزانـة األميـر  بن النبي ي أبي محمد عبدالمغرب

 . (2)القادر الجزائري بدمشق عبد

ونترا الرتباط هذا المهنة بصناعة الـورق فإننـا ال نعـدم بعـد الم شـرات الدالـة 

، (3)م11هــ/ 13عل  استمرار صناعتا بالمغرض بعدد من المدن كفاس إل  صدر القـرن 

استعمال المغاربة للورق األجنبـي، وخاصـة م من المنافبة القوية الناجمة عن عل  الرو

 الـورق يف النبـخ بجـواز مـرزوق ابـن با أفت  النصراين، ومن القرائن المدعمة لذلك، ما

، حيل لقي النبخ عل  هذا النـول (4)الرومي كمثل القول بجواز النبخ عل  ورق الكفار

هيا كبيرا عل  عكس تواجد الـرق األجنبـي منـذ وفـف ، جدال فق(5)من الورق روم ردا تا

مبكر بالمنطقة والذي لم يح  بجز  من هذا النقاش، روم ما يمكن أن يبـتفاد مـن ذلـك 

                                                 
 و عن تفاصيل هذا القضية يراجد 1ا

Germain Ayache, L'apparition de l'imprimerie au Maroc, Hesperis- Tamuda, 
1964, vol 5, p. 150-151. 

محمد التملي الروداين ودخول المطبعة إل  المغـرض،  ـمن  بن المبلو ، القا يعمر  بن مصطف  -

مجلة دراسات التي تصدرها كلية اآلداض والعلوم ابنبانية، جامعة ابن زهر بظكادير، عدد خاص سـوس 

 .159، ص2213سنة  19والصحرا ، عدد 

 .242ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد و 2ا

 .171ص نفبا،و 3ا

المعيـار المعـرض والجـامد المغـرض عـن فتـاوي أهـل إفريقيـة  بـن يحيـ ، أحمـد أبو العبـاس ،ونشريبيالو 4ا

المغرض، خرجا جماعة من الفقها  بإشراف محمـد حجـي، نشـر وزارث األوفـاف والشـ ون األندلس وو

 .1/19، م1181 /هـ1421ابسالمية، المغرض، 

ردي  جدا سريد البلـ  فليـل <قلقشندي ورق الفرنجة بكونا بن علي المصري ال يصف أبو العباس أحمدو 5ا

 /هــ1331دار الكتـ  الخديويـة، المطبعـة األميريـة بالقـاهرث،  صب  األعش  يف صـناعة ابنشـا، >المكل

 . 2/477م، 1113
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كلا من انعكاس لصورث األجنبي يف الذهنية المغربية، وما مـن شـك يف أن هـذا المنافبـة 

، وصـار االعتمـاد مـوازاث مـد دخـول المطبعـة المغـرض ملف إل  توفف ابنتـا  المحلـي

بالكلية عل  ما يبتورد من أوربا، وفد اتبم هـذا النـول مـن الـورق خـالل هـذا المرحلـة 

، فاســتخدم للنبــاخة والطباعــة معــا، وفــد احتكــر (1)بــالجودث العاليــة والبيــاض الناصــد

المهدي <تجارتا مغربيان من فاس، كان يطبعا اسمهما يف حاشيتا  من مربد صغير هما 

 . (2)>وسانالحلو. وبن س

ويبدو أن مهنة الورافة فـد اسـتلزمف الحيطـة والحـذر خوفـا مـن الزيـادث والبـرت يف 

المنبوخات، مما كان يضر ببمعة ممتهنيها، ويفقدها بريقها ودورهـا الثقـايف، ويحولهـا 

إل  معول للهدم بفقـد الثقـة يف فيمـة الكتـاض ودورا الحضـاري، سـوا  بريبـة القـرا  ممـا 

احتفـاظ المـ لفين بظعمـالهم خوفـا مـن التـدليس، وروـم مـا ُعـرف عـن يكتبا النبـاخ أو 

هـــ/ 1328عطيــة المراكشــي ات بــن محمــد بــن أحمــد بــن الــبعد مثــل محمــد البشــير

ــا 1811 ــن أن ــف وال <مو م ــا تحري ــا نبــخ، ال يوجــد في ــان لم ــد الضــبط واالتق ــان جي ك

، فد حفـزت ، فإن بعضا مخر ممن ارتكبوا بعد األخطا  بقصد أو بدون فصد(3)>إلحاق

ق سـبل كفيلـة لضـمان نبـخ ممـن، فوجـد الـبعد  ـالتهم يف  الكثير من العلما  عل  َطر 

مقايضة طالهبم بالنبخ مقابل التعليم  ونذكر هبذا الصـدد الفقيـا سـيدي محمـد التهـامي 

محمد الرفاعي إبان فرتث الدراسـة بفـاس إلـ  دارا بقبيلـة  بن الذي صاح  تلميذا أحمد

الدردار بوادي وروة، فظفام عندا أربد سنين نبخ لا كتبا عديدث كان بني ورياجل بمدشر 

، ونعتقد أن هذا االنكباض عل  النبخ هو الذي أهل الرفـاعي (4)مخرها صحي  البخاري

                                                 
لوسيان فافر وهنري جان مارتان، ظهـور الكتـاض، ترجمـة محمـد سـمي  البـيد، منشـورات وزارث الثقافـة و 1ا

 .99، ص1177د القومي، دمشق، وابرشا

 .232ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد و 2ا

 .9/71، بمن حل مراكح وأومات من األعالم عالمالبماللي، اببن إبراهيم  العباسو 3ا

 عـالمالبـماللي، اببـن إبـراهيم  العبـاس. 3محمد الرفاعي، حلية الكتـاض ومنيـة الطـالض، ص بن و أحمد4ا

 .2/429،ح وأومات من األعالمبمن حل مراك
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ليصل درجة االحرتافية حتـ  اشـتهر بـذلك. وللغـرض نفبـا اسـتدعاا أيضـا الشـيخ أبـي 

م طلبا ابن محمد التهامي البابق الطي  ألربد سنين أخرم، ث بن أحمد بن الحبن علي

 .(1)الذكر للقيام بالمهمة نفبها

ومن جهتهـا فقـد سـاهمف الزوايـا يف تنشـيط الحـراك الثقـايف بمـا يخـدم توجها،ـا 

الصوفية وذلـك باحتضـان العديـد مـن الـورافين لتـدبير مظموريـة خزانـات كتبهـا، ونبـخ 

ة، وفـد بـرزت خزانـة الزاويـة مصنفات شيوخها، أو المصنفات المعتمدث يف مجال الوالي

الناصرية بما  متا من كت  لم ُتت  لخزانـة الكتـ  البـلطانية ممـا ا ـطر البـلطان إلـ  

اســتعار،ا ونبــخها، ممــا يفبــر طبيعــة الحــراك الثقــايف التــي امتزجــف فيــا روبــة البــلطة 

، وسعي فوم أخـرم ببـراز (2)الجامحة يف توجيا سوق القرا ث واحتكار مصادر المعرفة

ا،ا ع  التعويـل علـ  هـذا المصـنفات يف إثـارث حضـورها الثقـايف، ومـن ثـم احتضـنف ذ

الكثير من الم سبات كم سبة الزوايا عددا من النباخ، كما هو شظن الزاويـة الناصـرية 

اهلل البجلماســـي  عبـــد بـــن مبـــارك بـــن بتمكـــروت التـــي اخـــتص هبـــا الناســـخ أحمـــد

 والكت  التي تحتا  إليها الزاوية.  بمبظلة نبخ المصنفات (3)هـو1128هـ/ 1325ات

ويبــدو أن هــذا النتــف القليلــة مــن إشــارات المصــادر لــم تبــعف يف و ــد تصــور 

متكامل عن أو ال الورافين االجتماعية واالفتصادية، مما يبتدعي لم شتات ما توفر يف 

                                                 

الطي  طيلة أربد سنين نبخة من القرمن الكـريم،  بن علي بن محمد الرفاعي ألبي الحبن بن و نبخ أحمد1ا

محمد الرفاعي، حلية الكتاض ومنية الطـالض،  بن وجل ما وجد عندا من كت  يف مجال التصوف. أحمد

 .5-3ص

تعليميـة التقليديـة البـائدث، وذلـك بطبـد الكتـ  التـي أولبهـا و سع  المخزن إل  تلبية حاجيـات المنـاهت ال2ا

سـودث علـ   بـن شروح تخدم هذا التوجا المحاف  مثل كتـاض الشـمائل النبويـة، وشـرح محمـد التـاودي

تحفة الحكام، وشرح الخرشي عل  مختصر خليل، وشرح ميارث علـ  المرشـد، وشـرح األزهـري علـ  

 األجرومية.

الحفـي  الفاسـي، ريـاض الجنـة، المطبعـة الوطنيـة،  . عبـد495-1/494م النـاس،و ابن زيـدا، إتحـاف أعـال3ا

 .244، صالمغربية الورافةمحمد المنوين، تاريخ . 124-1/123م،1132 /هـ1352الرباط، 
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محاولة لتقري  صورث عن وافعهـم االجتمـاعي  فـإذا كـان الـبعد مـنهم فـد تمكـن مـن 

، مـا يشـي بظهميتـا  ـمن الـدرس (1)نبـخة لمصـنف واحـد فقـط 222يربو عـن  نبخ ما

التعليمي، إال أن ذلك لم يكن كافيا لتبليط الضو  علـ  انعكاسـات هـذا النشـاط الثقـايف 

علــ  و ــعهم االجتمــاعي، دون أن نبــتثني بعــد مــن ذكــر،م المصــادر صــراحة مثــل 

لـذي اكتبـ  مـن مـردود مو ا1871هــ/ 1219إدريس العمـراوي ات بن الحا  إدريس

عـزوز مـن شـرا  دار  بـن البـالم عبد بن . ويف ابطار نفبا تمكن محمد(2)الورافة عقارا

. (3)>القـاموس المحـيط»سكناا يف حي باض دكالة بمراكح من ثمن منتبخاتا من كتـاض 

مو 1814هـــ/ 1311الرحمــان البجلماســي ات عبــد بــن محمــد بــن كمــا كــان العبــاس

بخطــا األنيــق،  >تعليــق الجنـان علــ  المختصــر الخليلـي<مــن يكتـ  يف كــل ســنة نبـخة 

القـادر المشـريف مدينـة  عبـد بـن . ولما وصل العربي(4)ويبيعها بمائة ريال هي نفقة عولتا

هشـام،  بـن الرحمـان البـلطان مـوالي عبـد بـن فاس اتصل بظحد األمرا  ولعلا العبـاس

س، أوناين عن عطا  الناس، وفـد منذ فدمف مهاجرا لمدينة فا<يذكر عن هذا اللقا  فائال 

كتبف لا خزانة بخط يدي، ما تركـف فنـا إال وكتبـف لـا أمهاتـا بـوافر أجـرث، دون العطايـا 

 .(5)>التي يخصني هبا

                                                 

 /هــ1282البـالم الورتنـاجي الشـ اوي التبـولي الفاسـي كـان حيـا سـنة  عبـد بـن علـي بن و الناسخ أحمد1ا

 .195ص المغربية، تاريخ الورافةالمنوين، محمد م. 1894

يكثـر إلـ  النبـخ التفاتـا، ويبـتدرك بـا مـا فاتـا، كتـ  مـن الصـحي  نبـخا <و وصفا محمد وريط بظنا كـان 2ا

فواصـل  >عديدث، ومن كت  األدض جملة مفيدث، اكتب  من أثماهنا عقـارا، ومـن معانيهـا خـ ث واعتبـارا

 . 142الجمان، ص

محمـد . 771،2/79النبباط بشرح تـراجم علمـا  وصـلحا  الربـاط، خ س علي دنية، مجالس ا بن و محمد3ا

 .221ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافة

الحـي الكتـاين، فهـرس الفهـارس واالثبـات، ومعجـم المعـاجم والمشـيخات والمبلبـالت،  و محمد عبد4ا

 م.1128المطبعة الجديدث، فاس، 

 .237ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد . 12282و مشموم عرار النجد والغيطان، مخطوط خ س 5ا
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وما من شك يف أن هذا األدوار الفكرية والثقافيـة التـي ا ـطلد هبـا الورافـون، فـد 

خة، تمييزا لهـم عـن ويـرهم رسخف يف الذاكرث الجماعية شيول االنتباض إل  مهنة النبا

من المهنيين، وتظكيدا لمتانة أواصر العالفـة بـين المهنـة وممتهنيهـا  ونـذكر هبـذا الصـدد 

. (2)، ومحمد أجنـين النبـاخ(1)مو1894هـ/ 1282البالم النباخ احت عام  الحا  عبد

كما توارثف بعد األسر حرفة النباخة، واعتمدت عليها كمـورد رزق ألفرادهـا، فكـان 

 بـن ، كمـا هـو شـظن محمـد«الـتمعح بالكتابـة<ر كثيـر مـن هـذا األسـر الوحيـد هـو مصد

هـي <مو، ويذكر أهنا 1812هـ/ 1321ادريس الكتاين ات بن الطائد بن عمر بن المظمون

 (3)>حرفتي وحرفة والدي والبلف الصال  فبل ذلك

وكمــا هــو شــظن مختلــف الحــرف يف أســواق المــدن ابســالمية فقــد شــال بــين 

التحلي بمجموعة من مداض وأخالق المهنة، ب ـفا  متـاهر القداسـة علـ   الورافين

  فمن مداض النباخة شرط الطهارث خاصة إذا (4)مختلف الوظائف والعمليات الورافية

كانف المنبوخات تحمل طـابد القداسـة مثـل نبـخ القـرمن الكـريم وكتـ  الحـديل 

 بـن الرحمـان المجـذوض دعب بن الكبير النبوي الشريف، ومن ذلك ما ُعرف عن عبد

مو مــن نبــخا للكتــ  البــتة الشــهيرث يف 1878هـــ/ 1214الحفــي  الفهــري ات عبــد

بلــ  مــن تعتيمــا أنــا مــا كتــ  حــديثا واحــدا وهــو علــ  ويــر طهــارث <الحــديل، وفــد 

 .  (5)>تامة

                                                 
 .481ص 5و ابن زيدان، االتحاف  1ا

 .7/44، بمن حل مراكح وأومات من األعالم عالمالبماللي، اببن إبراهيم  العباسو 2ا

 ادريس الكتاين، هداية الضال المشتغل بالقيل والقال، يف حديل بن الطائد بن عمر بن المامون بن و محمد3ا

 .248ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد لا عن الورافة. 

لعل عامل القداسة الذي ارتبط بالكتاض ما مند من دخول أهل الذمة مهنة الورافة، إال ما ارتبط بمصنفا،م و 4ا

العقديـة، وذلــك مــا يتهــر مــن تشــدد محتبــبي األسـواق اتجــاا هــ ال  يف امتهــان مثــل هــذا الحرفــة التــي 

 . 84الرؤوف، رسائل يف الحببة، ص عل  المبلمين. ينتر ابن عبد افصروها

 .8/151، بمن حل مراكح وأومات من األعالم عالمالبماللي، اببن إبراهيم  العباسو 5ا
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وإذا كانف الورافـة تبـتوج  علـ  ممتهنيهـا حـدا أدنـ  مـن القـرا ث الكتابـة، فقـد 

خر لكثير من العلما  امتهاهنا، لتوفير موارد أخرم إ ـافية  يـروم سمحف يف االتجاا اآل

هشـام أنـا اشـرتم نبـخة مـن  بـن الرحمـان البـلطان مـوالي عبـد بن عن األمير العباس

 بـن من مدينة سال من فقيـا عـالم، وهـو البـيد محمـد<صحي  مبلم يف ثاليف مجلدات 

 الوفـف نفبـا سـمحف . ويف(1)>بوزيد، وهي بخـط يـدا، ومـن الصـحة بمكـان بن عيب 

الورافة لكثيـر مـن أصـحاض المعرفـة والنفـوذ مجـاال لـدر المـال، السـيما إذا حلـف هبـم 

النكبــات، أو فبــل أن يلجــوا ســلك ابدارث والعمــل يف القصــور  ونــذكر هبــذا الصــدد 

مو الـذي اشـتغل يف 1812هــ/ 1321عيب  الصـنهاجي الـوزير ات بن أحمد بن محمد

 بل أن يرتف  يف مدار  ابدارث والوظيفة.، ف(2)أول أمرا بالنباخة

كما أورت امتيازات القرض من خزانات القصور العديد من الورافين بغية تحبين 

أو اعهم االفتصادية واالجتماعية، مما دفد بعضهم إل  عـرض منتجـاهم ومنتبـخا،م 

ــة محمــد المنــوين أن الحلــو  ــال يف خــدمتها، يــذكر العالم ــ  الحضــرث البــلطانية أم عل

الحفـي   أبي بكر الفاسي كت  رسالة للبـلطان المـول  عبـد بن الحا  محمد بن حمدم

م، يــذكر فيهــا أنــا مزخــرف وثيقــة البيعــة 1128هـــ/ 1329جمــادم اآلخــرث  13بتــاريخ 

 .(3)الحفيتية، مد استعدادا لخدمة الكت  البلطانية تذهيبا وتزويقا وتبفيرا

ويق أشد االرتباط بمهنة الورافـة، وكما هو شظن عمليات النبخ فقد ارتبط فن التز

 بن وظهر لهذا العهد عدد من الفنانين الذين ذال صيتهم يف عموم البالد  نذكر أن إدريس

خطا وزخرفـة وتـذهيبا وتلوينـا وتبـفيرا، منبـلخ < لعياض >الشفا< محمد الصفار، نبخ

 علـي بـن ري التهـاميوا، كما شال وصف المبفر البطـ(4)م1898هـ/ 1285ذي الحجة 

                                                 
 .252المغربية، ص المنوين، تاريخ الورافةمحمد و 1ا

 .7/72، بمن حل مراكح وأومات من األعالم عالمالبماللي، اببن إبراهيم  العباسو 2ا

 .271ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد و 3ا

 .252-251ص المغربية، المنوين، تاريخ الورافةمحمد و 4ا
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مو بقدرتا عل  الجمد بين المعرفة العلمية وانفتاحـا علـ  1127هـ/ 1325الرباطي ات

. بـل تمكـن بعضـهم مـن إبـراز (1)>عالم لا معرفة بتبفير الكتـ < عمل التبفير، فقد كان

فدراتا الفنية يف إبدال أشـكال خطيـة كبيـرث علـ  شـكل لوحـات حائطيـة رائعـة اسـتهوت 

كتـ  اسـم الجاللـة يف ورفـة < القاسم القندوسي الذي بن الكثيرين  كما هو شظن محمد

ك م، وجعل طول حروفا القائمة يتجاوز المرت، يف عرض عل  هذا النببة، فجا  عمـال 

يف شــكل وريــ  بــديد.. ثــم جعــل ذلــك يف إطــار خشــبي مزخــرف، وعلقــا فبلــة الجــامد 

زخرفـة . ومـن خـالل هـذا العمـل يمكـن أن نـ رخ لبدايـة اسـتعمال (2)>ابدريبي بفـاس

 الحرف العربي يف لوحات الحائط الفنية التشكيلية بالمغرض.

وعل  الروم من النشاط والفاعلية التي اتبم هبا الورافون لتلبية حاجات المجتمد 

مــن مصــادر المعرفــة المكتوبــة، إبــان مرحلــة ظهــور الطبــد اآللــي بــدخول المطبعــة بــالد 

مبتويات مختلفـة علـ  المهنـة بعد ردود الفعل التي أثرت بالمغرض، فقد خلف ذلك 

وممتهنيهــا، ولعــل ذلــك مــا يتهــر التخــوف الــذي بــدا مــن منافبــة الطبــد اآللــي للنبــخ 

اليدوي، ما دفد البعد إل  البحل عن حلول إبداعية من داخل المهنة نفبها لتجاوز ما 

من شظنا أن يهدد مبتقبل المشتغلين بالنبخ اليدوي، فتهـر اسـتعمال الخـط يف لوحـات 

التشكيلي، ولم يجد مخرون وضا ة يف إبدال أشـكال جديـدث للكتـاض فيمـا يمكـن الفن 

أن نصطل  عليا بكتاض الجي ، مبـتعملين فـدرا،م اببداعيـة الفائقـة يف تصـغير حجـم 

الخط دون المباس بجودتا، فضال عن تصغير حجم وسمك الكتاض، لتبـهيل مظموريـة 

كــان < محمـد الريفــي نزيـل طنجــةالحــا   بــن حملـا ونقلــا ومصـاحبتا، نــذكر أن محمـد

 . (3)>يكت  منتبخاتا بخط دفيق عل  ورق رفيق، يف حجم صغير يبعا داخل اليد

                                                 
. محمــد بوجنــدار، االوتبــاط بــرتاجم أعــالم الربــاط، خ ل رفــم 2/137و محمــد دنيــة، مجــالس االنببــاط،1ا

 .291. تاريخ الورافة، ص2/41د،1287

 .232ص المغربية، ورافةالمنوين، تاريخ المحمد و 2ا

 الورافـةمحمـد المنـوين، تـاريخ . 1281هاشم الكتاين، زهرث اآلس يف بيوتات فاس، خ ل ك  بن الكبير و عبد3ا

 .231، صالمغربية
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وكيفما كان الحال فإن تظثير الطباعة البـلكية بالخصـوص يف نشـاط النبـاخة كمـا 

يذكر العالمة محمد المنوين لم يكن كبيرا، وما ي ر ذلك هو تفضيل القرا  للمنبـوخات 

ليدويــة بــدل المطبوعــة، بــل إن كثيــرا مــن المطبوعــات المصــرية التــي وصــلف الخطيــة ا

المغــرض كــان يعــاد نبــخها بــالخط المغربــي، ولتظكيــد ذلــك كــان الورافــون يشــيرون يف 

. وعل  الروم مـن ذلـك فقـد (1)منتبخا،م اليدوية يف الكلمة الختامية لمصح  المطبول

راد الورق األجنبي بدل صناعتا محليـا، تفكك مكونات الورافة باالعتماد عل  استيكان ل

أثر يف التحاق بعد ممتهني الورافة للعمل يف الطباعة كنباخ ومصححين ومجلدين، أو 

 االشتغال بنبخ العقود العدلية.

وعل  الروم من وجود المطبعة عل  عهد البـلطان المـول  الحبـن األول إال أن 

ذلــك أن هــذا البــلطان اتخــذ لناســخي ذلــك لــم يــ ثر عمليــا يف حركيــة الورافــة دليلنــا يف 

، وخـالل (2)>ال يفـارفون حضـرتا سـفرا وال حضـرا< دواوين القصـور محـال خاصـا هبـم

 .(3)حركاتا كان يصاح  بعضهم لمهمة النبخ، وكان يخصص لهم خبا  الطلبة النباخين

 بـن م  نذكر أن محمد البشـير11ومن متاهر  عف تظثير المطبعة إل  هناية القرن 

ــة ال ــي اتعطي ـــ/ 1328مراكش ــد < مو1811ه ــر بع ــا الكثي ــخ ب ــق نب ــط رائ ــا خ ــان ل ك

م 22، بــل ال نعــدم بعــد الــدعوات التــي تعالــف يف الربــد األول مــن القــرن (4)>البــتين

ألسباض تداخل فيهـا البياسـي بـالمعريف مـن فبـل بعـد العلمـا  بالتحـذير مـن المنتـو  

                                                 
لم تقتصر هذا التاهرث عل  المغرض بل ظهرت منذ وفف مبكر يف أوربا  .233، صةو تاريخ الورافة المغربي1ا

الكت  المطبوعة عل  أهنا مخطوطـات، حتـ  ال تثيـر حباسـية المتحفتـين وا طر الطابعون إل  تحرير 

 .118-117من استعمال المطبول. لوسيان فافر وهنري جان مارتان، ظهور الكتاض، ص

 /هــ1359و ابن زيدان، الدرر الفاخرث بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهـرث، المطبعـة االفتصـادية، الربـاط، 2ا

 .234-233ص المغربية، نوين، تاريخ الورافةالممحمد . 42م، ص1137

 المنـوين، تـاريخ الورافـةمحمـد . 1/227م،1191 /هــ1381و ابن زيـدان، العـز والصـولة، المطبعـة الملكيـة 3ا

 .234ص المغربية،

 .9/87، بمن حل مراكح وأومات من األعالم عالمالبماللي، اببن إبراهيم  العباسو 4ا
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هــ/ 1332باعي المراكشـي اتالورفي للمطابد  نذكر هبذا الصدد أن الفقيـا محمـد البـ

رسالة يف الحد عل  االعتنا  بالتآليف الخطية، والتحـذير مـن الكتـ  < مو و د1114

 .(1)>المطبوعة، وبيان أهنا سب  يف تقليل الهمم وعدم حف  العلم ونبيانا

 ثانيا: جوانب من األوضاع االجتماعية لمهنيي المطـابع بمغـرب أواخـر القـرن

 م:21 وبداية القرنم 19

يذه  أولـ  البـاحثين يف مجـال الطباعـة إلـ  أن األلمـاين يـوحن  ووتنبـورغ هـو 

م، إال أن ولوجها العالم العربي عامـة والمغـرض خاصـة 15مبتكر المطبعة أواسط القرن 

ظل متظخرا، مما جعل تظثيرها محـدودا للغايـة، ألن دخولهـا لـم يتـزامن مـد ثـورث فكريـة 

ا عن بـد  دخـول عصـر جديـد مـن شـيول اسـتغالل ، ولم يتم ابعالن خالله(2)إصالحية

، بل (3)مصادر المعرفة، وانتشار العلم، والرفد من فيم الحوار الحضاري والتبادل الثقايف

إن هــذا التــظخر يف دخــول المطبعــة كــظداث حضــارية، تــزامن مــد جنــي األوربيــين ألفصــ  

، وذلــك مــا (4)يثمــرات انتشــار المطبعــة ببدايــة التبــرض األوربــي إلــ  العــالم ابســالم

                                                 
 .1/57م،1131الشيوخ المبم  رياض الجنة، المطبعة الوطنية، الرباط، الحفي  الفاسي، معجم  و عبد1ا

م 11و عل  الروم مما وصف بـا البـلطان الحبـن األول مـن كونـا أبـرز البـالطين ابصـالحيين يف القـرن 2ا

بالمغرض، إال أن هذا ابصالحات كانف محدودث التظثير، نترا للوافد االجتماعي الذي لـم يكـن مـ هال 

القبم  7ثورث ثقافية تقودها النخ  الم طرث للمجتمد. محمد داود، تاريخ تطوان، المجلد  للمشاركة يف

 .71-72ص ،وما بعدها. محمد وريط، فواصل الجمان 77ص 1

م لم يشهد أية 11الرزاق هذا االتجاا وي كد أن المغرض خالل عقد البتينات من القرن  و يذه  فوزي عبد3ا

وإنما كانف هناك جهود محدودث ومحاوالت إصالحية ببيطة انطلقـف  حركة هنضوية وال ثورث صناعية،

للتعبيــر عــن ردود فعــل المغاربــة أمــام ،ديــدات الــدول األوربيــة العبــكرية المتصــاعدث التــي اســتهدفف 

، 1112 – 1895تــاريخ الطباعــة يف المغــرض  مملكــة الكتــاضالــرزاق،  فــوزي عبــداألرا ــي المغربيــة. 

نشورات كليـة اآلداض والعلـوم ابنبـانية الربـاط، سلبـلة بحـويف ودراسـات مبن الصغير،  تعري  خالد

 .148، ص1119، مطبعة النجاح الجديدث، الدار البيضا ، الطبعة األول ، 3 رفم

صـدفة اللقـا  <ــــب وسومةو عن ثمرات المطبعة يف أوربا عامة ويف فرنبا خاصة ينتر رحلة محمد الصفار الم4ا

الصـغير، نشـر كليـة اآلداض  بـن تعريـ  خالـد >مو1849-1845إلـ  فرنبـا امد الجديد، رحلـة الصـفار 

 والعلوم ابنبانية، الرباط.
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يبتشف من مالحتات لمحمد الصفار وويرا ممـن زاروا أوربـا، وتمكنـوا مـن االطـالل 

 . (1)عل  الصعوبات التي تفر ها صناعة الكتاض بالطريقة اليدوية

م ي رخ لميالد ظاهرث الطباعة بالبلدان العربية بالروم من ظهـور 11لقد ظل القرن 

ريخ. ويف المغـرض لـم تفلـ  الـدعوات المرفوعـة بعد المطابد هنا وهناك فبيل هذا التـا

إل  المخزن من فبل بعد العلما  للتحفيز عل  جل  المطبعة  نـذكر أن الفقيـا إدريـس 

العمراوي وزير البلطان محمد الرابد فدم دعوث إل  البلطان بعد عودتا من رحلتـا إلـ  

وهـذا اآللـة التـي < أوربا للبعي إل  اسـتخدام المطبعـة يف النبـخ، يقـول يف هـذا الصـدد

اتخذوها للطبد، هي يف كل األمور عامة النفد، معينة عل  تكثير الكت  والعلوم، وأثرهـا 

. وما دمنا ال نتوفر عل  رد وا   للبلطان بشـظن هـذا الـدعوث، (2)>يف ذلك ظاهر معلوم

إال أن ما ي كد عجز المخزن عل  تبني مثل هذا المبادرث، هو فـراغ الخزينـة الدولـة التـي 

م، ومــا خلفــا ذلــك مــن ديــون زادت مــن 1892هـــ/ 1279أهنكهــا احــتالل تطــوان ســنة 

،ميح مثل هذا المشاريد، السيما وأن هاجس المخزن األك  تمثل يف جمـد الضـرائ  

 .(3)لتحديل الجيح

وكيفما كان الحال فإن هذا التروف فد سمحف لألفراد أو مـا يمكـن أن نصـطل  

محمــد  بــن هــذا المبــادرث يف شــخص القا ــي الطيــ ، بتبنــي «القطــال الخــاص<بـــ عليــا

م، وبعـد أدا  المناسـك وزيـارث مكـة 1894هــ/ 1282التملي الروداين، الـذي حـت سـنة 

والمدينة، توفف عند عودتا يف القاهرث واشـرتم هبـا مطبعـة حجريـة، وتعافـد مـد الخبيـر 

                                                 
 .139الرزاق، مملكة الكتاض، ص و فوزي عبد1ا

محمـد  م.1812طبعـة حجريـة، فـاس، تحفة الملك العزيـز بمملكـة بـاريز،  العمراوي،دريس إ بن دريسإو 2ا

 .137الرزاق، مملكة الكتاض، ص . فوزي عبد291-1/292المنوين، متاهر يقتة المغرض الحديل،

مو، منشورات كلية 1814-1873و نعيمة هرا  التوزاين، األمنا  بالمغرض يف عهد البلطان موالي الحبن ا3ا

 .34م، ص1171اآلداض والعلوم ابنبانية، الرباط، 
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صـلف إلــ  . ولمــا و(1)المصـري يف الطباعـة محمــد القبـاين ليشـتغل لصــالحا سـنة كاملـة

اهلل وبــا البوســي  أخــ  األمــين الفرنبــوي القبــا  فائــد المنطقــة عبــد< مرســ  الصــويرث

بظمرها، وفام هذا األخير بدورا بمكاتبة البلطان مبتفبرا إياا عن ابجـرا  الـذي يجـ  

 .(2)>اتخاذا يف مو ول تلك اآللة الغريبة التي لم تقد عيناا عل  نتير لها من فبل

وهـو أول طـابد مغربـي وأحـد  (3) حب  رواية الطيـ  األزرقبعد األمر البلطاين

المتعلمين المغاربة لفن الطباعة تحف إشراف الطابد المصـري محمـد القبـاين يف فـاس، 

حيـل كـان البـلطان  مكنـاس إلـ  الصـويرث انتقلف المطبعة صحبة الطابد المصري من

ي الجهـة المكلفـة هـ مكنـاس مقيما، وكان محل عملها يف الهديم، وكانف نتارث أحباس

لمدينـة  سـنة كاملـة نقلـف بعـدها مكنـاس بابنفاق عليها، وبقيـف المطبعـة المـذكورث يف

 . (4)حيل أصب  مقرها هبا موالية،فاس يف البنة ال

                                                 
يـر الطباعـة محمـد القبـاين يف محمـد التملـي الـروداين وخب بـن نتر نص العقد الم م بين القا ي الطيـ يو 1ا

   القاهرث عند

Germain Ayache, L'Apparition de l'Imprimerie au Maroc, Hesperis Tamuda, 
1964, vol 5, p.18  

الــرزاق، مملكــة الكتــاض،  . فــوزي عبــد218-1/217محمــد المنــوين، متــاهر يقتــة المغــرض الحــديل،

 .151-158محمد التملي الروداين، ص بن ي عمر المبلو ، القا ي الط بن . مصطف 142-131ص

ــار البوســي، خــالل جزولــةمحمــد و 2ا . فــوزي 122-4/122 ، المطبعــة المهديــة، تطــوان، المغــرض،المخت

 .141الرزاق، مملكة الكتاض، ص عبد

و تحاش  الطي  األزرق الحديل عن طريقة نقل ملكية المطبعة من القا ي الروداين إل  القصـر البـلطاين 3ا

الكيفية وال عن مصير القا ي الروداين، ممـا فبـ  المجـال للتـظويالت بـين مـن يـدعي تقـديمها  وال عن

هدية للبلطان بعد كل ما بذلا الروداين يف مغامرث جلبها إل  مدينة تارودانف، وبـين مـن يـرم يف المبـظلة 

مملكـة  الـرزاق، مصادرث وا ـحة مـن فبـل البـلطان لمطبعـة الـروداين. عـن النقـاش يراجـد فـوزي عبـد

محمد التملي الروداين ودخول  بن عمر المبلو ، القا ي الطي  بن . مصطف 142-141الكتاض، ص

المطبعة إل  المغرض، دراسة  من مجلة دراسات التي تصدرها كلية اآلداض والعلوم ابنبانية، جامعـة 

 . 195-192. ص2213سنة  19ابن زهر، أكادير، عدد خاص سوس والصحرا ، عدد 

 . 142-142الرزاق، مملكة الكتاض، ص ي عبدو فوز4ا

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
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http://www.maghress.com/city?name=%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://www.maghress.com/city?name=%D9%81%D8%A7%D8%B3
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ومن المرج  أن نقل المطبعة من مدينة مكناس إل  فاس كان م شرا علـ  تكلفـة 

ــ   ــات الكت ــة خزان ــ  توجهــف لخدم مصــاريف المطبعــة، خاصــة وأن منتوجا،ــا األول

م، إال أن المخزن المغربي لم يكن مبتعدا لمزيد مـن 1871-1895المخزنية بين سنتي 

ردا الماليــة، التــي عجــزت عــن مبــايرث التحــوالت العامــة التــي و ــعف اســتنزاف مــوا

م مـد 1844هــ/ 1251المغرض أمـام فواهـة البنـادق األوربيـة، بـدأ بمعركـة إيبـلي سـنة 

فرنبا بـالجزائر، ومـا تبعهـا مـن معاهـدات مجحفـة خاصـة معاهـدث اللـة مغنيـة يف البـنة 

بانيا ومـا تالهـا مـن معاهـدات م مـد إسـ1892هـ/ 1279الموالية، مرورا بمعركة تطوان 

الصل ، كلفف خزينة الدولة المغربية ورامات مالية مجحفة. وال شك أن تداعيات هـذا 

الحروض والمعاهدات شكلف م شرات دلف علـ  العجـز الـذي لحـق بخزينـة الدولـة، 

فلــم يعــد بمقــدورها االنشــغال بتلبيــة حاجيــات مرتبطــة بآلــة المطبعــة التــي تعــد صــناعة 

لك ما تفبـرا عمليـة نقـل المطبعـة إلـ  العاصـمة العلميـة، علـ  خـالف ربـط كمالية. وذ

، بـل إن التفكيـر (1)عملية نقلها لمجرد تلبية لروبة الطابد محمد القباين يف نقلها إل  فـاس

كان جاريـا حـول نقلهـا مـن طابعهـا الخـدما  لحاجـات المخـزن مـن الكتـ  إلـ  مـورد 

فية عل  خزينة الدولـة، حيـل تتميـز المدينـة افتصادي استثماري بفاس يدر مداخيل إ ا

بطابعهــا العلمــي وبارتفــال مبــتوم الطلــ  علــ  الكتــ  والمصــنفات مــن فبــل العلمــا  

 والطالض بجامد القرويين. 

وتنفيذا لهذا الغرض استعمل القباين العدد الكايف مـن العمـال المتعافـدين مـد دار 

وكـــي المراكشـــي، وعـــدد مـــن المطبعـــة أمثـــال الطيـــ  األزرق الفاســـي ومحمـــد الهفر

المباعدين يف النبخ والتصحي  والتبفير، تلبية لحاجات البوق من الكت  المطبوعة، 

                                                 
فاس وعددها الـوافر < الرزاق أن الطابد المصري القباين هو الذي أفدم بعد استفبارا عن و يذكر فوزي عبد1ا

«. م إل  فاس1895عل  توجيا طل  إل  البلطان للعمل عل  نقل ملة الطباعة سنة  >من الكت  والعلما 

 .171ص ،، القا ي الطي مبلو ال. مصطف  142مملكة الكتاض، ص
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، تم و د تنتـيم (1)ولتشجيد هذا البعد االستثماري، والرفد من مبتوم العائد المطبعي

هرمي بيروفراطي صارم يخدم هـذا الهـدف  فقـد كلـف الصـدر األعتـم الطيـ  بليمنـي 

ل  حبن تبـييرها وتتبـد مصـاريفها، واخـتص ولـي العهـد المـول  الحبـن بابشراف ع

روم افتقارا إل  الخ ث الضرورية بابشراف عل  بيد الكت  يف دكاكين أعـدت بظسـواق 

. ويعـد ذلـك إيـذانا ببدايـة توزيـد العمـل (2)مختلف المدن المغربية، مثل فاس ومـراكح

بين مختلف الفاعلين يف صناعة الكتاض، بين الـوكال  المكلفـين باسـتيرد وجلـ  المـواد 

 األولية، وبين عمال ورشة الطباعة، فضال عن المشتغلين يف عمليات النشر والتوزيد.

