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خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

كلمة المركز
يف  العربية  اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  يجتهد 
املختلفة  امل�ستوي�ت  على  اللغوي  الوعي  تعميق  حتقق  متعددة  جم�الت  يف  العمل 
العربية،  ب�للغة  لل�سمو  وذلك  والر�سمية(؛  االأهلية   / والعلمية  )االجتم�عية 
الدينية  قي�دته�  وتعميق  الع�مل،  يف  احل�س�رية  للغ�ت  من�ف�سته�  وتر�سيخ 

والت�ريخية ل�سعوب �ستى يف اأنح�ء املعمورة.

العلمية  االأعم�ل  م�ستقطبً�  الن�سر،  جم�ل  يف  املركز  ين�سط  لذلك.  وامتدادا 
اجل�دة وفق الئحة معتمدة منّظمة لذلك، كم� ين�سط يف جم�ل الت�أليف من خالل 
االإ�سدارات  من  متنوع  عدد  لت�أليف  ؛  الب�حثني  من  كبرية  جمموعة  ا�ستكت�ب 
اإليه�،  االنتب�ه  ويلفت  املركز،  يقتن�سه�  عنوان�ٍت  تع�لج  التي  املقروءة  النوعية 
املختلفة،  املج�الت  يف  العربية  اللغة  خلدمة  املمكنة  الفر�ض  خالله�  من  ويعلن 
ملّبيً� بذلك احل�ج�ت التي يلم�ض املركز تطّلع املكتبة اللغوية العربية اإليه�، والفتً� 
يف  تنفيذيً�  عمله  ميكن  م�  وا�ستك�س�ف  بحثيً�،  فيه�  التعمق  اأهمية  اإلى  االأنظ�ر 
هذه املج�الت. وي�سعد املركز ب�أن ا�ستقطب يف املرحلة االأولى من هذا امل�سروع م� 
عً� دائرة امل�س�ركة حمليً� وخليجي� وعربي� واإ�سالمي�  يربو على مئتي ب�حث، مو�سِّ
م� من  كل  على  ومنفتح�  والفرعية،  الرئي�سية  البحث  م�س�رات  ومنّوعً�  وع�ملي�، 

�س�أنه خدمة اللغة العربية بجميع الو�س�ئل واالأطر.   

)مب�حث  �سل�سلة  �سمن  �سدرت  التي  الكتب  من  واحدا  الكت�ب  هذا  وميّثل 
لغوية( يحتوي عددا من االأبح�ث الأ�س�تذة مرموقني؛ ا�ستج�بوا مل� راآه املركز من 

احل�جة اإلى الت�أليف حتت هذا العنوان، وب�دروا اإلى ذلك م�سكورين.

الكت�ب،  حمرر  وجهد  املوؤلفني،  ال�س�دة  بجهد  ت�سيد  اأن  الع�مة  االأم�نة  وتوّد 
ومدير هذا امل�سروع العلمي على م� تف�سلوا به من التزام علمي ال ي�ستغرب من 
مثلهم، وقد ترك املركز للمحرر م�س�حة وا�سعة من احلرية يف اختي�ر الب�حثني 
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وو�سع اخلطة العلمية - ب�لت�س�ور مع املركز -؛ �سعيً� اإلى حتقيق اأق�سى م� ميكن 
حتقيقه من االإف�دة العلمية، مع االأخذ ب�العتب�ر اأن االآراء الواردة يف البحوث ال 
متثل راأي  املركز ب�ل�سرورة، ولكنه� من جملة االآراء العلمية التي ي�سعد املركز 
وتعميق  الراأي،  لتداول  اللغوي  ب�ل�س�أن  وللمعنيني  العلمي  للمجتمع  ب�إت�حته� 
النظر، ونلفت انتب�ه الق�رئ الكرمي اإلى اأن ترتيب اأ�سم�ء املوؤلفني على الغالف 
ل  تف�سّ التي  املنهجية  للروؤية  خ��سعة  وهي  الكت�ب،  يف  اأبح�ثهم  لرتتيب  موافق 

املحرر - م�سكورا- ب�قرتاح خطته�.

وال�سكر والتقدير الوافر ملع�يل وزير التعليم امل�سرف الع�م على املركز، الذي 
روؤية  وفق  ومتتينه�،  العربية،  اللغوية  الهوية  تثبيت  �س�أنه  من  م�  كل  على  يحث 
ن�ئبه،  ملع�يل  ال�سكر  وميتد  احلكيمة،  قي�دتن�  لتوجيه�ت  حمققة  ا�ست�سرافية 

ولل�س�دة اأع�س�ء جمل�ض االأمن�ء نظري الدعم والت�سديد الأعم�ل املركز.

النهو�ض  نحو  اجلهود  بتكثيف  واملهتمني  املخت�سني  جلميع  موّجهة  والدعوة 
بلغتن� العربية، وحتقيق وجوده� ال�س�مي يف جم�الت احلي�ة. 
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مقدمة 
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وعلى األه و�سحبه ومن وااله.. 

اأم� بعد:

بت�أريخه�  االأخرى  االأمم  �س�ئر  تف�خر  اأن  احلقُّ  االأمم  من  اأمٍة  لكل  ك�ن  ف�إذا 
واإ�سه�مه�  املعريف،  واإنت�جه�  احل�س�ري،  وموروثه�  التليد،  وم��سيه�  املجيد، 
اأ�سالفهم  عن  ورثوه  كنز  ب�أعظم  يفتخروا  اأن  للم�سلمني  يحق  ف�إنه  ؛  االإن�س�ين 
تتبعه  يف  �سب�بهم  اأبلوا  الذين  النجب�ء،  اأخي�رهم  من  وا�سطفوه  العلم�ء، 
وحت�سيله، واأفنوا عمرهم يف كت�بته وتدوينه، ونذروا اأنف�سهم بعد ذلك يف ن�سره 
وغذاًء  رائًع�،  علميًّ�  اإنت�ًج�  لن�  فقدموا  ؛  املخطوط(  وهو:)الرتاث  اأال  وتبيينه 
وجود  يندر  والعلوم،  والفنون،  واملع�رف،  االآداب،  اأنواع  ي�سمل  ن�فًع�،   � معرفيًّ

مثيله عند االأمم االأخرى .

االإ�سالمية  االأمة  يربط ح��سر  الذي  وت�سمو مك�نة هذا)الرتاث املخطوط(- 
بعقيدة  يت�سل  عندم�  اأكرث-  وتعظم  العريق،  الن�سب  من  �سل�سلة  عرب  مب��سيه� 
م�سدًرا  الكرمي(  )القراآن  االإلهي  الوحي  على  ويقوم  الديني،  وفكره�  االأمة 
وغ�ية؛ مم� ي�ستوجب على اأبن�ء االأمة الغيورين اأن يحوطوه بعن�يتهم، واأن يكلوؤوه 

برع�يتهم؛ حف�ظً� منهم على هويتهم، ودف�ًع� عن م�سدر اعتزازهم .

العربية  الثق�فة  بن�ء  يف  ومك�نته  املخطوط(  )الرتاث  هذا  الأهمية  ونظًرا 
احلديثة واملع��سرة بن�ًء معرفيًّ� وفكريًّ� وت�سوِريًّ�، ومدى دوره الكبري يف احلف�ظ 
االإ�سرتاتيجي يف  لبعده  نظًرا  وكذلك  الوجودية،  والكينونة  والهوية،  الذات  على 
حتديد االنطالقة ال�سحيحة من اأجل حتقيق امل�سروع امل�ستقبلي؛ لت�سييد حداثة 
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 - ا�سطلع  فقد  ومع��سرة)١)  اأ�سيلة  عربية  ثق�فة  تر�سيخ  عرب  متنورة،  عقالنية 
م�سكوًرا - مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية - 
ومقره يف الري��ض - بدور ِري�ديٍّ متميز يف �سبيل ذلك، يتجلى يف خدمة )الرتاث 
� ؛ وذلك عندم� اأدرج مو�سوع  املخطوط( عموًم�، و )املخطوط اللغوي( خ�سو�سً
اإ�سداره�  قرر  التي  املحررة  الكتب  �سل�سلة  �سمن  اللغوي(  والرتاث  )املخطوط 
؛لي�سرب -من خالل نظرة عالجية- اأدواء اخللل الواقعة يف حتقيق املخطوط من 
جهة، وعن ال�سبل الكفيلة حلم�يته من العبث من جهة اأخرى، هذا ب�الإ�س�فة اإلى 
احلديث  الع�سر  ي�سهده  الذي  والتقني  املعريف  االنفج�ر  خ�سم  يف  موقعه  بي�ِن 
على جميع االأ�سعدة ؛ للخروج من ذلك كله بت�سور دقيق، وروؤية ث�قبة، وتو�سي�ت 
علمية مقنعة ت�سمن للرتاث اخلطي بق�ء اأََلِقِه َوَوهِجه دون اأن ي�سعف اأو يهجد، 

ف�ساًل عن اأن يخبو اأو يهمد ! 

ظهر  حتى  املتبعة  العملية  املنهجية  اخلطوات  بي�ُن  اإليه  االإ�س�رة  جتدر  ومم� 
نق�ط  ت�سع  يف  اإجم�له�  ميكن  والتي  االآن..  عليه�  هو  التي  �سورته  على  الكت�ب 

على م� يلي: 

يف البداية اخت�ر املركز اأن يكون هذا الكت�ب من نوع الكتب )املحررة(، . ١
ثم حدد املو�سوع الع�م للكت�ب، وهو: )املخطوط والرتاث اللغوي( .

و�سع املركز جمموعة من ال�سوابط لكل من املحرر، والب�حثني امل�ستكتبني . 2
عن  تقل  ال  اأن  يفرت�ض  التي  املح�ور  عدد  ذلك  ت�سمن  وقد  الكت�ب،  يف 

اأربعة، واأن ال تزيد عن �ستة.

د. جميل حمداوي: منهجية حممد ع�بد اجل�بري يف التع�مل مع الرتاث العربي االإ�سالمي، موقع األوكة،   (١(
 http://www.alukah.net/literature_language/0/41145/#ixzz3OUp1yevh املو�سوع:  رابط 

بت�سرف ي�سري.
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َر، وعر�ض عليه فكرة الكت�ب، وكيفية العمل، وتواريخ . ٣ خ�طب املركُز املحرِّ
الت�سليم، واآلي�ت الن�سر والطب�عة، ونحو ذلك مم� له عالقة ب�لتع�مل مع 

الب�حثني، والتوا�سل معهم.

ًرا لهذا الكت�ب، مع االإ�س�رة  وقد قبلُت -بعد ا�ستخ�رة- مبهمة تكليفي حمرِّ
 : القدير  )االأ�ست�ذ  امل�سروع  مدير  طريق  عن  ك�ن  املركز  توا�سل  اأنَّ  اإلى 

خ�لد الرف�عي(.  

و�سع املحرر املح�ور املقرتحة ثم بحث يف ق�ئمة لي�ست طويلة من الب�حثني . ٤
مع احلر�ض على  منهم،  اأربعة  على  ا�ستقر  الكت�ب، حتى  لهذا  املن��سبني 
على  للم�ستكتبني  اجلغرايف  والتمثيل  والتخ�س�سي،  الفكري،  التنوع 
الب�حثني  واأ�سم�ء  املح�ور،  املحرر  رفع  ذلك  وبعد   . العربي  امل�ستوى 
املب��سر  التوا�سل  املحرر  تولى  وبعده�  لالعتم�د،  ؛  للمركز  امل�ستكتبني 
والتواريخ،  منهم،  لكل  املحدد  املحور  حول  معهم  واالتف�ق  الب�حثني،  مع 

واالآلية املتبعة.  

بعد موافقة الب�حثني امل�ستكتبني ؛ حر�ض املحرر على التوا�سل معهم عرب . 5
حول  النظر  وجه�ت  لتب�دل  ؛  اأحي�ًن�  اجلوال  واله�تف  ال�سبكي،  الربيد 
الدرا�س�ت التي تخدم مو�سوع الكت�ب، وطرح بع�ض الق�س�ي� املتعلقة به، 
بع�ض  عن  واالإج�بة  امللحوظ�ت،  بع�ض  واإبداء  حوله،  املن�ق�س�ت  واإثراء 

الت�س�وؤالت. 

واأخ�سعه� . ٦ املنجزة،  املح�ور  م�سّودات  املحرر  ا�ستلم  املحددة  التواريخ  يف 
للمراجعة  وفق ال�سوابط املنهجية الع�مة، واخل��سة ب�لكت�ب، مع تقدمي 

بع�ض امللحوظ�ت واملقرتح�ت .