طباعة بإجرا  وتبدو صرامة العالفة بين ه ال  الفاعلين يف التنتيم الجديد لمهنة ال

ــك بجعــل النبــاخ ــوظيفي للعمــال، وذل ــد ال  (4)مــثال مبــ وال أمــام المصــح  (3)التوزي

والطابد والناشر، وإن بدا أن بعد العلما  الذين اشتغلوا بالنباخة يف ورشة المطبعة فـد 

الرحمـان الكتـاين وأحمـد  جمعوا بين وظيفتي النبخ والتصحي  يف من واحد أمثـال عبـد

كيفما كـان الحـال فقـد خضـد عمـل هـ ال  جميعـا للمرافبـة واالختبـار . و(5)البوعزاوي

، فبل استعمال مالت الطباعة ذات (6)مراعاث لبلوغ المبتوم المطلوض من الدفة والضبط

                                                 
القادر الشفشـاوين إلـ  بـالد  و لم يكتف المخزن هبذا ابجرا ات بل فام ببعل عدد من الطلبة من بينهم عبد1ا

م، 1817اهلل فكري، اآلثار الفكرية، المطبعة الك م األميرية، بوالق،  مصر هبدف تعلم فن الطباعة. عبد

 .154كتاض، صالرزاق، مملكة ال . فوزي عبد59-55ص

 .171مصطف  المبلو ، القا ي الطي ، ص. Germain Ayache, L'Apparition, p. 158و 2ا

ســودث، وهــم محمــد والــوايف والفــاطمي اشــتهروا  بــن الــرزاق أن ابخــوث الــثاليف أبنــا  و يــذكر فــوزي عبــد3ا

 .118-117باالفتصار عل  النبخ فقط. المطبوعات الحجرية يف المغرض، ص

م عدد من المصححين أمثال محمد 1112و 1895الرزاق أنا برز يف الفرتث المرتاوحة بين  زي عبدو يذكر فو4ا

ــــادري ات ــــوزاين ات1812مو، والصــــقلي ات1112الق ــــدي ال ــــاين 1123مو والمه ــــر الكت مو وجعف

 .195-194. 153-152. 139-135مو. المطبوعات الحجرية يف المغرض، ص1125ات

-1/111م،1131شيوخ المبم  رياض الجنة، المطبعـة الوطنيـة، الربـاط، الحفي  الفاسي، معجم ال و عبد5ا

 .139-135الرزاق، المطبوعات الحجرية يف المغرض، ص . فوزي عبد119

 . 1/312و محمد المنوين، متاهر يقتة المغرض،6ا
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 الحروف المتحركة التي استغنف عن بعد تلك المهام مثل مهمة النباخ.

ــا ــين فــوم ابنت   يف م سبــة ولتنشــيط العمــل باآللــة، وتنتــيم عالفــات العمــل ب

 المطبعة، تم إجرا  تصـنيف العمـال حبـ  درجـة تـظهيليهم المهنـي، ممـا سـم  بتهـور
التي يمنحهـا خـ ا  وم هلـون  >بشهادات التظهيل< أو ما يمكن تبميتا >شهادث ابجازث<

م، 1871هـ/ 1287يف هذا الصناعة، مثل الخبير محمد القباين فبل رحيلا إل  مصر سنة 

بة الذين بعثهم البلطان محمد الرابد إل  مصر وحصلوا عل  شهادث أو من الطلبة المغار

القـادر الشفشـاوين. لقـد أصـب  هـ ال  يشـكلون خـ ا  الطباعـة وعلـ   التظهيل مثل عبد

 .(1)أيديهم تخت  فدرات ومهارات العمال

لقد كانف الدولة ،دف من خالل هذا ابجـرا ات التنتيميـة الصـارمة إلـ  تـظمين 

ثنين  األول تمثل يف تحويل المطبعة إل  مشرول افتصـادي اسـتثماري وإن نجاح أمرين ا

بــدت بــوادر فشــلا تلــوح يف األفــق روــم صــرامة ابجــرا ات ابداريــة المنتمــة للعمليــة 

علـ  عهـد  >م1817ف ايـر  7ظهيـر < بإصدار ظهائر سلطانية لتنتيم أنشطة الطباعـة مثـل

ين تجلـ  يف سـعي الدولـة إلـ  توجيـا سـوق ، واألمـر الثـا(2)العزيـز البلطان المول  عبد

القـــرا ث، واســـتغاللها يف بعـــد المناســـبات ألوـــراض دينيـــة وسياســـية، وذلـــك بطبـــد 

، ولــو اســتدع  األمــر (3)المصـنفات التــي تخــدم إيديولوجيــة الحكــم، أو تبــير يف فلكهــا

توزيعهــا بالمجــان حتــ  إلــ  خــار  الحــدود، لتحبــين صــورث المخــزن يف الــداخل 

                                                 
 .154الرزاق، مملكة الكتاض، ص و فوزي عبد1ا

ين والتشـديد علـ  ابذن المخـزين. محمـد المنـوين، و أكد هذا التهير علـ  جـودث المنتـو  وحمايـة الناشـر2ا

 .1/312متاهر يقتة المغرض،

و نذكر أنا لتظكيد التوجا األشعري للدولة المغربية عل  عهد البلطان المول  الحبن األول. فقـد أمـر سـنة 3ا

إتحـاف البـادث المتقـين بشـرح أسـرار إحيـا  < م بابكثار من طبد نبخ من كتاض مرتض  الزبيـدي1882

إحيـا  علـوم < وال يخف  التوجـا األشـعري ألبـي حامـد الغزالـي مـن خـالل كتابـا«. علوم الدين للغزالي

ينتر نص العقد الم م بـين المخـزن واألخـوين الطيـ  األزرق والعربـي األزرق لطبـد الكتـاض «. الدين

 .321-1/325عند محمد المنوين، متاهر يقتة المغرض الحديل،
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، ب فا  الشرعية عل  سياسة ابصالحات التي باشـرها المخـزن عامـة ويف (1)والخار 

مجالي التعليم والتكوين خاصة. فابصالح الذي طال هذين المجالين كـان الهـدف منـا 

، مما حد مـن (2)هو تكوين نخبة إدارية تمكن المخزن من التحكم يف مقومات االستمرار

، وسم  باستمرار مهنة الورافـة علـ  (3)لتقليديفاعلية تظثير الطباعة يف الوسط المغربي ا

 نطاق أوسد.

وكيفما كان الحال فإن هذا الحركية التـي صـاحبف نشـاط المطبعـة يف هـذا الفـرتث 

انعكبف إيجابا عل  األو ـال االجتماعيـة واالفتصـادية لقـوم العمـل هبـا، خاصـة وأن 

  أسـر العلمـا  واألعيـان العمال وأول  المباعدين من المتعلمين والطلبة كانوا من أبنـا

ــل مل ــن والشــرفا ، مث ــرهم ب ــاط ووي ــن الخي ــاين واب ، فضــال عــن بعــد (4)ســودث والكت

ــظلق يف المجــال  ــوا مــن الت ــة البــفل  الــذين تمكن المحتــوظين مــن الطبقــات االجتماعي

العلمي وأصب  لهـم حضـور وازن بـين هـذا المكونـات  نـذكر أن أحمـد البـوعزاوي ذو 

م كنبــاخ 1129هـــ/ 1323و 1881هـــ/ 1329اشــتغل مــا بــين األصــول ابفريقيــة، فــد 

 . (5)ومصح  لفائدث الطابعين العربي األزرق والبادسي

                                                 
 152وتوزيعا بدون مقابل عل  حوالي « إتحاف البادث المتقين»لحبن بنبخ كتاض و أمر البلطان المول  ا1ا

-1/328من علما  القاهرث ومكة والمدينة واستنبول. محمـد المنـوين، متـاهر يقتـة المغـرض الحـديل،

321. 

و علي المحمدي، النبق المخزين ومبـظلة االسـتمرار التقليـد والتجديـد، منشـورات كليـة اآلداض والعلـوم 2ا

 .115، ص2212، 42ابنبانية الرباط، سلبلة بحويف ودراسات رفم 

و عل  الروم من إعالن المخزن المغربي عل  جملة من ابصالحات يف ميادين مختلفة، إال أن تكنولوجيـة 3ا

الطباعــة لــم تــدمت يف بــرامت ابصــالح والتحــديل التــي همــات مجــالي الجــيح والجبايــة، فضــال عــن 

وال حت  كنانيح المعـامالت التجاريـة، ممـا أفصـر عمـل المطبعـة علـ  تلبيـة  االهتمام بمصنفات علمية

الـرزاق، مملكـة الكتـاض،  حاجات التعليم التقليدي، األمر الذي فلل من تظثيرها الحضاري. فـوزي عبـد

 .151ص

 .185. 195-154الرزاق، مملكة الكتاض، ص و فوزي عبد4ا

 .188اق، مملكة الكتاض، صالرز ، فوزي عبد112ص رياض الجنة،و الفاسي، 5ا
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ويف هذا ابطار تكفلـف أحبـاس جـامد القـرويين بمصـاريف المطبعـة المتمثلـة يف 

واجــ  كــرا  محــل الم سبــة وجلــ  األدوات الضــرورية مــن ورق وأحجــار للطباعــة 

، ويبدو أن وال  هذا المـواد (1)  تجاريين بمصر وجبل طارقوح  وويرا، بواسطة وكال

وتكلفــة نقلهــا  ــاعف مــن المصــاريف الباهضــة أصــال لهــذا الم سبــة. أمــا مصــاريف 

العمال من طعام وكبوث فقد اختصف هبـا خزينـة الدولـة، ممـا يبـم  لنـا بـإدرا  هـ ال  

لمتعلقـة بـظجورهم، العمال يف سلك موظفي الدولة. ويبدو من خالل البجالت المالية ا

فـإن مــا تــوفر ي شــر علــ  و ــعهم االفتصــادي المــري ، ويف ذلــك نــذكر أن أجــر محمــد 

القباين بدأ بثالثة مثافيل يوميا أي ما يعادل سف مرات ما اتفق عليـا المعنـي مـد القا ـي 

مثقال خالل عهد البلطان  952، وارتفد أجرا إل  ما يربو عن (2)الطي  التملي الروداين

مثقال لكل واحد منهما، بينما يصـل أجـر  322رابد، ويليا المصح  والكات  بـمحمد ال

 .(3)مثقاال لكل واحد منهم شهريا 72مباعدا إل  حوالي  22

فعل  الروم من التباين الكبير يف أجور عمـال المطبعـة، إال أن الجـامد بيـنهم أهنـم 

ر أسـر هـ ال  العمـال، يحتون بمداخيل راتبة شهريا مما يباعد عل  ابسهام يف اسـتقرا

السيما وأن انتما هم االجتماعي ال يبم  بغير هـذا الو ـد، لكـوهنم مـن أبنـا  األعيـان 

والعلما  الطامحين إل  الخدمة يف الم سبات البلطانية، وكيفما كان الحال فإهنم كانوا 

محتوظين اجتماعيا، بقرهبم من البلطان وحصولهم عل  االمتيازات والمكافـآت التـي 

 .(4)  لجل العاملين عل  شكل كبوث جديدث كاملة كل سنةتمن

ويبدو أن نقل ملة الطباعة إل  فـاس لـم يـف بـالغرض المطلـوض، فـال المصـاريف 

                                                 
 .1/421و الطي  بليمني، الوثائق،1ا

 .171عمر المبلو ، القا ي الطي ، ص بن و مصطف 2ا

و الطي  بليمني، بيان النفقات التي صرفف عل  المطبعة الملكية، الوثائق، إصدار مديرية الوثـائق الملكيـة، 3ا

 .155الرزاق، مملكة الكتاض، ص . فوزي عبد421-1/422م،1179المطبعة الملكية، الرباط، 

 .1/421و الطي  بليمني، الوثائق،4ا
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تراجعـــف، وال حجـــم المخزونـــات مـــن الكتـــ  عـــّوض هـــذا النفقـــات، بفعـــل وـــال  

، ممـا حــول اآللـة إلــ  عـ   إ ــايف علـ  خزينــة الدولـة، دفــد المخـزن إلــ  (1)أسـعارها

لتفكير يف التخلص منها، والتحلل من العقد الم م مد مشغلها محمد القبـاين، وتفويتهـا ا

م، وذلـك يف شـخص الطيـ  األزرق بفـاس الـذي 1871هــ/ 1287إل  الخـواص سـنة 

 تعلم عل  يد القباين.

وإذا كانف هذا المبادرث تص  يف تشجيد القطال الخاص، فإهنا يف الوفف نفبا فد 

فابيــة مخزنيــة صــارمة علــ  نوعيــة ابصــدارات، وااللتــزام بتقــديم صــاحبتها إجــرا ات ر

. وكيفمـا كـان الحـال فقـد سـاعدت هـذا التغيـرات الطـابد (2)العشر منها لفائدث المخـزن

الطي  األزرق الفاسي بحكم تجربتا التي اكتبـبها يف هـذا المجـال منـذ دخـول المطبعـة 

إل  التمويل المادي، الذي سيجدا  إل  المغرض، وروم تراكم التجربة فإنا كان يف حاجة

 .(3)محمد الدباغ، ذو النفوذ الديني واالفتصادي بن يف شريكا يف المشرول الحبين

ــذا  ــ  االســتثمار يف ه ــة شــهية رجــال المــال إل ــت  ورش خوصصــة المطبع ــد ف لق

ــ  األزرق  ــة الطي ــذي احتضــن تجرب ــدباغ ال ــذا الصــدد الحبــين ال ــذكر هب المجــال، ون

إل  أبعـد الحـدود عالفاتـا المتينـة مـد المخـزن وحاشـيتا فضـال عـن المطبعية، واستغل 

العديد من العلمـا  والزعمـا . ويف ابطـار نفبـا فقـد تـم اسـتغالل العالفـات العائليـة يف 

، وكيفمـا كـان أداؤا المهنـي، (4)اشتغال أخيا الفقيا إبراهيم الدباغ يف المطبعـة كمصـح 

                                                 
الكتـاض ذو حجـم متوسـط يحتـوي علـ  «   التحفـة< و نذكر عل  سبيل المثال تكلفة طبد مصنف التبـولي1ا

مثقاال، ما يعني أن عامل المطبعة الذي يود افتنا  هذا الكتـاض عليـا أن يشـتغل  81صفحة، بل  ثمنا  292

ن الشهر ليـتمكن بـالتفر بنبـخة. أمـا إذا كـان الكتـاض يتكـون مـن عـدد مـن المجلـدات فـإن لمدث تربو ع

 .157-159الرزاق، مملكة الكتاض، ص البعر يتضاعف أ عاف مضاعفة. فوزي عبد

 .214الرزاق، مملكة الكتاض، ص و فوزي عبد2ا

 و نفبا، والصفحة نفبها.3ا

محمـد الـدباغ. المطبعـة  بـن   العلمي وصححا إبـراهيمعيب بن و يذكر أن الطي  األزرق طبد نوازل علي4ا

 م.1875الحجرية، فاس، 
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ل  حضور القرابة العائليـة يف الرتشـ  للعمـل فإن ذلك ي شر فضال عن التظهيل المهني، إ

 يف م سبة المطبعة.

لقد ساهمف هذا المتغيرات يف انتقال الطي  األزرق من و د العامل العـادي يف 

ورشة الطباعة، إل  و د اعتبـاري مخـر تحـول فيـا إلـ  صـاح  اآللـة والمنتـر لعملهـا 

إدريـس  بـن زرق والمكـيوالمشرف عل  تـدبير عالفـات العمـال هبـا، أمثـال العربـي األ

فاسـم البادسـي وويـرهم.  بـن الطيـ  األزرق ومحمـد بن وعبد البالم الذوي  وأحمد

مما أدخل الكتاض المخطوط يف منافبة محتدمة مد الكتاض المطبول، وذلك بتطور كثير 

من المتاهر التجارية الجديدث الستقطاض زبنا  جدد بإظهار مميزات المطبوعات اآلليـة 

عل  أوسد نطاق كطريـق  (1)ملكيتها إل  الخواص  فانتشرت ظاهرث التقري بعد أن ملف 

مثل  بشهار الكتـ  والتعريـف هبـا، بـل اسـتعمل أحيانـا كـظداث إشـهار ووسـيلة للدعايـة 

 .(2)الدينية والبياسية فبل انتشار ذلك يف الصحف ووسائل ابشهار الحديثة

يف يـد الخـواص فـد أتـف بعـد ويبدو أن الو عية الجديدث يف طريقة تـدبير اآللـة 

ثمارها روم ارتفال تكلفة الطبد، واستمرار االبتزاز الذي كان يمارسا المخزن وحاشـيتا 

ـــربط اســـم المطبعـــة (3)علـــ  الطـــابعين ـــة ظلـــف ت ـــذاكرث المغربي ـــإن ال ـــك ف ، ومـــن ذل

وأول مصـحف مغربـي طبـد فيهـا علـ  الحجـر باسـم الطيـ  األزرق  ،الفاسية الحجرية

الفاسي، ولم تقرهنما ال بمشـغلها البـابق محمـد القبـاين المصـري، وال باسـم المخـزن. 

ولعــل هــذا النشــاط والفاعليــة الجديــدث مــا تبــب  يف دفــد هــذا األخيــر مــرث أخــرم إلــ  

إلــ  تــظميم العمــل  الحفــي ، الــذي ســع  اســرتجاعها علــ  عهــد البــلطان المــول  عبــد

                                                 
تعني لفتة التقري  توجيا المدي  وابطرا  بطريقة كتابية أو شفوية، وفد يكون ذلك نثرا أو شعرا، ويكون هـدف و 1ا

 .111الرزاق، مملكة الكتاض، ص المقرظ تمجيد الم لفين ومدحهم عند إتمام أعمالهم. فوزي عبد

 .112و نفبا، ص2ا

م، كـان يتلكـظ 1872و نذكر هبذا الصدد أن ناظر جامد القرويين الذي كان يحف  أحجار المطبعة خالل سنة 3ا

يف تبليمها للطي  األزرق ومبامتا يف زيادث نصي  المخزن من عدد النبخ المطبوعـة. محمـد المنـوين، 

 .1/322يقتة المغرض الحديل،متاهر 

http://www.maghress.com/city?name=%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://www.maghress.com/city?name=%D9%81%D8%A7%D8%B3
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الطبـــاعي يف المغـــرض، وفـــرض رفابـــة تامـــة ألهـــداف عديـــدث تـــداخل فيهـــا البياســـي 

 باالفتصادي.

وإذا كانف الو عية البياسية الحرجة التي يمر هبا المغرض لهذا العهد فـد فتحـف 

المجال أمام إدخال المخزن والخواص عل  البوا  للمطابد ذات الحـروف المتحركـة، 

، والتـي اسـتعملف يف طبـد (1)د أو خمـس مالت طباعـة يف فـاس وطنجـةوالتي بلغف أربـ

الكت  والجرائد يف كال المـدينتين. إال أن الضـغط االسـتعماري لـم يمهـل المغاربـة مـن 

م، ولتلبية 1112هـ/ 1332جني ثمرات هذا المطابد، وذلك بإعالن فرض الحماية سنة 

ديـدث اسـتخدم المبـتعمر مالت طبـد متطلبات المناهت التعليمية المرتبطة بالمرحلة الج

 حديثة.

وعل  الروم من ذلك فقـد اسـتمرت المطـابد الحجريـة يف أدا  عملهـا، واسـتماتة 

عمالها يف مواجهة التحديات التي كانف تفر ها الترفيـة الجديـدث، واسـتغاللها يف طبـد 

طات المنشـورات المناوئـة للبياسـية االسـتعمارية، ممــا دفـد إلـ  االعتقـاد بانزعـا  ســل

ــرن  ــن الق ــات م ــالحرق يف حــدود أواســط األربعين ــا ب ــ  إتالفه ــادرت إل ــي ب ــة الت الحماي

، إال أن الوافد ي كد علـ  أن ظهـور الطباعـة ذات الحـروف المتحركـة أسـهم (2)الما ي

بشكل مباشر يف تراجد ابفبال عل  منتو  الطباعة الحجرية، ومن تم تـدهورت أو ـال 

 المشتغلين هبا. 

ات التـــي ســـقطف فيهـــا المطبعـــة الحجريـــة بـــالمغرض بفعـــل ولعـــل هـــذا الكبـــو

التحوالت المحيطة الداخلية والخارجية، فـد سـاعدت علـ  اسـتمرار كثيـر مـن النبـاخ 

ينبخون الكت  حت  بداية القرن العشرين الذي أصبحف فيا الصدارث للطباعـة البـلكية 

 ذات الحروف المتحركة.

                                                 

 .191مملكة الكتاض، ص الرزاق، و فوزي عبد1ا

 .1/319و محمد المنوين، متاهر يقتة المغرض،2ا
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ر يف نوعيـة األسـر التـي هيمنـف علـ  وإذا كان ظهور الطباعـة لـم يـ ثر بشـكل كبيـ

صناعة الكتاض المخطوط، فقد واكبا خفـوت يف حـدث الفـوارق االجتماعيـة التـي كانـف 

تفرض نفبها علـ  الـورافين، إذ كـان الموفـد االجتمـاعي واالفتصـادي للزبـون محـددا 

لمبتوم جودث الكتاض المخطوط نبخا، وتصحيحا، وتجليدا، وتزويقا. يف المقابل فقد 

دت المطبعة مبـتوم المنتـو  المعـروض، اسـتجابة لحاجيـات القـرا ، دون مراعـاث وّح 

 لتباين مبتويات االنتما  االجتماعي واالفتصادي للزبون. 

وكان من دواعي ابحباس باشتداد المنافبة بـين النبـخ اليـدوي والطبـد اآللـي، 

التجـاا، ممـا أن برزت نزعة المعاناث بالخط، وظهرت لهذا العهد مصنفات دعمف هـذا ا

انعكس إيجابا عل  ممتهنيها باتبال دائرث ابفبـال علـ  النبـخ اليـدوي، لجـودث منتوجـا 

ورخص ثمنا، مبتفيدا من وياض أي مشـرول فكـري ثقـايف للمخـزن المغربـي يمكـن أن 

يكون حضور المطبعة فيا فاعال، إال أن ترجمة ذلك يف الوافد تمثـل يف حالـة الالسـتقرار 

بعة الحجرية بانتقال ملكيتها بين المخزن والخـواص، فبـل تعـدد أنـوال التي عرفتها المط

أخرم من المطابد التي دخلف عصر جديد من المنافبة بنبخ الجرائـد ومختلـف أنـوال 

المعرفة. وال شك أن مصادرث ورشات المطابد خالل العهد الحفيتي فد عرض عمالهـا 

الـرزاق أنـا  هم  يـذكر فـوزي عبـدوالمشتغلين هبا حالة وير مبتقرث روم فـوث نفـوذ بعضـ

سيغي  ذكر أسـما  الكثيـر مـن عمـال المطبعـة الحجريـة بمـا فـيهم اسـم العربـي األزرق 

 .(1)م1114هـ/ 1332بصفة هنائية ابتدا  من

وما من شك أن اختيار المغاربة للمطبعة الحجريـة انطـوم علـ  أهـداف ارتبطـف 

فا القرا ، مد مالئمتها من حيل باحتفاظها ببمات ومميزات الكتاض المخطوط الذي أل

التقنية لطبيعة الكتاض العربـي المخطـوط، ولتمكنهـا مـن الحفـاظ علـ  الطـابد المحلـي 

                                                 
 .174و مملكة الكتاض، ص1ا
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، وألهنا سمحف للورافين وخصوصا النباخين مـنهم (1)المميز للخط المغربي التقليدي

 باالستمرار بالمباهمة يف نبخ الكتاض وتصحيحا.

توا بنول من االهتمام المخزين ساعدهم عل  عموما فإذا كان عمال المطابد فد ح

تحبين أو اعهم االفتصادية واالجتماعية، فإن أو ال الورافين تباينف بين المشـتغلين 

يف دواوين النبخ البلطانية وبين الورافين يف األسواق الذين خضعوا لمرافبة صارمة من 

واد األوليـة فبل المخـزن عـن طريـق محتبـبي األسـواق، فضـال عـن تدبـدض أسـعار المـ

 كالورق، مما دفد بعضهم إل  االشتغال كظجرا  عند العلما  واألعيان.

وعل  عكس االحتكار الوا   للذكور يف العمل المطبعـي، إال أن افتحـام المـرأث 

تخطئــا العــين، فقــد ســاهمن بــظدوار رياديــة خاصــة يف مجــال  للعمــل يف الورافــة شــي  ال

هذا الحرفـة، وأصـبحف موردهـا األسـاس الـذي النبخ. بل لقد توارثف كثير من األسر 

تتعيح منا، وساهم جل عناصـرها بمـا فـيهم المـرأث يف إتقـان الحرفـة وتطويرهـا. ونتـرا 

لتكلفة الكتاض المالية ورمزيتـا االجتماعيـة، فقـد خلـف لهـذا العهـد مثـار ذهنيـة ونفبـية 

ون الحصـول علـ  عميقة يف المجتمد المغربي حت  إن األسرث الكتانية بفاس كـانوا يقبلـ

 .(2)الكت  صدافا لزوا  بنا،م

خالصة القول فإن التحوالت التي مر هبا المجتمد المغربي لهذا الفـرتث، أسـهمف 

يف المزاوجة بين تنشيط حركة الورافة التي تمكنـف مـن تلبيـة حاجـات كثيـر مـن الفئـات 

المخـزن  االجتماعية من مصادر القرا ث، وتجاوزت بذلك الحرمان الـذي فر ـتا سـلطة

بمواففها المتصلبة  د تطور العمل المطبعي، نترا للتصور الذي تشـكل لـدم المخـزن 

المغربي حيال المطبعة، ليس فقط علـ  أهنـا مجـرد ملـة لنشـر المعرفـة بـين عمـوم القـرا  

فحب ، بل و ـعها  ـمن اسـرتاتيجيتا الخاصـة التـي تفـرض نموذجـا يف التفكيـر عـ  

 . التحكم يف توجيا سوق القرا ث

                                                 
 . 142الرزاق، مملكة الكتاض، ص و فوزي عبد1ا

 .2/11م،1182و يوسف الكتاين، مدرسة ابمام البخاري يف المغرض، دار لبان العرض، بيروت، 2ا



 
181 

 المصادر والمراجع

أبـي بكـر الحضـرمي، المقدمـة، تحقيـق درويـح  بـن الرحمـان ابن خلدون، أبو زيد عبد -

 م. 1119هـ/ 1419الجويدي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، الطبعة الثانية، 

ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار مدينـة مكنـاس، المطبعـة الوطنيـة، الربـاط  -

 م.1121هـ/ 1347

ابن زيدان، الدرر الفاخرث بمآثر الملـوك العلـويين بفـاس الزاهـرث، المطبعـة االفتصـادية،  -

 م.1137هـ/ 1359الرباط، 

ــد - ــق والمحتبــ ، الحبــبة مداض يف رســالة :الــرؤوف ابــن عب  بروفنبــال، ليفــي. إ تحقي

 .م1155 القاهرث، الشرفية، لآلثار الفرنبي العلمي المعهد

المـامون البلغيتـي، االبتهـا  بنـور البـرا ، مطبعـة محمـد أفنـدي  نبـ أبو العباس أحمـد -

 مصطف ، القاهرث. 

أحمد الصديقي، الكتاض بالمغرض واألندلس، إسهام يف دراسة انعكاسات ثقافة الكتاض  -

ــل شــهادث 14هـــ/ 8م إلــ  القــرن 12هـــ/ 9علــ  المجتمــد، مــن القــرن  م، أطروحــة لني

ي إســـماعيل، ض والعلـــوم ابنبـــانية، جامعـــة مـــوالالـــدكتوراا يف التـــاريخ، بكليـــة اآلدا

 مو امرفونةو.2211-2212مكناس، الموسم الجامعي ا

محمد الرفاعي، حلية الكتاض ومنية الطـالض، مخطـوط  ـمن مجمـول يضـم  بن أحمد -

ورفة، فبم المخطوطات بمكتبة جامعة الملك سعود، المملكة العربية البـعودية،  175

 . 1244ف  5328رفم 

منشـورات كليـة اآلداض والعلـوم شـوفي بنبـين، المخطـوط وعلـم المخطوطـات،  أحمد -

، مطبعـة 33ابنبانية، جامعة محمد الخـامس، الربـاط، سلبـلة بحـويف ودراسـات رفـم 

 .1114الطبعة األول ، المحمدية،  -فضالة
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العمراوي، تحفة الملك العزيز بمملكـة بـاريز، طبعـة حجريـة، فـاس،  دريسإ بن دريسإ -

 . م1812

الطي  بليمني، بيان النفقات التي صرفف عل  المطبعة الملكية، الوثائق، إصدار مديريـة  -

 م.1179الوثائق الملكية، المطبعة الملكية، الرباط، 

إبراهيم البماللي، ابعالم بمن حل مراكح وأومات من األعـالم، مراجعـة  بن العباس -

 م.1113هـ/ 1413الطبعة الثانية،  منصور، المطبعة الملكية، الرباط، بن الوهاض عبد

يحي ، المعيار المعرض والجامد المغرض عن فتـاوي  بن الونشريبي، أبو العباس أحمد -

محمد حجي، نشر  أهل إفريقية واألندلس والمغرض، خرجا جماعة من الفقها  بإشراف

 م.1181هـ/ 1421وزارث األوفاف والش ون ابسالمية، المغرض، 

عامـة علـ  الكتـاض والمكتبـات والـورافين يف التـاريخ ابسـالمي، رمضان ششن، نتـرث  -

ــة التــاريخ العربــي، مطبعــة النجــاح الجديــدث، الــدار البيضــا ، عــدد  ، خريــف 32مجل

 م.2224هـ/ 1425

ـــد - ـــة شـــعبان عب ـــز خليف ـــات يف العصـــور الوســـط ، مجموعـــة  :العزي ـــ  والمكتب الكت

 م.1117 هـ/1418ية، الطبعة األول ، البيبليوورافيا التاريخة الدار المصرية، اللبنان

الحفي  الفاسي، معجم الشيوخ المبم  ريـاض الجنـة، المطبعـة الوطنيـة، الربـاط،  عبد -

 م.1132هـ/ 1352

الــرحمن ابــن زيــدان، النهضــة العلميــة يف عهــد الدولــة العلويــة، مخطــوط بالخزانــة  عبــد -

 . 123، عدد أورافا 1178الحبنية، رفم 

يدان، العز والصولة يف معالم نتم الدولـة، المطبعـة الملكيـة، الربـاط، ز بن الرحمن عبد -

 م.1191هـ/ 1381

 م.1817، المطبعة الك م األميرية، بوالق، الفكريةاهلل فكري، اآلثار  عبد -
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منصـور،  بـن الوهـاض علي الجزنائي، جن  زهرث اآلس يف بنا  مدينة فـاس، تحقيـق عبـد -

 م. 1111هـ/ 1411بعة الثانية، المطبعة الملكية الرباط، الط

ومبظلة االسـتمرار التقليـد والتجديـد، منشـورات كليـة  المخزينعلي المحمدي، النبق  -

 م.2212، 42اآلداض والعلوم ابنبانية الرباط، سلبلة بحويف ودراسات رفم 

الرزاق، المطبوعات الحجرية يف المغرض، فهرس مد مقدمة تاريخية، مطبعـة  فوزي عبد -

 .1181ف الجديدث، دار نشر المعرفة، الرباط، المعار

، تعريـ  1112 - 1895الرزاق، مملكـة الكتـاض تـاريخ الطباعـة يف المغـرض  فوزي عبد -

منشــورات كليــة اآلداض والعلــوم ابنبــانية الربــاط، سلبــلة بحــويف الصــغير،  بــن خالــد

 .1119 ، مطبعة النجاح الجديدث، الدار البيضا ، الطبعة األول ،3 ودراسات رفم

 .4257الدكالي البلوي، الخزانة العامة بالرباط، رفم د علي بن كناشة محمد -

لوسيان فافر وهنري جان مارتان، ظهور الكتاض، ترجمة محمد سمي  البيد، منشورات  -

 .1177وزارث الثقافة وابرشاد القومي، دمشق، 

هــ/ 1317، الربـاط، ليفي بروفنصـال، م رخـو الشـرفا ، الرتجمـة العربيـة، دار المغـرض -

 م.1177

مو، 1849-1845محمد الصفار، صدفة اللقا  مـد الجديـد، رحلـة الصـفار إلـ  فرنبـا ا -

 الصغير، نشر كلية اآلداض والعلوم ابنبانية، الرباط. بن تعري  خالد

 محمد المختار البوسي، خالل جزولة، المطبعة المهدية، تطوان، المغرض -

الجمان يف أنبا  وزرا  وكتاض الزمان، المطبعة الجديدث،  فواصلوريط، المفضل محمد  -

 م.1121-1128فاس، 

المغربية، صناعة المخطوط المغربـي مـن العصـر الوسـيط  الورافةمحمد المنوين، تاريخ  -

إل  الفرتث المعاصرث، منشورات كلية اآلداض والعلوم ابنبانية، جامعة محمد الخامس، 

 .1111، الطبعة األول ، 2م الرباط، سلبلة بحويف ودراسات رف
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محمد المنـوين، متـاهر يقتـة المغـرض الحـديل، منشـورات وزارث األوفـاف والشـ ون  -

 م. 1173هـ/ 1312ابسالمية، مطبعة األمنية، الرباط الطبعة األول ، 

علي دنيـة، مجـالس االنببـاط بشـرح تـراجم علمـا  وصـلحا  الربـاط، مطـابد  بن محمد -

 م.1189ابتقان، الرباط، 

 م.1151هـ/ 1371محمد داود، تاريخ تطوان، معهد موالي الحبن، تطوان، المغرض،  -

، فهـرس الفهـارس واالثبـات، ومعجـم المعـاجم والمشـيخات الكتاينالحي  محمد عبد -

 م.1128والمبلبالت، المطبعة الجديدث، فاس، 

ل المطبعـة محمد التملي الروداين ودخو بن عمر المبلو ، القا ي الطي  بن مصطف  -

إل  المغرض، دراسة  من مجلة دراسات التي تصدرها كلية اآلداض والعلوم ابنبانية، 

 . 2213سنة  19جامعة ابن زهر، أكادير، عدد خاص سوس والصحرا ، عدد 

ــد البــلطان مــوالي الحبــن ا - ــالمغرض يف عه ــا  ب ــوزاين، األمن -1873نعيمــة هــرا  الت

 م.1171م ابنبانية، الرباط، مو، منشورات كلية اآلداض والعلو1814

 م.1182يوسف الكتاين، مدرسة ابمام البخاري يف المغرض، دار لبان العرض، بيروت،  -

 - Germain Ayache, L'Apparition de l'Imprimerie au 

Maroc, Hesperis- Tamuda, 1964, vol 5 .  
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ياَغة   يُّ ه ي ص 
 الـَمنَْهُج الع ْلم 

يق   َمات  َتْحق  يِّ  ُمَقدِّ
 الـَمْخُطوط  الَعرب 

 

 شري  علي األنصاري   

 مكتبة اإلسكندرية –باحث بمرمز المخطوطات 

 مقدمة

تعد المخطوطات هي الركيزث األول  التي ينبني عليها الرتايف العربـي ابسـالمي، 

ا، سـوا   يف طريقـة  خاصة المدون منا، حقيقة لقد ظلف المخطوطات تعاين إهماال  شديد 

تعامل معها، أو يف طريقـة االسـتفادث منهـا فـرتات طويلـة مـن الـزمن، إال أهنـا حفتها أو ال

شهدت يف األعوام القليلة الما ية بعد التغيرات  حيـل شـهد الـرتايف العربـي المخطـوط 

ا، سوا  من ناحية الفهرسة أو الرتميم أو التحقيق إل  وير ذلك.  يف اآلونة األخيرث اهتمام 

طوات المهمة التي يجـ  أن يبـيروا عليهـا يف مـنهت لكن اختلف الباحثون يف الخ

 التو ـي  والتظكيـد علـ  هـذا الخطـوات 
َّ
تحقيقا،م للمخطوطات، ومن ثم وج  علـي

وتوحيدها، يف إلماحة سـريعة مـن خـالل هـذا البحـل، وذلـك مـن خـالل وافـد تجربتـي 

ـ ا  الشخصية يف تحقيق المخطوطات العربيـة، وهنـاك عـدث أجـزا  تتضـمن التحقيـق دائم 

 وهي 

و مقدمات التحقيق اأو دراسة ما فبل النصو.  اأوال 

 اثاني او تحقيق نص المخطوط.

 اثالث او الكشافات.
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او ابخرا  الطباعي للنص المحقق.  ارابع 

وسوف نفرد هذا البحـل للحـديل عـن النقطـة األولـ  وهـي مقـدمات التحقيـق، 

ــة أخــرم، ــة يف أبحــايف علمي ــاول األجــزا  البافي ــة، إن  مملــين أن نتن  إن كــان يف العمــر بقي

 شا  اهلل.

فبل الحديل عن المنهت العلمي يف صياوة مقدمات التحقيـق، هنـاك عـدث مالمـ  

يج  أن يلم هبا الباحل يف مجال الـرتايف والمخطوطـات عامـة، ومحقـق المخطوطـات 

 عل  وجا خاص منها 

( معنى التحقيق:  )أوال 

ا من الفعل احقق يح< لفتة التحقيق وردت مصدر  وأصل مادتـا الفعـل  >قق تحقيق 

المضعف العين احّقو، ومنا تنبثق عدث معاني تدور حول  إحكام الشي  وصحتا، ومنهـا 

ـا للتحقيـق يعـد (1)ثوض محقق إذا كـان محكـم النبـت ، وأورد عبـد البـالم هـارون تعريف 

ا ذكر فيا  ا مانع   جامع 

ـا وك< ـا بقـدر ابمكـان، فلـيس أن ي دي الكتاض أدا   صادف ا كما و عا م لفا َكمو يف 

معن  تحقيق الكتاض أن نلتمس لألسـلوض النـازل أسـلوب ا هـو أعلـ  منـا، أو ُنِحـلَّ كلمـة 

صحيحة محل أخرم صحيحة بدعوم أن أوالهما أول  بمكاهنا، أو أجمل، أو أوفق، أو 

ا من النصوص إلـ  فائـل وهـو مخطـ  يف هـذا النبـبة فيبـدل  ينب  صاح  الكتاض نصو

ــا المحقـق ذلـ ك الخطـظ ويحـل محلـا الصـواض، أو أن يخطـ  يف عبـارث خطـظ نحوي ـا دفيق 

ا مخـال  فيببـط المحقـق عبارتـا بمـا  فيصح  خطظا يف ذلـك، أو أن يـوجز عباراتـا إيجـاز 

                                                 
د. عبد اهلل بن عبد الـرحيم عبـيالن، مكتبـة الملـك  ،هت األمثلو انتر  تحقيق المخطوطات بين الوافد والن1ا

 ولمزيد من المعلومات راجد . 35م، ص 1114هـ = 1415فهد الوطنية، الرياض، 

ابــن منتـور، تصــحي   أمـين محمــد عبـد الوهــاض ومحمـد الصــادق العبيـدي، دار إحيــا   ،لبـان العـرض

، مادث لبنان، –، بيروت 3الرتايف العربي وم سبة التاريخ العربي، ط  .259ص ،3  َحقَّ
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يدفد ابخالل، أو أن يخطـ  الم لـف يف ذكـر علـم مـن األعـالم فيـظ  بـا المحقـق علـ  

ا، وإنمـا هـو أمانـة األدا  التـي تقتضـيها صوابا... ليس تحقيق المتن تحبـين ا أو تصـحيح  

أمانة التاريخ، فإن متن الكتـاض حكـم علـ  الم لـف، وحكـم علـ  عصـرا وبيئتـا، وهـي 

اعتبــارات تاريخيــة لهــا حرمتهــا، كمــا أن ذلــك الضــرض مــن التصــرف عــدوان علــ  حــق 

 .(1)>الم لف الذي لا وحدا حق التبديل والتغيير

 )ثاني ا( اختيار المخطوط:

 يكون المخطوط ذا فيمة، ولم يببق نشرا، ويج  إ افتا للمكتبة. و أن1ا 

و أن يقــدم المخطــوط إ ــافة جديــدث للمكتبــة العربيــة، كــظن يتضــمن فكــرث أو 2ا 

ا جديدث لم يببق أن تناولها أو ألم  إليها م لف من فبل.  أفكار 

 و إذا ُطبَِد المخطوط من فبل طباعة سيئة.3ا 

نشرث علمية، ولكن ظهرت لـا مخطوطـات جديـدث، و أن يكون هذا النص نشر 4ا 

 لم يعتمد عليها محقق النص من فبل. 

و إعادث بنا  النصوص الضائعة من نصوص فديمـة  مثـل كتـاض تنقـي  المنـاظر 5ا 

لكمال الدين الفارسي، فكتاض المناظر البن الهيثم مفقود إال أنـا يمكـن اسـتخرا  نـص 

الدين الفارسـي، حيـل إنـا كـان يـورد نـص  عبارات كتاض المناظر من خالل شرح كمال

 كالم ابن الهيثم ثم يشرل يف إيراد الشرح عليا.

و أن يتضمن المخطوط مصطلحات علمية تباعد علـ  فهـم معـاني وامضـة يف 9ا 

الرتايف العربي  مثل كتاض التعريفات للبيد الشريف أبي الحبن علي بن محمد بن علي 

هجريـة، وكتـاض مفـاتي  العلـوم ألبـي يعقـوض  819الحبيني الحنفي الجرجاين المتوي 

هجرية، وكتاض التنوير  929يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي البكاكي المتوي 

                                                 
 . 47،49هـ، ص 1412، القاهرث،5عبد البالم هارون، مكتبة البنة، ط ،تحقيق النصوص ونشرها و1ا
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 428يف االصطالحات الطبية ألبي منصور الحبن بـن نـوح القمـري كـان حيوـا فبـل سـنة 

اثيـة وسـ  هجرية، وويرها كثير من الكت  الرتاثيـة الضـرورية يف فهـم المصـطلحات الرت

 أووار الرتايف العربي. 

 )ثال  ا( سبل التأمد من طباعتها: 

فبل تحقيق المخطوطة عل  الباحل التظكد من أهنا وير محققة، أو يذكر األسـباض 

الدافعة بعادث التحقيق مرث أخرم، وهناك بعد المراجد التي يمكن من خاللهـا معرفـة 

 وطة، ومنها عل  سبيل المثال ما إذا كانف المخطوطة مطبوعة أم ما زالف مخط

 كتاض األعالم، لخير الدين الزركلي. (1

 كتاض اكتفا  القنول بما هو مطبول.  (2

ا( ميفية جمع النسط المعتمد  للتحقيق:  )رابع 

تبدأ باختيار المخطوط الذي يراد تحقيقـا، ثـم يشـرل المحقـق بعـد ذلـك يف جمـد 

 النبخ، وهنا ال بد من االستعانة بما يلي 

رس المطبوعـــة لكثيـــر مـــن المكتبـــات، والفهـــارس الداخليـــة المعـــدث و الفهـــا1

 لالستعمال داخل المكتبات.

 استشارث أهل الخ ث. (2

 االطالل عل  بعد الكت  المعنية برصد ما طبد من الرتايف مثل  (3

 معجم المطبوعات العربية والمعربة، لبركيس. -أ

 معجم المخطوطات، لصالح الدين المنجد.  -ض

 لعربي وابسالمي، لعبد الجبار عبد الرحمن.ذخائر الرتايف ا - 
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 تاريخ األدض العربي، لكارل بروكلمان. -د

 تاريخ الرتايف العربي، لف اد سزكين. -هـ

 األعالم، لخير الدين الزركلي. -ي

 معجم الم لفين، لر ا كحالة. -ز

 فوائم دور النشر والمكتبات التجارية الك م. -ح

لجهــات العلميــة المعنيــة المجــالت والنشــرات العلميــة الصــادرث لــبعد ا -ط

ا لما حقق ونشر من الرتايف.  بالمخطوطات، والتي تتضمن أخبار 

 شبكة المعلومات الدولية. (4

المكتبات الخاصة لبعد المعنيين والمهتمين بالرتايف، فقد وجد يف مثل هذا  (5

المكتبات الخاصة بعد المخطوطات من النوادر  مثال ذلك تاريخ المدينـة، البـن شـبة 

 .>تبة رباط الشيخ متهر بالمدينة المنورثوجدت يف مك<

ا( منازل النسط:  )خامس 

هناك العديد من المعايير التي تتفا ل هبا نبخة عن نبخة عند اختيارها للتحقيـق 

 والدراسة، ومن هذا المعايير 

:  النبخة التي بخط م لفها، وهي النبخة األم أو األصل. أوال 

   أحد تالميذا، وفرئف عليا.النبخة التي أمالها الم لف عل ثاني ا:

النبـخة التـي فرأهـا الم لـف بنفبـا، وكتـ  عليهـا بخـط يـدا مـا يثبـف هـذا  ثال  ا:

 القرا ث.

ا:  النبخة التي فرئف عل  الم لف، وكت  عليها بخط يدا ما يثبف سماعا لها. رابع 
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ا:  النبخة المنقولة عن نبخة الم لف التي بخط يدا. خامس 

ا:  فوبلف وعور ف عل  نبخة الم لف.النبخة التي  سادس 

ا: النبخة التي كتبها يف عصر الم لف، أو فريب ـا منـا علمـا  مشـهورون ببـعة  سابع 

علمهم و بطهم، أو فابلها مد نبخة أخرم موثقة أحدهم، ولهذا النبخة فيمـة وأهميـة 

ي كدها ما جا  عن الجاح  من أنا كان فـد أهـدم محمـد بـن عبـد الملـك الزيـات وزيـر 

تصم نبخة من كتـاض سـيبويا، وأعلـم بإحضـارها بعـد صـحبا فبـل أن يـظ  هبـا يف المع

ــاض؟! فقــال  ــة مــن هــذا الكت ــا خالي ــن الزيــات  أو ظننــف أن خزائنن ــا اب مجلبــا، فقــال ل

الجاح   ما ظننف ذاك، ولكنها بخط الفرا ، ومقابلة الكبائي، و،ذي  عمـرو بـن بحـر 

بـخة توجـد وأورهبـا، فظحضـرها إليـا فبـّر هبـا الجاح . فقال لا ابن الزيات  هذا أجلُّ ن

 ووفعف منا أجمل موفد.

النبخة المكتوبة يف عصر الم لـف، ووفـف عليهـا بعـد العلمـا  المشـهود  ثامن ا:

 لهم ببعة العلم، ولهم عليها سماعات مثبتة بخطوطهم.

ا: النبــخة المكتوبــة يف زمــن فريــ  مــن زمــن الم لــف، وعليهــا شــي  مــن  تاســع 

 عد العلما  المرموفين. البماعات لب

ا:  النبخة المكتوبة يف عصر الم لف، وليس عليها سماعات. عاشر 

 .(1)النبخة المكتوبة بعد عصر الم لف وليس عليها سماعات الحادي عةر:

ا أخـرم نبـخف بعـد عصـر الم لـف، ويف هـذا النبـخ ال ات عةر:  وفد نجد نبخ 

 لم أو فرئف عل  عالم.يفضل األفدم عل  المتظخر، ويفضل التي كتبها عا

                                                 
 .123، 122مرجد سابق، ص  ،تحقيق المخطوطات بين الوافد والنهت األمثلانتر  و 1ا
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كلما بعد تاريخ نبخ المخطوط عـن زمـن الم لـف صـار ملـي  باألخطـا ، وخيـر 

مو   789 -718اهــو / 172 -122ا دليل عل  ذلك مقولة الخليل بن أحمد الفراهيدي

 >.كتاض ثم نبخ ثم نبخ صار أعجميواإذا نبخ ال<

 ما عدد النسط التي يمكن أن تعتمد للتحقيق؟

تماد عل  نبختين عل  األفل وخمس نبخ علـ  األكثـر، وفـد تشـمل يمكن االع 

 عشر نبخ إذا لم تتوافر فيها الشروط.

ا( دراسة القراءات والسماعات:  )سادس 

الِقَراَ ُث  هي أن يقرأ التلميذ عل  الشيخ من كتاض والشيخ منصف يقـارن مـا يلقـ  

ـَماُل  (1)>رأت علـ  فـالنف< بما فيا نبختا أو بما وعتا حافتتا. ويقدم لهذا بعبارث ، والبَّ

، وهي تظ  عل  ثالثـة أشـكال (2)هو أحد طرق النقل وواحد من وجوا األخذ عن الشيخ

 وهي 

 اأو إفرار أحد المصنفين بخطا يفيد بظن طالب ا سمد عليا كتابا.

  إفرار أحد الطالض سمال كتاض عل  مصنفا. اضو

 ا و إخبار بالبمال عل  شيخ وير المصنف. 

أن تحدثنا عن بعد األمور المهمة التي ينبغي عل  المحقق أن يلم هبا، نشرل  بعد

اآلن يف الحــديل عــن المو ــول األساســي المتعلــق بالبحــل وهــو  المــنهت العلمــي يف 

 صياوة مقدمات تحقيق المخطوط العربي.

                                                 
 بنبـين ومصـطف  طـوبي، معجم مصطلحات المخطوط العربي افاموس كوديكولوجيو، د. أحمد شوفي و1ا

 .271م، ص 2225، الرباط، 3الخزانة الحبينية، ط

 .223المرجد البابق، ص و 2ا



 
112 

 مرحلة ما قبل تحقيق وتوثيق النص

 )أوال( المقدمة:

هميـة المخطـوط مو ـد الدراسـة والتحقيـق، يبدأ الباحل بمقدمة يعـرض فيهـا أ 

والمنهت الذي عول عليا يف الدراسة  وهو المنهت التاريخي االسرتدادي. هذا باب ـافة 

إل  أي معلومات أخرم أراد المحقق إ افتها ألهميتها، مد العلم أنـا ال بـد أن تتناسـ  

 المقدمة مد حجم المخطوط المحقق. 

 )ثاني ا( التعري  بالمؤل :

المحقق أن يذكر كل ما يتعلق برتجمة الم لـف وكتبـا، ونـوجز ترجمتـا فيمـا عل  

 يلي  

، وكنيتا  وتو ـي  مـا إذا كانـف كنيتـا اسم المؤل  صاحب المخطوطة مامال   )أ(

أصلية عنا أم مجازية، ولقبا، ونبـبتا، وتـاريخ مولـدا ووفاتـا بالتـاريخ الهجـري أوال  ثـم 

 الميالدي.

تــتحكم العوامــل الثالثــة بشــكل كبيــر يف تكــوين  خج:نةــأتج وأســاتذتج وشــيو )ب(

العالم  وذلك ألن كـل شـخص نتيجـة طبيعيـة للبيئـة التـي ولـد فيهـا، وكـذلك فهـو نتـا  

طبيعي لمن تعلم عل  أيديهم، فهو إما تظثر هبم وافتدم بآرائهم أو تعلم علـيهم وخـالفهم 

ا ما فعليـك بمعرفـة يف الرأي لعدم افتناعا ببعد مرائهم، فإذا أردت أن تعلم وتف هم عالـم 

 أساتذتا وشيوخا ممن تظثر هبم. 

ال يقل هذا المعيار عـن سـابقا يف األهميـة  فتالميـذ العـالم  تالمذتج ومريدوه: )ج(

ا مـا فعليـك  ومريـدوا هـم امتـداد طبيعـي لهـذا العـالم، وكـذلك إذا أردت أن تفهـم عالــم 

افة إلـ  دراسـة م لفاتـا التـي ألفهـا، بمعرفة تالمذتا ومريديا ممن أثـر فـيهم، هـذا باب ـ
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ومكتبتا إن أمكن. ويمكن للمحقـق لتو ـي  دور تالمذتـا ومريديـا إيـراد فائمـة بظسـما  

ا علـ  كثـر،م ومنـزلتهم، وذكـر معيـار كثافـة االستشـهاد  أي عـدد  تالمذتا  وذلك تظكيد 

 االستشهادات التي أوردها تالمذتا نقال  عنا يف م لفا،م. 

ألبنة الخلق هي شهود الحـق  أفـوال العلمـا  المعاصـرين  علماء هيج:أقوال ال )د(

للعالم شهادث صدق يف حقا خاصة لو كان ه ال  العلما  عدوال  يف أفـوالهم. فـال بـد مـن 

 ذكر أفوالهم ودراستها. 

يذكر المحقـق م لفـات العـالم صـاح  المخطـوط،  )ه( مؤلفاتج وإنتاجج العلمي:

ها يف المكتبـات إن أمكـن، ومـا حقـق منهـا ويـذكر بيانـات وأماكن وجودها، وأرفام حفت

 نشرها، ويذكر منها الذي ما زال مخطوط ا لم يحقق بعد. 

تتـدخل البياسـة، شـئنا أم  )و( الحيا  السياسية يف عصره والبيئة العلمية المحيطـة:

أبينــا، يف جميــد نــواحي الحيــاث ســوا  مــن فريــ  أم بعيــد، ومــن ثــم وجــ  علينــا عــرض 

لحياث البياسية، ولكـن مـن خـالل عالفـة العـالم بالحـاكم، إن وجـدت، ولـيس جوان  ا

ا للعالم فقط.  عرض سيرث هذا الحاكم أو ذلك عل  اعتبار أنا كان معاصر 

تتض  منزلة الم لف يف الفن الذي ألف فيا مـن خـالل  )ز( منزلة المؤل  يف الفن:

لتاليين عليا بالشرح والتو ـي ؟! م لفاتا هل كانف م لفاتا أصوال  تم تناولها الم لفين ا

 أم كانف م لفاتا مجرد تناول بالشرح لبعد الم لفات األخرم البابقة عليا.

 الترتيب النسبي لمصادر الترجمة للمؤل : -

هناك بعص المصادر والمراجد تعلو مرتبتهـا علـ  بعـد، يجـ  أن يلتفـف إليهـا  

 المحقق، وهي بالرتتي  كما يلي  

 م لف نفبا المرتجم فيها عن نفبا.و أعالها كت  ال1ا
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 و ما كتبا تالميذا عنا.2ا

و من كان يف عصر الم لف أو فري  من عصرا، ويمتد عصر الم لف من عشـر 3ا

 سنوات إل  خمبة عشر سنة بعد وفاث الم لف.

ومثرت أن أذكر ذلك للمحقق  ألن هناك الكثيـر مـن مبتـدئي المحققـين يعتمـدون 

من معجم الم لفين لعمر ر ا كحالة، مكتفين بذلك عن إيراد  عل  إيراد الرتجمة للعالم

 ترجمات كتبها الم لف عن نفبا يف بعد األثبات الخاصة با.

)ثال  ــا( تعريــ  بالكتــاب المخطــوط وأهميتــجو صــحة نســبتج لمؤلفــجو وعالقــة 

 الكتاب بكتب أخرع للمؤل :

هي شرح  يو   المحقق عالفة النص المحقق بالم لفات األخرم للم لف، هل

ا لها؟ أم هو م لف مبتقل بذات عن الم لفات األخرم؟  ألحدها أم مختصر 

 )أ( منهج الكتاب: 

 المنهج المتبع يف العلوم المختلفة:

تعني لفتة منهت يف اللغة الطريق الوا   الذي سلكا المر  للوصـول إلـ  حقيقـة 

ــا، وفــد ورد ذكرهــا يف القــرمن الكــريم يف فولــا تعــال َعة  لُِكــلٍّ َج ﴿   م نَــا مِــن ُكم  ِشــر  َعل 

ا . ظهر المنهت يف م لفات العلما  العرض والمبلمين يف العديـد مـن العلـوم (1)﴾َومِن َهاج 

يف  (2)م 123/ ـهـ 311ومنها  يف علم الط  نجد أبا بكر محمد بن زكريا الرازي المتوي 

إلـ  القـدم كتابا الحاوي يف الط  يبدأ بذكر األمراض التي تعـرض لإلنبـان مـن الـرأس 

م يف بدايـة كتابـا معجـم 1221/ ـهـ929ونجـد يـافوت الحمـوي المتـوي  عل  الرتتيـ ،

                                                 
 .48ية اآل   جز  منو سورث المائدث1ا

 .324ص  ،3،  م 1113 /هـ  1414، بيروت، 1كحالة، م سبة الرسالة، ط  عمر ر ا ،معجم الم لفين و2ا
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واستقصــيف لـك الفوائــد جلهـا أو كلهــا، وملكتـك عفــوا صـفوا عقــدها < البلـدان يـذكر 

وحلها، حت  لقد ذكرت أشيا  كثيرث تظباها العقـول، وتنفـر عنهـا طبـال مـن لـا محصـول، 

، وتنافرها عن المشاهدات المعروفـة، وإن كـان ال يبـتعتم لبعدها عن العادات المظلوفة

شي  مد فدرث الخالق وحيل المخلوق، وأنا مرتاض هبا، نافر عنها مت   إلـ  فارئهـا مـن 

ا عل  إحراز الفوائد، وطلب ا لتحصيل القالئد منهـا والفرائـد،  صحتها  ألنني كتبتها حرص 

ا فقد أخذنا منها بنصـي  المصـي ،  وإن كانـف بـاطال  فلهـا يف الحـق شـرك فإن كانف حق 

فظنا صادق يف إيرادها كما أورد،ا  لتعرف مـا فيـل يف  ،ونصي   ألنني نقلتها كما وجد،ا

ا كان أو باطال   ا فط  الدين محمود بن مبعود بن مصل  الـدين . (1)>ذلك حق  ونجد أيض 

 >فعلف فال تلـم< يف علم الفلك بعنوان ، لا رسالة (2)م1311/ ـه712الشيرازي المتوي 
 ورد يف مقدمتها  

أما بعد حمد اهلل خالق األفالك ومديرها... فإن أحو  خلـق اهلل إليـا محمـود بـن <

 كتـاض مـن نوابـ  الملـوان... سـماا  تبيـان 
َّ
مبعود... الشيرازي... يقول ... فد وفد إلي

بيـان مقاصد التذكرث، سـل  فيـا كتـاض التحفـة الشـاهية مجـاهرث.. والعجـ  أنـا سـماا ت

مقاصد التذكرث مد أنا لم يبين شيئ ا من المقاصد المقصودث من التذكرث، بل بين شيئ ا مـن 

المفاسد المتخيلة من التحفة... ويقال لمثل هذا الجاهل إذا كنف تجهل ما تنقلـا... فمـا 

الـذي ا ـطرك إلــ  تكلـف هـذا الشــرح... وألن النـاس يف زماننـا يقتصــرون علـ  جمــد 

ة ما فيها... وأخشـ  أن يجـرم العـادث يف شـرحا بمثـل ذلـك فينتشـر الكت ... دون معرف

ـا كمـا عمـل هـو بالتحفـة،  شرا... ولكن لَِئال يتن بي ظان أين أخرص عليـا تعصـب ا وحنق 

ــون. ــي التن ــذلك عن ــي ب ــد ألنف ــاض مــن دســتورا، ويجل ــك الكت . >..أردت أن ينبــخ ذل
                                                 

يــافوت بــن عبــد اهلل الحمــوي الرومــي البغــدادي، دار صــادر،  معجــم البلــدان، شــهاض الــدين أبــو عبــد اهلل و1ا

 . 12م، المجلد األول، ص 1177=ـه1317لبنان،  -بيروت

 .832ص ،3مرجد سابق،   ،معجم الم لفين و2ا
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أخـذ  >فعلـف فـال تلـم< والشتمال هـذا ابمـال  علـ  كلمـات فيهـا بعـد الجفـا  سـميتا

الشيرازي يورد عبارات التحفـة الشـاهية، ويـورد مـا أوردا الم لـف مـن شـرح خطـظ ومـا 

 زعما من ظنون ثم يورد الشرح الصحي  أللفاظ التحفة بطول تظلفا للمخطوطة.

 )ب( الغرض من تألي  الكتاب:

ا يف مق دمات شرل الم لفون يف تو ي  سب  تظليفا لم لفا،م، وذلك وا   دائم 

 المخطوطات التي ي لفوهنا، وتكون بعد كلمة اأما بعدو.

 )ج( بناؤه وترتيب مادتج:

يذكر المحقق بنا  الكتاض وترتي  مادتا سوا  من حيـل عـدد األجـزا  واألبـواض 

ا لكتاض مخر فهل هو شرح بالمعن  أم شرح بالقول؟! إل  وير  والفصول، وإذا كان شرح 

 تي يبتعملها الم لف يف ذلك المخطوط. ذلك من التقبيمات واألسالي  ال

 )د( شواهده وآراؤه:

يذكر المحقق ما إذا كانف الشواهد التي يوردها الم لف هـي بـالنص أم بـالمعن ، 

وإذا كانف بالنص فعليا أن يـورد مكاهنـا يف الـنص المنقـول منـا، كمـا يـذكر إذا مـا كانـف 

 مراؤا مطابقة أم مخالفة آلرا  أستاتذتا وشيوخا.

 مصادر هذا الكتاب:  )هـ(

تتضمن مصادر الكتاض البمال والوجادث، ولكي نتبين مالم  كل منهما فعلينـا أن 

هـو سـمال الـراوي مـن لفـ  الشـيخ، والشـيخ مـن لفـ   السماع:نعرف معن  كل  منهما  

َجاَدُ :. (1)شيخا وهكذا ثينو  اسٌم لمـا ُأخـذ مـن العلـم مـن  اْلو  اسم، ايف اصطالح المحدِّ

                                                 
 .http://www.almaany.com/ar/dict/ar و1ا 
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، من وير سمالي وال إِجازث وال ُمناولة، والجمد  ِوجاد  االحديلو اسم لما ُأِخـَذ  َصحيفةي

 .(1)من العلم من صحيفة من وير سمال وال إجازث وال مناولة

ا( تتبع سلسلة الةروح وأهمية الكتاب يف عصره:  )رابع 

يو   المحقق هـل المخطـوط نـص مفـرد، أم حتـي باعتنـا  وشـروح الالحقـين 

 يذ الم لف والعلما  التالين عليا.عليا من تالم

ا( منهج اْلُمَحقِّق يف التحقيق وهوامش التحقيق:  )خامس 

يو   المحقق الخطوات التي سار عليها  ليحول الـنص المخطـوط مـن صـورتا 

ــا  مثـــل النبــخ والمقابلـــة واســتخرا  األعـــالم  المخطوطــة حتـــ  أصــب  كتاب ـــا محقق 

مــن مشــتمالت التحقيــق، وهــل عــول  والمصــطلحات وأســما  المــدن، إلــ  ويــر ذلــك

المحقــق علــ  طريقــة التلفيــق بــين النبــخ؟ أم اعتمــد علــ  نبــخة واحــدث بمثابــة نبــخة 

األصل وفارن بافي النبخ عليها؟ كل هذا النقاط يج  أن يـذكرها المحقـق يف المـنهت. 

ا لتو ي  هذا النقطة   وسوف أورد نموذج 

ين النبـخ المعتمـدث يف التحقيـق، اشتملف هوامح التحقيق عل  نتائت المقابلة بـ<

ق يف هـوامح التحقيـق عـدث رمـوز سـيوردها فيمـا بعـد، وفـد تحـرم  كما استخدم ال ُمحقِّ

ق األمانة والص  يف مقابلتا لهذا النص، ومنهت المقابلة هنا لم يعتمـد علـ  نبـخة  ال ُمحقِّ

ـق علـ  النبـخ المعتمـدث  ليخـر  الـنص المحقـق  أصل يصح  عليها، بل اعتمد ال ُمحقِّ

ـق يف النبـخة ايو مـن إيـرادا لنهايـات  إل  النور يف دفة بالغة، وأما ما اعتمد عليـا ال ُمحقِّ

ــوامح  ــوجز اب ــافات وه ــذا النبــخة وشــدث و ــوحها، ون ــدم ه ــذلك لق األوراق  ف

 التحقيق يف تحقيق نص مخطوط اعنوان المخطوطو  فيما يلي  

و نبخ المخطوطة ومقابلتها وإثبات الفرو  ق بين النبخ يف الهوامح.اأوال 

                                                 
 (1(http://www.almaany.com/ar/dict/ar. 
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ــة أو فاصــلة  ــف فواصــل كتابي ــيم، ســوا  كان ــات الرتف ــام بو ــد عالم ــاو القي اثاني 

وويرها، ممـا تشـتمل عليـا عالمـات الرتفـيم، وتقبـيم الـنص إلـ  فقـرات  حتـ  يبـهل 

دراســتها وفرا ،ــا كمــا هــو متبــد يف فواعــد الطباعــة والنشــر الحديثــة، وكــذلك اســتبدال 

لمبـتخدمة يف الرتفـيم باألعــداد المتعـارف عليهـا حـديث ا، وفـد أشــار الحـروف القديمـة ا

ق إليها كلٌّ يف مو عا.   ال ُمحقِّ

 اثالث او استبدال اليا  بالهمزث واتبال فواعد ابمال  الحديثة يف ذلك.

او إصالح بعد األخطا  التي ذكرها النبـاخ، وإ ـافة بعـد الكلمـات مـن  ارابع 

ق إذا لزم إصالح ا لمعن  أو العبارث، وفـد كـان ذلـك يف القليـل مـن الموا ـد وفـد ال ُمحقِّ

 أشرُت إليها.

او إدرا  العناوين الخاصة ببعد الفقرات والتي أهملها الم لف يف معتم  اخامب 

] [، حت  أو   أن هذا العناوين مو وعة  األحيان، وفد و عتها بين فوسين معكوفين

ا للــن ا وتحديــد  ــق تو ــيح  َبــل  ال ُمحقِّ
ص، ومــا عــدا ذلــك فقــد أثبتنــاا كمــا يف النبــخ مــن فِ

 الخطية. 

او تخريت اآليات بالعزو إل  اسم البورث ورفم اآلية.  اسادس 

او تخريت األحاديل من أمهات كت  البنة.  اسابع 

ــاو ترجمــة الرجــال واألعــالم بــالرجول إلــ  كتــ  البــير والــرتاجم، وفــد ال  اثامن 

 ألنني لم أفف لهم عل  ترجمة. أترجم لبعد األعالم إما لشهر،م، وإما 

او و د مقدمة تتناس  مد مو ول الكتاض محل التحقيق.  اتاسع 

او تجويد و بط كثير من الكلمات والنَِّب .  اعاشر 

 االحادي عشرو عمل ترجمة لم لف الكتاض تتضمن النقاط البابقة العرض.
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ـــروح للمصـــطلحات  ـــات والش ـــد التعليق ـــق بع ـــرو و ـــد ال ُمحقِّ ـــاين عش االث

والمفردات الواردث يف النص والتي وجـد،ا  ـرورية، وفـد رجعـُف يف شـرح المفـردات 

ــق هــذا المصــادر  والمصــطلحات إلــ  كثيــر مــن المصــادر والمراجــد، وفــد ذكــر ال ُمحقِّ

والمراجد بتوثيقها كامال  للمرث األولـ ، ويكتفـي بابشـارث إليهـا إذا وردت بعـد ذلـك يف 

بابشارث إل  أهمها مما كثر االعتماد عليا يف النص هوامح النص المحقق، ونكتفي هنا 

 المحقق 

 و لبان العرض، البن منتور المصري.1ا

 و معجم األلفاظ الفارسية المعربة، للبيد أدي شير.2ا

 و الحاوي يف الط ، للرازي.3ا

 و القانون يف الط ، البن سينا.4ا

 و الجامد لمفردات األوذية واألدوية، البن البيطار.5ا

 تفبير كتاض دياسقوريدس، البن البيطار.  و9ا

 و المعتمد يف األدوية المفردث، للملك المتفر.7ا

 و تذكرث أولي األلباض، لداود األنطاكي.8ا

 و الشامل يف الصناعة الطبية، لعال  الدين اابن النفيسو القرشي.1ا 

 و كتاض الما ، األزدي.12ا

ات العلوم، أحمـد بـن مصـطف  و مفتاح البعادث ومصباح البيادث يف مو وع11ا

 الشهير بطاش ك م زادا.

 و المنجد يف اللغة، دار المشرق، بيروت.12ا 

 و التنوير يف االصطالحات الطبية، أبو منصور الحبن بن نوح القمري. 13ا
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ا للتعريف الـذي ورد يف  ق يف كثير من المصطلحات أن يورد اختصار  حاول ال ُمحقِّ

بالمعن ، فلقد امتـدت تعريفـات بعـد المصـطلحات إلـ  مرجد أو أكثر بشكل ال يخل 

عــدث صــفحات فكــان مــن الصــع  بــل مــن المبــتحيل إيرادهــا  حتــ  ال يخــر  الــنص 

ق بـإيراد  هبوامشا عن الحد الطبيعي، فإنَّ ما فل وكف  خير مما كثر وأله ، فاكتف  ال ُمحقِّ

رُت إل  ذلـك يف تعريف موجز للمصطل  بقدر ابمكان بشكل ال يخل بالمعن ، وفد أش

هوامح التحقيق إما باستخدام كلمـة  بتصـرف، أو إلـخ، أو إحالـة لمزيـد مـن التفصـيل، 

ا للفائدث، ومراعـاث  ا  وذلك تتميم  ويذكر اسم المرجد اآلخر الذي ورد با المصطل  أيض 

 لألمانة وفواعد البحل العلمي.

ق التحقيق بفهـارس للـنص المحقـق  االثالل عشرو و د الفهارس  اختتم ال ُمحقِّ

ـا للمصـطلحات،  ـا لألبيـات الشـعرية، فهرس  ا لآليـات القرمنيـة، فهرس  وفد شملف  فهرس 

ـق  ـا للم لفـات العلميـة... إلـخ، كمـا أورد ال ُمحقِّ ا للبلـدان، فهرس  ا لألعالم، فهرس  فهرس 

و وذلــك لتحديــد الصــفحة وتبــهيال  ارفـم الصــفحة التــي ورد هبــا التعريــف بـين فوســين 

 .(1)>لتي والب ا ما تكون يف المرث األول  لورود المصطل  يف النصللقار ، وا

ا( وص  للنسط المعتمد  يف التحقيقو والرموز المستخدمة:  )سادس 

 : وص  النسط الخطية( 1)

يف هذا الوصف يصي  المحقق فقرث تتضـمن البيانـات التاليـة  حالـة النبـخة، رمـز 

ــا، مكــان ــا  النبــخة، مصــدر النبــخة المصــورث، ورفمه إن <أصــل المخطوطــة، ورفمه

، اسم الناسخ، مكان النبخ، تاريخ النبخ، نـول الخـط، عـدد األوراق والبـطور، >أمكن

وعدد الكلمات يف البطر التقريبي، مقاس المخطوطـة األصـلية إذا ورد ببطافـة الفهرسـة 

                                                 
سري الدين العلفـي، دراسـة وتحقيـق د. شـريف علـي األنصـاري  دار كفاية األري  عن مشاورث الطبي ،  و1ا

 وما بعدها. 28م، ص 2211الكت  والوثائق المصرية، القاهرث، 
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 يف النبخة المصورث، ذكر ما إذا كانف النبخة مجددث أم ال، ذكـر التملكـات، الوففيـات،

ــا شــافيوا مثــرت أن أوردا  البــماعات، ابجــازات، وأورد الــدكتور عبــد اهلل عبــيالن كالم 

 لتمام الفائدث  فيذكر 

 ويقتضي الموفف هنا أن يشتمل الوصف عل  ما يظ  <

ـا إذا كانـف يف حـوزث أحـد األفـراد،  -أ ا، ومكتبة، أو شخص  ذكر مصدر النبخة بلد 

ا عليا كي يعـ  مد النص عل  الرفم الذي تحملا يف مك ا متفق  ان وجودها، وإعطاؤها رمز 

 با عنها يف أثنا  عملية المقابلة والتحقيق.

وصف الورفة األول  بما فيها من عنوان الكتاض، واسم م لفا، وما ُحّلَيف با  -ض

 من تمليكات وسماعات، وفرا ات، وما يوجد عليها من أختام.

جود، وإذا لم يوجد يتم التنبيا عل  عدد أوراق المخطوطة، ونول الرتفيم المو - 

ذلك، وبيان ما إذا كانف  من مجموعة أم ال، مد ابشارث إل  ما فد يوجـد مـن خلـط يف 

ا، وإذا كانـف النبـخة التـي بـين  ترتي  األوراق إن وجد، ثم فياس الصفحة طوال  وعر  

تبـة يديك نبخة مصورث من المخطوط فيمكنك الرجول لبطافة الفهرسـة أو فهـرس المك

 لتو ي  مقاس الصفحة، وذكر ما تشتمل عليا كل صفحة من سطور.

نول الخط، وهل هو بقلم واحد أم مختلف، وهل ميزت العناوين بخط مغاير،  -د

 ونول المداد وألوانا، ونول الورق اإن أمكنو، وجودث الخط من عدمها.

وطة وموفف أبرز التواهر ابمالئية المتبعة يف الرسم الذي جرت عليا المخط -هـ

 المحقق منا.

ــات  -و ــل التعقيب ــة مث ــن خــالل المخطوط ــر م ــي تته ــة الت المصــطلحات الكتابي

 وابحاالت، والرموز، والمختصرات، وعالمات البقط، والتضبي  والتحشية.
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ما يوجد عل  النبخة من فرا ات وسمال، أو مـا يـوحي بالمقابلـة والتصـحي   -ز

 ثنايا األوراق. يف الورفة األول ، أو األخيرث، أو يف

أسلوض النبخة يف الضبط بالشكل من حيل تشكيل النص بظكملا، أم افتصار  -ح

 التشكيل عل  العناوين وبعد العناوين الملغزث، والتمام والصحة من عدمها.