توخى املحرر اأعلى درج�ت التك�مل بني املح�ور املختلفة يف الكت�ب، مب� يف . 7
ذلك البعد عن التكرار يف املع�جلة والتن�ول اإال يف بع�ض امل�س�ئل اجلزئية 
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اإليه�  النظر  الختالف  نظًرا  ؛  الرئي�سة  املح�ور  بع�ض  مع  تتق�طع  التي 
بح�سب م� تقت�سيه طبيعة البحث املتن�ول. 

معدلة، . ٨ م�سّودات  وقدموا  املكتوبة،  االأوراق  تعديل  على  الب�حثون  ا�ستغل 
بعد من�ق�س�ت معمقة بينهم وبني املحرر يف العديد من الق�س�ي� املتن�ولة، 
الكت�ب  بن�ء هيكل  االنته�ء من  اإثر ذلك  وقد مت على  املبحوثة،  وامل�س�ئل 

على �سورة تن�سد الكم�ل املتوخى اأو �سبهه قدر امل�ستط�ع.

ق�م املحرر ب�إخ�س�ع جميع البحوث املعدلة ملراجعة نه�ئية، ثم اأعّد مقدمة . ٩
� له . وبعد ذلك �سّلم م�سّودة نه�ئية من الكت�ب  للكت�ب، وو�سع فهر�ًس� ع�مًّ

؛ ليقوم املركز مب� يلزم من طب�عته، ون�سره، وفق االآلية املعتمدة.

 � يت�سمن الكت�ب اأربعة حم�ور، حر�ض املحرر فيه� على ترتيبه� ترتيًب� منهجيًّ
وت�سل�سليًّ�، متوخيًّ� يف ذلك االعتب�رات املنهجية يف عن�وين املح�ور وم�س�مينه�.

درا�ستيهم�، يف حني  والتحليل يف  الو�سف  االأوالن على  الب�حث�ن  اعتمد  حيث 
اعتمد االآخران يف بحثيهم� على درا�سة اإجرائية تطبيقية .

)حم�ية  مو�سوعه:  يف  خ�طر  الدكتور/�سليم�ن  �سرع  �لأول:  �ملحور  ففي 
احلديث  �سّمنه  ملقدمته،  )مطول(  متهيد  بعر�ض  املخطوط(  اللغوي  الرتاث 
الت�أريخ،  به عرب  امل�ستغلني  واأعالم  الت�أريخية،  وم�سريته  العربي،  املخطوط  عن 
ك�سًف�، وحتقيًق�، ودف�ًع� ؛ م�ستقًي� جلَّ ذلك من كت�ب�ت متفرقة للدكتور/حممود 
الطن�حي، وال�سيخ بكر اأبو زيد رحمهم� اهلل تع�لى، ثم تن�ول بعد ذلك املف�هيم 
اللغوية  والتحديد مل�س�مينه�  وال�سرح،  ب�لبي�ن  به�  يتعلق  وم�  للبحث،  االأ�س��سية 
الرتاث  اأهمية  حول  خ�طر  الدكتور/�سليم�ن  حديث  دار  كم�  واال�سطالحية، 
ز  اللغوي املخطوط، ومظ�هر العبث به، و�سرورة حم�يته منه�، ويف اخلت�م تركَّ
يف  الرتاث  حم�ية  لكيفية  املقرتحة  ال�سرورية  وال�سوابط  االآلي�ت  على  كالمه 

الع�سر احلديث.
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)مواقع  مو�سوعه:  يف  االأكوع  الدكتور/خ�لد  ا�ستعر�ض  �لث�ين:  �ملحور  ويف 
ال�سبكة  على  العربية  املخطوط�ت  واقَع  الع�ملية(  ال�سبكة  على  املخطوط�ت 
طريق  عن  املواقع،  تلك  يف  له�  ًم�  ومقيِّ اإيَّ�ه�،  وحملالِّ  له�،  وا�سًف�  الع�ملية، 
الدكتور/ ك�سف  وقد  املحددة،  العن��سر  من  عدٍد  من  تتكون  تو�سيحية  جداول 
خ�لد االأكوع النق�ب عن امل�س�ريع املخت�سة على ال�سبكة الع�ملية التي مل تتج�وز 
- مع االأ�سف - االأربعة، ثم خل�ض اإلى اأن حجم املرفوع على ال�سبكة الع�ملية من 
العربية  املخطوط�ت  ن�سبته )%١٠( مم� هو موجود من  تتج�وز  ال  املخطوط�ت 

على اأر�ض الواقع.

)نظرة   : مو�سوعه  يف  ال�ّسمري   الدكتور/اأحمد  ز  ركَّ �لث�لث:  �ملحور  ويف 
عالجية للرتاث اللغوي املجهول الن�سبة( ابتداًء على ذكر اأنواع الرتاث املجهول 
ًن� يف الوقت نف�سه  الن�سبة، ثم تطرق اإلى العوامل التي �س�عدت على انت�س�ره، مبيِّ
اأهم امل�سكالت املت�سببة عنه يف الدر�ض اللغوي املع��سر، ثم عّرج الدكتور/اأحمد 
ال�سمري على دور املوؤ�س�س�ت والهيئ�ت املعنية، وم� ينبغي عليه� فعله جت�ه ذلك 
اإح�س�ئية  درا�سة  عن  �سدرت  عالجية  بروؤى  بحثه  خمتتًم�  املجهول،  الرتاث 

اإجرائية ؛ حلل م�سكالت الرتاث اللغوي املجهول الن�سبة.

مو�سوعه:)جتربة  يف  الزهراين  الدكتور/اأحمد  اخت�ر  �لر�بع:  �ملحور  ويف 
املخطوط�ت،  حتقيق  جم�ل  يف  تطوعيًّ�  منوذًج�  املخطوط�ت(  خدمة  يف  عربية 
 ( وهو:  اأال  ب�سلة،  ر�سمّيٍة  جهة  اأي  اإلى  ميتُّ  ال  اجلمعي،  العمل  على  ق�ئًم� 
حتليلية،  و�سفية  درا�سة  در�سه  حيث  احلرام(،  امل�سجد  يف  االأواخر  ع�سر  لق�ء 
عن  متحدًث�  عليه�،  ق�م  التي  واالأ�س�ض  اللق�ء،  ذلك  فكرة  ن�س�أة  فيه�  ا�ستعر�ض 
ال�سوابط التي التزمه� يف حتقيق الر�س�ئل، ثم حتّدث الدكتور/ اأحمد الزهراين 
ختم  ثم  ا�ستمراره،  على  املعينة  العوامل  ح�  مو�سِّ اللق�ء،  لذلك  الداعمني  عن 
اإلى  نف�سه  الوقت  يف  داعًي�  الع�سر،  للق�ء  وال�سلبي�ت  االإيج�بي�ت  بذكر  درا�سته 

االإف�دة منه يف جم�ل خدمة اللغة العربية. 
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قن� يف تقدمي  ُوفِّ اأن نكون قد  وخت�ًم�.. يف هذا )الكت�ب( ن�س�أل اهلل عز وجل 
ته،  م�دة علمية مفيدة حول )املخطوط والرتاث اللغوي( بيَّنْت م�سطلحه، واأهميَّ
و�سبَل املح�فظة عليه، واال�ستع�نة مبقتني�ت الع�سر احلديث يف اإبرازه، وتعميم 

االإف�دة منه عرب مواقع ال�سبكة الع�ملية وغريه�.

هذا، و�سلى اهلل على نبين� حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.. واآخر دعوان� اأن 
احلمد هلل رب الع�ملني.

�ملحرر

د/ �س�مي بن حممد �لفقيه �لزهر�ين

�لب�حة - �ملندق١٤٣٦/٧/١٧هـ
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الفصل األول

حمايــة التــراث اللغوي المخطوط من عبث 
 بعض دور النشــر والمنتســبين إلى التحقيق 

)اآلليات والضوابط(
د. سليمان يوسف خاطر أسو

• أستاذ النحو والصرف المشارك 	
- جامعة القصيم - المملكة 

العربية السعودية

مقدمة
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل  النبي االأمني، حممد بن عبد 

اهلل وعلى اآله واأ�سح�به ومن اهتدى بهداه اإلى يوم الدين.

فيه  وقل  والق�ل،  والقيل  الكالم  فيه  كرث  مو�سوع  يف  موجز  بحث  فهذا  وبعد 
فت�سمع  مو�سى؛  ع�س�  عنه  وغ�بت  ال�سحرة  اأالعيب  فيه  كرثت  وميدان  الفع�ل، 
اأنين� ال ينتهي، وهو ميدان الرتاث اللغوي  للب�طل فيه طنين� ال ينق�سي، وللحق 

املخطوط وعبث الع�بثني والط�معني به من دور ن�سر واأفراد.

وتتمثل اأهمية هذا البحث يف اأن م�سكلته م� زالت على اأ�سده�، على الرغم من 
اجلهود التي بذلت هن� وهن�ك؛ فم� زال العبث بهذا الرتاث م�ستمرا بل يزداد 

يوم� بعد يوم.

وقد اتبعت يف كت�بته املنهج الو�سفي التحليلي ج�مع� اأهم م� كتب يف كل مبحث 
من مب�حثه، مع التحليل واملق�رنة واال�ستنت�ج، مق�سم� البحث اإلى ثالثة مب�حث 
ت�سبقه� هذه املقدمة ومتهيد ت�ريخي عن املخطوط العربي وم�سريته الت�ريخية 
واأعالم امل�ستغلني به عرب الت�ريخ، ك�سف� وحتقيق� ودف�ع�، اعتمدت فيه كلي� على 
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كت�ب�ت متفرقة الأعلم الن��ض بهذا ال�س�أن يف الع�سر احلديث، واأكرثهم اهتم�م� 
اإال  اأجت�وز م� كتبه  به، وهو الدكتور الراحل حممود الطن�حي، رحمه اهلل، ومل 
ب�جلمع والتن�سيق مع ت�سرف ي�سري يف موا�سع؛ الأن هذا املدخل الت�ريخي لي�ض 

من لب بحثي بل هو متهيد �سروري له.

ب�لبي�ن  به�  يتعلق  وم�  للبحث  االأ�س��سية  املف�هيم  تن�ولت  االأول  املبحث  ويف 
دار  الث�ين  املبحث  ويف  واال�سطالحية.  اللغوية  مل�س�مينه�  والتحديد  وال�سرح 
و�سرورة  به  العبث  ومظ�هر  املخطوط،  اللغوي  الرتاث  اأهمية  حول  احلديث 
هذا  حم�ية  اآلي�ت  على  الكالم  تركز  االأخري  الث�لث  املبحث  ويف  منه�.  حم�يته 
ر�سمية،  حكومية  اآلي�ت  من  ال�سرورية،  و�سوابطه�  الع�سر،  هذا  يف  الرتاث 
خال�سة  فيه�  خ�متة  ثم  تع�ونية.  �سعبية  وث�لثة  ثق�فية،  فكرية  علمية  واأخرى 
موجزة ب�أهم نت�ئج البحث جمملة، ثم حوا�سي البحث واأهم م�س�دره ومراجعه.

عبد  امللك  ملركز  ال�سكر  ثم  واأع�ن،  وي�سر  وفق  وقد  واأخريا،  اأوال  هلل  واحلمد 
العربية  اململكة  يف  ب�لري��ض  العربية  اللغة  خلدمة  الدويل  العزيز  عبد  بن  اهلل 
ال�سعودية مهد العربية ومنبع الرتاث العربي؛ فقد ك�نت جهود الق�ئمني على اأمر 
هذا املركز - وعلى راأ�سهم اأمينه الع�م مع�يل االأ�ست�ذ الدكتور عبد اهلل الو�سمي 
- �سبب� يف تكليفي مبهمة هذا البحث �سمن م�سروع من م�سروع�ت املركز التي 
تنوعت وتك�ثرت وتك�ملت خلدمة العربية وعلومه� واآدابه� وتراثه� وطالبه� يف 
الفقيه الزهراين رئي�ض  الدكتور �س�مي  كل مك�ن. وال�سكر الأخي الكرمي �سع�دة 
ق�سم اللغة العربية واآدابه� بج�معة الب�حة فرع املندق، امل�سرف على هذا امل�سروع 
وحمرره، وقد تكرم علّي اإذ اخت�رين �سمن امل�ستكتبني فيه. واهلل وحده املوفق. 

ورج�له  حتقيقه  واأهمية  اإليه  ح�جتن�  املخطوط:  اللغوي  الرتاث  التمهيد: 
وم�سريته.
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الطن�حي يف  الدكتور حممود  الراحل  العالمة  اأث�ره  ب�سوؤال  التمهيد  نبداأ هذا 
خمطوط�ت  اإلى  ح�جة  يف  نحن  هل  وهو:  ال�س�أن،  هذا  يف  مق�الته  اأحد  م�ستهل 
منذ  املطبوع�ت،  اله�ئل من  القدر  بعد هذا  تراثن� وجتلوه  تك�سف عن  جديدة، 

ظهور املطبعة يف القرن اخل�م�ض ع�سر امليالدي؟

وقد اأج�ب يف ذلك الوقت عن هذا ال�سوؤال بقوله: »اأقول: نعم، نحن يف ح�جة 
ال تنقطع اإلى املخطوط�ت، وح�جتن� هذه لغ�يتني.

الرتاجم  كتب  يف  ترتدد  التي  املخطوط�ت  تلك  عن  البحث  االأولى:  الغ�ية 
النقل عنه� واالإح�لة عليه� يف كتب الالحقني،  لعلم�ئن�، ويكرث  والببليوجرافي�، 
يغرين�  والذي  خمطوطة،  اأو  مطبوعة  املكتب�ت،  فه�ر�ض  يف  وجودا  له�  نرى  وال 
واحلني  احلني  بني  تظهر  التي  املخطوط�ت  تلك  الي�أ�ض:  وعدم  البحث  بدوام 
اأهل االخت�س��ض، ويل يف  وكن� نعده� من املفقودات، وحديث ذلك معلوم عند 
والثق�فة  للرتبية  العربية  ب�ملنظمة  املخطوط�ت  مبعهد  عملي  اأي�م  جت�رب  ذلك 
والعلوم، فقد اكت�سفُت اأ�سي�ء من املخطوط�ت ال يعلم الن��ض عنه� �سيئ�، وذلك 
من خالل رحالت معهد املخطوط�ت يف البلدان التي تكرث فيه� املخطوط�ت مثل 

تركي� واملغرب واليمن واإ�سب�ني�.

والغ�ية الث�نية: اأن بع�ض مطبوع�تن� ن�سرت عن اأ�سول جمهولة، وقد ك�ن هن� 
ي�س�أل  وقد  املخطوط�ت.  حتقيق  علم  ي�ستقر  اأن  قبل  االأولى،  الطبع  مراحل  يف 
ن��سري  اأن  واجلواب:  ؟  جمهـولة  املخطوطة  االأ�سول  هذه  ك�نت  كيف   : �س�ئل 
الكتب يف تلك املراحل االأولى من الطب�عة مل يكونوا يعنون بذكر و�سف املخطوط 
الذي ين�سرون عنه، بل اإن بع�سهم ك�ن يتخل�ض من املخطوط نف�سه بعد الفراغ 
من طبعه، ف�إن العم�ل اأحي�ن� ك�نوا يجمعون من املخطوط نف�سه، ولقد راأيت مرة 
عند بع�ض ب�عة الكتب القدمية اأوراق� من كت�ب خمطوط، وراأيت اآث�ر يد واأحب�ر 
على هذه االأوراق يف غري مك�ن منه�، فتعجبت من ذلك، ولكن عجبي زال حني 
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اأخربين ذلك الوراق اأن هذه اآث�ر يد اجلميع - يعني ع�مل املطبعة - الذي ك�ن 
يجمع من املخطوطة مب��سرة.

اأ�سول ن�ق�سة،  اأ�سول علمن� - على �سهرته� - طبعت عن  واأي�س�: ف�إن بع�ض 
ومن ذلك معجم ال�سعراء للمرزب�ين، وت�ريخ بغداد للخطيب البغدادي، ومعجم 

االأدب�ء لي�قوت احلموي. 

اأمرا  هن�ك  ف�إن  اأ�سله�،  وجه�لة  املطبوع�ت  نق�ض  من  ذكرته  م�  وراء  ومن 
خمطوط�ت  له�  ظهـرت  قد  املطبوعة  كتبن�  بع�ض  اأن  وهو  االأهمية،  غ�ية  يف 
اأكتفي  الكرثة،  ب�لغة  ذلك  من  واالأمثلة  ون�سره�،  حتقيقه�  اإع�دة  توجب  نفي�سة 
منه� ببع�ض م� راأيته بعيني يف رحالتي واأ�سف�ري، ومن ذلك: الكت�ب ل�سيبويه، 
اأكرث  مطبوعة  الثالثة  الكتب  فهذه  ر�سيق،  البن  والعمدة  للجوهري،  وال�سح�ح 
من طبعة، لكني راأيت منه� ن�سخ� خمطوطة ع�لية جدا: فمن كت�ب �سيبويه راأيت 
اإلى القرن الرابع، مبكتبة اجل�مع الكبري ب�سنع�ء،  اأقدم خمطوطة منه، ترجع 
ومن هذه الن�سخة نف�سهـ� قطعة يف مكتبة االإمربوزي�ن� مبيالنو ب�إيط�لي�، وانتق�ل 
بع�ض املخطوط�ت عن اليمن اإلى االإمربوزي�ن� له ق�سة معروفة عند اأهل ال�س�أن 

واالخت�سـ��ض.

بوجه  ال�سرف  وعلم  العربية،  املع�جم  اأ�سول  من  اأ�سل  للجوهري  وال�سح�ح 
اأره لكت�ب اآخر،  خ��ض، وقد رزق حظوة يف كرثة خمطوط�ته ونف��سته� مم� مل 
ون�سخة  وال�سعودية.  واليمن  واملغرب  تركي�  مكتب�ت  يف  راأيته  م�  ذلك  ومن 
على  طبعه  اإع�دة  فيجب  والت�سحيف�ت،  ب�الأخط�ء  زاخرة  املطبوعة  ال�سح�ح 

هذه املخطوط�ت النفي�سة منه.

االإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  االإم�م  بج�معة  منه  راأيت  ر�سيق  البن  والعمدة 
ب�لري��ض خمطوطة ت�ستمل على اجلزء الث�ين - وهو اآخر الكت�ب - بقلم ن�سخي 
نفي�ض عتيق، ال يخرج عن القرن ال�س�د�ض، وك�نت هذه املخطوطة يف ملك االأديب 
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امل�سري ال�سيخ علي الليثي، ثم خرجت من الق�هرة وا�ستقرت ب�لري��ض، وكلهـ� 
املخطوط�ت  �سرقة  حديث  من  ودعك  املخطوط�ت،  ت�سيع  اأال  املهـم  اهلل،  بالد 

وبيعه� فهو حديث خرافه«.

علم  عن  م�ذا  وهو:  هذا،  مو�سوعن�  به  منهد  مم�  اآخر  �سوؤال  وهن�لك 
املخطوط�ت ؟

هو   - الكرمي  الق�رئ  اأيه�   - لك  ذكرته  الذي  »هذا  بقوله:  الطن�حي  يجيب 
وقد  كثرية،  �سعب  ذو  العلم  وهذا  املخطوط�ت«  »علم  هو  علم �سخم،  جزء من 
بداأ االهتم�م به حني ا�ستقر علم » حتقيق الن�سو�ض ون�سره� »، ف�إن الن�سو�ض 
عنه  احلديث  ا�ستقل  ثم  موثقة،  خمطوطة  اأ�سول  على  تعتمد  اإمن�  حتقق  حني 
علم� ق�ئم� بذات، يتن�ول ق�س�ي� كثرية : تبداأ بت�ريخ التدوين بعد انح�س�ر ع�سر 
النخل،  ع�سب  من  عليه  يكتب  وم�  واأحب�ر،  اأقالم  من  الكت�بة  واأدوات  الرواية، 
واجللود،  الرقيقة،  العري�سة  البي�ض  احلج�رة  وهي  واللخ�ف،  االإبل،  وعظ�م 
والَرق - بفتح الراء - وهو اجللد الرقيق الذي يوؤخذ من بطن الغزالن، وت�ريخ 
قندي  وال�سمر  ال�سيني  من  واأنواعه  وجوده،  واأم�كن  و�سن�عته،  الورق  ظهـور 
وامل�سري والبغدادي واململوكي، ثم م� يتبع ذلك كله من االإمالء والن�سخ ومن�زل 
الن�س�خ وطبق�تهم، ثم معرفة من�زل الن�سخ للكت�ب الواحد، وتقدمي ن�سخة على 
اأخرى وفق املع�يري التي ذكرته� يف مقدمة هذه الكلمة، ومعرفة اخلط العربي 
بنوعيه: امل�سرقي واملغربي، وتطوره، و�سم�ت كل ع�سر يف نوع اخلط الذي ي�سيع 
يفقد املخطوط  كت�بة املخطوط عندم�  تقريب زمن  كله يف  وتوظيف ذلك  فيه، 
تلك  وهي  واالأر�سة،  الرطوبة  من  املخطوط�ت،  اأمرا�ض  ومعرفة  كت�بته،  ت�ريخ 
التي  الو�س�ئل  وا�سطن�ع  االآف�ت،  الوق�ية من مثل هذه  االآكلة - وطرق  احل�سرة 

حتفظ املخطوط�ت من البلى، مثل فن الرتميم.

ومن مي�دين هذا العلم معرفة البلدان التي تكرث فيه� املخطوط�ت، اأ�س�لة اأو 
انتق�ال، وحديث املكتب�ت الع�مة »واخل��سة، وم� فهـر�ض منه� وم� مل يفهر�ض«.
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م�س�ر الت�أليف العربي: قد تن�زع معرفة هذا العلم واالهتم�م به ط�ئفت�ن من 
الن��ض، الط�ئفة االأولى: هم العلم�ء املحققون الذين �سغلوا بتحقيق املخطوط�ت 
جمع�  العلم  بهذا  ا�ستغلوا  الن��ض  من  نفر  هم  الث�نية:  والط�ئفة  ون�سره�، 
لي�ض  للدار�سني  وتهيئته�  بتح�سيله�  االآث�ر  يعنى ج�مع  كم�  لي�ض غري،  وفهـر�سة 
غري، ومن الن��ض من ح�ز الف�سيلتني وجمع بني االهتم�مني: حتقيق املخطوط�ت 
وجمعه� وفهر�سته�، وهذا ال�سنف من الن��ض قليل، وال �سك اأن من ي�ستغل بعلم 
بني  يقع  م�  تقومي  على  غريه  من  اأقدر  يكون  املحققني  العلم�ء  من  املخطوط�ت 
يديه من خمطوط�ت، الأنه يعرف م�س�ر الت�أليف العربي وتطوره خالل الع�سور، 
كم� اأنه يدرك العالئق بني الكتب �سرح� اأو اخت�س�را اأو نقدا اأو تذييال، ف�سال 
وتقلبهم  وتراجمهم  العلم�ء  وت�ريخ  تراثن�،  من  واملفقود  ب�ملوجود  معرفته  عن 
الكتب  اأ�سم�ء  يعرفون  ك�نوا  الط�ئفة  هذه  من  نفرا  اأدركت  وقد  الع�ملني،  يف 
وفي�تهم  وت�ريخ  واأن�س�بهم،  واألق�بهم  وكن�هم  العلم�ء  واأ�سم�ء  ومداخالته�، 
ومبلغ اأعم�رهم، كم� يعرف الن��ض اآب�ءهم، يف ج�نب تلك احل�سيلة اللغوية التي 
حتني على قراءة الَع�سر املُعّمى من املخطوط�ت، واخلطوة االأولى يف احلكم على 
املخطوط وتقوميه هي قراءته قراءة �سحيحة مرباأة من الت�سحيف، �سليمة من 

التحريف .

وقد كتبت يف علم املخطوط�ت درا�س�ت كثرية تن�ولت ق�س�ي�ه كله�، وذلك يف 
املجالت املتخ�س�سة، مثل جملة معهد املخطوط�ت ب�لق�هرة، التي �سدر العدد 
االأول منه� �سنة ١٣75 هـ - ١٩55 م وم�زالت ت�سدر بحمد اهلل، برغم م� تعر�ض 
له املعهد من هزات وتقلب�ت، وجمالت جم�مع اللغة يف الق�هرة ودم�سق وبغداد 
واالأردن، وجملة املورد العراقية، واملجالت العلمية يف املغرب العربي، وجمالت 
اال�ست�سراق، ثم �سدرت فه�ر�ض كثرية للمخطوط�ت يف ال�سرق والغرب، تر�سد 
املخطوط�ت وت�سنفه� وتعرف به�، اإلى ج�نب العملني الكبريين يف هذا امليدان، 
وهم� : ت�ريخ االأدب العربي للم�ست�سرق االأمل�ين ك�رل بروكلم�ن، وت�ريخ الرتاث 
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حممد  الدكتور  واإق�مة  جن�سية  االأمل�ين  ون�س�أة،  مولدا  الرتكي  للع�مل  العربي 
فوؤاد �سزجني.

وقد ارتبط هذا العلم ب�أ�سم�ء كبرية، اأحبت املخطوط�ت حب� �سديدا، و�سعت 
من  ت�سخريا  االأموال،  حت�سيلهـ�  يف  وبذلت  اجلهود،  له�  ف�سرفت  �سعيه�،  له� 
اهلل عز وجل حلفظ ذلك الرتاث وحي�طته و�سي�نته، ويربز هن� ع�مل�ن جليالن، 

اأحدهم� يف امل�سرق العربي، والث�ين يف املغرب العربي.