بيان ما يعتور النبخة من تصحيفات وتحريفات، أو البالمة مـن ذلـك، ومـن  -ط

 ا.حيل تمامها، أو نقصها، و وحها من عدم

بيان ما فد يطرأ عل  النبخة من عوادي الزمن كالتآكل والخرم ومثار األر ة  -ي

 والرطوبة، وعمليات الرتميم، وبيان إذا ما كانف نبخة مجددث أم فديمة.

ا با يف خاتمة النبخة، وكذلك طريقـة  -ك النص عل  تاريخ النبخ إذا كان مصرح 

كمـال باشـا، أو االجتهـاد يف الوصـول  كتابتا إن كان ورد بحباض الجمـل أو بطريقـة ابـن

إليا مـن خـالل الخـ ث والدرايـة بـالخطوط القديمـة، وأنواعهـا، وتقـدير أزماهنـا، وأنـوال 

الورق، والزمن الذي يقدر لا، ومن خالل بعد التمليكات، والبماعات الم رخـة ممـا 

يـا مـن ي دي إل  تحديد زمن تقريبـي لتـاريخ النبـخ مـد االنتبـاا للتـاريخ المنصـوص عل

حيل مدم مال متا للخـط والـورق، وفـدم النبـخة مـن عدمـا، حيـل إن بعـد النبـاخ 

المتظخرين فد ينقل النبخة بتاريخها المبطر عليها، وإذا ذكر الناسخ فال بد مـن التعـرف 

ا من العلما  المـذكورين بـالعلم، والتبحـر فيـا، ممـا  عليا، والرتجمة لا  لعلا يكون واحد 

 وطة وفيمتها.يزيد يف أهمية المخط

و د نمـاذ  مصـورث مـن المخطوطـات المعتمـدث يف التحقيـق بعـد وصـفها،  -ل

وتكون ممثلة لصفحة العنوان، وصفحة المقدمة، والخاتمة، وصـور لـبعد البـماعات 

ا مهما يدل علـ  فيمـة النبـخة  والقرا ات إن وجدت، أو أية صفحة أخرم تحمل عنصر 

 وأهميتها.
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 .(1)>مقدمة، والخاتمةإيراد بعد البطور من ال -م

 مثال عل  ذكر مقدمة وخاتمة المخطوطة، وخاتمة الناسخ. 

 النسخة ع: 

تحـف  محفوظـةجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، وهـي  مكتبةهي نبخة  

إسماعيل بن علي بـن علـي البـعدين األزهـري  كتبهاجيدث،  نبخة، وهي 441رفم حف 

يف عشرين شهر صفر الخيـر الـذي  يوم الثالثا يف  معتاد بقلمالجيزاوي المالكي الصاوي 

ورفـة االورفـة صـفحتانو مـن القطـد  451النبـخة  تضـمهجريـة،  1275هو مـن شـهور 

سم، عل  ما ذكر يف بطافة الفهرسة المختصـرث يف أول  18× 25 مقاس الورفةالمتوسط، 

ا 23المخطوط، تحتوي كل صفحة عل   مـة كل ثالثة عشر، ويحتوي كل سطر عل  سطر 

 تقريب ا. هبا مثار رطوبة، كتبف العناوين والفواصل بالمداد األحمر.

 أول المخطوط: 

ببم اهلل الـرحمن الـرحيم... الحمـد هلل الـذي بعـل علـ  رأس كـل مائـة سـنة مـن 

يجدد لهـذا األمـة أمـر دينهـا... هـذا كتـاض أودعـف فيـا مـن الكلـم النبويـة الوفـا ، ومـن 

ا افتصـرت  فيـا علـ  األحاديـل الـوجيزث... وسـميتا  الجـامد الحكم المصطفوية صنوف 

 الصغير يف حديل البشير النذير...

 خاتمة المؤل : 

هذا مخر كتاض الجامد الصغير من حديل البشير النذير فـال م لفـا... فروـف مـن 

أحبــن اهلل خاتمتنــا... والحمــد هلل رض  هـــ 127ربيــد األول ســنة  28تظليفـا يــوم االثنــين 

 العالمين.

                                                 
 .243، 242انتر  تحقيق المخطوطات بين الوافد والنهت األمثل، مرجد سابق، ص ص  و1ا
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 الناسط: خاتمة 

وكان الفراغ من نبخا يوم الثالثا  يف عشرين شهر صفر الخير الذي هو من شهور 

خمبة وسبعين ومائتين وألـف مـن الهجـرث النبويـة ... وذلـك علـ  يـد أفقـر  1275سنة 

 العباد...

 إسماعيل بن علي بن

 الحا  علي البعدين

ا المالكي  األزهري الجيزاوي بلد 

 مذهب ا الصاوي طريقة ...

 مين.م

 :رموز التحقيق( 2)

بعد أن ينتهي المحقق من وصف النبخ الخطية التي اعتمد عليها يف تحقيقا لنص 

المخطوط، عليا أن يذكر رموز التحقيق، وهي تشمل الرموز التي استخدمها المحقـق يف 

تحقيقا للنص فمثال   نجدا رمز بحدم النبخ الخطية برمز معـين فيـذكر الرمـز، ويـذكر 

 بة التي صور منها نبخة المخطوطة، مثال اسم المكت

 .8باشا الجليلي بالموصل، برفم  يحي ي  مكتبة مدرسة 

 . 811، بمدريد بظسبانيا، برفم ابسكوريالس  مكتبة دير  

 و   األرفام والتعريفات الواردث يف اختالف النبخ.ا

 المحقق.   كلمة أو عبارث أو العناوين أو أرفام األوراق المو وعة من فَِبل  ] [

   كلمة أو عبارث سافطة.  - 

 +   كلمة أو عبارث زائدث يف نبخة. 
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ا( مالحظات التحقيق:  )سابع 

يضــد المحقــق المالحتــات التــي يريــد أن يوردهــا لقــرا  الــنص المحقــق، والتــي 

الحتها أثنا  تحقيقا للمخطوط  فمثال  فد يجد أن إحدم النبخ مختلطة األوراق، وفـام 

رتي  الصفحات فعليا أن ينبا عل  ذلك. فـد يجـد المحقـق العديـد مـن المحقق بإعادث ت

األمــور المتشــاهبة بــين بعــد النبــخ  ومــن هــذا األمــور المتشــاهبة األخطــا ، والزيــادث 

والنقصان، واألماكن البيضا  يف المتن، فهذا دليل عل  أن هذا المخطوطات نبخف من 

ة يف فئات، ويرمز لها برمز واحـد نبخة واحدث، ولهذا تجمد هذا المخطوطات المتشاهب

 عل  أهنا مجموعة واحدث عند المقابلة بين النبخ. 

 )ثامن ا( نماذج المخطوطات:

يضد المحقق نماذ  للمخطوطات التي اعتمد عليهـا يف تحقيقـا للـنص المحقـق، 

حيل يضد صورث لصفحة الغالف وصورث لبداية المخطوط وصورث لخاتمة المخطـوط 

 سفل كل صفحة  مثال  مد ذكر بيان ذلك أ

 الورفة األول  من النبخة ايو صفحة العنوان.

 الورفة الثانية من النبخة ايو بداية المخطوط.

 الورفة األخيرث من النبخة ايو هناية المخطوط.

 :الخاتمة

يف خاتمة هذا البحل أود التظكيد عل  عدث أمور تتعلق بمو ول البحل وأوجزها 

 فيما يلي 

ــة ا1ا  ــد مقدم ــق و تع ــك ألن شخصــية المحق ــة  وذل ــور المهم ــن األم ــق م لتحقي

وإمكانياتا العلمية تتهر من خاللها، كما أن أي تقصير فيها يعد عـوار بـالتحقيق ومحقـق 

 النص.
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ا مــا اهــتم المحقــق بتحقيــق المخطــوط والكشــافات، ولــم يــول مقدمــة 2ا و كثيــر 

فـرا ث الدراسـة دون أن  التحقيق االدراسةو الجهد الكايف، مما جعل القار  ينصرف بعـد

 يلقي نترث واحدث عل  تحقيق النص أو الكشافات.

و عل  المحقـق أن يعلـم أن مقدمـة التحقيـق، والتـي يـتم صـياوتها علـ  النحـو 3ا

البابق، تكت  بعد االنتها  من تحقيق النص كامال   وذلـك حتـ  يلـم المحقـق بظسـلوض 

 ا مما ورد يف النص المحقق.الم لف وبجميد النتريات العلمية والرتجمات وويره

 واهلل من ورا  القصد

 

* * * * 

 

 المراجع المستخدمة يف البحث
 

تحقيق المخطوطات بـين الوافـد والـنهت األمثـل  د. عبـد اهلل بـن عبـد الـرحيم عبـيالن،  -

 م.1114هـ = 1415مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 

 هـ.1412، القاهرث،5بنة، طتحقيق النصوص ونشرها  عبد البالم هارون، مكتبة ال -

ألري  عن مشاورث الطبي   سري الدين العلفي، دراسة وتحقيـق د. شـريف علـي كفاية ا -

 م.2211األنصاري  دار الكت  والوثائق المصرية، القاهرث، 

لبان العرض  ابن منتور، تصحي   أمين محمد عبد الوهاض ومحمد الصادق العبيـدي،  -

 . 3  لبنان، –، بيروت 3التاريخ العربي، ط دار إحيا  الرتايف العربي وم سبة
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معجم البلدان  شهاض الدين أبو عبد اهلل يافوت بن عبد اهلل الحمـوي الرومـي البغـدادي،  -

 م، المجلد األول.1177=ـه1317لبنان،  -دار صادر، بيروت

هــ /  1414لبنـان،  -، بيـروت1معجم الم لفين  عمر ر ا كحالة، م سبة الرسـالة، ط  -

 . 3 م،  1113

معجم مصطلحات المخطوط العربي افـاموس كوديكولـوجيو  د. أحمـد شـوفي بنبـين  -

 م.2225، الرباط، 3ومصطف  طوبي، الخزانة الحبينية، ط

  

- http://www.almaany.com/ar/dict/ar. 

-  http://www.almaany.com/ar/dict/ar. 

 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar
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  -يط س    الوَ لِّ ؤَ أو عمل المُ -ريد ْج التَّ 

 ودوره يف حفظ نصوص التراث العربي المخطوط

 

 محمد بولعياض                                                                                         

 أستاذ بالمرمز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

 ـ سوس ماسة ـ الفرع اإلقليمي طاطا                                                                        

 

 مقدمة

يتميز الرتايف العربي ابسالمي بغن  التظليف وتنوعا وكثـرث أصـنافا، يعـرف ذلـك 

كل خبير با متمرس بقضاياا، ويتهر جليا لكل مطالد لفهارس الكت ، والببليوورافيـات 

اهبهما مــن المــدونات التــي ،ــتم هبــذا الجانــ  ممــا تزخــر بــا المكتبــة المختلفــة، ومــا شــ

  .، ووير ذلك.الرتاثية  كالمعاجم، واألثبات، والمشيخات، وال امت.

ِفين عل  مصنَّف واحد فيما  َفين أو عدد من المَ لِّ ومن متاهر هذا الغن  توارد ُمَ لِّ

ف تتـافرت مـد سـمة التـظليف يمكن تصنيفا إلـ  أربعـة ظـواهر مـن التعـاون علـ  التـظلي

الفردي الغالبة عل  كت  الرتايف بونا  المكتبة الرتاثية، والحفاظ عل  نصوصها، وهذا 

 التواهر هي  

  والمراد هبـا أن يتـول  م لِّـف إتمـام مـا بـدأا م لِّـف فبلـا   ظاهرث الم لف الثاين

ي الثاين عل  األول إتماما من الداخل بظن يشكال نصا واحدا، ال إتماما خارجيا حيل ينبن
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كاالســتدراك مــد اســتقالل كــل منهمــا  إذ مثــل هــذا كثيــر يف الــرتايف يتخــذ صــورا عــدث 

ــذييل  ــدين البــيوطي ات...والتهــذي ، والت  هـــو111، فــالمراد األول كإتمــام جــالل ال

، (1)>تفبــير الجاللــين<هـــو فبلــا فبــمي 894التفبــير الــذي بــدأا الجــالل المحلــي ات

،ــذي  <هـــو المبــم  742كتــاض المــزي ات هـــو792ات يوكإتمــام الحــاف  مغلطــا

  ففي كشف التنـون  >إكمال ،ذي  الكمال<بكتابا المبم   >الكمال يف أسما  الرجال

ا،ذي  الكمال للحاف  عبد الغني يف أسما  الرجالو للحاف  جمال الدين يوسـف بـن <

وكزيـادات  .(2)>يتالزكي المزي. فيل إنا لم يكتمل وأكملا عـال  الـدين مغلطـاي بـن فلـ

عبد اهلل بن أحمد بن حنبل عل  مبند والـدا، ألحقـف بالمبـند، وهـي ليبـف مـن روايـة 

  .أبيا

  وذلـك أن تتتـافر جهـود عـدد مـن المـ لفين، بنتـا   ظاهرث التظليف الجمـاعي

نص واحد يص  أن ينبـ  إلـيهم جميعـا  ال علـ  سـبيل االسـتدراك وال التـذييل، لكـن 

ص وير تام، سوا  أكانوا متعاصرين أم ال، ألن االستدراك والتـذييل عل  سبيل ابتمام لن

 .يظتيان بعد تمام النص األول وإهنائا من فبل م لفا

وفد يكون التتافر ليس عل  صورث ابتمام إنمـا علـ  صـورث المشـاركة والتعـاون 

 >المغـرض يف حلـ  المغـرض<عل  إنتا  النص من بدايتا إل  هنايتا، ومثـال األول كتـاض 
تتافرت جهود ستة من الم لفين عل  إخراجـا، خمبـة مـنهم مـن أسـرث واحـدث، وذلـك 

وفـد تـداولوا بـالتنقي  والتكميـل <، فـال الـدكتور كمـال عرفـات نبهـان (3)ع  زمن مديد

                                                 
ن تظليف جالل الدين محمـد بـن ، فمن أول التفبير إل  مخر سورث ابسرا . م1/445و انتر كشف التنون 1ا

ولمـا مـات أتمـا جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر البـيوطي هو 894أحمد المحلي الشافعي ات

 .هو111ات

 .2/1512و كشف التنون 2ا

 حيـل = 3/183و انتر نف  الطي  من وصـن األنـدلس الرطيـ  وذكـر وزيرهـا لبـان الـدين بـن الخطيـ  3ا
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واحدا بعد واحد وتقل  العنوان يف عدث صور حت  استقر عل  العنوان المـذكور سـابقا، 

، ومنـا (1)>عمل واحد ال تنفصل فيـا ذيـول عـن أصـولوفد امتز  جهدهم يف التظليف يف 

فيـل <أيضا مختصر خليل أشهر كت  المالكية بعد المدونة والموطظ، فـال الشـيخ علـيح 

مكـل المصـنف يف تــظليف المختصـر عشـرين ســنة وبيضـا إلـ  النكــاح، ووجـد بافيــا يف 

ي جملـة أوراق مبودث فجمعا أصحابا، وألف هبرام باض المقاصة منـا، وكمـل ابففهبـ

 .(2)>يبيرث ترك المصنف لها بيا ا

ومثــال النــول الثــاين كتــاض المدونــة يف الفقــا المــالكي التــي تتــافرت علــ  تظليفهــا 

هــو 242ات هــو وسـحنون بـن سـعيد التنـوخي213جهود كل مـن أسـد بـن الفـراتات

هـو  إذ الفكرث والخطوث األول  ألسد بن الفرات يف كتابـا 111وشيخهما ابن القاسم ات

لمعروف باألسدية، وهي التي تطـورت مـد سـحنون لتبـم  المدونـة ولينـدرس الـنص ا

األولي بعدها، وكل ذلك بإشراف الرجل الثاين يف المذه  المالكي، وهو عبد الـرحمن 

   .(3)بن القاسما

   ــف البــديل ــفظــاهرث الم لِّ  ،وذلــك بــظن تكــون المــادث العلميــة للــنص مــن م لِّ

فـا بـديال، أو تكـون فكـرث التـظليف وصياوتا وبناؤا الشكلي من م لِّ  ف مخـر  فيبـم  م لِّ

فـا  وتصورا الذهني من م لِّف ويكون ابنجـاز الفعلـي مـن فبـل ويـرا ويبـم  أيضـا م لِّ

هو 741بــديال، فمــن النــول األول شــرح الرســالة لعبــد الــرحمن بــن عفــان الجزولــيات

                                                 
سـنة مخرهـا سـنة  115الشظن تصنيف هذا الكتاض بـين سـتة أشـخاص يف  فيكفي األندلس يف هذا<= فال  

أحمـد بـن وابناا بن سعيد،  ملكعبد الوالحجاري، عبد اهلل بن إبراهيم والم لفون هم  أبو محمد  >945

  .علي بن موس ثم موس  بن محمد،  ثم محمد بن عبد الملك،وعبد الملك، 

 .374و عبقرية التظليف العربي ص  1ا

 .1/13 >من  الجليل يف شرح مختصر خليل<دمة و مق2ا

 وما بعدها. 384و راجد تطور المذه  المالكي يف الغرض ابسالمي حت  هناية العصر المرابطي الصفحة 3ا
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كتباهمـا لكـن عليهـا كـذلك، لـم يهو 791وتقييد تلميـذا يوسـف بـن عمـر األنفاسـي ات

سا هبما  فتول  تالميذ كل منهما جمد كالم الشيخ وكتابتا بعد وفاتا، نقل التنبكتـي يف  درَّ

إن تقييــدا وتقييــد الجزولــي ومــن يف معناهمــا ال <ترجمــة األنفاســي فــول الشــيخ زروق 

ومـن النـول الثـاين بعـد  .(1)>ينب  إليهم تظليفا، وإنما هي تقاييد بيد الطلبة زمن ابفرا 

ــد اهلل م ــن عب ــال الناصــري وه1224ات لفــات البــلطان ســيدي محمــد ب يف خــ   –  ف

فظشخص معـا جماعـة مـن علمـا  العصـر وأئمتـا  فكـان يملـي < –خروجا إل  الصويرث 

عليهم الحديل النبوي، وي لفونا عل  مقتض  إشارتا  منهم الفقيا العالمة المشارك أبو 

لغربـي الربـاطي، والفقيـا العالمـة المحقـق أبـو عبد اهلل محمد بن ابمام سيدي عبـد اهلل ا

عبد اهلل محمد المير البـالوي، والفقيـا الدراكـة أبـو عبـد اهلل محمـد الكامـل الرشـيدي، 

ه ال  أهل مجلبا الذين كانوا ي لفون  .والفقيا العالمة أبو زيد عبد الرحمن أبو خريص

لتـي جلبهـا مـن ويبردون ويخو ون فيمـا يجمعـا ويبـتخرجا مـن كتـ  الحـديل ا ،لا

 .(2)>المشرق

   والمـراد بـا مـا خـر  عـن الصـور المـذكورث أعـالا  إذ ظاهرث الم لِّف الوسـيط

ُتا بالم لف وافـد علـ  سـبيل المجـاز  فهـو لـيس م لفـا للـنص علـ  الحقيقـة، ووايـة  َنع 

إسهاما أن ُيخر  نصا لم لف فد أتم بناَ ا ليوصلا إل  القار  إنقاذا لا من الضـيال، وفـد 

م لا بمقدمـة مـن إنشـائا، وإن تصـرف كـان تصـرفا طفيفـا  فهـو وسـيط بـين الم لـف يقد

والقار ، وربما لهذا الملح  ذكر الفقيا المنوين عددا ممن هذا عملا  من الـورافين يف 

كتابا عن تاريخ الورافة المغربيـة، ومـد ذلـك فعملهـم ال يقـل أهميـة عـن عمـل الم لـف 

 .األصلي، كما سيظ  بيانا

                                                 
 .2/299 لمعرفة من ليس يف الديبا و كفاية المحتا  1ا

 .3/54االستقصا ألخبار دول المغرض األفص  و 2ا
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الذي هو مو ول هذا المقالة كمـا هـو ظـاهر > التجريد<ا التاهرث يقد وتحف هذ

من عنواهنا، والقصد إل  إبراز دور هذا النول من الم لفات يف خدمة الـرتايف المخطـوط 

والحفاظ عل  نصوصا، مد التمهيد لذلك بما يجلي الغموض عن المفهوم نفبـا ويبـين 

 .المراد با

 أوال: مفهوم التجريد:

وكــذلك  …َجــَرَد الشــيَ  يجــُردا جــردا وَجــَرَدُا  فَشــرا<  >ن العــرضلبــا<يف جــا  

َدا َتُا عنا. والمقشور َمجروٌد. <ويف الصحاح  (1)>َجرَّ وكل شي  فشرتا عن شي  فقد َجَرد 

، والرجـل األجـرد مـن ال شـعر (3)والتجريـد التعريـة والتشـذي  ،(2)>وما ُفِشَر عنا ُجراَدثٌ 

وسـمي الجـراد < ، ويف الجمهـرث(4)خرجف من لفائفها عل  جبدا، وتجردت البنبلة إذا

 .(5)>جرادا ألنا يجرد األرض فيظكل ما عليها

د» ملسو هيلع هللا ىلصوورد يف صفتا  َد <فـال صـاح  النهايـة   (6)«أنا كان أن ـور الُمَتَجـرَّ أي مـا ُجـرِّ

ِرَق الجبد  .(7)>عنا الثياض من جبدا وكشف، يريد أنا كان ُمش 

النقول كلها تفيد انتزال شي  من شـي ، وبـدو فداللة الجرد والتجريد حب  هذا 

 ظاهر شـي  بإزالـة مـا يبـرتا، وممـا هـو فريـ  جـدا مـن المعنـ  االصـطالحي للتجريـد 

                                                 

 .جردمادث   3/115و لبان العرض 1ا

 .مادث  جرد 2/455و الصحاح 2ا

 .2/459نفبا و 3ا

 .مادث  جرد 9/75و العين 4ا

 .مادث  جرد 1/449و جمهرث اللغة 5ا

أخرجـا الرتمـذي يف الشـمائل اص  ، ملسو هيلع هللا ىلصهو من لف  حديل هند بن أبي هالة الطويل يف وصف الرسـول و 6ا

 .وويرهما 1/289البيهقي يف دالئل النبوث اوو 8برفم  34

 . 1/259اية يف وري  الحديل و النه7ا
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جردوا القـرمن وال تلببـوا بـا مـا <فول ابن مبعود ر ي اهلل عنا  -مو ول هذا المقالة -

لعشور لئال ينشـظ فيل  أراد تجريدا عن النقط والفوات  وا<فال الزمخشري   (1)>ليس منا

ويف تـا  العـروس تعمـيم لهـذا المعنـ  علـ  كـل كتـاض، ، (2)>نح  فيرم أهنا من القـرمن

َد الكَِتـاَض والمصـحف َتجريـدا   لـم يضـبطا  أي َعـّراا مـن الضـبط والزيـادات <فال   جـرَّ

 .(3)>والفوات 

ــد  ــا  -والمقصــود بالتجري ــة ب ــ   -بحبــ  مــراد هــذا المقال أن يعمــد الكاتــ  إل

المثبتـة علـ  هـامح المـتن المحشـ  عليـا  ـ أو التعليقة أو التقريـر، أو النكـف ـ يةالحاش

فيبتخرجها جامعـا فيهـا بـين نـص الحاشـية وأطـراف الكـالم المحشـ  عليـا مـن المـتن 

المذكور، أو إل  التقييد المثبف عل  كناشة عالم فيبـتخرجا ويفـردا بتـظليف يعزلـا عـن 

ويـر أن التفريـد ، (5)، أو التفريـد(4)ة أيضـا بـالتخريتبقية محتويا،ا، وتبـم  هـذا العمليـ

يبتعمل فيما ال يـدل علـ  انتـزال شـي  مـن شـي  كتخصـيص مو ـول أو فضـية علميـة 

معنـ  ال ي ديـا التجريـد، وأمـا التخـريت فيبـتعمل  بتظليف مبتقل بعد أن لم يكـن، وهـو

يهمــا ألدا  اســتعماالت كثيــرث بعضــها بعيــد عــن هــذا البــياق، لــذلك يــرج  التجريــد عل

 .المعن  المذكور أعالا، فكان اعتمادا متعينا

وإن لم يكن تظليفا عل  الحقيقة لكنا أثبـف تـدخال  -أفصد التجريد –وهذا العمل 

لشخص مخر وير صاح  الحاشية أو التقييد، ولذلك فهو تابد للنص األول خادم لا  إذ 

                                                 

 .، وويرهما3/231، وابن أبي شيبة يف مصنفا 1/353أخرجا الط اين يف المعجم الكبير و 1ا

 .1/225و الفائق يف وري  الحديل 2ا

 .مادث  جرد 7/481و تا  العروس 3ا

 .128و انتر تاريخ الورافة المغربية ص 4ا

رث يف كتابا الضـو  الالمـد  منهـا فولـا حـين عـدد كتـ  جـالل و وهو ما استعملا ابمام البخاوي أكثر من م5ا

 .4/113الضو  الالمد انتر  >وحواشي عل  الرو ة أفردها أخوا يف مجلدين<الدين البلقيني 
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ُمنتِجـا بـالم لف الوسـيط  هو الذي يجعلا تصنيفا مبتقال، ويميل هذا المقـال إلـ  نعـف

لهذا االعتبار، وفد استعمل التجريد يف تراثنا استعماالت أخـرم يحبـن أن نبتحضـرها 

بيانا لها ولنميز عنها المعنـ  الـذي فـدمناا، والمقصـود أصـالة يف هـذا الصـفحات، فمـن 

 تلك ابطالفات 

    التجريد بمعن  الجز  المبتل من كتاض 

ونببتا إل  م لف األصل، وهـو  (1)فتطال جز  مناأي استخرا  كتاض من كتاض با

تصرف فليل يف الرتايف، إذ مضارا أكثـر مـن فوائـدا، بـل يمكـن القـول إنـا ال وجـا لـا إال 

هو م لفـا نفبـا، إذ يمكـن اعتبـار  -أي المبتل لا من أصلا -حين يكون المجرد للنص 

فـق رؤيـة تظليفيـة  صنيعا هذا تظليفا مبتقال حيل ارتظم أن يكون منفصـال عـن األصـل و

، أمـا إن كـان مـن (2)تماما كما يتجا أن يجمد متنين من تظليفا بعد تفرفهمـا لـذات البـب 

 ففيا محاذير عدث منها  -(3)وهو الشائد يف التآليف المعاصرث –وير الم لف 

                                                 
وفـد يكـون االختيـار <و هذا النول أدرجا صاح  عبقرية التظليف تحـف مبحـل االختيـار والمجانبـة، فـال 1ا

من النص فنا من فنون التظليف، أما االفتطال فهو مـن أعمـال التحريـر  وتجميد المواد من موا د متعددث

 .255ص   >والنشر وإن كان ال يخلو من االختيار الواعي والنترث العالمة يف أحيان كثيرث

زوائد مبند أحمد عل  الكت  البتة ثـم مبـند البـزار ثـم أبـي يعلـ  ثـم معجـم الطـ اين الكبيـر ثـم   مثالا و 2ا

اانتر الرسالة  محذوفة األسانيد >مجمد الزوائد<يف ، كلها لنور الدين الهيثمي، جمعها يراألوسط والصغ

 .و172ص  لبيان مشهور كت  البنة المشرفةالمبتطرفة 

زاد المعاد يف <وهو جز  من كتابا  >الط  النبوي<و انتر الم لفات المنبوبة البن القيم المبتلة من كتبا ك  3ا

جردا البيد صـديق حبـن خـان البوهبـالي، وهـو يف  >البول يف أفضية الرسول بلوغ<و >هدي خير العباد

، وانتر مثال ما نشـرا عيبـ  مقـاري يف كتـاض سـماا >أعالم الموفعين عن رض العالمين<األصل جز  من 

مو ناسبا إياا البن عاشر  2219امنشورات ألفا، الجزائر،  >مباد  التصوف وهوادي التعرف البن عاشر<

 >تـاريخ الخلفـا < شرح للجز  الثالل المتعلق بالتصـوف مـن منتومتـا الشـهيرث، وانتـر أيضـا وما هو إال
  صــفحة175م يف 2221ل بـدار الفجــر بالقـاهرث ســنة وطبــالمتحقيــق مسـيا كليبــان علـي بــارح لمغلطـاي ب

ث ونشـرت فبلـا شـق البـير >وتاريخ مـن بعـدا مـن الخلفـا  ابشارث إل  سيرث المصطف < كتابا من ااستلت

 .منفردا، ومثل هذا كثير جدا
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 تدمير وحدث الم لفات وتمزيق نبيجها. 

  الطبقـات م لفـا أن نخر  لكـل م لـف يف  -مثال-تكثيرها بال دال  إذ نبتطيد

يف البــيرث، ولكــل م لــف يف الحــديل كالبخــاري م لفــا يف المغــازي ومخــر يف البــيرث، 

وهكذا، ولكل م لف يف التـاريخ حبـ  الحوليـات أيضـا، بـل ولكـل م لـف يف الرجـال 

كـذلك، وهبـذا نفقـد للبـيرث حـين افتطاعهـا مـن هـذا المصـنفات  ملسو هيلع هللا ىلصُمفَتَت  بحياث النبـي 

إلـ  نمــط مـن التــظليف الخـاص وانطبعــف بخصائصــا  إذ  سـما،ا الخاصــة حـين انتمــف

هاهنا أربعة منـاهت يف كتابـة البـيرث متباينـة ومتمـايزث، وفـد يهـون األمـر حـين نحـتف  يف 

البن حبان من كتابا  ملسو هيلع هللا ىلصسيرث النبي <عنوان الجز  المبتل بالمصدر المبتل منا كالقول  

ألمــر ونتجنــ  علــ  تــرايف وبحــذف المصــدر كمــا يف األمثلــة المقدمــة يبــو  ا >،الثقــات

 .م لف من الم لفين، وعل  مناهت فن من الفنون

  تضليل الدارسين لرتايف المصنفين  إذ المعلـوم أن للمصـنف يف الكتـاض األم

منهجا معلنا أو مضمرا ولتظليفا سيافا وأسبابا، وألسلوبا وطريقتا فيا خصائص معلومة، 

ُتَكوهنـا هـذا العناصـر مجتمعـة  فـال والمبتل حينما ُيقتطـد مـن أصـلا يفقـد هويتـا التـي 

 .ايدري الدارس إل  أي شي  يحاكم

  التعمية عل  م رخي العلوم  وذلك بـالتلبيس علـيهم يف درك أسـبقية التـظليف

استقالال يف علم من العلوم، إذ ينتص  الجز  المبتل هنا عل  أنـا تـظليف مبـتقل، وهـو 

 .يف وافد األمر ليس كذلك

   التجريد من األسانيد 

بمعن  إيراد المتن المروي من كتاض مجردا عـن أسـانيدا، وهـذا شـائد مشـهور يف 

الــرتايف، يكــون الــداعي إليــا االختصــار، وتقريــ  المتــون إلــ  طالبيهــا ممــن ال يعتنــون 

ــك  ــال ذل ــل الجــامد الصــحي <باألســانيد، ومث ــد الصــري  ألحادي ــدي> التجري  للزبي
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نَا أحاديل الجامد الصحي  لإلمهو813ات ام البخاري من وير تكـرار مـد حـذف   َ مَّ

 .(1)>ليقرض انتوال الحديل من وير تع <األسانيد، فال 

   التجريد بمعن  استخرا  علم من علم 

وذلك بإبراز مكامن استقاللا من حيل المو ول والمنهت والمفـاهيم، وهـو أمـر 

محمـــود  فقـــد كانـــف علـــوم كثيـــرث فروعـــا مـــن علـــوم أخـــرم كالشـــمائل، والـــدالئل، 

صائص  كلها كانف فروعا من الحديل والبيرث فاسـتقلف، وكعلـم علـل الحـديل والخ

  .(2)كان فرعا من الجرح والتعديل فاستقل عنا

   التجريد بمعن  تخلية كتاض مما هو مدخول وليس منا 

وهو نول من التآليف المعروفة يف الرتايف، أوردا محمد صـديق خـان القنـوجي يف 

، ولعـل هـذا هـو (3)ف التي أوصـلها إلـ  سـتة عشـر نوعـاالنول الخامس من أنوال التصني

ولعل  ،(4)حين عد التجريد من عمليات التهذي > عبقرية التظليف العربي<مقصد م لف 

من يصف عمل ابن هشام يف البيرث بالتجريد  إذ صرح يف مقدمتها بما استبعد إياا يقصد 

 م  فـــال يف مقـــدمتها مـــن الـــنص كتـــاريخ األنبيـــا  مـــن مدم إلـــ  إبـــراهيم عليهمـــا البـــال

فيـا ذكـر،  ملسو هيلع هللا ىلصوتارك بعد ما يذكرا ابن إسحاق يف هذا الكتاض مما لـيس لرسـول اهلل ..<

وال نزل فيا من القـرمن شـي ، ولـيس سـببا لشـي  مـن هـذا الكتـاض، وال تفبـيرا لـا، وال 

شاهدا عليا، لما ذكرت من االختصار، وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم بالشـعر 

                                                 

 .13و التجريد الصري  ألحاديل الجامد الصحي  ص 1ا

 .31، وص 13ص  >جهود العلما  يف تصنيف البيرث النبوية يف القرنين الثامن والتاسد الهجريين<و راجد 2ا

 .122و أبجد العلوم ص  3ا

 .233و عبقرية التظليف العربي ص 4ا
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ا، وأشيا  بعضها يشند الحديل با، وبعد يبـو  بعـد النـاس ذكـرا، وبعـد لـم يعرفه

 .(1)>يقر لنا البكائي بروايتا

مِيِرّي  مـن هو 828ات ومن هذا المعنـ  فـول البـخاوي يف ترجمـة أبـي البقـا  الـدَّ

وحيــاث الحيــوان  وهــو نفــيس أجــادا وأكثــر  ..<  الضــو  الالمــد وهــو يبــتعرض م لفاتــا

ستطرادا فيا مـن شـي  إلـ  شـي ، ولـا فيـا زيـادات ال توجـد يف جميـد فوائدا، مد كثرث ا

النبخ، وأتوهم أن فيها ما هو مدخول لغيرا إن لم تكن جميعهـا  لمـا فيهـا مـن المنـاكير، 

 .(2)>وفد جردها بعضهم

   التجريد بمعن  استخرا  الكتاض من المبودث 

لمــا ذكــر هو 438أي تبييضــا وإبــرازا، فبهــذا المعنــ  اســتعملا ابــن النــديم ات

أدض  كتــاض..ولــا مــن الكتــ < فــال  هو321مصــنفات محمــد بــن الحبــن بــن دريــدات

مثال كتاض ابن فتيبة ولم يجردا من المبـودث فلـم يخـر  منـا شـي  يعـّول  الكات ، عل 

  وهـو مـا اسـتعملا أبـو أكثـر اسـتعماال يف هـذا الحـال واالسـتخرا  وابخرا ، (3)>عليا

و يتحـديف عـن محمـد بـن إدريـس العمـراوي المعـروف وهـهو 1241القاسم الزياينات

كان يف ابتدا  أمـرا يبـتخر  لنـا مـا كنـا نقيـدا يف تـظليف <   فال هو1294اتبابن الحا  

الرتجمـان، والببـتان، واأللفيــة، والجمهـرث، والفهرسـف، والحــادي، والبغيـة، والبــهام 

 .(4)>الراشقة، وشرح الكورث، والرحلة، وويرها

                                                 
 .1/12م و البيرث النبوية البن هشا1ا

 .12/92 ألهل القرن التاسد و الضو  الالمد2ا

 .9/2415 معجم األدبا وانتر  89الفهرسف ص  و 3ا

 .212انتر تاريخ الورافة المغربية ص و 4ا
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 ستخرا  كتاض من كت  انتخابا واختيارا  التجريد بمعن  ا 

إذ > اسـتخرا  الـنص<أشار إليـا م لـف عبقريـة التـظليف العربـي تحـف مـا أسـماا 

  (1)أدر  تحتا نوعين من التظليف

  استعادث كتابات أو أفوال شـخص منتشـرث يف كتـاض أو عـدث كتـ ، بعـدما كانـف

 .(2)>منتشر انتزال أصل من<ع  عنا القنوجي ض  >،تصدل<نصا واحدا ثم 

 جمد أفوال أو فتاوم رويف مفرفة عن صاحبها، وجعلها نصا ينب  إليا. 