ف�أم� الذي يف امل�سرق: فهو العالمة اأحمد تيمور ب��س�، وهو فرد زم�نه وواحد 
ع�سره، ن�س�أ يف بيت عز ونعيم، ثم �سرف همته اإلى العلم واالأدب، وجمع مكتبة 
دار  اإلى  وف�ته  بعد  �سمت  ونف�ئ�سه�،  املخطوط�ت  نوادر  من  كثريا  حوت  قيمة 
من  خمطوطة  جتد  اأن  وقل  التيمورية،  املكتبة  ب��سم:  وعرفت  امل�سرية،  الكتب 
بخطه  املخطوطة  هذه  ت�سمه  مل�  واف  فهر�ض  اأوله�  ويف  اإال  مكتبته  خمطوط�ت 

الدقيق الوا�سح.

اأم� الذي يف املغرب: فهو العالمة حممد عبد احلي بن عبد الكبري، املعروف 
بعبد احلي الكت�ين، �س�حب » الرتاتيب االإدارية » و« فهر�ض الفه�ر�ض واالأثب�ت« 
وهو يف �سيوخه ومروي�ته عنهـم، �س�فر وارحتل، وح�سل كثريا من املخطوط�ت، 

جمع بع�سه� يف اخلزانة الع�مة )دار الكتب( ب�لرب�ط، ب��سم: املكتبة الكت�نية.

اأي�س� يف هذا العلم، مثل: حممد  اأ�سم�ء كثرية  ومن وراء هذين العلمني ت�أتي 
حممود بن التالميد الرتكزي ال�سنقيطي، و�سيخ العروبة اأحمد زكي ب��س�، وهو 
ن��سر  اأي�س�  وهو  املن�سورة،  الكتب  �سدر  يف   » حتقيق   « كلمة  ا�ستخدم  من  اأول 
كت�ب » اأن�س�ب اخليل « وكت�ب » االأ�سن�م « كالهم� البن الكلبي، وقد جمع مكتبة 
الدين  الزكية. وحمب  ب�ملكتبة  امل�سرية  الكتب  دار  قيمة عرفت يف  خمطوط�ت 
ذو  العظيم  والن��سر  ال�سلفية،  املكتبة  �س�حب  وهو  الن��سر،  الع�مل  اخلطيب 
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الكبري ح�سن ح�سني عبد  التون�سي  والع�مل  اأمني اخل�جني،  الكبري حممد  االأثر 
الوه�ب، والفقيه التطواين مبدينة �سال ب�ملغرب، واأحمد عبيد بدم�سق .

وقد اأدركت من تالميذ هذا اجليل العظيم وورثته ا�سمني كبريين: فوؤاد �سيد 
عم�رة، وحممد ر�س�د عبد املطلب .

هذا  وك�ن  امل�سرية،  الكتب  بدار  املخطوط�ت  اأمني  ك�ن  فقد  �سيد  فوؤاد  اأم� 
الرجل اآية يف معرفة املخطوط�ت وقراءته�، وميز �سحيحه� من زائفه�، وعتيقه� 

من حمدثه�، مع اطالع وا�سع وح�فظة قوية .

منذ  ب�لق�هرة  املخطوط�ت  مبعهد  عمل  فقد  املطلب  عبد  ر�س�د  حممد  واأم� 
املعهد  بعث�ت  يف  خرج  وقد   ،١٩75 �سنة  وف�ته  حني  اإلى  ١٩٤٦م  �سنة  اإن�س�ئه 
وك�ن  وال�سعودية،  واملغرب  وتركي�  والهند  القد�ض  من  املخطوط�ت،  لت�سوير 
اأعجوبة زم�نه يف معرفة املخطوط�ت ومظ�ن وجوده�، وك�ن يتحدث عنه� حديث 
الع��سق املوله بحبه�، كم� ك�ن له معرفة وا�سعة ب�لكت�ب املطبوع، زم�ن� ومك�ن�، 

وفرق م� بني الطبع�ت .

وقد ك�ن لهذين الرجلني ف�سل ظ�هر على جمهرة الدرا�سني والب�حثني، واأ�سهد 
- وقد جل�ست اإليهم� زم�ن� وتعلمت منهم� الكثري - اأنهم� دال اأعدادا كبرية من 
طلبة الدرا�س�ت العلي� على م�س�در وموارد يف اأبح�ثهم مل يكونوا ب�لغيه� اإال ب�سق 

االأنف�ض، بل لعلهم مل يكونوا يقفون عليه� لوال عونهم� وم�س�عدتهم� .

علم�ء املخطوط�ت: ثم عرفت من علم�ء املخطوط�ت غري هذين الكثري، من 
اأمث�ل �سالح الدين املنجد، وهو �سوري تولى اإدارة معهد املخطوط�ت ب�لق�هرة 
�سنوات ك�نت من اأزهى �سنوات ذلك املعهد، وك�ن من اأن�سط واأملع من تولوا اإدارة 
املعهد، وهو الذي حرك املعهـد يف اأن�سطته املختلفة، من ت�سوير ون�سر وفهر�سة، 

وك�ن اأول رئي�ض حترير ملجلة املعهد.
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الع�بد  حممد  مثل  املخطوط�ت،  علم  يف  كبرية  اأ�سم�ء  عرفت  املغرب  ومن 
ويف  م�ت  علم،  جبل  وك�ن  بف��ض،  القرويني  مبكتبه  املخطوط�ت  اأمني  الف��سي 
الع�مة  ب�خلزانة  املخطوط�ت  اأمني  الكت�ين  اإبراهيم  وحممد  الكثري،  �سدره 
ب�لرب�ط، وله درا�س�ت كثرية حول علم املخطوط�ت، وله اأي�س� اكت�س�ف�ت جيدة 
لن�سبة  اكت�س�فه  هن�  منه�  اأذكر  اأ�سح�به�،  اإلى  املجهولة  املخطوط�ت  ن�سبة  يف 
االأندل�سي،  حي�ن  الأبي  النح�ة «  » تذكرة  كت�ب  من  الث�ين  اجلزء  خمطوطة 
والعالمة  االأق�سى «  املغرب  موؤرخ  » دليل  كت�ب  �سودة �س�حب  بن  ال�سالم  وعبد 
ال�سيخ حممد املنوين، زين املغرب االأق�سى،  ال�سلف ال�س�لح  التقي النقي بقية 
بعلم  ا�ستغ�له  ج�نب  اإلى  وهو  عنه،  ورويت  اإليه  جل�ست  وبهجته�،  الرب�ط  ونور 
ت�ريخ  وله حتقيق�ت وت�س�نيف جي�د - وبخ��سة يف  املخطوط�ت ب�حث عظيم، 
اأو  يق�سده  من  لكل  واأريحية  �سخ�ء  يف  علمه  ويبذل  نه�سته،  ومظ�هر  املغرب 

يك�تبه، اأط�ل اهلل يف النعمة بق�ءه.

بن  وحممد  بتون�ض،  �سبوح  اإبراهيم  املخطوط�ت:  علم�ء  من  اأي�س�  وعرفت 
حمد  ال�سيخ  اجلزيرة  عالمة  ل�سعودية  العربية  اململكة  ومن  ب�ملغرب،  �سريفة 
ومن  وغريهم،  الثبيتي،  وعي�د  العثيمني،  �سليم�ن  بن  الرحمن  وعبد  اجل��سر، 
اهلل  وعبد  االأكوع،  حممد  الق��سي  واأخ�ه  االأكوع،  اإ�سم�عيل  الق��سي  اليمن 
احلب�سي، وهو ب�حث جيد، ومن العراق اأ�س�مة النق�سبندي وق��سم ال�س�مرائي، 
وله اهتم�م خ��ض بت�ريخ الورق و�سن�عته، ومن الكويت عبد اهلل يو�سف الغنيم، 

وله اهتم�م خ��ض مبخطوط�ت اجلغرافي� العربية، ومن تركي� رم�س�ن �س�سن.

واإمن� ا�ستكرثت من ذكر هذه االأ�سم�ء - وقد عرفتهـ� من خالل ا�ستغ�يل بهذا 
العلم �سنوات ذات عدد- الأدل على اأن علم املخطوط�ت يف ع�ملن� العربي يرتبط 
الهتم�م�ت  العلم  بهذا  ارتبطت  اإمن�  االأ�سم�ء  هذه  ومعظم  ب�أعي�نه�،  ب�أ�سم�ء 
اأ�سح�به�،  بتوقف  تتوقف  اأنه�  اخل��سة  االهتم�م�ت  خم�طر  ومن  خ��سة، 
ت�أ�سيل  اإلى  بح�جة  اأنن�  هذا  ومعنى  ح�سره�،  ميكن  ال  التي  التوقف  بدواعي 
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اأو  ب�أق�س�م املكتب�ت به�،  اإال اجل�مع�ت العربية،  اإلى ذلك  العلم، وال �سبيل  هذا 
مبراكزه� العلمية، واأعلم اأن اأق�س�م املكتب�ت ببع�ض كلي�ت االآداب تعنى بتدري�ض 
هذا العلم، ولكن مبن�هج خمففة، وب�جلوانب النظرية فقط، ثم ب�القت�س�ر على 
اأ�س�تذة ق�سم املكتب�ت فقط، دون اال�ستع�نة بخرباء هذا العلم الذين هم خ�رج 
املكتب�ت  اأق�س�م  اأ�س�تذة  لبع�ض  اأن  اأعلم  واأن�  اأقول قويل هذا  االإط�ر اجل�معي. 
هذه  من  االإف�دة  من  بد  وال  قليلون،  ولكنهم  ب�ملخطوط�ت  علم�  ب�جل�مع�ت 

اخلربات التي لي�ست من اأع�س�ء هيئة التدري�ض.

كم� اأين اأعلم اأي�س� حديث هذه احللق�ت التي تق�م بني احلني واالآخر لدرا�سة 
�سوؤون املخطوط�ت وقد كرثت، هذه احللق�ت يف ال�سنوات االأخرية كرثة ظ�هرة، 
ولكن التن�سيق بينه� مفقود، كم� اأن اجلهود الالحقة فيه� ال ت�ستفيد من اجلهود 
ال�س�بقة، فكل يف فلك ي�سبحون، واأعتقد اأن احللقة املفقودة يف مثل هذه اجلهود 
اأنه� ال تتجه اإلى تكوين جيل من ال�سب�ب يوؤ�س�ض على املعرفة ال�سحيحة ليم�سي 
اأن تلقى بحوث وحم��سرات يخ�طب العلم�ء  اأم�  يف هذا الطريق على ب�سرية، 
النق�ض  جه�ت  وعن  حتته.  ط�ئل  وال  فيه  غن�ء  م�ال  فهذا  بع�س�،  بع�سهم  فيه� 
اإليه� واملوؤ�س�س�ت التي ت�سرتك فيه�  يف مثل هذه احللق�ت اأن الدول التي تدعى 
تر�سل يف الغ�لب موظفني بدور الكتب وب�الإدارات الثق�فية به�، واملوظف يحر�ض 

على اأن يقدم تقريرا، ال اأن يح�سل علم�.

يرد،  ال  الذي  ب�ملوت  يوم،  اإثر  يوم�  يتن�ق�سون  املخطوط�ت  علم�ء  اإن 
وب�ل�سوارف التي ال تدفع.

فبعهم  الكثري،  ال�سيء  �سدورهم  ويف  املخطوط�ت  علم�ء  من  كثري  م�ت  وقد 
�سن واحتجن، وبع�سهم تراخى وغره طول االأمل. ولهذا ف�إين اأدعو كل من اأنعم 
اهلل عليه ب�سيء من هذا العلم اأن ين�سره ويذيعه، ف�إن املوت ال موعد له، وعلمه 

عند عالم الغيوب.
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ثم اإنه من اأوجب الواجب�ت على ج�مع�تن� العربية اأن تعتني بهذا العلم، وجتعل 
له من ميزانيته� ن�سيب� مفرو�س�، واأن ت�ستثمر من بقي من خرباء هذا العلم، 
ينقطع  فال  امل�سرية،  وتكمل  الطريق  يف  مت�سي  جديدة،  اأجي�ل  عليهم  لتتخرج 
مدد هذا العلم الذي هو االأ�س��ض الكت�س�ف املغيب من تراثن�، وت�أكيد الثقة مب� 

�سلم لن� منه، من عوادي الن��ض واالأي�م.

اأ�سم�ء  فيه  برزت  وقد  ومدار�سه،  واأعرافه  قوانينه  له  علم  الن�سو�ض  حتقيق 
لعلم�ء كب�ر، م�ست�سرقني وعرب- ومن املعروف اأن امل�ست�سرقني ك�نوا اأ�سبق من� 
اأ�سم�ء: هريتويغ  امل�ست�سرقني تربز  اإذاعة تراثن� ون�سره- فمن  العرب، يف  نحن 
ن��سر  االإجنليزي،  رايت  ووليم  فرن�سي،  وهو  �سيبويه«،  »كت�ب  ن��سر  ديرنبورج، 
»الك�مل« للمربد، وت�س�رل�ض اليل االإجنليزي، ن��سر »�سرح املف�سلي�ت« لالأنب�ري، 
وبيف�ن االإجنليزي، ن��سر »نق�ئ�ض جرير والفرزدق«، ومن امل�ست�سرقني االإجنليز 
الرتاثية،  الن�سو�ض  ن�سر  يف  اأثرًا  واأبق�هم  اإنت�جً�،  اأغزرهم  وهو  كرنكو،  اأي�سً� 
ومن  االأندل�سية،  املكتبة  ن��سرا  وريبريا،  كوديرا  االأ�سب�ن:  امل�ست�سرقني  ومن 
امل�ست�سرقني الهولنديني: دوزي، وقد ن�سر ن�سو�سً� اأندل�سية كثرية، بج�نب عمله 

العظيم: تكلمة املعجم�ت العربية، ودي خويه، ن��سر املكتبة اجلغرافية.

ومن امل�ست�سرقني االأمل�ن: فلوجل، ن��سر »ك�سف الظنون« للح�جي خليفة، ثم هو 
املفهر�ض  املعجم  اأ�سل  وهو  القراآن«  اأطراف  الفرق�ن من  كت�ب »جنوم  �س�حب 

الألف�ظ القراآن الكرمي، الذي �سنفه حممد فوؤاد عبد الب�قي.

امل�ست�سرقني يف  اأحد من  واأعالهم ذكرًا: و�ستنفلد، وال يدانيه  اأ�سهرهم  ومن 
لغته�  العربية، يف  على  مكب�  كله  عمره  ق�سى  وقد  ن�سو�ض،  من  ن�سره  م�  كرثة 
كت�ب  م�ئتي  نحو  كله  ذلك  يف  وحقق  األف  وقد  وجغرافيته�،  وت�ريخه�  واأدبه� 
واملع�رف  ه�س�م،  البن  النبوية  ال�سرية  ن�سره:  م�  اأبرز  ومن  وكبري،  �سغري  بني 
البن قتيبة، ومعجم م� ا�ستعجم للبكري، ومعجم البلدان لي�قوت. ومن م�س�هري 
امل�ست�سرقني  ومن  ديرت.  وهلموت  بروكلم�ن،  ك�رل  اأي�سً�:  االأمل�ن  امل�ست�سرقني 
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ومن  الدينوري،  حنيفة  الأبي  الطوال«  »االأخب�ر  ن��سر  كرات�سوف�سكي،  الرو�ض: 
اأنف�ض اآث�ره  ت�ريخ االأدب اجلغرايف العربي.

ومن العلم�ء العرب برزت يف هذا املج�ل اأ�سم�ء كبرية، منه� يف م�سر: اأحمد 
حممد �س�كر، وحممود حممد �س�كر، وعبد ال�سالم ه�رون، وال�سيد اأحمد �سقر، 
و�سكري في�سل،  التنوخي وعزة ح�سن  الدين  �سوري�: حممد كرد علي وعز  ويف 
اإنت�جه- ومن علم�ء العراق: حممد  والعالمة اأحمد راتب النف�خ - على قلة يف 
بهجة االأثري وم�سطفي جواد، ومن علم�ء املغرب العربي غري من �سبق ذكرهم: 

حممد اأبو �سنب يف اجلزائر، ويف تون�ض ح�سن ح�سني عبد الوه�ب. 

ويربز من بني علم�ء الهند: العالمة عبد العزيز امليمني الراجكوتي، وال�سيد 
وعبد  االأعظمي،  الرحمن  وحبيب  يو�سف،  حممد  وال�سيد  العلوي،  الدين  بدر 

ال�سمد �سرف الدين. 

هل هو علم الرج�ل ؟ فهذا العلم اإذن هو علم الرج�ل، ال نك�د نرى للمراأة فيه 
كبري اأثر، ومل تظهر اأ�سم�ء الن�س�ء يف هذا املج�ل اإال من خالل بع�ض االأطروح�ت 
اجل�معية، وهو يف ميدان حتقيق الن�سو�ض ب�ب �سيق جدًا؛ الأن االأ�سل يف تلك 
االأطروح�ت الدرا�سة، ثم ي�أتي ن�سر الن�سو�ض ملحقً� بتلك الدرا�سة وذياًل له�.

االأ�سم�ء،  من  حمددًا  عددًا  الن�سو�ض  ون��سرات  املحقق�ت  اأ�سم�ء  من  ونقراأ 
ففي م�سر: �سيدة ك��سف، التي �س�ركت يف ن�سر كت�ب »املغرب يف حلي املغرب« 
اإم�م  اآث�ر  من  ن�سرت  التي  حممود،  ح�سني  وفوقية  �سعيد،  البن  م�سر،  ق�سم 
يف  و«الك�فية  واجلم�عة«  ال�سنة  اأهل  قواعد  يف  االأدلة  »ملع  اجلويني:  احلرمني 
للزج�ج،  ين�سرف«  وم�ال  ين�سرف  »م�  ن�سرت:  التي  قراعة،  وهدى  اجلدل« 

و«مع�ين القراآن« لالأخف�ض. 

العراق:  ففي  ن�به�ت،  حمقق�ت  اأ�سم�ء  برزت  اأي�سً�،  العربية  البلدان  ويف 
اإبراهيم،  اهلل  عبد  ون�جية  الرا�سي،  حمزة  وف�طمة  ال�سف�ر،  مرهون  ابت�س�م 
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الفريح،  �سه�م  احلم�سي،  اأ�سم�ء  �سوري�:  ويف  احلديثي،  الغفور  عبد  وبهجة 
وف�طمة الراجحي. 

اأعرف  الدرا�س�ت اجل�معية، وال  الن�سوة يف جم�ل  ويدور معظم ن�س�ط هوؤالء 
من الن�س�ء من مدت يدًا يف ن�سر الرتاث خ�رج هذه الدائرة اإال االأديبة اللبن�نية 
فقد  ذلك،  يف  عجب  وال  الرج�ل،  املحققني  كب�ر  زاحمت  التي  الق��سي،  وداد 
ن�سر  يف  اأع�نته  وقد  عب��ض،  اإح�س�ن  �سيخه�  يد  على  الفن  هذا  اأ�سول  تلقت 
ابن  وذخرية  الوفي�ت،  وفوات  االأعي�ن  وفي�ت  مثل:  كب�ر،  تراثية  مو�سوع�ت 
والذخ�ئر«  »الب�س�ئر  الق��سي:  وداد  حتقيق�ت  اأبرز  ومن  الطيب،  ونفح  ب�س�م، 
الأبي حي�ن )ع�سرة اأجزاء(، وك�ن ن�سر هذا الكت�ب عزمة من عزم�ته�، اإذ ك�ن 
اأحمد اأمني وال�سيد اأحمد �سقر قد ن�سرا منه جزءًا واحدًا ع�م ١٩5٣ م ثم توقف� 
اأبي عون، واالإ�س�رات  اأي�سً� : االأجوبة امل�سكتة، البن  عن ن�سره، ومن حتقيق�ته� 
االإلهية الأبي حي�ن، ور�س�لة افتت�ح الدعوة للق��سي النعم�ن، كم� �س�ركت يف ن�سر 

كت�ب »الوايف ب�لوفي�ت« لل�سفدي، بتحقيق اجلزء ال�س�د�ض ع�سر. 

الدرا�سة  دائرة  خ�رج  الن�سو�ض  حتقيق  يف  عملن  الالتي  الن�سوة  هوؤالء  ومن 
النحوي«،  اأبي حي�ن  »ديوان  ن�سرت  فقد  العراقية خديجة احلديثي،  اجل�معية: 
ثم �س�ركت يف حتقيق »الربه�ن يف وجوه البي�ن » البن وهب، وهو ذلك الكت�ب 
»التبي�ن يف علم  و  النرث لقدامة بن جعفر،  ب��سم: نقد  الذي ن�سر قدمي�ً  خط�أ 
�سكينة  ال�سورية  ثم  البغدادي،  للخطيب  و«البخالء«  الزملك�ين،  البن  البي�ن« 
عن  فيه  اأ�سكل  م�  وحم�ية  الر�سم  يف  املت�س�به  »تلخي�ض  حققت  التي  ال�سه�بي، 
بوادر الت�سحيف والوهم« للخطيب البغدادي، وكت�ب »وجوه القراآن« الإ�سم�عيل 
بن اأحمد ال�سرير الني�س�بوري احلريي، و»املنتخب من كت�ب اأزواج النبي �سلى 
»ت�ريخ  من  الن�س�ء  برتاجم  اخل��ض  واجلزء  بك�ر،  بن  للزبري  و�سلم«  عليه  اهلل 
ن�س�ء عملن يف  اأ�سم�ء  اأي�سً�  برزت  اال�ست�سراق  دم�سق« البن ع�س�كر. ويف ع�مل 
جم�ل حتقيق الن�سو�ض ون�سره�، منهن الفرن�سية ج�كلني �سوبليه، التي ن�سرت 
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االأعي�ن«  وفي�ت  كت�ب  »وت�يل  لل�سفدي،  ب�لوفي�ت«  »الوايف  من  الع��سر  اجلزء 
 725 اإلى  �سنة ٦٦٠ هـ  وال�س�م من  توفى مب�سر  لل�سق�عي، وهو يف تراجم من 
الزي�رات«  معرفة  اإلى  »االإ�س�رات  ن�سرت  التي  �سورديل،  ج�نني  والفرن�سية  هـ، 
يف  الفوائد  »كنز  ن�سرت  وقد  م�ريني،  م�نويال  واالأ�سب�نية  الرح�لة،  للهروى 
تنويع املوائد« وهو يف علم الطبيخ، ملوؤلف جمهول، واالإيط�لية م�ري� نللينو، وقد 
ن�سرت ديوان الن�بغة اجلعدي ر�سي اهلل عنه، وهي ابنة امل�ست�سرق الكبري نللينو، 
�س�حب »ت�ريخ الفلك عند العرب«، وله درا�س�ت يف ت�ريخ اليمن واملعتزلة، وهو 

من امل�ست�سرقني الذين در�سوا يف اجل�معة امل�سرية، يف اأول ن�س�أته�. 

يف  امل�ست�ق  » نزهة  من  جزءًا  ن�سرت  وقد  �س�رنيللي،  كليلي�  االإيط�لية  وكذلك 
اخرتاق االآف�ق « لالإدري�سي، واالأمل�نية �سو�سنة ديفيلد- فلزر- ون�سرت » طبق�ت 
وقد  كرافول�سكي،  دورتي�  واالأمل�نية  املرت�سى،  بن  يحيى  بن  الأحمد  املعتزلة « 
ال�س�بع ع�سر،  ب�لوفي�ت«- اجلزء  »الوايف  و  االأب�س�ر«  ن�سر »م�س�لك  �س�ركت يف 
ديوان  فتن�سر  جنهويت�سى،  هدى  ت�سمى:  ج�دة،  م�ست�سرقة  ت�يوان  من  ت�أتي  ثم 

ع�مر بن الطفيل، ن�سرة جيدة. 

فهوالء اأبرز الن�س�ء الالتي عملن يف ميدان حتقيق الن�سو�ض ون�سره�، وتبقى 
املالحظة التي ذكرته� من قبل، وهي اأن معظم ن�س�ط هوؤالء الن�سوة اإمن� ك�ن يف 
جم�ل الدرا�س�ت اجل�معية، فلم جند عند واحدة منهن اأعم�اًل خ�رجة عن هذه 
الدائرة، كتلك االأعم�ل التي نه�ض به� الرج�ل، اإال م� ك�ن من اأمر وداد وخديجة 

و�سكينة. 

ويف راأيي، اأن ذلك االإحج�م من الن�س�ء عن خو�ض هذه اللجج اإمن� يرجع اإلى 
جهد املئونة وعن�ء املك�بدة التي يلق�ه� من يت�سدى لتحقيق الن�سو�ض ون�سره�، 
الأن العمل يف هذا املج�ل حموج اإلى مراجع�ت كثرية يف بطون الكتب، ومف�ت�سة 
امل�س�در، ومعرفة التع�مل معه� وا�ستنط�قه�، ثم هو عمل يحت�ج اإلى �سرب �سديد 
من  يكون  م�  ثم  معمي�ته�،  وفك  املخطوط�ت،  قراءة  على  ودربة  اأن�ة،  وح�سن 
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منه  تكون  اأو  فلكه،  يف  تدور  التي  ب�لكتب  وربطه  واإ�س�ءته  الن�ض  على  التعليق 
ب�سبب، ثم �سنع الفه�ر�ض الفنية الك��سفة لكنوز الكت�ب، وكل ذلك مم� ال يقوى 

عليه وال يقوم به اإال اأولو العزم من الرج�ل. 