مـا طرفـا بنفبـا يف مبحـل  -بجـوار مـا ذكـرا  -ويمكـن أن يـزاد علـ  هـذا البـاض 

 االختيار والمجانبة وهو  

  االختيار الذي يقد عل  أجـزا  متفرفـة مـن نـص أو نصـوص  مثـال ذلـك كتـاض

ابعــالم بمــا وفــد يف مشــتبا <المبــم  هو 842ات ر الــدينبــن عبــد اهلل ابــن ناصــ محمــد

تو ي  المشـتبا يف  ـبط أسـما  الـرواث وأنبـاهبم <جردا من كتابا > الذهبي من األوهام

المشـتبا فِـي الرجـال، أسـمائهم <وهو شرح عل  كتاض ابمام الذهبي > وألقاهبم وكناهم

ايقصـد تو ـي  مـد تو ـيحا وفـد يبـر اهلل ولـا الح<فال يف مقدمة التجريد  >.وأنباهبم

، ثم انتزعف منا األوهـام ملخصـة، وعلقتهـا يف هـذا التجريـد …مقيدا بالحروفالمشتباو 

 .(3)>مخلصة

وفــد اســتعمل التجريــد أيضــا يف حقــول علميــة ومعرفيــة مختلفــة  فــاختلف معنــاا 

بحب  اصطالح أصحاض كـل فـن، لكنهـا معـاين كلهـا تصـ  يف معنـ  األصـل اللغـوي 

 عل  التعرية والتخلية، أو انتزال شي  من شي  وعزلا عنا  فمن ذلك الدال > جرد<

                                                 
 .وما بعدها 498و انتر عبقرية التظليف العربي ص 1ا

 .122و أبجد العلوم ص  2ا

 .19و ابعالم بما وفد يف مشتبا الذهبي من األوهام ص  3ا
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  :أن ينتـزل مـن أمـر ذم <معدود يف المحبنات المعنويـة، وهـو  التجريد البالغي

وهـو أفبـام  منهـا نحـو فـولهم  لـ  مـن فـالن  صفة مخر مثلا فيهـا  مبالغـة لكمالهـا فيـا،

أن يبــتخلص منــا مخــر مثلــا  صــديق حمــيم  أي بلــ  فــالن مــن الصــدافة حــّدا صــّ  معــا

، (2)<تخصيص الشي  بالذكر بعد دخولا يف عمـوم مـا تقـدم<، فال ابن جزي  هو (1)<فيها

ان}وعند فولا تعال   ٌل َوُرمَّ خـص النخـل والرمـان بالـذكر بعـد <فال  {فِيِهَما َفاكَِهٌة َوَنخ 

هــذا هــو دخولهمــا يف الفاكهــة تشــريفا لهمــا، وبيانــا لفضــلهما علــ  ســائر الفواكــا، و

ـِد }، ومن أمثلتا أيضا فولا تعال (3)<التجريد ُخل   النَّاُر َلُهم  فِيَهـا َداُر ال 
ِ
َداِ  اهلل َذلَِك َجَزاُ  َأع 

َحـُدون فالنـار هـي دار الخلـد بعينهـا، لكنـا انتـزل منهـا دارا  (4){َجَزا   بَِما َكـاُنوا بِآَياتِنَـا َيج 

 .(5)ألمرها، ومبالغة يف اتصافها بالشدثأخرم وجعلها معدث يف جهنم للكفار ،ويال 

 :اعتزال الخلق وتـرك العالئـق والعوائـق، واالنفصـال عـن < هو التجريد الصويف

، وهو من المقامـات دون التفريـد  إذ التجريـد عنـدهم يف التـاهر  بـظن يتجـرد (6)>الّذات

مـــن البـــالك مـــن األهـــل والمـــال ومـــن الـــدنيا بالكليـــة، والتفريـــد يف البـــاطن بتخليتـــا 

 .(7)المتعلقات

  :هو حبـ  معجـم الالنـد  عـزل عنصـر اصـفة أو عالفـة، أو  التجريد الفلسفي

، ويف معجــم صــليبا (8)مفهــومو وإعمــال العقــل عليــا وحــدا وتجاهــل العناصــر األخــرم

                                                 
 .1/125و األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 1ا

 .2/525و التبهيل لعلوم التنزيل 2ا

 .2/332و التبهيل لعلوم التنزيل 3ا

 .27و سورث فصلف، اآلية 4ا

 .7/159و انتر هناية األرض يف فنون األدض 5ا

 .1/382 و كشاف اصطالحات الفنون والعلوم6ا

 .9/421 سماعيل حقيبروح البيان راجد و 7ا

 .(abstraction) 1/12موسوعة الالند الفلبفية  راجد و 8ا
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 .(1)>انتزال النفس عنصرا من عناصر الشي ، والتفا،ا إليا وحدا دون ويرا<هو

 المؤل  الوسيطو وأنماطج: ثانيا: صور التجريد الذي هو عمل 

يتخـذ التجريـد الخــادم للحواشـي والتقريـرات والتحريــرات والنكـف التـي تــدون 

وهــو محــور الحــديل يف هــذا  -علــ  هــوامح المتــون يف نبــخ م لفيهــا أو يف كناشــا،م 

صورا وأشكاال متعددث باختالف صفة من تصدم للعمليـة، وباعتبـار االشـرتاك  -المقالة

، أو تكررا من عدما، وباختالف الداعي إليا، والوعا  المادي المجرد يف العمل من دونا

 منا، وهي كما يلي  

  كحاشـية سـليمان بـن محمـد البجيرمـي  تجريد الم لف نفبا لحاشـيتا بتمامهـا

هــو  وهـي يف الفقـا 129هـو عل  شرح مـنهت الطـالض لزكريـا األنصـاري ات1221ات

ظلني بعـد أصـدفائي الفضـال  أن أجمـد مـا فـد سـ<الشافعي، فال يف مقدمة تجريدا لهـا 

كتبتا عل  نبختي شرح المنهت وحاشيتي الش املبـي عليـا بمـا تحـرر مـن حواشـيا يف 

 .(2)>وسميتا التجريد لنفد العبيد …الطروس وفررتا شيوخي يف الدروس، فظجبتا لذلك 

  كمثل حاشية ابمام ابـن تجريد الم لف نفبا لبعد من م لفا، وإتمام ويرا لا 

عل  نبختا من الشرح الصغير للتتائي عل  مختصر خليل  المبم  هو 1242عاشر ات

 ابتــدأ الم لــف تجريــدها ثــم أتمــا محمــد بــن > جــواهر الــدرر يف حــل ألفــاظ المختصــر<

نقلف جل هذا الطرر من أصل <، يدل عل  ذلك فولا يف مخرها  عبد اهلل البكري الدالئي

العلـم و ـروض الفضـائل سـيدي عبـد الواحـد بـن  م لفها العالمة الفقيـا الجـامد لفنـون

 .(3)>عاشر األنصاري، والبافي نقلتا مما نبخ بخطا من أصلا

                                                 
 .1/249المعجم الفلبفي و 1ا

منهت الطالض اختصـرا ، ا1/22 لزكريا األنصاري >شرح منهت الطالض»منشور مد  ،و التجريد لنفد العبيد2ا

 .زكريا األنصاري من منها  الطالبين للنووي ثم شرحا يف شرح منهت الطالضو

 . من مجمول 333/2عاشر عل  جواهر الدرر للتتائي، نبخة الزاوية الحمزية برفم و طرر ابن 3ا
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وهو كثير، منا طرر محمد بن محمـود بـن أبـي بكـر  تجريد التلميذ لحاشية شيخا 

هو 142عل  الشرح الكبيـر للتتـائي اتهو 1222ات الونكري التنبكتي المعروف ببغيد 

ولا تعاليق < هو1239  فال تلميذا أحمد بابا التنبكتي اتهو779عل  مختصر خليلات

وطرر نبا فيها عل  هفوات لشرح خليل وويرا وتتبد شـرح التتـائي الكبيـر مـن أولـا إلـ  

مخرا فبين ما فيا من البهو نقال وتقريرا يف وايـة ابفـادث، وفـد جمعتهـا يف عـدث كـراريس 

 .(1)>تظليفا مبتقال

علـ  هو 852حاشية ابمام ابن حجر العبـقالين ات> قي التجريد عل  التن<ومنا 

، جردهــا تلميــذا هو714للزركشــيات> التنقــي  أللفــاظ الجــامد الصــحي <نبــختا مــن 

مخر الحواشي التي كتبها شيخنا ابـن حجـر <، جا  يف مخرها هو122ابمام البخاويات

لـا بخيـر  عل  نبختا من تنقي  الزركشي، جردها تلميذا محمـد بـن البـخاوي خـتم اهلل

  (2)>.ولوالديا والمبلمين، وصل  اهلل عل  سيدنا محمد وسلم تبليما كثيرا

تجريـد عبـد الغفـور بـن التهـامي البنـاي التطـواين لحاشـية الشـيخ أحمـد بـن  ومنـا

خـر  مـن المبيضـة حاشـية شـيخا الشـيخ <، فال المنوين  هو1224محمد ابن عجيبةات

 .(3)>طيأحمد ابن عجيبة عل  الجامد الصغير للبيو

  وهذا الصنف كثير أيضـا  منـا تجريـد عبـد العزيـز بـن  تجريد االبن لحاشية أبيا

لحاشية والـدا علـ  المختصـر، ففـي مـرمث المحاسـن يف هو 1255اتأبي الطي  الزيا  

وحاشــية علــ  مختصــر خليـل مفيــدث جــدا، تركهــا يف <ترجمـة األض حــين ذكــر م لفاتـا  

، ومنـا (4)>اق تصـدم لتخريجهـا بعـدا ولـداهامح نبـختا مـن المختصـر وبطـائق وأور

                                                 
 .922ص  بتطريز الديبا و نيل االبتها  1ا

 .331و التجريد عل  التنقي  ص 2ا

 .212و تاريخ الورافة المغربية ص  3ا

 .129، وتاريخ الورافة المغربية ص 233و مرمث المحاسن من سيرث الشيخ أبي المحاسن ص 4ا
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عل  نور الروض البن  هـو871حاشية أبي زكريا  يحي  بن محمد المناوي الشافعي ات

 .(2)هـو1222جردها سبطا زين العابدين بن عبد الرؤوف المناوي ات (1)جماعة

  وهـو كثيـر  تجريد الحاشية من فبل الغير دون أن يكون ابنا للم لف أو تلميذا لا

علـ  التو ـي  لإلمـام خليـل، هو 158حاشية ابمام ناصر الدين اللقـاين اتضا، مثالا أي

ولم يصنف شيئا سـوم مـا كتـ  مـن الطـرر علـ  التو ـي  فجمعـف بعـد <فال التنبكتي 

 .(4)، ومجردها هو بدر الدين القرايف صاح  التوشي (3)>فعم النفد هبا ...موتا 

 - (5)بكـاف معقـودث -هو 1221اتومنا تجريد عبـد الـرحمن بـن عيبـ  الكاللـي

علــ  نبــختا مــن الوثــائق الفشــتالية، هو 114لطــرر أبــي العبــاس أحمــد الونشريبــي ات

ومنـا  .(6)<ونية المعاصر والتالي يف شرح وثـائق القا ـي أبـي عبـد اهلل الفشـتالي< سماها

تجريد ابن ريبون محمد بن محمد الصادق بن أحمد الحبني العلمي اليونبي التطواين 

لطرر الشيخ يعيح الشاوي عل  نبختا من شرح ميـارث علـ  التحفـة البـن هو 1234ات

الكواكــ  البـيارث يف مبــايرث فقيــا فــاس أبــي عبــد اهلل <عاصـم، جردهــا ورتبهــا وســماها 

 .(7)>ميارث

                                                 
هو تظليف عل  الروض األنف للبهيلي، مختلف يف نببتا إل  البدر بـن جماعـة أو إلـ  العـز بـن جماعـة، و 1ا

وشـرح هو 218و،ذيبها البن هشـاماهو 151شجرث الم لفات عل  سيرث ابن إسحاقا<انتر مقالنا حول 

طوطات وخدمة المحكمة، تصدر عن مركز نجيبويا للمخ >فطر الندم<مجلة  هو581التهذي  للبهيليا

 .ه1442، رمضان 22الرتايف، العدد 

 .1/118وكشف التنون  2/115 يف أعيان القرن الحادي عشر و انتر خالصة األثر2ا

 . 2/232و انتر كفاية المحتا  3ا

 .187ص  وحلية االبتها  و توشي  الديبا 4ا

أبو سالم إبـراهيم بـن ابنا  ، يف ترجمة223و انتر صفوث من انتشر من أخبار صلحا  القرن الحادي عشر ص 5ا

 .عبد الرحمن بن عيب  الكاللي

 .125و تاريخ الورافة المغربية ص  6ا

 .221و تاريخ الورافة المغربية ص 7ا
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  وذلك باشرتاك شخصين يف تجريد نص يبدأ أحدهما ويكمل  التجريد المشرتك

و لحاشــية ه1119محمــد بــن أبــي البــعود اتاآلخــر، مثــال ذلــك تجريــد أبــي عبــد اهلل 

العارف الفاسي عل  الجاللين  حيل أتم ما بـدأا والـدا إذ جـرد منهـا إلـ  حـدود سـورث 

 .(1)<طا<

  ذلك أن لـبعد الطـرر  تجريد الحاشية أكثر من مرث من فبل أشخاص مختلفين

- مـد زيـادث الالحـق علـ  البـابق -المهمة أكثر من تجريـد، ومـن مثـل مـا جـرد مـرات 

يف هو 979علــ  الرو ــة لإلمــام النــووي اتهو 825حاشــية ســرا  الــدين البلقينــي ات

 الفقا الشافعي، جردها 

 (2)بدر الدين الزركشي. 

   ــن حجــر العبــقالين  فــال البــخاوي > بحواشــي الرو ــة<وكــذا ألحــق <اب
وهـو فيمـا بعـد -للبلقيني، التي جردها البدر الزركشـي مـا تجـدد للبلقينـي بعـد التجريـد 

 .(3)>بعين وإل  أن مات البلقينيالب

 وهـــي يف هو829أبـــو زرعـــة ولـــي الـــدين أحمـــد ابـــن الحـــاف  العرافـــيات ،

وانتفد الناس هبـا خصوصـا فيمـا تجـدد مـن الحواشـي <فال البخاوي عنها   (4)مجلدين

 .(5)>بعد جمد البدر الزركشي

ومما جرد مرتين حواشي طبقات الببكي البـن حجـر  جردهـا يف حياتـا القا ـي 

                                                 

 .128و تاريخ الورافة المغربية ص 1ا

 .1/338، والضو  الالمد 91و رفد ابصر عن فضاث مصر ص 2ا

 .2/911ر و الجواهر والدرر يف ترجمة شيخ ابسالم ابن حج3ا

 .91و رفد ابصر ص 4ا

 .1/338و الضو  الالمد 5ا
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وأدخلها يف تصنيف لـا لخـص فيـا طبقـات البـبكي، هو 814ات ط  الدين الخيضريف

  .(1)وجردها بعد وفاتا تلميذا البخاوي يف مجلد

  ومثال ذلك تجريد ابن فهد لحاشيتي  الجمد بين حاشيتين أو أكثر أثنا  التجريد

> ابشـــارث لبـــيرث النبـــي ومـــن بعـــدا مـــن الخلفـــا <ال مــاوي والمراوـــي علـــ  كتـــاض 
أمـا بعـد، فهـذا فائـد اكـذاو نقلتهـا مـن خـط شـيخنا <بن فليت  فال يف مقـدمتها  غلطايلم

ابمام العالمة شمس الدين محمد بن عبد الدايم النعيمـي ال مـاوي، وصـاحبنا العالمـة 

فت  اهلل ابن العالمة زين الدين أبي بكر بن الحبن المراوي الشافعيين  علقها كـل منهمـا 

وتاريخ مـن بعـدا مـن الخلفـا   ملسو هيلع هللا ىلصشارث إل  سيرث المصطف  عل  حواشي نبختا من اب

 هو898ومثالــا أيضــا تجريــد علــم الــدين البلقينــيات (2)>للحــاف  عــال  الــدين مغلطــاي

عل  رو ة النـووي جمعهـا مـد حاشـية والـدهما،  هو824لحاشية أخيا جالل الدينات

الرو ـة للنـووي علـ  – اآلنفة الذكر -فال البخاوي حين ذكر حاشية البرا  البلقيني 

وكذا لولدا القا ي جالل الدين عليها حواش أيضا جردها أخوا شـيخنا القا ـي علـم <

. ومنـا أيضـا الحواشـي (3)>الدين وجمد بينهما وبين حواشي والدهما، رحمة اهلل علـيهم

ألبــي محمــد عبــد اهلل بــن بــري > درث الغــواص يف أوهــام الخــواص للحريــري<علــ  

ــد هو 582المصــريات ــي عب ــر الصــقلياتوألب ــن ظف ــد ب ــذكر هو597اهلل محم ــم ي ، ل

مجردهما الجامد بينهما اسما وال فدم لهما بمقدمة، وطبد التجريد بدار الجيل ببيـروت 

 .م1119سنة 

                                                 
 .1/111، والضو  الالمد 2/988 و الجواهر والدرر يف ترجمة شيخ ابسالم ابن حجر1ا

للحاف  مغلطاي، نبخة الخزانـة  ملسو هيلع هللا ىلصو الجمد بين حاشيتي ال ماوي وفت  الدين المراوي عل  سيرث النبي 2ا

 .ك 17الوطنية/المغرض برفم 

 .31نهل العذض الروي يف ترجمة فط  األوليا  النووي ص و الم3ا
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  وذلـك حـين تكــون لـنص مـا أهميـة خاصـة يراهـا أحــد  االنتـداض إلـ  التجريـد

لك انتداض الشيخ العلما  أو البالطين فينتدض من يجردا خوفا عليا من الضيال، ومن ذ

حفيــدا محمــد بــن عبــد اهلل البكــري الــدالئي هو 1249محمــد بــن أبــي بكــر الــدالئيات

لتجريد طـرر ابمـام ابـن عاشـر المكتوبـة علـ  هـامح نبـختا مـن الشـرح هو 1281ات

فـال يف  ،ه1249الصغير للتتائي عل  مختصر خليل، فظتم تجريـدها يف المحـرم مـن عـام 

موالنا الحـا  الرحـال المحـديف الراويـة  …وروبني فيا  لكوالذي ندبني إل  ذ<مقدمتها 

محمـد بـن الـولي الصـال  أبـي بكـر  العالمة سيدنا أبو المكرمات والمكارم  أبو عبـد اهلل

أدام اهلل عالهما ورزفنا ر اهما  فامتثلف أمرا الـذي ال تمكـن مخالفتـا ويجـ  إسـعافا 

 .(1)>وموافقتا

   ال   فالنص المحتا  إل  التجريد أكثر مـا وهو الكثير الغالتجريد من الحاشية

يقد عل  طرر المتون المعلق عليها، خاصـة يف الفنـون التـي تكثـر فيهـا الحواشـي كالفقـا 

 .وأصولا، والتفبير، والنحو، والبالوة

  هـي المجموعـات التـي يبـجل فيهـا المعتنـون <والكناشة  التجريد من الكناشة

يضـيفون لـذلك إنتاجـا،م ومشـاهدا،م ومـا  مختارات ما يقرؤون أو يبـمعون، وأحيانـا

وفـد  وهـي اصـطالح للمغاربـة، ونتيـرا التـذكرث لـدم المشـارفة، (2)>جرم مجرم ذلك

يذكر فيها العالم ما وفد لـا مـن الحـواديف أو مـا نتمـا مـن األشـعار، ومـا را  بينـا وبـين 

، (3)حشيوخا وأفرانا من مذاكرات، ووير ذلـك، وربمـا يوجـد للواحـد مـنهم عـدث كنـاني

والمراد بالتجريد منها استخرا  نص وإفرادا بتظليف خاص بعدما كان مختلطـا بظصـناف 

                                                 
 .2قو ص 9  42و طرر ابن عاشر عل  جواهر الدرر للتتائي نبخة المكتبة الوطنية تحف رفم ا1ا

 .1/245و فبس من عطا  المخطوط المغربي 2ا

 .321و انتر دليل م رخ المغرض األفص  ص 3ا
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 -عبـد الـرحمن بـن عيبـ  -التقييد المذكورث، ومثال ذلك تجريد الكاللي المذكور منفـا

ــد الواحــد الونشريبــيات ــة، ممــا ســجلا يف  هو155ألنتــام شــيخا عب يف النتــائر الفقهي

 .(1)كناشاتا

 جريد يف حفظ نصوص التراث العربي المخطوط:ثال ا: دور الت

إن نفي حقيقة التـظليف عـن عمـل الم لـف الوسـيط وفـق ابطـالق الـذي تقـدم ال 

يلغي أهمية هذا العمل، وال يحج  أدوار القـائمين بـا يف الحفـاظ علـ  النصـوص التـي 

عمـل  فغاية ما يف النفي إثبات كـون الجهـد المبـذول يف التجريـد أدنـ  مـن كانف مادث لا،

هــو إبــرازا وإيصــالا إلــ  المتلقــي  فهــو يــ دي وظيفــة  الم لــف األصــلي  ألن دورا

ــة< ــل<ال > الحفاظي ــا هــو الحــال يف التلخــيص > التجــاوز<أو > ابتمــام<أو > التحوي كم

واالختصار واالستدراك والتذييل والنقد، أي إن التجريد ليس إنتاجا لنص، وال تحـويال 

كنا مد ذلك أرفد من عمل النباخ والورافين  للجهد الزائـد ل لا وال إتماما، وال تجاوزا،

الموائمـة بـين نـص  عل  مجرد النبـخ، والـذي فـد يشـمل التقـديم للـنص، أو ترتيبـا، أو

مــن التــدخل  الحاشــية وأطــراف الكــالم مــن المــتن المحشــ  عليــا وخياطتهمــا، وهــذا

 .الطفيف المشار إليا منفا

لتـظليف يف الحفـاظ علـ  نصـوص الـرتايف  ولقد اشرتك التجريد مد بقية أصـناف ا

وذلك بتحويل الطرر أو النكف من نبخ فريدث عل  هوامح نبخ م لفيها من المتـون أو 

عل  كناشا،م، إل  نصوص مبـتقلة تنبـخ منهـا نبـخ متعـددث، ووالبـا مـا كـان هـذا هـو 

ين علـ  الدافد إل  هذا النول من التـظليف، كمـا يف فـول القـرايف يف تجريـدا لحاشـية اللقـا

كت  عل  طرر نبختا مـن التو ـي  فوائـد وتقييـدات بديعـة، كنـف سـببا يف <التو ي   

                                                 
 .129و انتر تاريخ الورافة المغربية ص 1ا
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إخراجهــا بعــد موتــا مــن الطــرر، وجمعتهــا كمــا وجــد،ا مــن ويــر تصــرف، فجــا ت يف 

مجلدين لطيفـين، بعـد أن بخـل وارثـا بإخراجهـا، وصـمم علـ  االمتنـال وفـد فصـد بيـد 

الفوائد بضيال البند فجرد،ا وانتشـرت بعـون الكتاض لبعد الغربا ، وربما فقدت تلك 

، وكما يف فـول البكـري الـدالئي يف مقدمـة تجريـدا لطـرر ابـن (1)>اهلل تعال  وتم النفد هبا

ــائي   ــدرر للتت ــ  جــواهر ال ــا،  …<عاشــر عل ــا بآخره ــد أوله ــا وأجم ــف أن أجرده فرأي

 .(2)>وأحشدها خوفا عليها من الضيال، وتقريبا للمطالعة واالنتفال

د أثبـف الوافـد مـا خافـا هـ ال  الم لفـون مـن الضـيال وأثبـف يف الوفـف نفبـا وف

جدوم عملهم، ففي الوفف الذي ال نجد فيا نبـخة ابـن عاشـر التـي جـرد منهـا الـدالئي 

فريبـا مـن عصـر  -بفضـل التجريـد-طررا، نجد بالمقابل نبخا عديدث من هذا الحاشـية 

وانتفــد هبــا النــاس < –ذكــر تجريــدها  حــين –الم لــف كمــا يثبــف تلميــذا ميــارث يف فولــا 

 .(4)ونجد اليوم بين يدينا منها أكثر من عشرين نبخة ،(3)>وانتشرت يف البلدان

ر لـبعد النصـوص أن تعـود يف عصـر الطباعـة إلـ  مو ـعها  وبفضل التجريد ُيَقدَّ

الذي انتزعف منا علـ  هـامح المـتن الـذي تعلقـف بـا  كطـرر الونشريبـي علـ  وثـائق 

، (5)لمذكورث سلفا  إذ طبعف بالمطبعة الحجرية الفاسـية علـ  هـامح الوثـائقالفشتالي ا

                                                 
 .187توشي  الديبا  ص  و1ا

 قو942امقدمة تجريد الدالئي لحاشية ابن عاشر عل  جواهر الدرر للتتائي، نبخة المكتبة الوطنية برفم و 2ا

 .1/419و الروض المبهت يف شرح تكميل المنهت 3ا

-7943-5792-7518-2842 -2518منهــا  إحــدم عشــرث نبــخة يالخزانــة الحبــنية تحــف األرفــام  ( 4ا

، وثــاليف نبــخ بالخزانــة الوطنيــة تحــف األرفــام  1498-11212-11232-11715-13487،12311

 . ونبـخة بخزانــة المبــجد العتيـق بقصــبة مدينــة الصـويرث، ونبــخة بالخزانــة 284ق، و942د، و4575

ــم  ــة تحــف رف ــم 333/2الحمزي ــاس تحــف رف ــر بمكن ــة الجــامد الكبي ، ونبــختان 524، ونبــخة بخزان

مجمـول،  222، ونبـخة زاويـة تنغملـف تحـف رفـم 113و 123رفمين بالمكتبة المركزية بجدث تحـف الـ

 .أ، ش[391ونبخة بخزانة أهل حبف/شنقيط االجز  األولو تحف رفم ]

 .125و تاريخ الورافة المغربية ص 5ا
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ولوال التجريد لما تمكنف من الصمود  إذ هو الذي مكنهـا مـن مقوماتـا بتكثيـر نبـخها، 

التي يضطلد هبا > الحفاظية<فاستطاعف العودث إل  مو عها من جديد، وهذا ي كد دور 

ل فيهـا الـنص مـن موطنـا األصـلي ليعـود إليـا بعـد التجريد  فكظنا مرحلة ا طرارية ُينتـزَ 

األمن من الضيال  إذ الطبيعي أن تطبد الحواشـي مـد المتـون تقريبـا لفوائـدها، وهـذا مـا 

فطنف إليا المطابد القديمة حين طبعف نصوصا عديـدث علـ  هـوامح المتـون المتصـلة 

 .هبا

ضــا فنــراهم وفــد انتبــا مجــردو الحواشــي إلــ  محدوديــة هــذا الــدور وخطورتــا أي

ي كــدون علــ  التــزامهم باألمانــة العلميــة يف النقــل، كمــا يف نــص القــرايف المــذكور منفــا  

وإن كـان لهـم بعـد التصـرف أثبتـوا ونبهـوا  >،وجمعتها كما وجد،ا من ويـر تصـرف<

حتا  بعضـهم إلـ  مقـدمات للـنص المجـرد، لكـن بعضـهم يكتفـي بنقـل اعليا، ولذلك 

ما، ومن النمـاذ  الغنيـة يف هـذا الصـدد مـنهت محمـد بـن النص مباشرث، وفد ال يذكر اس

عبد اهلل البكري الدالئي يف تجريدا لحاشية ابن عاشر عل  جواهر الدرر للتتـائي، نبـوق 

 عناصرا كلها كما أعلنها يف مقدمتا، وهي  

  جمد أول الحاشية بآخرها وحشدها. 

  د بالمصـنف ذكر كالم المصنف أو الشارح بـالنص دون زيـادث وال نقـص ايقصـ

 . ابمام خليل إذ الحاشية تعليق عل  المختصر وشرحاو

  إتباعا بكالم المحشي دون زيادث وال نقص. 

    زيادث ما دعف الضرورث إليا وتكون الزيادث 

  مما ال يتوفف عليا فقا. 

  مما ال يحصل فائدث. 
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  بل فقط ما يحتاجا التلفيق وإتمام الكالم. 

   فليال أو كثيراالتتبد الدفيق لما يف األصل. 

   تظمـل<تضمين الطرر أيضا بعضا مما يتبين عند النتر أنـا ال حاجـة أليـا كلفتـة <
  >.ألنا فد يظ  من يجريها عل  سنن التحقيق وطريقا ويكمل برتها ويج  كبرها<فال  

  إيراد طرر لغير المحشي أفرها ابن عاشر يف أصلا. 

  إيراد ما يوجد من فراوات يف األصل كما هي. 

  عندما يقد التصحيف يف األصل أو مند ماند من نقل ما فيا يذكر ذلك. 

فهذا منهت يف واية الدفة العلمية، يخدم هذا النص بظحبن وجا، دون تجاسر عل  

الزيادات عليا أو إدخال التصحيحات والتصويبات أو مل  الفراوات، بـل يحـاف  أيضـا 

ر مميزا لها عن بافي كالما، وهو عنوان عل  ما يف الهوامح من طرر للغير أفرها ابن عاش

عل  الجهد الذي يبذلا الم لف الوسـيط، وي كـد مـا فلنـاا مـن كونـا فـوق جهـد النبـاخ 

 .والورافين

ومما ساعد ه ال  يف عملية التجريد ما هو معروف يف تقاليد التظليف الرتاثـي فيمـا 

وإن دون -صل  المتن  يخص تدوين الحواشي، والتي َتضَمُن التمييز التام بين ماهو من

َ  لما يكتـ  علـ  الطـرر مـن  -عل  طرتا وما ليس من صلبا، ومن تلك التقاليد أال ُيَخرَّ

ُ  اللََّحـق تنبيـا أو تفبـير أو ويـر ذلـك وال يكتـ  عليـا اصـ و كمـا ُيَخـرَّ
، لـئال يــدخل (1)

بـين  اللبس علـ  فارئهـا، ومنهـا أال تكُثـر الحواشـي كثـرث يتلـم هبـا الكتـاض، وأال ُتكتـ 

، هذا زيادث عل  توسعهم يف بيان أسالي  وطرق التخريت وابلحـاق للـنقص، (2)األسطر

                                                 
 .149االلمال إل  معرفة أصول الرواية وتقييد البمال ص انتر و 1ا

 .134و 133ص  لمتعلميف أدض العالم واراجد تذكرث البامد والمتكلم و 2ا



 
231 

ورموز ذلك، وكيفية  بط الكلمات المشتبهة عل  الحاشية، وأسالي  الضرض والمحو 

 .والحك، ووير ذلك

روـم مـا   والجدير بالذكر أيضا أن عناية العلما  بتجريـد الحواشـي ينبـ  بظهميتهـا

النقد، وروم َعدِّ البعد لها عنوانا عل  تراجد اببدال يف التـظليف، إذ لـم  تعر ف لا من

يقدموا عل  تجريدها إال لما عاينوا منهـا، ولمـا يعاينـا كـل متعامـل معهـا، مـن حجـم مـا 

 .تقدما من تحقيقات وتصويبات واستدراكات وحل معضالت

 

 خاتمة:

دورا كتابا مهما مفيدا يف لقد يممف أول ما خطرت لي فكرث الكتابة عن التجريد و

لم لفـا كمـال عرفـات نبهـان، فلـم أجـد نتيـر مـا كـان > عبقرية التـظليف العربـي<بابا هو 

يجول بخاطري من أفكار أولية عن المو ول وتقبيماتا وتفريعاتـا  إذ لـم أجـدا تطـرق 

لهذا النول استقالال وال خصا بمبحل أو مطل ، مد أنا تناول ألوانـا وأصـنافا شـت  مـن 

 لتظليف العربي، واية ما ظفرت با منا إشارات متفرفة هنا وهناك منها ا

ــنص   ــتخرا  ل ــنص ااس ــ  االنتخــاض لل ــريت بمعن ــد والتخ ــ  التجري ــارتا إل إش

مـن الفصـل > االختيار والمجانبـة<باالختيار من نص أو من نصوصو وذلك يف مبحل 

 ديل عنهما.من الفصل التاسد، وفد مر الح> استخرا  النص<البادس، ويف مبحل 

ــاض يف مبحــل   ــن الكت ــال جــز  م ــ  افتط ــد بمعن ــ  التجري ــار <إشــارتا إل االختي

كذلك، وهو ما تم تناولا هنا تحف نول التجريد بمعن  الجز  المبتل، ويـر > والمجانبة

أنا لم يميز فيا بين ما هو من صنيد م لف الكتاض وما هو من صنيد ويرا، ولـم يـر النـول 

  .ل  ذلك هذا المقالالثاين سلبيا كما يميل إ
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مــن الفصــل > ،ــذي  الــنص<عــدا التجريــد مــن عمليــات التهــذي  يف مبحــل  

  .البادس

أشـكال <إشارتا إل  التجريد بـالمعن  الـذي هـو صـل  هـذا المقالـة يف مبحـل  

عــن أنــوال الحاشــية  إذ ذكــر  امــن الفصــل الثــامن، يف أثنــا  كالمــ> أخــرم مــن الشــروح

 .لها الحاشية المبتقلة، فذكرا تبعا

ولذلك فالتن أن لو حضرا التجريد بالتفصيل المتقدم لما وسعا إال أن يجعـل لـا 

 -يف أفل تقـدير  -مبحثا أو مطلبا، أو يكون نول التجريد الذي هو عمل الم لف الوسيط 

الذي استعملا، فهو أول  با، بل بإمكانا إونا  أجزا  > االستخرا <مندرجا تحف مفهوم 

  (1).األمثلة والنماذ أخرم من هذا الكتاض ب

وفد كان هذا أحد الدوافد إل  الكتابة يف المو ول، زيادث عل  مـا يتوسـم فيـا مـن 

الفائدث يف إظهـار جهـد طائفـة ممـن تصـدوا بخـرا  م لفـات عديـدث مـن  ـيق النبـخة 

الواحدث إل  سعة النبخ المتعددث، ومن هوامح األسفار إل  صدورها، ومن احتماالت 

، إلـ  إمكانــات الصــمود أمـام عــوادي الــزمن، فيـرو  الــنص بفضــلهم التلـف وابهمــال

  .بعدما كان خامال

                                                 
يمكن أن تباق المقدمات التي يكتبها الم لف الوسيط بين يـدي الم لفـات التـي جردهـا نموذجـا لتقـديم و 1ا

ــ ف لكتــاض ويــرا، إذ لمــا أراد التمثيــل لهــذا الصــنف اكتفــ  بــإيراد أمثلــة ألفــف اســتقالال ال لتكــون م لِّ

 >مهيد لما يف الموطظ مـن المعـاين واألسـانيدالت<مقدمات  كالمدخل إل  كتاض العين للنضر بن شميل، و
و وهي بالنبـبة إلـ  مـا يقـدم بـا للتجريـد كالمجـاز، فهـي 184البن عبد ال  اعبقرية التظليف العربي ص 

 .ليبف مقدمات عل  الحقيقة
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 المصــري الشــافعي  .12
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 .م1185

ــري  .21 ــودث الم ــن س ــادر اب ــد الق ــن عب ــالم ب ــد الب ــرض األفصــ ، لعب ــ رخ المغ ــل م دلي
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 .م1171، 3تحقيق عل  محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط 

هــو تحقيـق 438الفهرسف، ألبي الفر  محمد بن إسحاق المعروف بابن النـديم ات  .39

 .م1117 -هـ 1417، الطبعة الثانية لبنان –إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت 

دار الغـــرض هو 1422لمحمـــد المنـــوين ات ربـــي،فـــبس مـــن عطـــا  المخطـــوط المغ .37

 م.1111ابسالمي، بيروت، الطبعة األول  

تحقيـق هو 1152كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي التهانوي ابعد  .38

 م.1119 -، الطبعة األول  بيروت –د. علي دحرو ، مكتبة لبنان ناشرون 

ــون .31 ــن  كشــف التن ــون، لمصــطف  ب ــ  والفن ــي عــن أســامي الكت ــ  جلب ــد اهلل كات عب

مكتبــة المثنــ ، بغــداد، هو 1297القبــطنطيني المشــهور باســم حــاجي خليفــة ات

 م.1141
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، دراسـة هو1239لمعرفة من ليس يف الديبا ، ألحمد بابا التنبكتـيات كفاية المحتا  .42

ــاف والشــ ون ابســالمية،  ــد، منشــورات وزارث األوف ــق األســتاذ محمــد مطي وتحقي

 المغرض.

ــ لبــان العــرض، .41 ــن منتــور ألب ــن علــ  اب ــن مكــرم ب ي الفضــل جمــال الــدين محمــد ب

ــ  ات ــي ابفريق ــروت، –دار صــادر هو 711األنصــاري الرويفع ــة بي ــة الطبع  – الثالث

 ه.1414

ألبي حامد محمـد العربـي بـن يوسـف  مرمث المحاسن من سيرث الشيخ أبي المحاسن، .42

ة أبــي دراســة وتحقيــق محمــد حمــزث الكتــاين، منشــورات رابطــهو 1252الفاســي ات

 .المحاسن ابن الجد، دط، دت

هــو تحقيـق كمـال يوسـف 235مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهلل بـن محمـد، ات .43

 .هـ1421، 1الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

إرشاد األري  إل  معرفة األدي و، لشهاض الـدين أبـو عبـد اهلل يـافوت ا معجم األدبا  .44

دار الغـرض  تحقيـق إحبـان عبـاس، هــو929بن عبد اهلل الرومـي الحمـوي االمتـوي  

 .م1113 -هـ  1414ابسالمي، بيروت، الطبعة األول ، 

ــم الكبيــر، .45 ــد الطــ اين ات المعج ــم ســليمان بــن أحم  هـــو تحقيــق  292ألبــي القاس

 .م1183، 2حمدي بن عبد المجيد البلفي مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط 

 م1182الكتاض اللبناين، بيروت، طبعة  المعجم الفلبفي، للدكتور جميل صليبا، دار .49

من  الجليل يف شرح مختصر خليل، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمـد علـيح،  .47

 م.1184ه/1424 األول  الطبعة بيروت، –دار الفكر هو 1211المالكي ات 
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المنهل العذض الروي يف ترجمة فط  األوليا  النووي، لشمس الدين محمـد بـن عبـد  .48

، تحقيـق أحمـد فريـد المزيـدي، دار الكتـ  العلميـة، هو122اوي اتالرحمان البخ

 .م2225بيروت، الطبعة األول  

 –موسوعة الالند الفلبفية، تعري  خليل أحمد خليل، منشورات عويـدات، بيـروت  .41

 .م2221باريس، الطبعة الثانية 

نف  الطي  مـن وصـن األنـدلس الرطيـ ، وذكـر وزيرهـا لبـان الـدين بـن الخطيـ ،  .52

ــري التلمبــاين ات لشــهاض ــن محمــد المق ــدين أحمــد ب ــق إحبــان هو 1241ال تحقي

 م.1198عباس، دار صادر بيروت، الطبعة األول  

ألحمد بـن عبـد الوهـاض شـهاض الـدين النـويري التيمـي  هناية االرض يف فنون األدض، .51

 .هـ1423دار الكت  والوثائق القومية، القاهرث، الطبعة األول ،  هـو733البكري، ات 

ــة يف وريــ  الحــديل،النه .52 ــن محمــد  اي ــارك ب ــدين المب ــر الجــزري مجــد ال ــن األثي الب

ــة 929ات ــاحي، نشــر المكتب ــزاوي، ومحمــود محمــد الطن ــق طــا أحمــد ال هـــو تحقي

 .ابسالمية

ــي البــوداين ات نيــل االبتهــا  .53 ــا التنبكت ــديبا ، ألحمــد باب ــز ال ــة هو1239بتطري ، عناي

 الطبعـة ليبيـا، –، دار الكاتـ ، طـرابلس وتقديم الدكتور عبد الحميد عبـد اهلل الهرامـة

 .م2222 الثانية،
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 إطاللة على علم التحقيق

 

 خديجة مالمي                                                                  

 الدار البيضاء -ملية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 

ـــروم هـــذا الدراســـة اســـتجال  األصـــ ـــنت ـــي ي ـــقول العامـــة الت  هد عليهـــا تحقي

المخطوطات العربية، باعتبارا علما يحمل عل  عاتقا إخـرا  مـا زبـرا األدبـا  والعلمـا  

بخط أيديهم، أو خط أيدي تالميذهم، أو من أخذ عنهم، بكيفية تكون شبيهة أو فريبة من 

الشكل األول الذي كت  با الكتاض، ومراجعتا و بطا، والحاجة إليا  ـرورث تواصـلية 

ت  والمتلقي اللذين يكـون المحقـق جبـرا بينهمـا، ومـن هنـا يبـدو لنـا التحقيـق بين الكا

ممارسة فكرية ولغوية ومنهجية يتوسل هبا إل  معرفة فصد االم لفينو، وفصد الخطاض 

ذاتـا، عـن طريـق محتوياتــا التـي ال يفـك رموزهـا إال المحقــق الـذي يعمـد إلـ  مراجعــة 

، ويالح  ظـواهر الـنقص، والزيـادث، النصوص، وفحص النبخ المخطوطة فحصا جيدا

والتحريف، والتصحيف، والخطظ، ويمأل الفراوات التي فـد تتخلـل الـنص األصـلي، أو 

توجد يف نبخة دون أخرم، معتمدا معيار مقابلة النبخ إن وجدت، وتقويم كـل معـو ، 

وتصحي  كل خطظ، مد الحرص عل   بط الشكل، وو د عالمات الرتفـيم، وااللتـزام 

 ابمالئي.... وكلها أمور سنقف عندها من خالل المحاور التالية  بالرسم 
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 مفهوم التحقيق العلمي وشروطا. -

 وسائل تحقيق النصوص والعوائق التي تحول دون ذلك.  -

 فواعد التحقيق العلمي.  -

إن هذا المحاور ستنقلنا إلـ  مـا نحتـا  إليـا مـن التفاعـل المنهجـي بـين التحقيـق 

ــين وســائلا وشــر ــد النصــوص بظوالطهــا العلمــي وب ــ  نتجنــ  طب وطا وفواعــدا... حت

 والتحريفات الموجودث هبا، ونتالي سو  فهمها. 

 مفهوم التحقيق العلمي وشروطج:  .1

خضد مفهـوم التحقيـق لتطـور متواصـل، بفعـل تحـوالت الـدرس األدبـي القـديم 

هد،ا والحديل، وتطور وسائل الطباعة ومليا،ا، وتقنيات ابعالميـات والطفـرث التـي شـ

الحواسي  الحديثة... ومن ثم فإن المحقق وجد نفبـا أمـام نصـوص تراثيـة لهـا بناؤهـا 

الخاص، وأسلوهبا الكتابي المتفرد، وأصب  لزاما عليا دراسة التحوالت التـي أدت إلـ  

بلورث مفهوم تحقيق النصوص الرتاثيـة، التـي فـد ال تبـتقيم وال يكتمـل إظهارهـا للعيـان 

  و  الحديل عن مجمل التطورات والتحوالت التي سـاهمف يف سالمة مكتملة، إال يف

ظهور تحقيق المخطوطات، التي ترتبط بمبووات نصية، وأخرم خار  نصـية جديـدث. 

فما هي م رات ظهور تحقيق النصوص الرتاثية؟ وكيف حاف  التحقيق علـ  النصـوص 

 التي كانف ستبقط يف شرك االندثار والضيال ؟ 

تظخذنا إلـ  تفكيـك رموزهـا، إذ تعنـي التظكـد > التحقيق<لكلمة  إن الداللة اللغوية

من صحة النص وسالمة انتمائا لصاحبا ولزمانا ومكانا، ومن هذا المنطلق يجـ  علينـا 

أن ال نغفل الصلة الوثق  التي تربط كلمة تحقيق النص أو تحقيـق الخـ  بمعنـ  صـدفا، 

الحـق مـن أسـما  اهلل عـز وجـل فنقول  حقق الرجل القـول صـدفا، أو فـال هـو الحـق، و
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وصفاتا، وإن وففة عند أحد المعاجم اللغوية كلبان العرض، يفضـي بنـا إلـ  تقريـر هـذا 

الذي سبق، فقد نقل ابن منتور ما نصا  اوتحقق عندا الخ  أي ص  وحقق فولـا وظنـا 

هـو إثبـات الشـي  > تحقيـق<. وهبذا يكون المدلول اللغـوي لكلمـة (1)تحقيقا أي صدقو

 اما وتصحيحا. وإحك

فيعني  إثبات المبظلة بالدليل وتصحي  > تحقيق<أما المعن  االصطالحي لكلمة 

. (2)األخبار، كما ذه  إل  ذلـك الجرجـاين يف فولـا  االتحقيـق إثبـات المبـظلة بـدليلهاو

ويعني أيضا ابذل عناية خاصة بالمخطوطات حت  يمكن التثبـف مـن اسـتيفائها لشـرائط 

حقق هو الذي ص  عنوانـا واسـم م لفـا ونبـبة الكتـاض إليـا، وكـان معينة، فالكتاض الم

 . (3)متنا أفرض ما يكون إل  الصورث التي تركها م لفاو

يتض  مما سبق  أن التحقيق يراد با الفحص العلمي للنصوص األدبيـة مـن حيـل 

مصدرها وصحة نصها وإنشـاؤها وصـفا،ا وتاريخهـا... وكـل هـذا يفضـي إلـ  معالجـة 

 والتظكد من شكلا والتيقن من انتمائا.  بط النص،

وتظسيبا عل  ما سبق  يمكن القول إن تحقيـق المخطوطـات والكتـ   يقصـد بـا 

االســتفادث منهــا، يف الصــورث التــي وجــد عليهــا الــنص وتغياهــا  إخراجهــا للنــاس وتيبــير

ــا  وصــ  علــ  البحــل  ــ  ذلــك. وال يــدرك ذلــك إال بعن م لفــا، أو أفــرض مــا تكــون إل

... خاصة وأن المخطوط بمعناا الشامل هو كـل مـا خـط باليـد مـن كتـاض أو والتمحيص

رسالة أو تقييد باللغة العربية، مما لا فيمة تاريخيـة أو أدبيـة أو فنيـة، تـدفد إلـ  العنايـة بـا 

وابفادث منا. إنا أمانة األدا  التي تقتضيها أمانة التاريخ، لذلك فمتن الكتاض حكـم علـ  

                                                 
 البن منتور، مادث حقق.. >لبان العرض< (1)

 . 55للشريف الجرجاين، ص  >التعريفات< (2)

 42، عبد البالم هارون، ص >ونشرهاتحقيق النصوص < (3)
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را و بيئتا، وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتهـا التـي تمنـد مـن الم لف، وحكم عل  عص

االعتدا  عل  حق الم لف، أو التطاول عل  ما ألفا وكتبا بزيادث أو نقص أو تصحيف أو 

 تحريف...

 شروط التحقيق العلمي:  .2

ــن صــحة  ــد م ــي التظك ــق  ه ــا المحق ــي يضــطلد هب ــات الت ــن المهم ــا م ال شــك أن

 لفها، ومـدم صـحة العنـوان وانطبافـا علـ  مو ـول المخطوطة من حيل نببتها إل  م

الكتاض، واسم الم لـف ونبـبة الكتـاض إليـا، خاصـة بالنبـبة للكتـ  المغمـورث أو التـي 

كانف يف عداد المفقود، ألن الضرض صفحا عن العناصر البالفة أو إهمالها من شـانا أن 

 تتناســ  يبــقطنا يف مزالــق تبــي  للمخطــوط وصــاحبا، ومــن هنــا فــإن بعــد الكتــ  ال

ــة وعلــم م لفهــا أو عصــرا ككتــاض  ــة مــد مكان ــا الملــوك والمكايــد<ماد،ــا العلمي > تنبي
هـو، مـن 255المنبوض للجاح ، وفيا حكايات وأخبار حدثف بعد عصر الجاح  ات 

هــو، وامكيـدث 357نكف من مكايد كافور ابخشـيدي ات اذلك وجود باض فيا بعنوان 

ين هـذين العلمـين والجـاح  عشـرات البـنين كمـا هــو، وبـ357ت ا توزن بالمتقي باهلل

. وكثيرث هـي الكتـ  التـي نبـبف إلـ  ويـر م لفيهـا (1)نص عل  ذلك عبد البالم هارون

هـو الذي نب  إلـ  أبـي البقـا  999البن عدالن الموصلي ات > شرح ديوان المتنبي<ك

يرج  أنـا هـو و311للزجا  ات > إعراض القرمن <عبد هلل بن الحبين العك ي، وكتاض 

هـو.... وفد نص علما  التحقيق أن أهم ما يج  437لمكي بن أبي طال  القيرواين ات 

يف تحقيق متن الكتـاض أن يـ دم بظمانـة وأن يكـون حـذرا أمينـا وصـبورا، وأن ال يجـرت  

عل  النصوص فيغير ويبدل كما يشا ... فعل  المحقق أن يضطلد بمجموعة من المهـام 

 ايلي  التي نجد يف طليعتها م

                                                 
 . 49عبد البالم هارون، ص  >،تحقيق النصوص ونشرها<.  (1)
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الخ ث والتمرس يف تحقيق المخطوطات، والدراسة الواسعة ألصول تحقيقهـا  -

ومعرفة أصولها، والخطوط التي كتبف هبا سوا ، مشرفية، و فارسية و مغربيـة... ناهيـك 

ــر  عــن معرفــة اصــطالحات القــدام  يف  ــبط الشــكل و عالمــات إهمــال الحــروف وي

 .المعجمية، أو ما يبم  بالتعقبية

 يف أدا  النص، تلزم المحقق بتوخي المو وعية والصحة دون زيـادث أواألمانة  -

 .نقصان، فالمحقق بمثابة راوية للكتاض الذي يج  عليا أن يرويا بطريقة جيدث

عدم التصرف يف المخطوطـات و ـرورث الحفـاظ علـ  عبارا،ـا وأسـاليبها، و  -

العبـل يف إخراجهـا  يتعين عليا التجـرد مـن األهـوا  الشخصـية، والعصـبية المذهبيـة، أو

عل  أي شكل و صورث.. روبة يف االستنكار وتحقيق المكاس  المادية أو بالبـطو علـ  

 .جهود اآلخرين

ابحباس بقيمة الرتايف العلمي و الفكـري إحباسـا ينبـد مـن ابيمـان العميـق  -

 .بدورا الفعال يف بنا  حضارث األمة عن طريق إحيا  تراثها

ط، و توثيق الصلة با وبزمانا وإنبانا ومكانـا، الح  والتعلق بالرتايف المخطو -

ودرايـة بظسـرارا ودفائقـا  بكيفية واسعة وفرا ث مبتفيضة و دراسة واعية، وخـ ث مكينـة،

 .وخصائصا، وأسالي  تدوينا، ومناهت كتابتا

التذرل بالص  و األناث  ألن المحقق والبا ما تواجها مشكالت وصـعوبات فـد  -

يــة للوصـول إلـ  إخـرا  الــنص سـالما معـاي مـدثر بــالعلم تتطلـ  وففـات طويلـة و متظن

واليقين، وبعد طول بحل و تقصي بعيد عن النترث العجل  التـي تظخـذ بـظفرض مـا يتبـادر 

إل  الذهن، من دون إعمال الفكر وال تدفيق النتر، وال تقلي  األمر عل  جميد وجوها 

 .المحتملة بغية الوصول إل  وجا الصواض
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كون عل  علم ودراية بمو ول الكتابة، فذلك أدع  إلـ  أن عل  المحقق أن ي -

يكون العمل أكثر إتقانا ودفة مما لو تصدم لا شخص مخر لا جهة علمية أخرم، و مهما 

المحقق إتقان اللغة العربية، نحوا، و لغـة،  يكن العلم الذي يحقق فيا فإن من مبتلزمات

ن ابلمــام الواســد باللغــة العربيــة وصــرفا، وعرو ــا، واشــتقافا، وترادفــا، وبالوــة...، أل

وأساليبها ومفردا،ا.. يبهم إسهاما وافرا يف تـدليل الكثيـر مـن الصـعاض التـي فـد تواجـا 

المحقق يف أسالي  المخطوطة، و لغتها، حيل يجد من الحصيلة اللغويـة مـا يمكنـا مـن 

 .والوصول إل  الوجا الصحي  تدفيق النتر،

مصــادرا يف مختلــف جوانــ  البحــل ســعة االطــالل علــ  كتــ  الــرتايف و  -

والمعرفة، وابلمام بمناهت م لفا، وتوجهاتا العلمية، وطرق البحـل يف مصـنفاتا حـول 

شت  العلوم.. مما يباعد المحقق عل  تحرير وتوثيق نصوص الكتاض الذي يعمل علـ  

 .إخراجا من عتمة المخطوط إل  نور المطبول

ــا ، والبعــد عــن  التوا ــد واســتعداد المحقــق للحــوار الهــادف، - والنقــاش البن

 .تمبك بالرأي الواحد الشخصي

 .أن يكون عل  دراية كافية بالبيبليوورافيات العربية وفهارس الكت  وفوائمها -

 .أن يكون عارفا بقواعد تحقيق المخطوط وأصول نشر الكتاض -

إن الذي تقدم  يركز باألساس عل  جانـ  القواعـد والتقنيـات يف تصـحي  الـنص 

وفد ترسخف مد هذا المهام والشروط سلبلة فواعـد وخطـوات وإجـرا ات وإخراجا. 

عملية، يقوم هبا محقق النص من فبيل  المقارنة، والموازنة بين النبخ، وتخـريت النقـول 

بإرجاعها إل  متاهنا، و بط أسما  األعالم، وتخريت وري  اللف ، ومل  الخروم، وما 

يت األحاديــل النبويــة، والتعريــف بــبعد يتبــد ذلــك مــن توثيــق اآليــات القرمنيــة، وتخــر

األعــالم، وتحديــد بحــور األشــعار... كلهــا أمــور لــن تكتمــل إال بفهــم الــنص المحقــق، 



 
247 

عامة ابلمام بعلوم اآللة فضال عن العلـوم األخـرم  كـالمنطق والفلبـفة والفقـا  وبصفة

قــق أن وأصــولا... ويف ذلــك يقــول الــدكتور إبــراهيم البــامرائي  اإن مــن تمــام ملــة المح

يكون ذا اختصاص أو ما يشبا االختصاص يف الكتاض ومادتا، ليتظت  لا وجا الصواض يف 

. وهبذا تكون عمليـة التحقيـق التـي يقـوم هبـا المحقـق تشـمل  العـدث المعرفيـة، (1)األمرو

والعدث المنهجية والتقنية، والعدث اللغوية، ألن عمـل المحقـق ال يقتصـر علـ  المبـتوم 

ــي الشــكلي اا ــ  مبــتوم التقن ــا إل ــا يتجاوزه ــي و ــعها، وإنم لقواعــد وابجرا اتوالت

 ابسهام يف بنا  النص، وهذا ال يمكن أن يتحقق إال باعتماد الُعَدد البابقة الذكر.

 وسائل التحقيق العلمي والعوائق التي تحول دون ذل : .5

ــ  القــار  بإحــدم  ــدأ المخطــوط يف االنتشــار، كــان يصــل مــن الم لــف إل لمــا ب

دون أن ننبــ  بــظن العــرض فــديما اعتمــدوا الروايــة  >،ابمــال <و> التــظليف<  الطــريقتين

الشفهية، والـذاكرث يف حفـ  تـراثهم وتبـجيلا. ثـم بـدأ التـدوين بتهـور ابسـالم، وكـان 

المصحف أول كتاض عربي يدون كامال.. ومن هنا يمكن ابشارث إلـ  أن المخطوطـات 

فعمـد بعـد المحققـين إلـ  تحقيقهـا حفتـا هي تلك النفائس الخام التي لم تطبد بعد.. 

 لها من االندثار والموت المحتم... وهذا المخطوطات تتكون من أربعة عناصر 

 ترايف علمي يكت . •

مواد يكت  عليها، منها، العب  والكرانيف، واألكتاف واأل الل، واللخاف،  •

 والمهارق، الجلود، وأوراق ال دي، والحجارث و األدم والورق....

التــي يكتــ  هبــا ااألحبــارو منهــا  الحــ  الكربــوين، والحــ  الحديــدي،  المــواد •

 وح  دهن بذرث الفجل والكتان، واألحبار الحمرا .

                                                 
 . 142ــ  3/131إبراهيم البامرائي،  >،مد المصادر يف اللغة واألدض<  (1)
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 األدوات التي يكت  هبا ااألفالمو مثل  فلم الخش ، وفلم العتم، وفلم الريح.  •

وإلـــ  جانـــ  هـــذا العناصـــر، يمكـــن للمحقـــق أن يتبـــين الخصـــائص الشـــكلية 

عنـــوان المخطـــوط، والمقدمـــة واالســـتهالل، وعنـــاوين الفصـــول للمخطـــوط  وهـــي 

والعناوين الفرعية، والهوامح، وتبطير الصفحات، وعالمات الرتفيم، واالختصارات، 

ــــات  ــــة، والتمليك ــــوط، والخاتم ــــرفيم أوراق المخط والتصــــويبات واب ــــافات، وت

مخلصـا وابجازات والبماعات، والصور والرسوم، والزخارف والتذهي ... وليكـون 

 يف عملا مكثر يج  أن يركز عل  الوسائل التالية 

الشك يف النص أو الشك يف النفس  وهو عندما يجد المحقق نفبا يف حيرث من  -

أمرا، أو يجد نفبا عاجزا عن تحقيق المـتن، أو فهـم بعـد مـن مضـامينا، فيـتهم الـنص 

مـن تصـحيف  والم لف، دون أن يظخـذ يف حبـبانا خطـظ الناسـخ، أو مـا وفـد يف الكتـاض

 وتحريف، ومن ثم فإن فهم النص يكون  روريا جدا لتحقيقا كما أوردنا سالفا.

مراجعة مصادر الم لف  تبي  هذا الوسيلة للمحقق أن يبتنطق المصادر التي  -

أخذ منهـا الم لـف، ليتظكـد ممـا جـا  يف الـنص مـن مـادث علميـة، ألن إوفـال العـودث إلـ  

 والخلل يف تحقيق المتن.المصادر سي دي إل  كثير من الزيف 

مراجعة الم لفـات المماثلـة للمـتن المحقـق، حتـ  يتظكـد المحقـق مـن معرفـة  -

 مدم صحة كثير من الوفائد واألحدايف والتواريخ ...

مراجعة النقول عـن الكتـاض، والحواشـي والشـروح  إذ مـن مهمـات المحقـق  -

تظكــد مــن صــحة الرجــول إلــ  االفتباســات التــي افتببــها الم لــف مــن اآلخــرين، حتــ  ي

 األفوال والشواهد المقتببة..

تخريت النصوص وذلك بمراجعة المحقق لكل ما جا  يف المخطوط من ميـات  -

فرمنية، وأحاديل، وأمثال، ونصوص شعرية، وأعالم مختلفـة مـن أشـخاص وحيوانـات 
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ونباتات وبلدان... فيضبطها ويبـين صـحة كـل علـم مـن األعـالم، ويشـير إلـ  المصـادر 

 لتي رجد إليها.األساسية ا

يغل  عل  ظننا أن هذا الوسائل التي يبـخرها المحقـق لتحقيـق نـص مـا، ال تـظ  

عارية من عوائـق وصـعوبات جمـة، يكابـدها المحقـق لحتـة تحقيقـا للمخطـوط. نـذكر 

 منها 

صعوبة يف فرا ث الخط والكتابة  وهنا نجد المحقق يف كثير مـن األحيـان يعجـز  •

ة بظي خط كتبـف، نتـرا لتعـدد الخطـوط العربيـة، فهنـاك عن تفكيك رموز الكلمة ومعرف

الخط النبطي والمـدين والمقـور أو المبـتدير، والخـط اليـابس والكـويف، وخـط النبـخ، 

وخط الثلل، وخط الرفعة، وخط ابجـازث، والخـط الـديواين، وخـط القيـرواين، والخـط 

 األندلبي والمغربي والبوداين، ثم الخطوط الفارسية....

بعـد  لحشرات والميكروبات التي ،دد المخطوط بالتلف أو تآكلاألر ة وا •

 أجزائا.

 التقادم الزمني للمخطوط. •

ط الحروف المتشاهبة يف الشكل، مثل  البا  والتـا   • التصحيف أو االلتباس يف َنق 

والثا ، والجيم والحا  والخا ، والدال والذال، والرا  والزاي، والبين والشين، والصـاد 

ا  والتــا . ويف هــذا البــياق نبتحضــر فــول البــيوطي يف كتابــا المزهــر  والضــاد، والطــ

صّحف حماد بن الزبرفان ثالثـة ألفـاظ يف القـرمن لـو فـر  هبـا لكـان صـوابا  وذلـك أنـا ا

 حف  القرمن من مصحف ولم يقرأا عل  أحد  

ِعـدَ }ــ اللفـ  األول   َفاُر إب ـَراِهيَم ألبيـِا إالَّ عـن َمو  ـتِغ  ، {ثي َوعـّدَها أَبـااُ َوَمـا َكـاَن اس 
 إياا.  يريد
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ثي وِشَقاق}ــ واللف  الثاين   ذيَن َكَفُروا يف ِورَّ ث.{َبِل الَّ  ، يريد  ِعزَّ

نِياِ }ــ واللف  الثالل    َشظ ٌن ُيع 
َمئِذي نِيا{لُِكِل امر ي مِن ُهم  َيو   .(1)، يريد  ُيغ 

ث، مثـل  التحريف ويتعلـق بتغييـر شـكل ورسـم الحـروف المتشـاهبة يف الصـور •

الدال والرا ، والدال والالم، والنون والزاي. أو ويـر المتشـاهبة يف الصـورث، مثـل  المـيم 

 والقاف، والالم والعين.

ونعـد أن هـذا الـذي  ،استنادا إل  ما سبق، نرم أن ما ذكرناا من عوائق فل من كثـر

تجعلنـا كاف يجعلنا نقف عند مـا يعانيـا المحقـق أثنـا  تحقيـق المخطوطـات، كمـا  تقدم

 واثقين أن يف هذا الصعوبات متعة ال تضاه .

 قواعد التحقيق العلمي:  .4

لماذا الحديل عن فواعد التحقيق بعد كل الذي تقـدم؟ ولمـاذا جـا ت انبـرابا يف 

 أوصال العمل المحقق؟ وهل جميد المحققين يلتزمون هبذا القواعد؟

لبحل عـن فواعـدا، إهنا أسئلة تبعفنا يف البحل عن مبووات التحقيق العلمي وا

بغية  بط النص وإخراجا بالصيغة التي و عها عليا م لفا، يف  و  مـا تقـرر يف منـاهت 

تحقيق المخطوط. وال يكتفي بذلك فحب ، بل يضفي عليـا تعليقـا يـدفد كـل ومـوض 

 يعرتي النص المحقق. ويرتكز المحقق يف تحقيق النص عل  القواعد التالية  

 المحقق. جمد النبخ المرتبطة بالمتن .أ

 توثيق نببة الكتاض إل  م لفا. .ض

                                                 
 . 354، ص  2، جالل الدين البيوطي،  >المزهر يف علوم اللغة وأنواعها<و 1ا
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  بط عنوان الكتاض. . 

مقابلة النبخ  إذ عل  المحقق أن يعطي رمزا لكل نبخة، ثم اعتماد ابشـارث  .د

 إليها يف الحاشية عند اللزوم، مد مراعاث أفدميتها، وفرهبا من الم لف وعصرا... 

األصـل، تظكيـدا القيام بالمقابلة بين ما تم نبـخا مـن فبـل المحقـق و النبـخة  .ا

 .لصحة المنبوخ

ــين النبــخ  .و ــراز الفــروق ب ــد المحقــق وإب  ــرورث إثبــات هــامح المنبــوخ بي

 .المعتمدث يف التحقيق

 تقويم النص. .ز

 التخريت والتعليق. .ح

 التنقيط والتشكيل. .ط

 الرتفيم والتهميح. .ي

فهــرس األلفــاظ االتكشــيف أو الفهرســة، وهــذا الفهرســة يجــ  أن تشــمل  .ك

ات العامـة، وفهـرس الخطـ  والرسـائل واآليـات القرمنيـة، الغريبة، وفهـرس المو ـوع

ــد الدينيــة واألحكــام الشــرعية، وفهــرس العبــارات الشــبيهة  واألحاديــل النبويــة والعقائ

بالفلبــفية والكالميــة، وفهــرس التعــاليم والوصــايا واألدعيــة واالبتهــاالت ... وفهــرس 

 لواردث يف المتن....و.وفهرس الكت  ا األبيات الشعرية، وفهرس األعالم والبلدان،

االلتزام بالشكل التام واسـتعمال عالمـات الرتفـيم، وتقبـيم المخطـوط إلـ   .ل

 أبواض وفصول ومباحل ومطال . 



 
252 

التدفيق يف الرسم ابمالئي للمخطـوط، واالنتبـاا إلـ  حـذف األلفـاظ وسـط  .م

ــدها يف النبــخ،  ــي تج ــل االختصــارات والرمــوز الت ــة، وحــذف الهمــزث، و تكمي الكلم

ا إل  أصلها، ثم و د العناوين إذا كان المخطوط خاليا منها، ودعـف الضـرورث ويرجعه

إليها، و كذا تبيان فروق النبـخ إلـ  ويـر ذلـك مـن العناصـر األساسـية والجوهريـة التـي 

 .تمن  الدفة لمنهت المحقق

المقدمــة  وهــي مخــر مــا يكتبــا المحقــق، إذ تكشــف عــن مخبــو ات العمــل  .ن

د، وذكر الصعوبات التي واجهتا يف تحقيق المتن، دون أن المحقق، وعن المنهت المعتم

 ننب  أن المقدمة تعطي إ ا ات واصفة للمخطوط أو للعمل المحقق.

االستدراك  وهو الملحق الذي يضيفا المحقق إل  الكتاض، ليبـتدرك بـا مـا  .س

 فد فاتا مما يرتبط بالمخطوط أو بعملا فيا...

سـس علميـة متينـة وسـليمة، يـ ز مـن   نرم أن عمل التحقيق يـنهد علـ  أختاما

خاللها المحقق عصارث جهد علمي ال يعرتيـا الكلـل، مـن خـالل المرحلـة النتريـة التـي 

يقوم فيها بتجميـد نبـخ المخطـوط والمقارنـة بينهـا وتحديـد منـازل النبـخ، مـرورا إلـ  

وال المرحلة العملية التي يتظكد فيها من م لف الكتاض المحقق وعنوانا وهفواتـا... وصـ

 إل  مرحلة ابخرا  والنشر. 

* * * * 
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 الئحة المصادر والمراجع

 

ــة  .1 ــدام  والمحــدثين، مكتب ــين الق ــرتايف ب ــق ال ــاهت تحقي ــواض، من ــد الت رمضــان عب

 . 1185. 1الخانجي بالقاهرث، ط 

 .2، ط 1195عبد البالم هارون، تحقيق النصوص ونشرها، بيروت،  .2

ــق الن .3 ــد البــالم هــارون، مــنهت البحــل وتحقي صــوص، دار الغــرض ابســالمي، عب

 . 2228، 2تونس،ط 

عبـد اهلل الرشـدي، نحـو بنــا  مـدخل منهجـي نقـدي لتحقيــق الـنص الرتاثـي امقاربــة  .4

ــد للدراســات  ــز رواف ــان، منشــورات مرك ــديم د. فيصــل الحفي ــةو، تق ــة تطبيقي نتري

 .2218، 1واألبحايف يف حضارث المغرض وترايف المتوسط، ط 

لرتايف، دار ومكتبة الهالل بيروت/ دار الشروق جدث، عبد الهادي الفضلي، تحقيق ا .5

2228. 
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 وقفية للمنصور الذهبي لكتاب الجامع الصحيح للترمذي 

 على خزانة جامع القرويين: محاولة لدراسة موديكولوجية

 

 

 

 

 مقدمة

مو حركــة تجديــد واســعة  ــمف 19م ـ ق15عــرف المغــرض أيــام البــعديين اق 

حركـة فكريـة  ية واالفتصـادية واالجتماعيـة والدينيـة صـاحبتهامختلف الميـادين البياسـ

العباس أحمـد المنصـور الملقـ  بالـذهبي الـذي  يأب وثقافية نشيطة خاصة أيام البلطان

. ولعل ما يعكس هذا الحركة الفكرية يتجل  يف ظـاهرث (1)م1978و م1923حكم ما بين 

ندلبــية ومغربيــة. أية وكثــرث الكتــ  وانتشــارها وتعــدد موا ــيعها وخطوطهــا مــن شــرف

وأهم مثال  ،باب افة إل  ما خلفتا هذا الدولة من منشآت ثقافية وعلمية تشهد لها بذلك

هـذا العهـد، فهـذا لعن ذلك هو خزانة القـرويين التـي تعكـس الحـراك الفكـري والثقـايف 

وفتنـا الحا ـر تزخـر بالعديـد مـن المخطوطـات المهمـة والنـادرث.   لـإالخزانة مازالف 

مو الــذي  812هـــ/  271لفــف انتباهنــا مخطـوط الجــامد المختصــر للرتمـذي ات  ولقـد

 .272يحمل رفم 

                                                 
 ،مـة، ينتـر  محمـد حجـي، الحركـة الفكريـة بـالمغرض يف عهـد البـعديينللمزيد حول هذا الحركـة العليو 1ا

 .1178منشورات دار المغرض للتظليف والرتجمة والنشر، 

 إنعام بن يحي

 طالبة دمتوراه بتاريط النصوص والوثائق 

 بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس
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وتـاريخ إنشـا  المنصـور  ،وتقد هذا الخزانة بجامد القرويين عل  يبار المحراض

لهذا الخزانة ليس معروفا بالتحديـد. يـذه  بعـد المـ رخين أّن إنشـا ها كـان يف هنايـة 

ّما محاف  الخزانة الم ّرخ محمد العابـد الفاسـي الفهـري القرن الّبادس عشر ميالدي. أ

 /هــ1222وعـام  م1588/ هــ 119و فيرم أّن إنشا ها كـان بـين عـام م1175- م1129ا

بـي عنـان المرينـي أ. بذلك تكون ثاين خزانـة شـيدت هبـذا الجـامد بعـد خزانـة (1)م1512

القــرويين خزانــة  ظ، وأنشــم1358/هـــ751و م1348/هـــ741الــذي حكــم المغــرض بــين 

 م.1341هـ/ 752المرينية سنة 

لقد كـان جـامد القـرويين مركـز اشـعال ثقـايف مرمـوق بفـاس. فلقـد زّود الّبـلطان 

تنتمـي هـذا الكتـ  إلـ  مختلـف  ،المنصور خزانتا بالعديد من الكت  التي أوففها عليها

وهبـا   يناس  عتمة ملكا<المعارف من العلوم العقلية والنقلية التي شهدها عصرا، مّما 

هـي  ،. وحب  رأي محمد العابد الفاسي فإّن أكثر الكتـ  التـي وصـلتنا اليـوم(2)>مجدا

 .(3)تلك التي حببها البلطان أحمد المنصور

المكانـة  ،ومن الدوافد التي شجعف المنصور عل  إنشا  خزانـة بجـامد القـرويين

فـف  بحيـل المرموفة لفاس كمركز إشعال فكري رئيبي بالغرض ابسالمي يف ذلـك الو

                                                 

م لــف   47ـــ49، ص. 1192محمـد العابــد الفاســي الفهــري، الخزانــة العلميــة، الربــاط، مطبعــة الرســالة، و 1ا

لـرحيم بنحـادث، الربـاط، دار تينمـال للطباعـة مجهول، تاريخ الدولة البعدية التاكمدارتية، تحقيق. عبـد ا

عــالم أس العــاطرث االنفــاس يف ذكــر مــن لقيتــا مــن المقــري، رو ــة اآل  75-74، ص. 1114والنشــر، 

عبد الهادي التازي، جامد   27، ص. 2،  . 1183الحضرتين مراكح وفاس، الرباط، المطبعة الملكية، 

ة لتاريخهـا المعمـاري والفكـري، الربـاط، دار نشـر القرويين، المبجد والجامعـة بمدينـة فـاس، موسـوع

 .342، ص. 2،  . 2222المعرفة، 

 .27، ص. 1171محمد عبد الحي الكتاين، ما ي القرويين ومبتقبلها، بيروت، دار الكت  العلمية، و 2ا

 .  ،1171،فهرس مخطوطات خزانة القرويين، الدار البيضا ، دار الكتـاض ،محمد العابد الفاسي الفهريو 3ا

 .24-23، ص. 1
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وكــان طلبــة العلــم يقبلــون عليهــا مــن كــل  ،كانــف تبــتقط  كبــار العلمــا  يف كــل العلــوم

 >خزانتا<صوض. وُيقّدم محمد العابد الفاسي سببين رئيبين يف اختيار المنصور لتظسيس 
   بمكان رمزي كالقرويين يتمثالن يف

 مــا  فــاس، ـــ حــ  هــذا البــلطان العــالم للعلــم والــروابط القويــة التــي تجمعــا بعل

المحاسـن يوسـف  يو وأبـم1587/هــ115العباس أحمد المنجـور ات.  يمثل شيخا أب

 /هــ112عبد اهلل محّمد بـن يوسـف الزيـا  ات.  يو وأبم1924/هـ1213الفاسي ات. 

 من العلما .  وويرهم وم1884

عنان المريني، والذي أنشظ  يوكذلك روبتا يف االفتدا  بمبيرث البلطان المريني أب

  .(1)ل خزانة بالقرويين وحّبس عليها مئات الكت أوّ 

 ،كالخزانة األحمدية الّشـريفة ،وفد أطلق الم رخون عدث أسما  عل  هذا الخزانة

كــل هــذا األســما  تربطهــا  .(2)والخزانــة العلميــة ،والخزانــة الّبــعدية ،وخزانــة المنصــور

تـي تـدل علـ  مكـان ال (3)بم سبها أحمد المنصور. ونجد أسما  أخرم كالخزانة العليـا

 بنا  الخزانة المرتفد بالنببة لمكان الخزانة المرينية.

وكان الدخول إل  هذا الخزانة من داخل المبـجد وذلـك مـن أجـل حمايـة أكـ   

للكت  من البرفة أو االتالف والضيال، كما كان ذلك لتبهيل الحصول عل  الكت  من 

ولقـد جعـل  .(4)لعلم بجـامد القـرويين فبل العلما  وطلبة العلم الذين يرتادون مجالس ا

                                                 
 .47-49 ، ص1محمد العابد الفاسي الفهري، فهرس مخطوطات خزانة القرويين، مرجد سابق،  . و 1ا

مصطف  بنعلة، تاريخ األوفاف ابسـالمية بـالمغرض يف عصـر البـعديين، مـن خـالل حـواالت تارودانـف و 2ا

 .1، ص. 1،  . 2227وفاس، 

، 2عبد الهادي التازي، جامد القرويين، مرجـد سـابق،  .   22س، مرجد سابق، ص. المقري، رو ة اآلو 3ا

 .341، 332ص. 