عبد  »ع�ئ�سة  الراحلة  االأدبية  الع�ملة  اإلى  ن�أتي  ثم  العلمي:  الن�سر  مرحلة 
الرحمن« امللقبة »بنت ال�س�طئ« وله� يف ت�ريخ ن�سر الن�سو�ض مك�ن ومك�نة، وقد 
دلفت اإلى ذلك املج�ل الرتاثي من ب�ب الدرا�س�ت اجل�معية اأي�س�، ولكنه� دخلت 
نقدية،  درا�سة  »الغفران-  بعنوان  للدكتوراه،  اأطروحته�  اأق�مت  فقد  تربح،  ومل 
اأبي  اآث�ر  اأ�سهر  مع حتقيق ر�س�لة الغفران« الأبي العالء املعري، و«الر�س�لة« هذه 
طه  الدكتور  االأطروحة  هذه  على  امل�سرف  وك�ن  االأي�م،  على  واأخلده�  العالء، 
ح�سني، وقد نوق�ست يف اخل�م�ض من اأبريل ع�م ١٩5٠م، بكلية االآداب- ج�معة 
فوؤاد االأول )الق�هرة(، واأجيزت بتقدير »ممت�ز« ثم ح�سلت بهذا التحقيق على 

ج�ئزة جممع اللغة العربية يف حتقيق الن�سو�ض. 

هذا  حتقيق  على  اأقدمت  حني  ال�س�طئ  بنت  اأن  اإلى  هن�  ه�  اأنبه  اأن  واأحب 
حتقيق  ك�ن  اخلم�سيني�ت -  واأوائل  االأربعني�ت  اأواخر  يف  ذلك  وك�ن  الن�ض - 
الن�سو�ض قد ا�ستقر علم� له من�هج ومدار�ض، وك�ن امل�ست�سرقون قد مدوا فيه 
انتقل  قد  الن�سو�ض  ن�سر  ك�ن  واالإ�سالمية،  العربية  البلدان  ويف  مب�سوطة،  يدًا 
وال�س�م، ثم  ا�ست�نبول  اأعني مرحلة مطبعة بوالق ومط�بع  االأولى -  من مراحله 
املط�بع االأهلية امل�سرية والن��سرين امل�سريني وال�سوام الذين وفدوا اإلى م�سر، 
واتخذوه� دار مق�م، ك�حللبي واخل�جني وحممد منري الدم�سقي وح�س�م الدين 
من  العلمي،  الن�سر  مرحلة  اإلى  املرحلة  هذه  من  انتقلوا  واخل�س�ب،  القد�سي، 
حيث التوثيق وجمع الن�سخ املخطوطة، ثم درا�سة الكت�ب املحقق وبي�ن مك�نته يف 
املكتبة العربية وفهر�سته، وك�نت دي�ر م�سر يف ذلك الوقت ب�لذات توؤ�س�ض هذا 
�سيخ  ب��س�  اأحمد زكي  ث�بتة، وذلك فيم� ُعرف مبدر�سة  وتقيمه على عمد  العلم 
العروبة، ودار الكتب امل�سرية، ثم مرحلة االأفذاذ من رج�ل )حممد حميي الدين 
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ال�سالم ه�رون  وعبد  �س�كر  �س�كر وحممود حممد  واأحمد حممد  عبد احلميد، 
وال�سيد اأحمد �سقر(، وقد ف�سل ذلك كله العالمة حممود الطن�حي يف كت�به: 

»مدخل اإلى ت�ريخ ن�سر الرتاث العربي«. 

اأن تبحث له� عن مك�ن  فك�نت جراأة ع�لية، وهمة ج�سورة من بنت ال�س�طئ 
وم�  وهنت  وم�  اقتحمت  وقد  الزم�ن،  ذلك  يف  الرج�ل  من  االأفذاذ  هوؤالء  بني 
ق�سرت، فقد اأخذت لالأمر اأخذه، واأعدت له عدته، فجمعت اأ�سح الن�سخ واأوثقه� 
الر�س�لة،  من  ال�س�بقة  للن�سرات  عر�ست  ثم  املخطوطة،  الغفران«  »ر�س�لة  من 
وك�سفت عن اأوجه النق�ض فيه�، ثم قدمت ن�س� حمررًا م�سبوطً�، م�س�ء ببع�ض 
التحقيق  �سيوخ  بع�ض  ك�ن  ولئن  واالأي�م،  الن��ض  واأزالت عنه عوادي  التعليق�ت، 
قد عر�سوا لعمله� فيم� بعد ب�لنقد والت�سحيح، ف�سيظل لهذا العمل مك�نته يف 
اأبي العالء، ثم يف ت�ريخ املكتبة العربية كله�؛ مم� يجعله منوذج�  خدمة تراث 

يحتذى يف هذا ال�س�أن الذي هو �س�أن من ال �س�أن له اإال هذا ال�س�أن. 

وقبل اأن اأ�ستطرد اإلى ذكر ب�قي االأعم�ل الرتاثية لبنت ال�س�طئ، اأحب اأن اأقف 
عند اأمرين، البد من بي�ن القول فيهم�، مل� نراه االآن من ا�سطراب وتخليط يف 

اأمر حتقيق الن�سو�ض: 

االأمر االأول : اأن بنت ال�س�طئ مل تقدم على حتقيق »ر�س�لة الغفران«، اإال بعد 
اأبي العالء، وخربت حي�ته ونف�سيته، وعرفت لغته ومدارج القول  اأن ع��ست مع 
عنده، وقد اأنب�أتن� هي اأنه� عرفت »ر�س�لة الغفران« اأي�م الطلب حني قراأته� مع 
اأ�ست�ذه� طه ح�سني ب�جل�معة، يف طبعة »اأمني هندية« وهي طبعة معروفة، غري 
حمررة، ثم اأخرجت لن� ثالثة اأعم�ل حول اأبي العالء: احلي�ة االإن�س�نية عند اأبي 

العالء- مع اأبي العالء يف رحلة حي�ته- اأبو العالء املعري. 

وهذا در�ض جيد ملن يروم حتقيق ن�ض من ن�سو�ض الرتاث: اأن يعي�ض مع موؤلفه، 
العربية  بكتب  �سلته  ثم  فنه،  يف  كت�به  مك�نة  ويعرف  واأ�سلوبه،  حي�ته  فيخرب 
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االأخرى، وهكذا �سنع ال�سيخ اأحمد حممد �س�كر حني اأخرج »الر�س�لة« لل�س�فعي، 
و�سيخن� حممود حممد �س�كر حني اأخرج »طبق�ت فحول ال�سعراء« البن �سالم، 
اأحمد  وال�سيد  اجل�حظ،  كتب  على  توفر  اأن  يوم  ه�رون  ال�سالم  عبد  واأ�ست�ذن� 
»فريدة  اأخرج  االأثري حني  بهجة  وال�سيخ  قتيبة،  ابن  كتب  اأظهر  اأن  يوم  �سقر، 
الق�سر« وعبد العزيز امليمني الراجكوتي يف حتقيق »�سمط الالآيل«. وكذلك ك�ن 
ن�سر كتب  اليوم من جراأة بع�ض خلق اهلل على  نراه  اأم� م�  امل�ست�سرقني،  �سنيع 
العلم،  ي�أب�ه  للموؤلف، ف�سيء  اإلف وخم�لطة  اأو دون  �س�بقة،  الرتاث دون معرفة 
اأو تردد: اإن كثريا  اأقول دون توقف  اأن  وال يقدم للرتاث �سيئ� ذا ب�ل، واأ�ستطيع 
من هذا الذي يخرج االآن من تراثن� حمقق� ال �سلة له ب�لعلم، وال بعلم حتقيق 
�سه�دة  على  للح�سول  ج�معية  لدرا�سة  يحقق  الذي  هذا  ك�ن  �سواء  الن�سو�ض، 

علي�، اأو ك�ن ن�سرًا علميً� يراد به الع�ئد امل�دي لي�ض غري. 

االأمر الث�ين، وهو وثيق ال�سلة ب�الأمر االأول، اأن بنت ال�س�طئ خ��ست جلة هذا 
البحر، وهي موؤمنة بق�سية كربى، هي ق�سية ذلك الرتاث العربي، وواجبن� نحو 
اإبرازه وك�سفه واإ�س�ءته، لتقوم عليه الدرا�س�ت ال�سحيحة، فال درا�سة �سحيحة 

مع غي�ب الن�ض ال�سحيح املحرر. 

االإرث العظيم: ويت�سل بتلك الق�سية االإمي�ن بقيمة ذلك االإرث العظيم الذي 
ال�س�طئ ت�سرح بذلك فيم� دق وجل من كت�ب�ته�،  اإلين�، وم� فتئت بنت  انتهي 
واأعرف بع�ض من ي�ستغلون بن�سر الن�سو�ض ال يوؤمنون بذلك الرتاث، بل ي�سخرون 
منه وي�ستهزئون به اإذا خلوا اإلى �سي�طينهم، ولكنه� ال�سرورة امللجئة، و�سبح�ن 

ربك رب العزة الذي يعلم خ�ئنة االأعني وم� تخفي ال�سدور. 

له  فن�سرت  العالء،  اأبي  �س�حبه�  اإلى  اأخرى  مرة  ال�س�طئ  بنت  ع�دت  ولقد 
اأثرًا غ�ليً� من تراثه، هو كت�ب »ال�س�هل وال�س�حج« ويتكلم فيه اأبو العالء، على 
بهم�  احتفظت  موثقتني،  اأ�سليتني  ن�سختني  عن  ن�سرته  وقد  وبغل،  فر�ض  ل�س�ن 
خمطوط�ت  على  احلف�ظ  يف  عظيم  ف�سل  وللمغ�ربة  ب�لرب�ط،  امللكية  اخلزانة 
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نفي�سة ذوات عدد، من تراثن� املوزع يف مكتب�ت الع�مل، وقد قدمت بنت ال�س�طئ 
لتحقيق هذا الن�ض بدرا�سة م�تعة، �سملت مدخال ت�ريخيً�، واآخر مو�سوعيً�، ثم 

ق�رنت بني كليلة ودمنة وال�س�هل وال�س�حج. 

ومن الق�س�ي� التي �سغلت بنت ال�س�طئ زمن� طويال، وم�زالت تعت�ده� وتكرر 
القول فيه�، وت�ست�أنف حوله� كالمً� الأدنى مالب�سة: ق�سية توثيق املروي�ت النقلية 
قد  املروي�ت  وهذه  التدوين،  ع�سر  اإلى  �سف�ه�  االأمر  اأول  يف  اإلين�  و�سلت  التي 
والقول  اجل�هلي،  ال�سعر  بق�سية  يت�سل  م�  وبخ��سة  عنيفة،  لهزات  تعر�ست 
من  اجللة  اأزعجت  التي  الق�سية  وهي  االإ�سالم،  ظهور  بعد  وو�سعه  ب�نتح�له 
�سيوخن�، وعلى راأ�سهم �سيخن� حممود حممد �س�كر، وقد راأى هوؤالء ال�سيوخ اأن 
ال�سك يف مروي�ت  اإلى  يف�سي- ال حم�لة-  ال�سعر اجل�هلي  ب�ل�سك يف  الت�سليم 
اأخرى ج�ءتن� م�س�فهة، كن�سو�ض ال�سنة النبوية وال�سرية ال�سريفة، وكتب ت�ريخ 
ال�سح�بة، وعلوم االإ�سالم كله�، وقد وجدت بنت ال�س�طئ �س�لته� ومفزعه� عند 
علم�ء احلديث، فيم� اأ�سلوه من قواعد منهج توثيق املروي�ت، وفح�ض االأ�س�نيد، 
واحد  كت�ب  عند  وقفت  ثم  والتعديل،  اجلرح  بعلم  عرف  فيم�  امل�س�در،  ونقد 
والتحقيق، ذلك هو  ب�لنظر واخلدمة  اأنه جدير  وراأت  من كتب علوم احلديث، 
�سنة  املتوفى  الرحمن  عبد  بن  عثم�ن  الدين  تقي  وهو  ال�سالح«  ابن  »مقدمة 
ن�سرة  لن�سره  فنه�ست  العلم،  الكت�ب جملى ذلك  راأت يف هذا  وقد  )٦٤٣ هـ(، 
حمكمة،  مبقدمة  �سدرته  ثم  جيدة،  موثقة  خطية  اأ�سوال  منه  فجمعت  علمية، 
اأب�نت فيه� عن من�هج املحدثني، ثم نقدت الن�سرات ال�س�بقة للكت�ب، وقد راأت 
اال�سطالح  »حم��سن  هو  به،  يت�سل  ن�سً�  ب�لكت�ب  تلحق  اأن  الف�ئدة  مت�م  من 
وت�سمني كت�ب ابن ال�سالح« ل�سراج الدين عمر بن ر�سالن البلقيني املتوفى �سنة 
)٨٠5 هـ(، ومن اأعم�ل بنت ال�س�طىء الرتاثية اأي�سً� حتقيق اجلزء الث�لث من 

»املحكم يف اللغة« البن �سيدة. 
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حتقيق�  ال�س�طئ،  بنت  به�  نه�ست  علومن�،  اأ�سول  من  اأربعة  ن�سو�ض  فهذه 
و�سبط�، مع ت�أليفه� لكت�ب ن�فع، هو : »تراثن� بني م��ض وح��سر« ولوال ا�ستغ�له� 

ب�لتدري�ض والت�أليف لك�ن له� يف ميدان حتقيق الن�سو�ض اأثر كبري.

وم�سريته  وحتقيقه  اأهميته  املخطوط  تراثن�  ت�ريخ  يف  القول  خال�سة  هذه 
للعالمة  متعددة  مق�الت  من  ي�سري،  ت�سرف  مع  ون�سقته  جمعته  وقد  ورج�له، 
ال�س�أن،  هذا  يف  الف�سل  املرجع  وهو  اهلل«  »رحمه  الطن�حي  حممود  الدكتور 
هذا  وجعلت  الرتاث(،  ن�سر  ت�ريخ  اإلى  كت�به)املدخل  من  اأفدته  مم�  وبع�سه� 
كله متهيدا لبحثي هذا، ولي�ض هذا من �سميم مو�سوعه بل متهيد �سروري له؛ 

ف�كتفيت فيه مب� كتبه الطن�حي بال مزيد. واهلل املوفق.
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المبحث األول: 
مصطلحــات البحث: مفاهيمها ومضامينها

أوال: التراث اللغوي:

)الرتاث(  لكمة  املعجمية  الداللة  يت�أمل  من  وا�سطالح�:  لغة  الرتاث  مفهوم 
واملرياث  ب�الإرث  داللي�  ومرتبطة  ورث،  فعل  من  م�ستقة  احل�ل  بطبيعة  يجده� 
ابن  يقول  الأوالده. ويف هذا  ويخلفه  امليت،  الرجل  وم� يرتكه  واحل�سب،  والرتكة 
منظور يف معجمه )ل�س�ن العرب(: »ورث الوارث: �سفة من �سف�ت اهلل عز وجل، 
وهو الب�قي الدائم الذي يرث اخلالئق، ويبقى بعد فن�ئهم، واهلل عز وجل يرث 
االأر�ض ومن عليه�، وهو خري الوارثني. اأي: يبقى بعد فن�ء الكل، ويفنى من �سواه، 
فريجع م� ك�ن ملك العب�د اإليه وحده ال �سريك له. ورثه م�له وجمده، وورثه عنه 
ورث� ورثة ووراثة واإراثة. ورث فالن اأب�ه يرثه وراثة وِمرياث� وَمرياث�. واأورث الرجل 
ولده م�ال اإيراث� ح�سن�. ويق�ل: ورثت فالن� م�ال اأرثه ورث� وورث� اإذا م�ت مورثك، 

ف�س�ر مرياثه لك. وق�ل اهلل تع�لى اإخب�را عن زكري� ودع�ئه اإي�ه: )ڦ ڦ 
چ  ڃ چ چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

مرياثي.  له  في�سري  بعدي  يبقى  اأي:  ڌ()١)  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

والورث واالإرث والرتاث واملرياث: م� ورث؛ وقيل: الورث واملرياث يف امل�ل؛ واالإرث 
يف احل�سب. وورّث يف م� له: اأدخل فيه من لي�ض من اأهل الوراثة. وتوارثن�ه: ورثه 
واأورث  له.  اأي جعلت مرياثه  من فالن  فالن�  ورثت  ويق�ل:  قدم�.  بع�س�  بع�سن� 
امليت وارثه م� له. اأي: تركه له. الرتاث: م� يخلفه الرجل لورثته، والت�ء بدل من 
الواو. واالإرث اأ�سله من املرياث، اإمن� هو ورث، فقلبت الواو األف� مك�سورة لك�سرة 
الواو. اأورثه ال�سيء: اأعقبه اإي�ه. وبنو ورثة: ين�سبون اإلى اأمهم. وورث�ن: مو�سع.«)2)

االآيت�ن 5، ٦ من �سورة مرمي.  (١(
حممد بن منظور االإفريقي امل�سري: ل�س�ن العرب، م�دة )و ر ث(.  (2(



٣٣

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

وبهذا نخل�ض اإلى اأن كلمة )الرتاث( من م�ستق�ت ورث، واأنه� مل ترد يف املعجم 
الع�سر احلديث  به داللي� يف  الذي عرفت  الثق�يف واحل�س�ري  ب�ملفهوم  العربي 
واملع��سر، بل وردت الكلمة مبفهومني: اأحدهم� م�دي يتعلق ب�لرتكة امل�لية، وم� 
»بيد  والن�سب.  ب�حل�سب  يرتبط  معنوي  والث�ين  واملنقوالت،  ب�الأ�سول  عالقة  له 
الرتاث  اأن  وهو:  اآخر،  مبفهوم  الرتاث  وظفوا  املحدثني  علم�ءن�  اأن  نفهم  اأنن� 
كل م� خلفه االأجداد لالأحف�د على �سعيد االآداب واملع�رف والفنون والعلوم، اأو 
لالأبن�ء  تبقى  التي  والدينية  والروحية  واحل�س�رية  الثق�فية  الذاكرة  مبث�بة  هو 
اأن الداللة احلديثة للرتاث مبث�بة  واالأحف�د من اأجدادهم واآب�ئهم. ويعني هذا 

توظيف جم�زي للداللة املعجمية القدمية« )١)

هذا و »يعد الرتاث من اأهم املف�هيم والق�س�ي� التي ان�سغل به� الفكر العربي 
احلديث واملع��سر منذ اأواخر القرن الت��سع ع�سر وبداي�ت القرن الع�سرين، وم� 
مف�هيمه  طرح  خالل  من  هذا،  يومن�  اإلى  م�ستمرا  الرتاث  حول  النق��ض  يزال 
اإ�سك�الته  واإبراز  واملنهجية،  الفكرية  ق�س�ي�ه  ور�سد  االإجرائية،  وم�سطلح�ته 
خمتلف  يف  وا�سح  ب�سكل  ذلك  ويتمظهر  ومنهج�.  ومو�سوع�  روؤية  العوي�سة 
حقول العلوم االإن�س�نية و جم�الت املعرفة االأدبية والفنية والفكرية؛ نظرا الأهمية 
معرفي�  واملع��سرة  احلديثة  العربية  الثق�فة  بن�ء  يف  االإ�سالمي  العربي  الرتاث 
وفكري� وت�سوري�، ومدى دوره الكبري يف احلف�ظ على الهوية والذات والكينونة 
الوجودية، وكذلك نظرا لبعده االإ�سرتاتيجي يف حتديد االنطالقة ال�سحيحة من 
وذلك  متنورة،  عقالنية  حداثة  بت�سييد  وذلك  امل�ستقبلي،  امل�سروع  حتقيق  اأجل 

د. جميل حمداوي: منهجية حممد ع�بد اجل�بري يف التع�مل مع الرتاث العربي االإ�سالمي، موقع األوكة،   (١(
رابط املو�سوع:

http://www.alukah.net/literature_language/0/41145/#ixzz3OUp1yevh  

الرحيم  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  اأ.  االأمثل،  والنهج  الواقع  بني  املخطوط�ت  حتقيق  كت�ب:  مقدمة  وينظر:   
�سنة  ط/١،  الري��ض،  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  مطبوع�ت  �سل�سلة  من  ال�س�بع  الكت�ب  ع�سيالن، 

١٤١5هـ - ١٩٩٤م.



٣٤

اإال  اأنه لن يتحقق ذلك  اأ�سيلة ومع��سرة. ومن املوؤكد  عرب تر�سيخ ثق�فة عربية 
فهم�  مواقفه  ونقد  جديد،  من  لغربلته  االإ�سالمي  العربي  الرتاث  اإلى  ب�لعودة 
وتف�سريا، بغية ا�ستك�س�ف املواقف االإيديولوجية االإيج�بية ملواجهة اال�ستعم�ر من 
جهة، وحم�ربة التخلف من جهة ث�نية، وتقوي�ض النزعة املركزية االأوروبية من 

جهة ث�لثة«)١)

ال�س�بق،  ال�س�مل  مبعن�ه  الرتاث  من  جزءا  اإال  العربي  اللغوي  الرتاث  ولي�ض 
بني عليه هذا  الذي  املفهوم  وعلومه�. وهذا  ب�لعربية  يتعلق  الذي  ولكنه اجلزء 

البحث حتديدا علمي� واإجرائي�.

ثانيا: مفهوم المخطوط: 

تعريف املخطوط: كلمة خمطوط اأو خمطوطة م�ستقة لغة من الفعل خط يخط 
اأي كتب اأو �سور اللفظ بحروف هج�ئية.)2)

املوؤلف بخط يده  التي كتبه�  الن�سخة االأ�سلية  اأم� املخطوط ا�سطالحً�: »فهو 
ب�للغة العربية اأو �سمح بكت�بته� اأو اأقره� اأو م� ن�سخه الوراقون بعد ذلك يف ن�سخ 

اأخرى منقولة عن االأ�سل اأو عن ن�سخ اأخرى غري االأ�سل.

وهكذا نقول عن كل ن�سخة منقولة بخط اليد عن اأي خمطوطة ب�أنه� خمطوطة 
مثله� حتى لو مت النقل اأو الن�سخ بعد ع�سر الن�سخة االأ�سلية .

وينطبق الت�سوير على الن�سخ فكم� نقول عن الن�سخة املنقولة عن االأ�سل ب�أنه� 
خمطوطة كذلك نقول عن الن�سخة امل�سورة عن املخطوطة اأو عن الن�سخة عنه� 

ب�أنه� خمطوطة«.)٣)

املرجع ال�س�بق، �ض 2. وينظر: كت�ب: الرتاث املخطوط، دليل ببليوجرايف ب�الإنت�ج الفكري العربي، اأ. د.   (١(
حممد فتحي عبد اله�دي، مركز توثيق الرتاث احل�س�ري والطبيعي ب�الإ�سكندرية، ط/١، �سنة ٢٠٠٩م.

ينظر: حممد بن منظور، مرجع �س�بق، م�دة ) خ ط ط(.  (2(
يو�سف املرع�سلي: اأ�سول كت�بة البحث العلمي وحتقيق املخطوط�ت، �ض ١٣.  (٣(
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ثالثا: مفهوم التحقيق وأشهر المصطلحات المرتبطة به:

فيه  والبحث  �سحته  من  الت�أكد  اأو  ال�سيء  اإحك�م  اللغة  يف  فهو  التحقيق:  اأم� 
ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  تع�لى:  قوله  عليه  ي�سدق  م�  وهذا  حقيقته.  اإلى  للو�سول 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ()١)

ومن الوا�سح اأن كلمة )تبينوا( - ويف قراءة اأخرى �سبعية ) فتثبتوا()2) - التي 
اأم  مكتوبً�  اأك�ن  �سواء  اخلرب  �سحة  من  التحقق  تعني  الكرمية  االآية  يف  ج�ءت 

رواية �سفوية.