 .24، ص.1محمد العابد الفاسي الفهري، فهرس مخطوطات خزانة القرويين، مرجد سابق،  . و 4ا
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 .(1)نا بنفبا من بين العلما ما كان يعيّ ـّيلها أحمد المنصور فَ 

أراد أن يرتك لألجيال ويبدو أّن المنصور البعدي الذي كان يحيط نفبا بالعلما ، 

يف القـرويين أونـ  وأعـرق مكتبـا يف الغـرض  >مكتبتـا<القادمة صورث عـالم ملتـزم بجعـل 

ــدان ابســالمي.  ــل البل ــن ك ــا ويشــرتيها م ــان يبحــل عنه ــ  ك ــا بكت ــان يزّوده ــل ك  حي

وكان يراسل العلمـا  كـي يبعثـوا  (2)سطنبول، ابسكندرية وويرهاوإامكة، القبطنطينية، 

/ هــ111عبد اهلل محّمد بن الشيخ أبي الحبن البكـري ات.  يكابمام أب ،لا أهم الكت 

ـــ (3)وم1583 ـــ  المصـــر يوابمـــام أب ـــدر الـــدين القـــرايف محمـــد بـــن يحي  ي الشـــهير بب

و مــد أويبعثــوا لــا م لفــا،م ســوا  مــد مــن يرحلــون للحــت  (4)وم1511 /هـــ1228ات. 

 بعثات خاصة يبعثها.

وهـو  (5)لفف انتباهنـا كتـاض الجـامد للرتمـذيالتي  ومن بين هذا الكت  المحببة

ومـا يهمنـا و. 2و 1ين اثنـين ا جـزُمكّون من  272محفوظ يف خزانة القرويين تحف رفم 

ورفة. أّما الجز  الثاين فيحتوي علـ   221ويتكون من  ،يف هذا الدراسة هو الجز  األول

ين بخــط  وتمــف كتابــة الجــز ،ملــم 212ملــم، وعر ــهما  272وطولهمــا  ،ورفــة 225

 مغربي اأندلبيو.

                                                 
 .474فادث الغماري، ص. إ. 454، ص. 2عبد الهادي التازي، جامد القرويين، مرجد سابق،  . و 1ا

ــ14، ص. 1183س، مرجــد ســابق، المقــري، رو ــة اآل  17. ، ص5االستقصــا،  . و 2ا ــد الهــادي 15ـ . عب

 . 452، ص. 2التازي، جامد القرويين، مرجد سابق،  . 

 .42-31، ص. 1154رسائل سعدية، تحقيق عبد اهلل كنون، تطوان، و 3ا

م، الرباط، . الفشتالي، مناهل الصفا، تحقيق عبد الكريم كري233-232رسائل سعدية، مرجد سابق، ص. و 4ا

 .272مطبوعات وزارث األوفاف والش ون ابسالمية والثقافة، ص. 

و Arabe 6936توجد نبخة منا تتكون مـن أربعـة أوراق خـروم بالمكتبـة الوطنيـة ببـاريس تحمـل رفـم او 5ا

 م.1153/ ـه547تاريخ نبخا  (Arabe 709ا. ونبخة ثانية تحمل رفم م1422-1321كت  بين 
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افة إل  فيمتا العلمية كتظليف لا مكانتا بين كت  الحديل  إّن هذا المخطوط باب

المعتمــدث، لــا فيمــة كوديكولوجيــة مهّمــة  (1)تــ  مــن بــين كتــ  الحــديل البـتةبحيـل يع

 من بينها   ،بحيل يحتوي يف طياتا عل  نصوص مصاحبة لنص الكات 

  .ـ الوففية

 .ـ ونص وثيقة سمال للعالم ابن رشيد الببتي

 افة إل  بعد خوار  نص. ـ إ

ة تنقــل العلــوم وبدراســة هــذا النصــوص يمكننــا أخــذ نتــرث عــن كثــ  علــ  كيفيــ 

والكتــ  يف العهــد البــعدي. هــذا الدراســة حــول الوففيــة، ســنتبعها إن شــا  اهلل بدراســة 

افة إلـ  خـوار  الـنّص الموجـودث يف هـذا المخطـوط،  ـأخرم حول شـهادث الّبـمال، إ

وحتـ  اسـتقرارا  بتـدا  مـن نبـخة،احت  نتمّكن من و د خريطة مبار هـذا المخطـوط 

 بمكتبة القرويين.

ــروف ل ــاحثين أّن مع ــول اهلل ومعرفــة <لب ــن رس ــنن ع ــن الّب ــامد المختصــر م الج

َرث  ، ألبــي(2)>الّصــحي  والمعلــول ومــا عليــا العمــل عيبــ  محّمــد بــن عيبــ  بــن َســو 

                                                 
و، م875/هــ291ات.  صحي  مبـلمو، م872/هـ259ات.  حي  البخارية وهي  صكت  الحديل البتو 1ا

  ســــنن ابــــن ماجــــاو، م812/هـــــ271ات.  ســــنن الرتمــــذيو، م888/هـــــ275ات.  أبــــي داود ســــنن

 و.م115/هـ323النبائي ات. سنن و، م889/هـ273ات. 

 7جـز   13ث أخـرم يف ثـم مـر م1875/ هـ1212تم طبد الكتاض ألول مرث بمطبعة بوالق يف مجلدين سنة و 2ا

وفـام  ،م1134/ هــ1352منهـا بمطبعـة الصـاوي عـام  9و م1132/ هـ1352منها بالمطبعة المصرية عام 

، وفام بتحقيق الجز  الثالل محمـد فـ اد م1138ين من هذا الكتاض أحمد محمد شاكر سنة  بتحقيق جز

الناشـر   .األزهـر الشـريف إبـراهيم عطـوث عـوض المـدرس يف 5و 4ين  وفـام بتحقيـق الجـز، عبد البافي

. لمعرفـة المزيـد عـن تحقيقـات م1178وأوالدا بمصر سـنة  شركة مكتبة ومطبعة مصطف  البابي الحلبي

  والشروح عن هذا الكتاض يرج  االطالل عل  كتاض

Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Brill, Leiden, I, 1967, p. 256-
259. 
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الرتمــذي. وهــو مــن كبــار المحــدثين الــذين فــاموا بجمــد الحــديل، وفــام بالرتحــال مــن 

يل. ومـن بـين العلمـا  جـل جمـد مـاّدث الحـدأخراسان إل  العراق ثـّم إلـ  الحجـاز مـن 

ــذين درس عــنهم البخــاري. فقــدَ  ــذ عــام  ال ــة تِرمِ ــويف بمدين الرتمــذي بصــرا يف الكــ  وت

 .(1)م812/هـ271

. وهـو يعتـ  أحـد (2)وكتابا معروف باسمين هما جـامد الرتمـذي وسـنن الرتمـذي

ا بعد صـحيحي البخـاري ومبـلم وسـنن ويظ  ترتيبا بينها رابع   ،الكت  البتة يف الحديل

  علــ  األحاديــل ن الرتمــذي يعّقــظداود. ويتميــز كتابــا عــن بــافي الكتــ  البــتة بــ يأبــ

 . (3)بصحي  وحبن و عيف. كما بين من أخذ با من أهل العلم من الصحابة وويرهم

نبخ هذا المخطوط، وال اسم النّاسخ، وال تـاريخ النّبـخ، ألننـا ال  مكانال نعرف 

اآلخر. وروم ذلك فاّن النبخة مازالف يف حالـة  ثإذ نبختنا هذا مبتور  نملك فيد الفراغ

. توفر لنا هذا النبخة من خالل خوار  النص بيانات أخرم (4)حبنة ويمكن االنتفال هبا

 ستباعدنا من معرفة بعد المعلومات عن مبار هذا المخطوط. 

ومن المهم التوفف عند نص الوففية ودراستها. فقد الحتنا أّن هذا النص تحكما 

لغوية وشرعية محكمة بحيل تحف  شرعية الوفف. وهذا يدل عل  وجود تنتـيم فواعد 

                                                 
مـزي، ،ـذي  الكمـال، ال  277-272، ص. 13، رنـاؤوطعالم النـبال ، تحقيـق شـعي  األأسير الذهبي، و 1ا

 . 252-252، ص. 25

لباين الـذي فـام بتحقيـق مام األيطلق عليا اسم الجامد الصحي  للرتمذي وهذا التبمية خاطئة حب  ابو و2ا

ن التـدفيق والتصـحي  سـنة وأعاد طبعا مد مزيد مـ >صحيحا<و > عيف سنن الرتمذي<حاديثا يف كتابا أ

2222 . 

، 2222لباين،  ـعيف سـنن الرتمـذي، الريـاض، مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزيـد، محمد ناصر الدين األو 3ا

 .1ص. 

 .272، ص. 1محمد العابد الفاسي الفهري، فهرس مخطوطات خزانة القرويين، مرجد سابق،  . و 4ا
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إداري متطور مب ول عن تنتيم وإدارث الكت  منذ تحبيبها إل  لحتة دمجها يف الخزانة 

 المنصورية.

 ويظ  نص الوففية كالتالي 

. المبطر أسفلا صحي  وكت  بخط يدا عبـد اهلل سـبحانا أحمـد المنصـور بـاهلل 1

 .الــم منـيــن[أمير ]

بن موالنا أمير المومنين بن أمير المومنين الحبن  خار اهلل سبحانا لـا ولطـف ا. 2

 . بــمحمد صل  اهلل عليا ]وسلم[ا جميال  با لطف  

نام كافل أمة النبي عليا البالم سالم ظل اهلل يف األمام كهف اب. حّبس موالنا اب3

 .ور باهلل ]ابن موالينا[العباس المـ ]ــنصــ[ـ وموالنا ابمام أب

ــذا الكتــاض 4 ــد ه ــتهم جمي ــد اهلل لإلســالم شــريف دول ــدين خل ــا  الراش . الخلف

مام الرتمذي المقيد هذا عل  أول ورفة منا عل  كل من يقرأ فيـا المشتمل عل  جامد اب

 .من طلبة ]العلم[

ــاس 5 ــن ف ــرويين م ــي جــامد الق ــارهم بقبل ــن مث ــي م ــرهم اهلل[ بخــزانتهم الت . ]وّف

ــذ الم ـــزانة المتخ ــريم الخـ ــن ح ــك ألن ال يخــر  ع ــدهم اهلل يف ذل ــرطوا أي ــة وش حروس

 .]ل  القـــولإ[للمطالعة هنالك بحيل ال يلتفف 

فمن بدل أو وير َفَيُد اهلل عليا وسائلا يـوم يقـف بـين يديـا  ،. الوارد بمخالفة ذلك9

ــ هلل يجعلــا مــن ا فصــدوا ر ــي اهلل تعــال  عــنهم بــذلك وجــا اهلل العتــيم واا م بــد  تحبيب 

 .]ـالحة[اعمالهم الصـ

 .]انة عــلـ [. وببطوا أيدهم اهلل يد فيم الخز7
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 .. حوزا فحازا وكت  خط يدا8

 .]ـهر ...[. بصحة ذلك يف منبلخ شـ 1

 . المبارك عام أحد عشر وألف.12

إّن نص الوففية التي يتّم هبا انتقال الكتاض من ملكية خاصة إلـ  كتـاض متـاح لكـل 

هنـا أتـف برتتيـ  أالجوهريـة. وفرا ،ـا تبـين لنـا  م تحدد الكثير من المعلومـاتطلبة العل

 .>حّبس<والمتمثلة يف الفعل  (1)بحيل تبدأ مباشرث بصيغة التحبيس  معين

وُتصــّرح عــن هويــة الوافــف وهــو البــلطان أحمــد المنصــور وذلــك بــذكر ألقابــا 

 و. 4و 3ن ااالبطر (2)ريفاالّدينية والّبياسية، واالجتماعّيةو ثم اسما ونببا الّش 

 ،ن وجــدتإيتلــوا عنــوان الكتــاض الموّفــف وتحــدد كــذلك عــدد أجــزا  الكتــاض 

جميـد هـذا الكتـاض المشـتمل علـ  <وتحدد بالضبط مكـان كتابـة الوففيـة علـ  الكتـاض 

 و.4بطر الا> مام الرتمذي المقيد هذا عل  أول ورفة مناجامد اب

م، ثم المكـان الـذي سـيحّبس فيـا الكتـاض ثم يذكر الموفوف عليا وهم طلبة العل 

 وهو خزانة القرويين. 

ثـم يحــدد المنصــور شــروط اســتعمال الكتـاض بحيــل يشــرتط أن ال يخــر  عــن   

 و. 9و 5ن اعارتا االبطرإمند   أي .حريم الخزانة

                                                 
لعـادث بجملتـي الببـملة اببـم اهلل الـرحمن الـرحيمو والّتصـلية علـ  نلفف االنتباا إل  أّن الوففيـة تبـدأ يف او 1ا

 لا وسلم تبليماو.مالرسول اصل  اهلل عل  سيدنا محمد وعل  

للمزيــد مــن المعلومــات حــول دور لقبــا الشــريف يمكــن االطــالل علــ   محمــد نبيــل مــولين، البــلطان و 2ا

مغـرض، منشـورات المعهـد الجـامعي للبحـل الشريف، الجذور الدينية والبياسية للدولة المخزنية يف ال

 .2213العلمي، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

Mercedes García-Arenal, « La conjonction du soufisme et du charifisme au 
Maroc, le Mahdi comme sauveur », Revue du Monde Musulman et de La 

Méditerranée, n° 55-56, 1990, Villes au Levant, p. 54. 
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ل لـا نفبـا أن يخـالف شـرط  >حتر<ثّم يضيف جملة  بحيل يهّدد هبا كل من ُتبـوِّ

 5ن ااالبـطر >ل أو وير َفَيـُد اهلل عليـا وسـائلا يـوم يقـف بـين يديـافمن بد< الوففية وهي 

َد َما َسِمَعُا }من سورث البقرث  181وهذا الجملة تشير إل  اآلية القرمنية  ،و9و َل َبع  َفَمن  بدَّ

ُلوَناُ  ِذيَن ُيَبدِّ ُماُ عَلَ  الَّ انتهـاك حيل كان يبتشهد الفقها  هبذا اآلية القرمنية لمند  {َفإَِنَما اِث 

 . (1)شروط الوافف

ويحرص المنصـور كـذلك علـ  حمايـة الكتـ  بتظكيـدا وإصـرارا علـ  استشـارث 

الكتاض يف حريم المكتبة دون مغادرتـا. ونشـير هنـا أّن الوففيـة يمكـن أن تـزّود مـن يهـتم 

بالتاريخ المعماري للقرويين بمعلومات معمارية مهمة عن الخزانة بحيل يشـير إلـ  أّنـا 

بحيـل كـان ُيبـتعمل لجلـوس  ،بتشييدها وكذلك عن الحريم الذي زّودها باهو من فام 

 . (2)الّطلبة الذي يوّدون مطالعة الكت  با

، وذلـك ألّن 9التـي تتهـر يف البـطر  >اا م بد  تحبيب  <ويضيف كات  الوففية جملة 

ن لة بيظا يشرتط فيا التظبيد بالّروم من وجود بعد النّقاشات حول هذا المبالوفف شرع  

ـ<ا ما يعززها المنصور يف سـائر الوففيـات بالجملـة . ووالب  (3)علما  الدين  >اا مخلـد  ووفف 
وذلــك باعتقادنــا يــظ  لإلصــرار علــ  أّن الوفــف أبــدّي دائــم والّتظكيــد علــ  عــدم اخــرا  

ـا للّشـروط أالكتاض عن هدفا األول المحبس من  جلا ال يبم  باستخدام الكتـاض خالف 

فـد عرفـف  ،مـا إلـ  ذلـك. خاصـة أّن م سبـة الوفـف بصـفة عاّمـةالمذكورث أو سرفتا و

ُفَبي ل العصر الّبـعدي،   أي ،ا يف مخر عهد المرينيين وخالل عهد الوطاسيينا كبير  تدهور  

                                                 
 .131، ص. 7الونشريبي، المعيار،  . و 1ا

مصطف  بنعلة، تاريخ األوفاف ابسالمية بالمغرض يف عصـر   للمزيد من المعلومات يمكن االطالل عل و 2ا

، ص. 2عبد الهادي التازي، جامد القـرويين، مرجـد سـابق،  .   1، ص. 2البعديين، مرجد سابق،  . 

342. 

 (3) Luccioni J., Le habous ou waqf: rites malékite et hanéfite, Casablanca, 
Vigie marocaine et Petit marocain, 1942, p. 56-57. 
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ذي يتهر حاالت كثيرث بتالف األوفـاف ال >المعيار<ويتهر ذلك ع  كتاض الونشريبي 

كفــا ث المبــ ولين عــن رعايــة . وعــدم (1)وإهمالهــا وعــدم تطبيــق شــروط المــوففين

. لــم تنجــو المكتبــات (3). كمــا أّن بعــد الّبــالطين تالعبــوا بــظموال الوفــف(2)األوفــاف

ــ  مِ  ــم ســرفة الكت ــل ت ــدهور، بحي ــالمحببــة مــن هــذا الت وبعــد  ،ن كــان يبــتعيرهامَّ

وكذلك تّم تحبـيس بعـد الكتـ  ، (4)وحت  بعد المدرسين واألئّمة ،المب ولين عنها

، وتعقيـد (5)علـ  سـبيل المثـال >ذر يإسـالم أبـ<بينهـا يمكـن ذكـر كتـاض  ومـن ،المزّورث

 الخ... (6)شروط بعد الموففين

وبعد ذكر شـروطا يصـّرح الموفـف بالغايـة مـن وففـا والتـي هـي مـن أجـل طلـ  

 . (7).9جر كما يتهر يف البطرر ا  الخالق ومبتغاث األ

ا أساسـي ا لصـحة ا لوفـف، كمـا أّنهـا تتهـر يف ثم تليها الحيازث والتـي تشـّكل عنصـر 

جميد الوففّيات التي بالكت  المحببة من فبل المنصور بدون استثنا . بحيل يحوز فيم 

                                                 
 .43، ص. 7الونشريبي، المعيار،  . و 1ا

 .13، 12نفبا، ص. و 2ا

، 2225 الحبن ابن الوزان الزيا ، وصف افريقيا، ترجمة عبد الـرحمن حميـدث، القـاهرث، مكتبـة األسـرث،و 3ا

 .231ص. 

 .322، ص. 7الونشريبي، المعيار، مرجد سابق،  . و 4ا

 . 111نفبا، ص. و 5ا

 .43نفبا، ص. و 6ا

 الــدافد الــديني أي   يلخــص المــ رخ مصــطف  بنعلــة مــن خــالل دراســتا دوافــد الموفــف للقيــام بــالوففو 7ا

م يكن لا ورثة، دافد عائلي من ن لإن يه  مالا كوفف ظاهلل والتقرض منا، دافد من وافد الوافف ب ثلمر ا

ن يحــس الوافــف تجــاا مجتمعــا أخــالل الوفــف المعقــ  لضــمان مبــتقبل ذريتــا مــثال، المجتمعــي. أي 

ن يحـس الموفـف بفخـر واعتـزاز أ  أي ،بالمب ولية وبضرورث تقديم الخدمة لـا، وأخيـرا دافـد الغريـزي

 سـالمية بـالمغرض يف عصـر البـعديين تجاا ما يملك فيحبس العـين ويبـبل المنفعـة. تـاريخ األوفـاف اب

 ، 2227من خالل حواالت تارودانـف وفـاس الربـاط، منشـورات وزارث األوفـاف والشـ ون ابسـالمية، 

 .55، ص. 1 . 
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ن يكـون حـرص أو. ويمكـن 8و 7ن االخزانة الكتاض المحبس ويلحقا بالخزانـة االبـطر

وهـو -المنصور عل  الحيازث بوففياتـا يعـود إلـ  أّن الحيـازث حبـ  المـذه  المـالكي 

 ـــرورية لصـــحة الوفـــف علـــ  عكـــس المـــذاه  الفقهيـــة  -لبـــائد منـــذاكالمـــذه  ا

. إلــ  الحــد الــذي يحــديف فيــا بطــالن الوفــف إذا مــات الموّفــف فبــل حيــازث (1)األخــرم

 .(2)أو تبين أنا يعاين من مرض ال يمكن عالجا ،الشي  الموفوف

م وحب  بعد الم رخين فإّن حيازث األشـيا  الموّففـة مـن فَِبـل عاّمـة النّـاس يقـو

أّما إذا كان الموّفف البلطان أو أحد أفـراد العائلـة الملكّيـة فـإن القا ـي  ،القيم بحياز،ا

. بيد أّننا الحتنا من خالل دراستنا للوففيات أّن من يقوم بحيازث كتـ  (3)هو من يحوزها

المنصور إّما القا ي أو القيم. خاصة أن المنصور كان يعين بنفبا فـيم الخزانـة مـن بـين 

 .(4)مب ولية كبيرث و  بحيل كان هذا المنص  ذالعلما

و 1و 8ن اثم يشير كات  الوففية إل  تصحي  المنصور للوففيـة بخـط يـدا االبـطر

ذكر اليوم والّشـهر والّبـنة. ولـم يبـق يفبل أن يكت  تاريخ عقدها وهو يف وال  األحيان 

                                                 
. مصـطف  بنعلـة، تـاريخ األوفـاف ابسـالمية بـالمغرض يف 59-55أبو زهرث، محا رات يف الوفف، ص. و 1ا

 123، ص. 1عصر البعديين، مرجد سابق،  . 

يـن يـتم انتقـال ملكيـة أ. تكون الحيازث عند المالكية نوعان حبية 57أبو زهرث، محا رات يف الوفف، ص و 2ا

يـن أن تكـون حيـازث حكميـة أالموفف من الوافف إل  الموفوف عليـا وتكـون فعليـة. كمـا يمكـن   الشي

الوافـف  كفالـةلويخضـد و بممارسـة حقوفـا أيكون الموفوف عليا تحف الحتر أي محروما من التمتـد 

 أن يعلن وففا يف حضور الشهود.ففي هذا الحالة عل  الوافف 

احمـد شــوفي بنبـين، دراســات يف علــم المخطوطـات والبحــل الببليــوورايف، مـراكح، المطبعــة والورافــة و 3ا

. الحبـــين ريـــوش بلحبـــن، فـــرا ث يف وثـــائق الحببـــية وأهميتهـــا العلميـــة، 58، ص، 2224الوطنيـــة، 

مصطف  بنعلة، تاريخ األوفاف ابسالمية   231-238قرويين بفاس انموذجا، ص. مخطوطات خزانة ال

 .122، ص. 1بالمغرض يف عصر البعديين، مرجد سابق،  . 

. مصـطف  بنعلـة، تـاريخ األوفـاف 454، ص. 2عبد الهـادي التـازي، جـامد القـرويين، مرجـد سـابق،  . و 4ا

 .118، ص، 1 . ابسالمية بالمغرض يف عصر البعديين، مرجد سابق، 
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ي التفاصـيل فقـد ُمِحَيـف بـاف م1922/ هــ1211من كتابتا يف هـذا الصـفحة سـوم العـام 

جّرا  تآكل الورق مد مـرور الـّزمن. وُيعتـ  وجـود سـنة الّتحبـيس م شـرا كوديكولوجيـا 

 ا بحيل يبم  بمعرفة الزمن الذي دخل با الكتاض إل  الخزانة. مهمو 

كمــا نالحــ  عــدم وجــود أّيــة إمضــا ات للّشــهود العــدول التــي نجــدها يف بعــد 

 ة القرويين عل  سبيل المثال. المحفوظ بخزان 4،  . 18الوففيات كالمخطوط 

لكن ما يميز الوففية هو وجود تصحي  البلطان المنصور يف أولهـا وذلـك ليشـهد 

وألهمية هـذا التصـحي  فكاتـ  الوففيـة يشـير إليـا كمـا ذكرنـاا  ،بنفبا عل  صحة العقد

ا فبل تاريخ الوففية. وهذا عادث البالطين منذ عهد الموحدين كمـا يشـير إلـ  ذلـك سابق  

وتتم كتابة التصحي  فوق نص التحبيس عل  ، (1)>مبتودل العالمة<ن األحمر يف كتابا اب

 (2)عكس البالطين المرينيين أو الوطاسيين اّلذين كانوا يضعون الّتصحي  أسفل الوففية

. بحيل يـظ  تصـحي  أحمـد المنصـور مباشـرث بعـد (3)ومنهم من لم يكن يضد تصحيحا

د علــ  صــحة مــا تــنصُّ عليــا الوففيــة. وهــذا مــا يتهــر الببــملة والّتصــلية لي كــد ويشــه

الختالف نول الخط ولون المداد أّنا فد تمـف كتابتـا بعـد كتابـة نـص الوففيـة. وعـادث مـا 

 . (4)ا بلون بني مذّه  لتمييز خط البلطان عن خط كات  الوففيةيكون مكتوب  

                                                 
ابــن األحمــر، مبــتودل العالمــة ومبــتبدل العالمــة، تحقيــق. محمــد الرتكــي ومحمــد بــن تاويــف، المركــز و 1ا

 . 21-22، ص. 1194الجامعي للبحل العلمي، تطوان، 

، مـن 1142، والثانيـة تحمـل رفـم 1 .  925ولـ  تحـف رفـم مخطوطتان محفوظتان بخزانة القـرويين األو 2ا

حمـد شـوفي أ. م1358/هــ751إل  م1348هـ/ 741 منذ عنان المريني الذي حكم يتحبيس البلطان أب

 .218، ص. 2223بنبين، تاريخ خزائن الكت  بالمغرض، ترجمة مصطف  طوبي، الخزانة الحبنية، 

. م1389/هـ788و عام م1389/هـ788حببا البلطان المريني موس  بن أبي عنان ات.  525المخطوط و 3ا

ــذي 1234والمخطــوط  ــان الوّطاســي عــام  ال ــن زي ــن المنصــور ب ــو الحجــا  يوســف ب ــوزير أب حّببــا ال

 .م1451/هـ855

دهـان، تحقيـق. حبــام صـباغ واألمـدث واألالقللوسـي، تحـف الخـواص يف طـرف الخـواص، يف صـنعة األو 4ا

 .25، ص. 2227احمد مختار العبادي، ابسكندرية، مكتبة ابسكندرية، 
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بظخـذ نتـرث شـاملة  من خالل هذا العناصر التي تزّودنا هبا الوففّية فإهنـا تبـم  لنـا

عــن مكتبــة القــرويين. فالوففيــة تخ نــا عــن الغنــ  الثقــايف وعــن انتقــال العلــوم يف ذلــك 

دفيقـة ومفيـدث للغايـة عـن  الوفف. وفيما يخص هذا الخزانة بالتحديد فهي تنيرنا بطريقـة

 كيفية تحبيس الكت . 

ويطلعنـا هـذا  ا.أيض   (1)وما يزيد من أهمية هذا النبخة أّنها تحتوي عل  فيد سمال

سناد وذكـر أسـما  العلمـا  الـذين اهتمـوا القيد عل  معلومات تاريخية مهمة كبلبلة اب

بدراسة وتدريس هذا الكتاض. وما يهمنا يف هذا البـياق هـو أّن هـذا العقـد يصـّرح باسـم 

جامد سنن الرتمذي واسم العالم الذي ُفِر  عليا الكتاض وهو ابن  والكتاض المقرو  وه

و وطالبا القار  للكتاض هو أبو العباس ابن الملجوم م1321/هـ721بتي ات. رشيد الب

 األزدي. 

بـن هلل محمد بن عمـر بـن محمـد بـن عمـر فابن رشيد الببتي واسما الكامل عبد ا

عـالم  ،دريـس بـن سـعيد بـن مبـعود بـن حبـين بـن محمـد بـن عمـر الفهـريإمحمد بن 

ــالقرا ات ال ــة عــارف ب ــر ونحــوي رّحال ــد ببــبمحــّديف ومفّب ــبد. ول ـــ957ة ســنة تّب / ه

ـ(2)وتلق  تعليما عل  مشـايخها ،م1251 البـنة. وانتقـل ا بعلـوم الحـديل و. وكـان مهتمو

وفد رحل إل  المشرق  م1285/ هـ984بالحت ورحل إل  مكة سنة  إل  المغرض ثم همّ 

وأخذ العلم عن علمائها. وعاد إل  مدينة  (3)مرتين ونزل بعدث مدن بالشام ومصر وتونس

                                                 
 ن شا  اهلل.إسنفرد هذا القيد ببحل مبتقل و و1ا

 و وأبـو الحبـن علـي بـن الخضـار الكتـامي م1281/ هـ988منهم امام القرا ث أبو الحبين ابن الربيد ات. و 2ا

 مو القاســبـوأ وم1322/ هـــ911ديــ  أبـو الحكــم مالـك ابــن المرحـل ات. و واألم1212/هــ981ات. 

 و وويرهم.م1328/هـ727ات.  وريبتالق

، بادأحيـدرعيان المئة الثامنة، تحقيـق. سـالم الكرنكـوم األلمـاين، أيف امنة الدرر الكابن حجر العبقالين، و 3ا

 .112. ص ،4   1131-1121 ،مطبعة مجلس دائرث المعارف العثمانية
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وعاد إلـ  المغـرض  ،ا بجامد ورناطةتصدر لتدريس الحديل والفقا ثّم عين خطيب  فسبتة 

ــام المــرينيين ــ  المغــرض أي ــا إل ــويف بفــاس ســنة  ،ليبــتقر هبــا. وكــان دخول ـــ721وت  /ه

 . (2). وخلف العديد من الم لفات(1)م1321

عبد اهلل  وهو (3)جازث فهو أحد طلبتا الكثرأّما الطال  الذي سمد عنا وأخذ منا اب

ولم نجد لا سيرث عن حياتا يف كت  الطبقات. وفد ، (4)س بن الملجومأحمد بن أبي العبا

أجاز ابن رشيد البن الملجوم أن يروي عنا الكتاض برواية الّصـديف وفـق شـروط الروايـة 

الرابـد مـن  ـهـ712ن الوثيقة تحدد لنا زمن الّبـمال المـذكور وهـو عـام أالمشهورث. كما 

. ويجـ  ابشـارث إلـ  أّن وجـود نـص وثيقـة م1312سبتم  21لموافق لـ شهر جمادم ا

 ا يف التعليم منذاك.الّبمال عل  هذا الكتاض المخطوط يعني أّنا كان معتمد  

ومن بين النصوص الخارجية نشير إل  نص خارجي يقد بالهامح عل  يبـار فيـد 

لوثيقـة كتـ  مـن فبـل البمال وتحف مخر سطر من وثيقة الّتحبيس، ويدّل عل  أّن نـص ا

افة إلــ  وجــود وثيقــة البــمال  ــابــن رشــيد البــبتي، كمــا أّن الكتــاض كــان يف ملكــا. باب

                                                 

عبد اهلل كنـون، النبـوغ   314 .ص، 9،  . 2222، دار العلم للماليين ،لبنان، األعالم ،و خير الدين الزركلي1ا

ألهـل القـرن الحـادي عشـر  القادري، نشـر المثـاين  229. ص. 1،  . 1192دض العربي، المغربي يف األ

مطبوعـات دار المغـرض للتـظليف والرتجمـة 1177والثاين، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق، الرباط، 

ادر قـخبار من ذه ، تحقيـق. عبـد الأيف  بن العماد الحنبلي، شذرات الذه ا  122، ص. 1والنشر،  . 

 . 122 ، ص.8،  . 1189رناؤوط، بيروت، دار ابن كثير، ألرناؤوط ومحمود ااأل

البنن األبين، والمـورد األمعـن، يف وطيبة، فيما جمد بطول الغيبة يف الرحلة إل  مكة العيبة   مل  من بينهاو 2ا

إفادث النصي ، بالتعريف بإسـناد الجـامد ، يف البند المعنعن -البخاري ومبلم  -المحاكمة بين ابمامين 

 وويرها. ترجمان الرتاجم، إيضاح المذاه  فيمن يطلق عليا اسم الصاح ،  الصحي

رحلة ابن رشيد الببتي، تحقيق. أحمد حّدادي، منشورات وزارث األوفاف والشـ ون ابسـالمية، الربـاط، و 3ا

 .181، ص. 1،  . 2223

 .272، ص. 1محمد العابد الفاسي الفهري، فهرس مخطوطات خزانة القرويين، مرجد سابق،  . و 4ا
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بالمخطوط مما يزيدا فيمة ويعت  من بين مواصفات المخطوطـات التـي تكبـبها أهميـة 

بالغة، فهذا المميزات باعتقادنا ممـا دفـد البـلطان البـعدي إلـ  افتنـا  هـذا الكتـاض ثـم 

  القرويين. كما يدّل عل  اهتمام البلطان البعدي بكت  ابن رشـيد البـبتي تحبيبا عل

وهـو محفــوظ بـين كتبــا يف المكتبــة  >اســتدعا ات االجــازث<هـو وجــود نبـخة مــن كتابـا 

سـكوريال بمدريـد يف بمكتبـة ديـر األ ،1111البلطانية الزيدانيـة المحفوظـة تحـف رفـم 

 إسبانيا.

 الصةـخ

الخارجية المتمثلة يف عقد البـمال وعقـد الوففيـة ذن من خالل دراسة النصوص إ

من ناحية التاريخ الثقايف مـن جهـة وباسـتخدام المعطيـات الكوديكولوجّيـة التـي ُيتيحهـا 

نبتطيد أن نظخذ نترث شاملة عن انتقال العلوم بصـفة عامـة وانتقـال الكتـاض  ،المخطوط

ّفــف الجــامد لبــنن لكتــاض الموالــذي بــين أيــدينا بصــفة خاّصــة. بحيــل نبــتخلص أّن ا

ذي الذي كان من بين الكت  المهمة التي يدرسها طلبـة العلـم، وهـذا مـا تـدّل عليـا الرتم

والـذي تملـك  ،ندلبـيصـل األفيد البمال بحيل كتبهـا ابـن رشـيد البـبتي ذو األ وثيقة

، ثــم م1312/ هـــ712الكتـاض ودّرســا لطلبتــا بـالمغرض ومــن بيــنهم ابــن الملجـوم ســنة 

ا من فبل البلطان أحمد المنصـور الـذهبي ثـم انتقالـا ؤل  مراكح وافتناانتقال الكتاض إ

إل  فاس بخزانة القرويين عن طريق عملية التحبيس  م1922/ هـ1211بصفة هنائية سنة 

 من فبل البلطان المنصور.
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 الوراقة يف سوس الخط والنساخة

        

 

 

 

 

 تمهيد

العربيـة وابسـالمية كانـف منتشـرث يف سـوس منـذ عهـود  من المعلـوم أن الثقافـة 

ــ  المغــرض أواســط القــرن األول  ــد الفــت  ابســالمي إل ــا بعــد دخــول طالئ مبكــرث، فإن

الهجري، وبعد اعتناق الناس لهذا الدين الجديد، بـدأت تعالمـا تنتشـر، وذلـك باشـتغال 

مبـين، وبعـد تعلـم  الناس بتعلم مبادئـا بـد ا بحفـ  القـرمن الكـريم المنـزل بلبـان عربـي

الناس لغة القرمن، كان ال بد مـن الوصـول إلـ  عصـر التـظليف مـد العلمـا  والمدرسـين  

لتتهر بذلك صناعة النباخة التي يبتوجبها التعلم مـن جهـة، بالنبـبة للعـالم والمـتعلم، 

وكــذا التــي يبــتوجبها القــوت والكبــ  مــن جهــة أخــرم بالنبــبة لمــن اتخــذها حرفــة 

 للكب .

مدرســة أجلــو مــن أولــ  المــدارس الم سبــة ببــوس أواســط القــرن  ولمــا كانــف

الخامس الهجري، فإن صنعة النبخ ستعرف تطورا يف هذا الحقبة الزمنيـة هبـذا المنطقـة 

نترا للحاجة الملحة إليها، وهبذا ستتهر فئة من النباخ الممتهنين لهذا الصنعة كحرفـة، 

الـذين كلفـوا بنبـخ الكتـ ، ومـن  وكذا المتعطشين للعلـم ومزيـد ابطـالل مـن العلمـا 

الطلبة الذين شغفوا بالتعلم وتحصـيل المـدارك  ولهـذا فإنـا ويـر وريـ  أن نجـد نبـاخا 

 مولود الحانفي

  باحث سل  الدمتوراه

 ملية اآلداب والعلوم اإلنسانية أمادير
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كثيرون ينتمون إل  هذا الصقد النـائي عـن مهـد الحضـارث العربيـة، والـذي ال يقـل ثقافـة 

ــذا  ــرض يف ه ــات حوا ــر المغ ــة عــن ك ي ــادين العلمي ــف المي ــل مختل ــن حي ــا م وعلم

ق ومبتنبخات تعود إل  القرن الخـامس ئكما أنا ليس من الغري  أن توجد وثاالمجال.

والبادس ببوس، حيل انتشر التعلـيم كمـا سـبقف ابشـارث إلـ  ذلـك يف أزمنـة مبكـرث، 

ثنـين مـن االزدواجيـة وانتشرت الثقافة ابسالمية مد تعلم اللبان العربي نترا لما بين اب

 والتالف  والرتابط المتين.

 ر مصطلح النساخة: هو -1

 >نبـاخة<معلوم أن النباخة هي من النبـخ واالستنبـاخ، لكـن المصـطل  هكـذا 
الدال عل  الحرفة، لم يرد مبتعمال يف المعاجم القديمة، ويذه  الدكتور أحمد شـوفي 

هــ حيـل 911بنبين إل  أن ظهور هذا المصطل  كان يف بداية القرن البابد الهجري عام 

وكـان فـراغ <يف تقييـد فراوهـا   >األصـمعيات<، و>المفضـليات< ضجا  يف نبخة من كتا

النبــاخة يف يــوم الخمــيس، التاســد عشــر مــن شــهر رمضــان المعتــم ســنة إحــدم عشــر 

 .(1)>وستمائة

ثم ظهر هذا المصطل  بعد ذلك يف م لفات القرن الثامن، ثم توال  اسـتعمالا بعـد 

 فون هبا يف كت  الرتاجم.ذلك يف القرون الموالية، ووصف هبا أصحاهبا المعرو

يف كتــ  المعــاجم القديمــة، أو عــدم  >النبــاخة<وعلــ  كــل فعــدم ورود مصــطل  

استعمالا ليس مشكال، ألن المصطل  يجبد يف ذاتا حرفة وصناعة، فمعروف أن ما جا  

 يف العربية و د للحرفة. >فَِعالة<عل  وزن 

                                                 

مشكلة النباخة وأثرها يف تحقيق كت  اللغة واآلداض، عرض للدكتور أحمد شوفي بنبـين، مـدير الخزانـة و 1ا

، ألقاا بدار الحديل الحبنية، يف إطار دورث تكوينية فامف هبا م سبة الفرفان للرتايف ابسالمي، الحبنية

ــدكتوراا، بتنبــيق مــد الم سبــة المــذكورث، يف ــة ال ــدث طلب ــة  لفائ ــق المخطوطــات اللغوي مو ــول  تحقي

 م.9109مارس  9إل   4واألدبية، من يوم 
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رفة لكبـ  القـوت، عندما أصبحف ح >النباحة<لكن الذي يطرح إشكاال هو أن 

كثر التصحيف يف كت  الرتايف، وملئف باألخطـا  الشـنيعة، وجنـ  عليهـا مـن ال يـرم يف 

نبخها إال لقيمات يقمن صلبا، حتـ  صـار أمرهـا يف بعـد الحوا ـر إلـ  عـوام النـاس 

لألســف، ومــن هنــا طرحــف فضــية البحــل عــن النبــخ الصــحيحة، أو نبــخة الم لــف، 

خها عالم من العلما ، وتمف مـداولتها مـن فبـل العلمـا  والمنقولة من نبختا، والتي نب

هــو رحمـا اهلل، عنـدما أراد 931... إلخ. وهذا ما عان  منا أبو الحبـن الرجراجـي ات  

للقا ـي عيـاض،  >التنبيهـات<ولم يك شرح عليها بالمغرض أنذاك، إال  >المدونة<شرح 

خة صـحيحة للكتـاض، فشك  من سو  نبخها المنتشرث، كما شكا من كونـا لـم يجـد نبـ

 .>مناهت التحصيل ونتائت لطائف التظويل يف شرح المدونة <وذلك يف كتابا  

... ولـم يصـل إلـ  هـذا المغـرض <متحدثا عن ذلـك   -رحما اهلل–فال الرجراجي

َتـُا، ويـروي الَغلِيـل ولتـا،  ِفي الَعلِيل ِعلَّ األفص  يف هذا الزمان كتاض يف شرح المدونة َيش 

ألبي الفضل عياض، وير أنا تناهبتا أيدي الطلبة، وفعدوا عليا حت   (1)>نبياكتاض الت<إال 

َدُر فيا عل  النبخة الصحيحة  بل تبلطف عليا أفالم من ال يعرف كيـف يمبـكها،  ال ُيق 

فمبخوا وهو يتوهمون أهنم نبخوا حت  ال يوجد منا شي  يعول عليـا إال مـن لـا فطنـة 

منـا بالمقصـود إذا أمعـن النتـر يف المدونـة مـد توفيـق ذكية، ورواية زكية، فبلعبـر يتفـر 

ُضُداُ  . هذا يف القرن البابد الهجري، فكيف ستكون األحوال بعد القرون المتظخرث (2)>َيع 

 !األخرم؟

                                                 

ألبي الفضل القا ي عياض بن موس   ،>التنبيهات المبتنبطة عل  الكت  المدونة والمختلطة<  المراد باو 1ا

هـــو، طبــد بــدار ابــن حــزم، بتحقيــق الــدكتور محمــد الوثيــق، والــدكتور عبــد المــنعم 444اليحصــبي ات 

 .حميتي

 و.0/44مناهت التحصيل ونتائت لطائف التظويل او 2ا
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 انتةار النساخة بمرامز السوس األقصى: -2

سظتحديف هنا عن بعـد المراكـز والبـ ر التـي كانـف مهـدا للعلـم وانتشـرت فيهـا 

  (1)البوس األفص ، وأفصد با سوس الجنوبية وسظفصرها عل  أربد مناطقالنباخة ب

 األولى: مدرسة زاوية تيمكيدشت

هـــو، وهــي مــن ك يــات 1274أسبــها العالمــة أحمــد بــن محمــد الميمــوين ات  

المدارس المشهورث يف سوس، والتي تشد إليها الرحـال لألخـذ هبـا، وكانـف تعـت بطلبـة 

ف هبا حركة نبخ الكت  من طرف طلبتها، وفد كانف خزانتها العلم األفافين، وهبذا راج

مـن أعتـم الخــزائن العلميـة التــي يشـار إليهــا بالبنـان يف ســوس، وفـد أصــابتها يـد الــدهر 

الخ ون، ومن الكت  التي استنبخف يف هذا المركز وراجف بين طلبتها وكذا يف سوس 

أحمد الميموين وابنا الحبـن كتاض العربي المشريف يف التعريف بالزاوية وشيخها سيدي 

نزهة األبصـار، لـذوي المعرفـة واالستبصـار، تنفـي عـن <رحمهما اهلل، وهو الموسوم بـ  

. وكــذلك مــن >المتكاســل الوســن، يف ترجمــة ســيدي أحمــد بــن محمــد وولــدا الحبــن

، لبــيدي الحبــن بــن أحمــد التيمكيدشــتي، >رســالة األنــوار<الكتــ  المنتبــخة هنــاك  

، ومــن المنتبـخات أيضـا الكثيـرث يف هــذا المركـز تفبـير القــرمن (2)كونبـخها كثيـرث هنـا

ــرات  ــن أحمــد أيضــا، إ ــافة إلــ  طبقــات الحضــيكي، ودالئــل الخي لبــيدي الحبــن ب

ــراهيم األدوزي ... وويرهــا مــن الشــروح  ــن إب ــي ب ــي، وأيبــر المبــالك، للعرب للجزول

 للمتون التعليمية.

                                                 

فة ببـوس، ااثة أحمد بوزيد يف عر ا حول الورحافتصرت عل  هذا المناطق ألهنا لم ترد عند األستاذ البو 1ا

 بعنوان، من تاريخ الورافة والورافين ببوس.

 و.9/081األعالم او 2ا
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 ال ات: مدرسة زاوية تمنارت

لعلميــة الكبيــرث التــي طــار صــيتها يف ســوس، والتــي اشــتهرت هــذا المدرســة ا

ــن  ــازل ســيدي محمــد ب ــال من ــد ب ــار  إبم سبــها عالمــة جزولةالف ــراهيم الشــيخ التمن  ب

وفـد  ،هـو، هذا العالم الجليل فت  عل  طلبة العلم هبذا المدرسـة أفـاق الـتعلم171ات  

عـرف إفبـاال كبيـر مـن كثرت كذلك هبذا المدرسة حركة النبـخ، نتـرا لكـون المدرسـة ت

الطلبة، وفد فيل أن الشـيخ كـان يقـرئهم مقامـات الحريـري، والمعلقـات البـبد، بعـد أن 

والشك أن  (2)، ويف هذا المدرسة كت  أدبية ولغوية فريدث ونادرث،(1)تجاوز الثمانين سنة

 جز ا كبيرا منها من مبتنبخات طلبتها.

 ال الث: مرمز أقا

ــا هــذا مركــز مهــم، ويعــد مــن المر ــة الكــ م بالبــوس األفصــ ، وفي اكــز العلمي

 (3)ازدهرت الحركة العلمية وبلغف أوجها يف زمـن مبكـر جـدا، وتـاريخ مدينـة تامـدولف

الموجودث هناك، والم سبة أوائل القرن الثالل الهجري يخ نـا عـن المنطقـة ومجـدها 

الـدور الكبيـر  العلمي، وإن كان لم يصل إلينا من أخبارها الكثير، ولكن ما ورد عنهـا مـن

الذي كانف تلعبا من الصلة بـين الشـمال والجنـوض، وكـذلك المبـاجد التـي كانـف هبـا 

والمــذكورث يف كتــ  البلــدان، يخــ  بــال شــك أن المدينــة كانــف مزدهــرث علميــا وثقافيــا، 

 إ افة إل  ازدهارها افتصادياوتجاريا.

تـي شـهدت رواجـا والمو د األهم هبذا المركز األفاوي هـو الزاويـة المباركيـة ال

                                                 

 و.1/13خالل جزولة او 1ا

 و.41-1/14خالل جزولة او 2ا

اندثرت مدينة تامدولف، وكانف نقطة وصل بين الشمال والجنوض وملتق  للمبادالت التجارية بـين دول و 3ا

 إفريقيا، والمغرض وكذلك أوربا. 
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هـو، وهـو م سبـها فـام 124علميا، حيل كان هبا سيدي محمد بن مبارك األفاوي ات  

فيها بالتدرس مدث وير يبيرث فخـر  تالميـذ كبـار كانـف لهـم الريـادث العلميـة يف سـوس، 

هــو، سـيدي أحمـد بـن موسـ  171ومنهم ابنا سيدي عبد اهلل بن محمد بن مبـارك ات  

ــازروالتي ــار  171ات   البــماللي الت ــراهيم الشــيخ التمن ــن إب هـــو، وســيدي امحمــد ب

ـــد المـــنعم171ا ـــن عب ـــاتلتي، وســـيدي داود ب ـــن يعقـــوض الت  هــــو، وســـيدي محمـــد ب

الحيحـــي، وســـيدي عبـــد اهلل بـــن داود الويـــداين، والشـــيخ يعـــزم ويهـــدم ...  المنـــاين

 . (1)وويرهم

ن الـوزان وممن مر هناك وشاهد الشيخ سيدي محمد بـن مبـارك األفـاوي، الحبـ

، (2)الشهير بـ  ليون ابفريقي، حيل جلس يف الزاوية وأ افا الشيخ ثالثة أيام أثنا  رحلتا

هــو، حـين 1225وممن مر هناك أيضا الشيخ العالمة أحمد بابا التمبكتي البـوداين ات  

جا  بـا أحمـد المنصـور الـذهبي أسـيرا مـن تمبكتـو، وذلـك يف عهـد ابـن حفيـد م سـس 

 هـو.1215ي عبد اهلل بن مبارك األفاوي ات  الزاوية وهو سيد

وممن اشتهر بالنبخ يف أفا العالمة الفقيا عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز مـن بنـي الحـا  

الرحالي األفاوي، وذلك أواخر القـرن الثـاين عشـر إلـ  الثالـل عشـر، وفـد وففـف علـ  

هـا، ووصـفا كت  كثيرث نبخها، منها شروح الرسالة القيروانية، وشروح المختصر ووير

األستاذ المختار البوسي بظنا كـان كثيـر االسنتبـاخ للكتـ ، حيـل وفـف كـذلك عليهـا 

 ورمها.

                                                 

معروفين، وفد وففف عل  وثيقة يف  اكت  الرتاجم شيئا فيما يتعلق بتالميذ هذا الشيخ، ولم يكونو لم تذكرو 1ا

هـو، ذكر فيها حوالي إحدم عشر من 0103عبد الرحمن الوناس ات  مخطوط كتبها القا ي الهاشم بن 

 تالميذ الشيخ رحمهم اهلل. 

 و.0/044وصف أفريقيا او 2ا
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وممن كان ينبخ كذلك الكت  هناك العالمة محمد سيدات بن محمد الكنتي بـن 

م، نبـخ جـل م لفاتـا 1118العربي بن يوسف الجكني األفـاوي، نزيـل أفـا حـوالي سـنة 

يـة مـن نتمـا يف الفقـا يف مجلـد  ـخم، وشـرح ألفيـة عقـود بيدا، ومنها شرح لا عل  ألف

الجمان يف البالوة للبيوطي، وشرح منتومة يف علـوم الحـديل، وشـرح مـتن يف أصـول 

 الفقا الحنفي، ومختصر الحزض األعتم ... وويرها.

وكذلك ممن تداول النبخ يف هذا المنطقة القا ي الفقيا الجليل سيدي بوبكر بن 

، كان فا يا يف فصـبة األحـرار بظفـا، يف (1)هـو1359م األفاوي ات  محمد ابيجيوازي ث

إيالة القائد عمر الويراين، وهو فقيا متمكن يف الفقا، ولا أحكام تدل عل  سعة االطـالل، 

، ونجــد نصــا يف المعبــول  ــمن رســالة أرســلها إلــ  شــيخا (2)كمــا لــا م لفــات أخــرم

لا نبخة من أجوبة ابمـام العباسـي الحبين بيبس األخصاصي يطل  فيها منا أن يرسل 

... ثم طلبي من سيدي أن يعير لي أجوبـة العباسـي < ونصا  ،فصد نبخها وإرجاعها إليا

 .(3)>ألنبخها، ثم ترجد إليكم يف موسم الصيف إن شا  اهلل

... وخزانتا التي منها منبـوخات كثيـرث بيـدا <فال عنا األستاذ المختار البوسي  

  .(4)>هي اآلن تحف زوجتا

ثم ممن تداول النباخة أيضا هبذا المنطقة علما  مل الوناس، حيل نجد خـزانتهم 

 مليئة بمبتنبخا،م يف مختلف الفنون العلمية اللغوية والشرعية.

                                                 

 و.013-9/011ترجمتا يف المعبول او 1ا

لا رسالة كتبها ي يد فيها ما ذه  إليا البلطان موالي عبد الحفي  حين ثار عل  أخيا موالي عبد العزيـز، و 2ا

 و.1/44مفرط. ولا فصيدث يف التصوف وشرحها. ينتر خالل جزولة ا من أنا عاجز

 و.9/014المعبول او 3ا

 و.1/44خالل جزولة او 4ا
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 الرابع: مرمز الوديان )إساهن( وإداومرتيني

تعرف هذا المنطقة أيضا ازدهارا علميا، ورفيا حضاريا كبيرا، فإن بين هذا الجبال 

لعشـــرات مـــن العلمـــا  إن لـــم يفـــق عـــددهم المئـــات ففـــي تيشـــكجي، وإداوتينبـــف، ا

وإداومرتني، وطيزكي إداوبلول، وأوجو، وتيمقيف وويرها من القرم إلـ  إداوكنبـوس 

وتازالوف ذكر يف الوثائق لعدد ال يبتهان با من العلما  المفتـين، والقضـاث المحكمـين، 

قافة ابسالمية والعربية سبقف إل  هـذا المنـاطق والعدول والكتبة الموثيقين. كما أن الث

مبكــرا جــدا، وفــد وففــف علــ  وثيقــة كتبــف يف هــذا الناحيــة تحــدد حــدود تبوســخف 

وإداومرتيني إل  طاطا كتبف أواسط القرن البادس الهجري، وهذا يـدل داللـة وا ـحة 

طقـة تزخـر وفوية عل  أن الكتابة والنباخة ازدهرت مبكرا يف هـذا المنطقـة، كمـا أن المن

بظسر علمية مغمورث، وبكم من الخزانات العلمية البكرث لم تصـل إليهـا أيـدي البـاحثين، 

ولم تعط حتها من البحل والتنقي  والتعريف، وممن زاول النباخة هناك  إبراهيم بـن 

يحي  بن عبد اهلل بـن الحبـن التبوسـختي، وهـو مـن أهـل القـرن العاشـر، جـا  يف هنايـة 

... وفروف من نبـخا بيـدي عقـ   ـح  <فام المذكور بنبخها   نبخة لغري  الموطظ

يوم الببف المويف ألربعة عشر من شهر ذي فعدث من سنة ثمـان وسـتين وتبـعمائة، فالـا 

كاتبا لنفبا، ولمـن شـا  اهلل أن ينتفـد بـا معـا وبعـدا، إبـراهيم بـن يحيـ  بـن عبـد اهلل بـن 

 دي عثمـان بـن عبـد الـرحمن بـن الحبن التبوسختي، بداري بزاوية المـرابط الخيـر سـي

 عبد اهلل بن أبي بكر.

هذا ما يمكن الحديل عنا يف هذا العجالة من المراكز العلمية التـي انتشـرت فيهـا 

 حركة النباخة ببوس األفص ، وهناك مراكز أخرم ويرها كثيرث.
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 نماذج من الخطوط السوسية -5

خط المغربـي بشـكل عـام فبل إيراد نماذ  للخطوط البوسية، البد من تقرير أن ال

خط متميز عن ويرا من الخطوط، فإن المغاربة عرفوا بجودث الخطوط مد تنوعها، وكان 

الخط المغربي دائما مباينـا للخـط المشـرفي العربـي وكـذلك الخـط العجمـي، فقـد نقـل 

ــاض   ــان درعــة<صــاح  كت ــار أعي ــن موســ   >الــدرر المرصــعة يف أخب محمــد المكــي ب

فـال لـي المشـارفة خطنـا نحـن معشـر <بكـر الـدالئي أنـا فـال   الناصري الدرعي عن أبي

ــة، فمفــارق للخطــين العجمــي  ــا معشــر المغارب المشــارفة خــط العــرض، وأمــا خطكــم ي

 . وفيما يلي نماذ  للخطوط البوسية من خالل مخطوطات ووثائق (1)>والعربي

 

 

                                                 

 .و9/461ا الدرر المرصعة يف أخبار أعيان درعةو 1ا
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 خط مغربي سوسي عادي
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 هـ968بخط سوسي قريب من الخط المجوهر نسخت النسخة سنة  غريب الموطأ
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 خط محمد بن علي بن إبراهيم التاسكدلتي وهو خط سوسي عادي
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 خط عبد العزيز الرحالي األفاوي وهو خط سوسي مجوهر
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 فاويالخط البوسي المجوهر خط عبد العزيز الرحالي األ
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 الخط البوسي المببوط
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 خط سوسي عادي



 
281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خط سوسي مجوهر جميل
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 خط سوسي مببوط جميل
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 خط القا ي عبد الرحمن الوناس األفاوي يف الطرث 

 بالخط المشرفي وهو مائل إل  الخط المغربي المببوط، وشبيا
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 خط القا ي سيدي بوبكر ابيجيوازي وفد تغير خطا لك  سنا و عف بصرا
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 هـ1359خط القا ي سيدي بوبكر ابيجيوازي األفاوي ت 

 يف شبابا وهو خط جميل مجوهر
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 الخط البوسي المجوهر
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 نقائمة بأسماء النساخ السوسيي

 إبراهيم بن سعيد بن أبي القاسم البماللي. .1

ــن  .2 ــو ، م ــراهيم التفن ــن إب ــة ب ــن برك ــن محمــد ب ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــراهيم ب إب

 هـ.1297سنة  ،>الدر المنتم يف مولد النبي المعتم<  منبوخاتا

التبيــان يف إعــراض <  إبــراهيم بــن علــي بــن أحمــد البــندالي، مــن منبــوخاتا .3

 هـ.1223سنة  ،>القرمن

الشفا  بتعريف حقوق <  التبكدلتي، من منبوخاتا ن محمد التمليإبراهيم ب .4

 هـ.1211سنة  ،>المصطف 

الشــفا  بتعريــف <  إبـراهيم بــن محمــد بـن إبــراهيم البــكتاين، مـن منبــوخاتا .5

 هـ.1314سنة  ،>حقوق المصطف 

شــفا  <  إبــراهيم بــن محمــد بــن محمــد البــماللي العباســي، مــن منبــوخاتا .9

 .>أصحابا الخلفا  الكراماألسقام، يف صفة النبي و

فصـة مولـد النبـي صـل  اهلل <  إبراهيم بن مبعود الرسموكي، مـن منبـوخاتا .7

 هـ.1214سنة  ،>عليا وسلم

شــرح العقيــدث <  إبــراهيم بــن مبــعود بــن إبــراهيم البوســي، مــن منبــوخاتا .8

 هـ.1258ألبي عبد اهلل الحفصي المراكشي عام  ،>الصغرم

 ،>شـرف الوسـائل إلـ  فهـم الشـمائلأ<  أحمد األخصاصـي، مـن منبـوخاتا .1
 هـ.1274سنة 

 هـ.1254سنة  ،>الشمائل النبوية<  أحمد بن إبراهيم التملي، من منبوخاتا .12

 أحمد بن إبراهيم الرسموكي. .11
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رفـد النقـاض عـن <  ابيجاسـي، مـن منبـوخاتا أحمد بن إبراهيم الكنبوسي .12

 هـ.1144للشيشاوي سنة  ،>تنقي  الشهاض

الجـواض <  المنضـيفي البوسـي، مـن منبـوخاتا أحمد بن الحبن بن محمد .13

 .>هـ1214عن مبظلة فضل فرا ث القرمن سنة 

اللبـاض يف <  أحمد بـن الحبـين البوسـي الجرسـيفي، مـن منبـوخاتا كتـاض .14

 .>هـ.1229مشكلة الكتاض سنة 

 أحمد بن مبارك بن يعزم الرسموكي. .15

 أحمد بن محمد التاملي. .19

 أحمد بن محمد التناين الزرعي. .17

الوجيز يف تفبير <  محمد بن عبد اهلل النتكر ، من منبوخاتا تفبير أحمد بن .18

 هـ.1118فرغ منا سنة  ،>كتاض اهلل العزيز

تنقي  <  أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد البوسي التهالي، من منبوخاتا .11

حاشـية علـ  شـرح <  . ومـن منبـوخاتا أيضـا>هــ1112الفصـول يف علـم األصـول سـنة 

 .>مدالمحلي علي جمد الجوا

 خالد بن الحا  ابراهيم بن محمد الرسموكي. .22

ــن محمــد البــماللي، مــن منبــوخاتا .21 ــن عثمــان ب ــوم <  داود ب ــان يف عل ابتق

 هـ.1274سنة  ،>القرمن

 داود بن محمد الهشتوكي. .22

 سعيد بن إبراهيم بن محمد الكنبوسي .23
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الشـفا  <  سعيد بن أحمد بـن عبـد الملـك البوسـي الفاللـي، مـن منبـوخاتا .24

 هـ.1113سنة  ،>قوق المصطف بتعريف ح

التوريـة ببـور القـرمن <  سعيد بـن داود بـن محمـد األوزالـي، مـن منبـوخاتا .25

 ،>التيبـير العجيـ ، يف تفبـير الغريـ <  هــ. و178سـنة  ،>العزيم يف مدح النبي الكـريم
 هـ.177سنة  ،>مفتاح الباض المقفل، يف فهم القرمن المنزل<  هـ. و178سنة 

 دي البوسي.سعيد بن محمد الرتو .29

 سعيد بـن يعـزم بـن إبـراهيم بـن داود بـن محمـد بـن علـي الجزولـي ابيبـي .27

 .  (1)الكر ماللني

عائشة بنف مبارك بن محمد بن الحبين الشل  التكي الغشي الحبنوي، مـن  .28

هــ، 1237فروف منـا سـنة  ،>مطالد المبرات بجال  دالئل الخيرات<  منبوخا،ا شرح

ألبـي ال كـات النبـفي، فروـف مـن  ،>قـائق التظويـلمـدارك التنزيـل وح<  ونبختين من

 هـ.1245هـ، ومن األخرم سنة 1244إحداهما سنة 

تحيريـر اختصـار <  عبد الرحمن بن محمد التمنار  أبو زيـد، مـن منبـوخاتا .21

 .>كتاض ابتقان، وتحبير فواعد علوم القرمن
وخاتا عبد البالم بن أحمد الملق  الملولي، نببة إل  أكال ملولن، من منبـ .32

 هـ.1258سنة  ،>اللباض يف مشكالت الكتاض<  كتاض

  الحبــني البــاحلي، مــن منبــوخاتا عبــد البــالم بــن الطيــ  بــن يــونس .31

 هـ.1217للومخشري، سنة  >الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األفاويل<

مغـاين الوفـا ، <  عبد القادر بن عبد البالم أجموح البكرا ، مـن منبـوخاتا .32

 هـ.1295سنة  >بمعني االكتفا 

                                                 

 إيماللن، يف طريق تيمكدشف وإيبي، بضواحي تافراوت. نببة إل  فرية أكرضو 1ا
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الشــمائل <  عبــد اهلل بــن أحمــد بــن محمــد الشــيخ البوســي، مــن منبــوخاتا .33

 هـ.1195سنة  ،>النبوية

األفاوي، كان مشارطا بمبجد  عبد اهلل بن عبد العزيز من بني الحا  الرحالي .34

فرية إرحـالن، يف أواخـر القـرن الثـاين عشـر إلـ  القـرن الثالـل عشـر، وكـان كثيـر النبـخ 

خليـل  فـف علـ  منبـوخاتا هنـاك، ومنهـا الشـرح الكبيـر علـ  مختصـرللكت ، وفـد وف

ومن علما  فرية إرحالن عبد اهلل بن عيـد العزيـز مـن بنـي <  وويرا، فال األستاذ البوسي

الحا ، عالم حبن محصل، يعتني بالنبـاخة، فقـد رأيـف هنـاك منبـوخات كثيـرث بيـدا، 

 .(1)>وخطا وسط ...

رفـد النقـاض عـن <  موكني، مـن منبـوخاتاعبد اهلل بـن عمـر بـن إبـراهيم البـ .35

 .>تنقي  الشهاض
 العربي بن إبراهيم الصوابي، نبخ طبقات الحضيكي. .39

البهجـة يف <  براهيم بـن محمـد البـماللي العباسـي، مـن منبـوخاتاإعلي بن  .37

 ، ألبي الحبن التبولي.>شرح التحفة

علـي بــن أبــي القاســم الهاللــي البوســي، مــن منبــوخاتا حاشــية علــ  شــرح  .38

 هـ.1288محلي عل  ورفات إمات الحرمين سنة ال

و، صاح  تحلية الـرتوس، 1155هـ/1375علي بن الحبي  البكرا  ات   .31

 نبخة منا بخطا يف خزانة األستاذ المختار البوسي، ونبخ طبقات الحضيكي وويرها.

 علي بن داود الجزولي. .42

ــير  .41 ــن منبــوخاتا تفب ــد ابســحافي، م ــن أحم ــن الحبــن ب ــي ب ــد العرب محم

 هـ، وتفبير سورث الفاتحة يف البنة نفبها.1254لين سنة الجال

                                                 

 و.1/60خالل جزولة او 1ا
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  محمد الملق  بالقرشي بن عبد الملك بـن الحـا  الهاللـي، مـن منبـوخاتا .42

 هـ.1221سنة  ،>معالم التنزيل<

محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مبعود بـن عبـد العزيـز بـن موسـ  بـن  .43

ــن منبــوخاتا ــوبكر البــماللي، م ــد المــنتم للح<  ب ــن  ،>كــامالعق ــائق اب ــروف بوث المع

 هـ.1294ربيد الثاين  12سلمون، بتاريخ 

نبـخ عـدث كتـ  منهـا  ،>رو ة األفنـان< محمد بن أحمد ابكراري، صاح  .44

 كتابا الرو ة، وطبقات الحضيكي.

 محمد بن أحمد البكتاين. .45

ــن منبــوخاتا .49 ــائي، م ــي الطاط ــد البوســي الجزول ــن أحم ــد ب ــت  <  محم الف

 هـ. 1273سنة  ،>قا ي عياضالفياض، يف شرح شفا  ال

ــن أحمــد بــن محمــد المرجــي البوســي، مــن منبــوخاتا .47 الشــفا  <  محمــد ب

 .>بتعريف حقوق المصطف 

 محمد بن أحمد بن محمد بن داود أعلي. .48

نزهــة <  محمــد بــن أحمــد بــن يعــزم بــن ياســين الوســالمي، مــن منبــوخاتا .41

 هـ.1225سنة  >القلوض يف تفبير وري  القرمن الكريم

الفوائـد <  حبـن بـن سـليمان الجزولـي الغشـاين، مـن منبـوخاتامحمد بن ال .52

 هـ. 114سنة  >الجميلة عل  اآليات الجليلة

المرشد <  محمد بن الطاهر بن سيدي عبد الوهاض التدماوي، من منبوخاتا .51

 للعباسي البعقيلي. >اآلوي، ومعين الناوي، لفهم فصيدث الزواوي
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، كانـف لـا همـة كبيـر يف نبـخ (1)هــو1281محمد بـن بلقاسـم التيييـو  ات   .52

للبيوطي وأتمها بعد العصر الببف الثاين من شـعبان  >البهجة<  الكت ، حيل فام بنبخ

ـــله1298 ـــاودي ع ـــة< ي، والت ـــن رمضـــان يف اب >الزفافي ـــر م ـــاين عش ـــين الث ، ه1298ثن

 ،>المقنــد<  و ،>األجوبــة الرو ــية، عــل مبــائل مر ــية، يف المبيــد بالثنيــا والوصــية< و
ــزواويشــر< و ــتن <  و ،>التحفــة< للجشــتيمي،والتاودي علــ ،>الفقهيــات<  و ،>ح ال م

 ،>البـلم< للصـنهاجي، وبعـد شـرح >كنـز العربيـة يف شـرح اآلجروميـة<  و ،>الزواوي
وابن كيران، عل  ابـن عاشـر، ،>اآلجرومية< واألزهري عل  ،>المختصر< والدردير عل 

 .(2)دا وربما نبخ ويرهاهذا كلها نبخها بي ،>الرسالة< وأبو الحبن عل 

رفـد النقـاض عـن <  محمد بـن بلقاسـم بـن أحمـد البـماللي، مـن منبـوخاتا .53

 .>تنقي  الشهاض

نبــيم <  الهشــتوكي، مــن منبــوخاتا محمــد بــن ســعيد بــن الحبــن العطــاري .54

 .هـ1132سنة  ،>الرياض يف شرح شفا  القا ي عياض

قاش عل  نال شرح ابن<  محمد بن سعيد بن علي التاسكدلتي، من منبوخاتا .55

 البن تومرت. >العقيدث المرشدث

شـرح <  محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهلل البكري الجزولي، من منبـوخاتا .59

 هـ.1281سنة  ،>الشفا  بتعريف حقوق المصطف 

 محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن سعيد بن يبورك الهاللي. .57

 محمد بن عبد اهلل بن محمد ابندزالي. .58

 هـ.1211سنة  >معالم التنزيل<  ن منبوخاتامحمد بن علي الهاللي، م .51

                                                 
 و.041-0/048 المعبول اترجمتا يفو 1ا

 و.0/049المعبول او 2ا
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البـن عطـا   >التنوير<  محمد بن علي بن ابراهيم التاسكدلتي، من منبوخاتا .92

 اهلل البكندري.

عيــون األثــر يف فنــون <  محمــد بــن محمــد الصــغير ابفــراين، مــن منبــوخاتا .91

 هـ.1121سنة  ،>المغازي والشمائل والبير

للبعد  >شرح التلخيص<  منبوخاتامحمد بن محمد بن أحمد الدرعي، من  .92

 التفتزاين يف البالوة، نبخا ببراهيم بن علي المرتيني.

 محمد بن محمد بن الحبن البوسي البماللي. .93

شرح نفحـات األزهـار، <  محمد بن يعزم بن أحمد الصوابي، من منبوخاتا .94

 هـ.1213سنة  ،>ولمحات األنوار، يف بعد ميات النبي المختار

نبـخ  ،>تودمـا<  بن أحمد مـن فخـد بنـي ولـك، مـن أعـالمخلوف بن عبد اهلل .95

 جمل فضل اهلل الخوانجي يف المنطق، وخطا مغربي جميل يميل إل  المجوهر.

الجـواهر <  يوسف بن يعزم بن داود بـن يـونس الرسـموكي، مـن منبـوخاتا .99

 هـ.1232سنة  >الحبان، يف تفبير القرمن

 

* * * * 
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 قائمة المصار والمراجع

فــاموس تــراجم ألشــهر الرجــال والنبــا  مــن العــرض والمبــتعربين ا >األعــالم< .1

والمبتشرفينو، لخير الدين الزركلي، دار العلـم للماليـين، بيـروت لبنـان، الطبعـة 

 م.1112العاشرث 

ــي الفضــل القا ــي  .2 ــة والمختلطــة، ألب ــ  المدون ــ  الكت  التنبيهــات المبــتنبطة، عل

حـزم، بتحقيـق الـدكتور  هـو، طبـد بـدار ابـن544عياض بن موس  اليحصبي ات  

 محمد الوثيق، والدكتور عبد المنعم حميتي.

 هـو، طبد بتطوان، المغرض. 1383خالل جزولة، لمحمد المختار البوسي ات   .3

الـدرر المرصــعة يف أخبــار أعيـان درعــة، لمحمــد المكـي بــن موســ  الناصــري ات   .4

 م. 2214 طبعة النجاح الجديدث، سنةمهـو، تحقيق  محمد الحبي  النوحي، 1152

فهـــارس الخزانـــة الحبـــنية بالقصـــر الملكـــي بالربـــاط، االمنطـــق، مداض البحـــل،  .5

الموسيق ، نتم الدولة، الفنون الحربية، جوامد العلومو، تصنيف  محمـد العربـي 

 م.1185هـ/1425الخطابي، الرباط 

فهارس الخزانة الحبنية، فهرس مخطوطات النحو والصرف، إنجاز  خالد زهري،  .9

، إشراف ومراجعة وتقديم  أحمد شـوفي بنبـين، الناشـر  الخزانـة ومصطف  طوبي

  األولــ  الطبعــة مــراكح، –الحبــنية بالربــاط، طبعــة المطبعــة والورافــة الوطنيــة 

 .م2223/هـ1424

فهارس الخزانة الملكية االط  والصيدلة، والبيطرث، والحيوان، والنباتو، تصـنيف  .7

 ، م1182هـ/1422محمد العربي الخطابي، الرباط 
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دض البحل والمنـاظرث والو ـد، المخطوطة يف الحكمة والمنطق، وم فهرس الكت  .8

تظليف  خالد زهري، وعبد المجيد بوكاري، منشورات الخزانة الحبـنية بالربـاط، 

م، طبـد دار 2211هــ/1432مراجعة وتقديم  أحمد شوفي بنبين، الطبعـة األولـ  

 أبي رفراق للطباعة والنشر.

ة يف البــيرث النبويــة المحفوظــة بالخزانــة الحبــنية، إنجــاز فهــرس الكتــ  المخطوطــ .1

د العالي لمدبر، مراجعة وتقديم  أحمد شوفي بنبين، دار بمحمد سعيد حنشي، وع

 م.2212هـ/1431أبي رفراق للطباعة والنشر، الرباط. الطبعة األول  

ة يف الخزانــة الحبــنية، ظــفهــرس الكتــ  المخطوطــة يف علــم أصــول الفقــا المحفو .12

زانة الحبنية الرباط، مراجعة وتقديم  أحمـد شـوفي بنبـين، تـظليف  خورات المنش

م، طباعــة 2214هـــ/1439الــد زهــري، عبــد المجيــد بوكــاري، الطبعــة األولــ   خ

 والنشر، الرباط. ةللطباع ونشر دار أبي رفراق

فهرس الكت  المخطوطة يف علـوم القـرمن والتفبـير المحفوظـة بالخزانـة الحبـنية،  .11

مد سعيد حنشي، وعبد العالي لمدبر، إشراف ومراجعـة  أحمـد شـوفي إنجاز  مح

 م، طبعة دار أبي رفراق للطباعة والنشر، الرباط.2217بنبين، الطبعة األول  

زانة الحبـنية، القصـر الملكـي الربـاط، خفهرس مخطوطات التصوف، منشورات ال .12

داوديات مراكح، ال نيةطورافة الومراجعة وتقديم  أحمد شويف بنبين، المطبعة وال

 م.2212الطبعة األول  

مشكلة النباخة وأثرها يف تحقيق كت  اللغة واآلداض، عرض للدكتور أحمد شوفي  .13

بنبين، مدير الخزانة الملكية، ألقـاا بـدار الحـديل الحبـنية، يف إطـار دورث تكوينيـة 

 فامف هبا م سبة الفرفان للـرتايف ابسـالمي، لفائـدث طلبـة الـدكتوراا، بتنبـيق مـد
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 4الم سبة المذكورث، يف مو ول  تحقيق المخطوطات اللغوية واألدبية، من يوم 

 م. 2211مارس  1إل  

هـــو، مطبعـة النجـاح الجديـدث، الــدار 1383المعبـول، لمحمـد المختـار البوسـي ا .14

 م.1192البيضا ، 

منـــاهت التحصـــيل ونتـــائت لطـــائف التظويـــل، ألبـــي الحبـــن علـــي الرجراجـــي  .15

 الفضل أحمد بن علي الدمياطي، طبعة دار ابن حزم. هـو، تحقيق  أبو931ات 

 وثائق مخطوطة بالخزانة الوناسية. .19

وصف إفريقيا، تظليف الحبن بن محمـد الـوزان، تحقيـق  محمـد حجـي، طبعـة دار  .17

 .الغرض ابسالمي

 

 