اأم� التحقق يف املخطوط فهو اإثب�ت �سحته من حيث عنوانه وا�سم موؤلفه ومتنه 
الن��ض.  لن�سره؛ ليطلع عليه ع�مة  للمطبعة بعد ذلك  العلمية( وتقدميه  )م�دته 
اأو قريب منه ح�سب  اأ�سله الذي تركه عليه املوؤلف  اإلى  وعمل املحقق رد الن�ض 
اأ�س�به من حتريف وت�سحيف، ومم�  يكون قد  اأن  االإمك�ن، وت�سحيح م� ع�سى 

زيد عليه اأو اأنق�ض منه.)٣)

اأوال ب�أول،  وقد ك�ن الن�س�خون ) الوراقون ( يعينون املوؤلفني بن�سخ موؤلف�تهم 
فك�نوا مبث�بة الط�بعني اليوم يكتبون لهم املئ�ت اأو االألوف من املخطوط�ت ب�أجر؛ 
الن��سخ  ك�ن  اإذا  خ��سة  ومربحة  لهم  جمزية  والوراقة  الن�سخ  مهنة  ف�أ�سبحت 
الواحد  ن�سخ املخطوط  يتكرر  والزخرفة. وقد  والر�سم  ذا موهبة بح�سن اخلط 
اأو  اأو االأغني�ء  اأو احلك�م  اأو اأكرث ويطلق على م� كتبه هوؤالء للموؤلفني  من ن��سخ 
اأو غريهم ممن ي�ستطيع دفع الثمن يف تلك االأي�م )املخطوط�ت(؛ الأن  العلم�ء 
املخطوط - كم� �سبق تعريفه - هو الكت�ب املكتوب ب�خلط ال ب�ملطبعة و جمعه 

االآية ٦ من �سورة احلجرات. وينظر: حممد بن منظور، مرجع �س�بق، م�دة ) ح ق ق(.  (١(
فتثبتوا: قراءة الك�س�ئي وحمزة وخلف الع��سر، وتبينوا: قراءة اجلمهور الب�قني. ينظر: علوي بن حممد   (2(
بن اأحمد بلفقيه، ب�إ�سراف ال�سيخ كرمي الراجح: القراءات الع�سر املتواترة يف ه�م�ض القراآن الكرمي، دار 

امله�جر للن�سر والتوزيع، ب�ملدينة املنورة، ط/٤، ع�م ١٤25هـ - ٢٠٠4م، �ض 5١٦.
ينظر: يو�سف املرع�سلي، مرجع �س�بق، �ض ٢٠٧.  (٣(
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احلديثة  ب�ملطبعة  املكتوب  الكت�ب  هو  و  املطبوع  املخطوط  ويق�بل  خمطوط�ت. 
ب�أنواعه� واأ�سك�له� املختلفة التي هي يف تطور م�ستمر.)١)

من  ال�سلف  لن�  خّلفه  م�  هو  املخطوط  اللغوي  ف�لرُتاث  �سبق  م�  على  وبن�ء 
ُيعّد نفي�سً� ومفيدا  واآدابه�، مّم�  العربية وعلومه�  اأدبية يف  و  اآث�ر علمية و فنية 

لالأجي�ل عرب الع�سور. 

العب�رة:  هذه  يف  »الرتاث«  كلمة  من  فرُياد  الرتاث،  حتقيق  اليوم:  قلن�  ف�إذا 
الُكُتب املخطوطة التي وّرثه� ال�سلف للخلف.

والكت�ب املخطوط هو الن�ض املكتوب بخط املوؤلف اأو غريه. ويتكون املخطوط 
اأحي�ن� من املنت: هو اجلزء الرئي�ض من املوؤلَّف ) املخطوط ( م�ستقاًل عن �سروحه 
)املخطوط(  الكت�ب  ن�ض  عن  اخل�رجة  الكلم�ت  هي  واحلوا�سي:  وحوا�سيه. 
ولي�ست منه، املو�سوعة يف هوام�ض الكت�ب يف اجلهة العلي� اأو ال�سفلى اأو اليمنى 
اأو الي�سرى، و تت�سمن تعليق�ت و �سروح على الن�ض االأ�سل. والهوام�ض مرادفة 
 ) املخطوط   ( الرئي�ض  للن�ض  ال�س�رحة  الكلم�ت  فهي  ال�سروح  اأم�  للحوا�سي. 
يكتبه�  وقد  م�ستقل،  كت�ب  يف  اأو  الكت�ب  هوام�ض  يف  تو�سع  قد  و  منه،  ولي�ست 

املوؤلف نف�سه اأو غريه.)2)

رابعا: من المصطلحات المرتبطة بالتحقيق:

َبَط الكت�ب: اإذا اأ�سلح خلله اأو �سححه و�سكله؛ الأن ال�سبط  ال�سبط، وهو من �سَ
يف االأ�سل مبعنى )احلفظ اجليد(؛ الأن »ال�سبُط يف اللغة: عب�رة عن احلزم ويف 
ثم  به  اأريد  الذي  معن�ه  فهم  ثم  �سم�عه،  يحّق  كم�  الكالم  ا�ستم�ع  اال�سطالح: 

ينظر: يو�سف املرع�سلي، مرجع �س�بق، �ض 2١5.  (١(
ينظر: املرجع ال�س�بق، �ض2٤١.  (2(
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ك�نت  و  لغريه«)١)  اأدائه  اإلى حني  عليه مبذاكرته  والثب�ت  ببذل جمهوده  حفظه 
�سفة ال�سبط اإحدى �سف�ت التعديل لرواة احلديث وحف�ظه .

والتحرير: ُمرادٌف لل�سبط و ُيراد به تقومي الكت�ب و الت�أكد من �سحته، فحرر 
الكت�ب و غريه: اأ�سلحه و جّود خطه. و»حترير الكت�ب: خلو�سه ك�أنه ُخّل�ض من 

الن�سخ التي ُحرر عليه و�سف� من كدره�«)2).

الكت�ب  ن�سخ  قراءة  وهي  الن�سخ،  مق�بلة  اأي�س�  الب�ب  هذا  م�سطلح�ت  ومن 
جميعً� و بي�ن الفوارق بينه� من اأجل �سبط ن�ض الكت�ب وت�سحيحه.

ومن ذلك العر�ض على االأ�سل: اإذا ن�سَخ ن��سٌخ خمطوطً� فعليه بعد الفراغ من 
مت�بعته  و  قراءته  اأي  منه  املن�سوخ  االأ�سل  على  املن�سوخ  الفرع  ُمع�ر�سة  الن�سخ 

حرفً� حرفً�؛ لت�سحيح اأي خلل اأو خط�أ ن�س�أ عن الن�سخ.

والن�سخة االأم: هي ن�سخة املوؤلف املبي�سة بخط يده، و�سميت اأمً� الأن كل الن�سخ 
املنقولة منه� تكون مبث�بة ذريته� املتولدة عنه�)٣).

يف  اأ�ساٌل  املحقق  يعتمده�  التي  الن�سخة  هي  االأ�سلية:  الن�سخة  اأو  واالأ�سل 
عمله من بني عدة ن�سخ، فين�سخ ن�ض الكت�ب منه� و يق�بل �س�ئر الن�سخ عليه�، 
و قد تكون هي الن�سخة االأم ) ن�سخة املوؤلف ( اأو ن�سخة منقولة عنه� اإذا ُفقدت 
االأ�سلية  الن�سخة  وتق�بل  الن�سخ.  بني  من  ت�ريخً�  الن�سخ  اأقدم  اأو  االأّم  الن�سخة 
اأمً� وال اأ�ساًل، وهي التي يق�بله� املحقق على  الن�سخ الفرعية: هي التي ال تكون 
اأو  وا�سحة  غ�م�سة غري  كلمة  كل  بي�ن  اأهمية يف  له�  و  فوارقه�،  لبي�ن  االأ�سل؛ 

�س�قطة من االأ�سل اأو مطمو�سة.

ال�سريف اجلرج�ين: كت�ب التعريف�ت، �ض ١٤2.  (١(
ويل: اأدب الكت�ب، �ض ١5٦ :. اأبو بكر ال�سّ  (2(

ينظر: يو�سف املرع�سلي، مرجع �س�بق، �ض 255.  (٣(
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والن��سخ: هو الك�تب الذي ين�سخ املخطوط قبل ظهور الطب�عة احلديثة. وع�دة 
اآخر الن�سخة مع بي�ن الن�سخة املنقولة عنه�، وال بد بعد الفراغ  يكتب ا�سمه يف 
من ن�سخ الكت�ب اأن يق�بله على االأ�سل، لت�سحيحه، ثم يكتب ت�ريخ الن�سخ الذي 
ومعرفة  الن�سخة  تقومي  يف  جدًا  مهم  وهو  املخطوط.  اآخر  يف  ع�دة  اأي�سً�  ُيكتب 

كونه� اأ�ساًل اأو فرعً�.

هو:  الذي  ال�سند  وهو  املخطوط�ت،  علم�ء  عند  �س�أن  له  اآخر  اأمر  وهن�لك 
�سل�سلة الرج�ل الذين ُقرئ عليهم املخطوط اإلى املوؤّلف. وال�سند له اأهمية كبرية 
الن�سخة  وبي�ن قيمة  الكت�ب  ا�سم  توثيق  موؤلفه، ويف  اإلى  الكت�ب  ن�سبة  توثيق  يف 
اخلّطية اإذا قرئت اأو انُت�سخت من االأئمة احلف�ظ ال�س�بطني املحررين.  و ُيكتب 

ع�دة يف اأول الكت�ب.)١)

وامل�سطلح�ت  املخطوط،  لتحقيق  ال�سحيح  املفهوم  ذكر  على  حر�ست  واإمن� 
بال  ا�سم  جمرد  االأحوال  من  كثري  يف  اليوم  اأ�سبح  التحقيق  الأن  به؛  الل�سيقة 
م�سمى، اأو جمرد نقل مع كثري من االأخط�ء ثم طب�عته ون�سره يف الع�ملني. وهذا 

من اأو�سع اأبواب العبث ب�لرتاث املخطوط، كم� �سي�أتي.

املرجع ال�س�بق، �ض 2٦7.  (١(
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المبحث الثاني: 
 أهميــة تحقيق التراث وحمايته من العبث به:

أوال: أهمية تحقيق المخطوطات التراثية:

منذ قرون بعيدة اأدرك العلم�ء اأهمية حتقيق الن�سو�ض وت�سحيحه�، وعلموا 
اأنه� م�سوؤولية عظمية حتت�ج اإلى جهٍد كبري واإلى درايٍة ومه�رة؛ فق�ل اجل�حظ 
يف مقدمة كت�ب )احليوان(: »ولرمب� اأراد موؤلف الكت�ب اأن ي�سلح ت�سحيفً� اأو 
اأي�سر  املعنى  و�سريف  اللفظ  حر  من  ورق�ت  ع�سر  اإن�س�ء  فيكون  �س�قطة،  كلمًة 

عليه من اإمت�م ذلك النق�ض حتى يرده اإلى مو�سعه من ات�س�ل الكالم«.

واأهمية  العلمي  الرتاث  العلم  اأهل  على  اأهميته�  تخفى  ال  التي  االأمور  ومن 
حتقيقه واإخراجه للن��ض يف �سورة زاهية؛ ليفيدوا منه اأق�سى اإف�دة ممكنة؛ اإذ 
» اإن تراث كل اأمة من االأمم هو م� يتن�قله اخللف عن ال�سلف، من علوم ومع�رف 

متنوعة، يف الدين واللغة والفكر واالأخالق، ويف �س�ئر جوانب احلي�ة العلمية.

وقفة  حي�له  وتقف  برتاثه�،  تعتز  بح�س�رته�  تعنى  التي  االأمم  من  اأمة  وكل 
اإكب�ر واإجالل؛ فهو يربط ح��سره� مب��سيه� ب�سل�سلة من الن�سب العريق. ولذلك 
يحتل مك�نته التي تليق به، وت�سمو مك�نة هذا الرتاث وتعُظم اأكرث عندم� يت�سل 
بعقيدة االأمة وفكره� الديني، ويقوم على الوحي االإلهي م�سدرًا وغ�ية. وعندئذ 
وا  يكون من حق هذا الرتاث على اأبن�ء االأمة الغيورين اأن يح�فظوا عليه، في�سدُّ
وانتح�ل  اجل�هلني،  وت�أويل  الغ�لني،  حتريف  عنه  وينفوا  املغريين،  غ�رات  عنه 
الهدم  مع�ول  فيه  يعملون  الذين  الع�بثني  اأيدي  على  ي�أخذوا  واأن  املبطلني، 

والتخريب، �سعروا وق�سدوا ذلك اأو مل ي�سعروا ومل يق�سدوا.
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به  اعتنوا  اأمن�ء،  حرا�سً�  اأمتن�  لرتاث   - تع�لى   - اهلل   فهي�أ  ذلك،  ك�ن  وقد 
بقد�سية  اإمي�ن  ذلك  اإلى  يدفعهم  م�سكورة،  كبرية  بجهود  وق�موا  ف�ئقة،  عن�ية 

هذا الرتاث، وغرية على منهج االأ�سالف. 

اجليل،  اأعني  عليه�  تفتحت  التي  االإ�سالمية  وال�سحوة  املع��سرة  النه�سة  ومع 
ا�ستدت العن�ية ب�لرتاث، والذي يت�بع حركة الن�سر وم� تدفعه املط�بع، يجد كّمً� كبريًا 

اأو �سياًل من املطبوع�ت، يدفع اإلى اإبداء بع�ض املالحظ�ت التي ال يخطئه� النظر«)١)

به،  العبث  كرثة  حديث�  املحقق  اللغوي  الرتاث  على  امللحوظ�ت  هذه  ومن 
ال�س�أن  اأهل  عند  عليه�  املتفق  و�سوابطه  التحقيق  علم  قواعد  عن  ب�خلروج 

واالخت�س��ض؛ مم� ي�ستدعي اآلي�ت �سرورية حلم�يته من هذا العبث به.

ثانيا: من مظاهر العبث بالتراث اللغوي المخطوط:

ال نعني ب�لعبث ب�لرتاث االأخط�ء التي تقع للمحقق امل�ستويف ل�سروط التحقيق 
اأعم�ل  جميع  يف  واردة  واالأخط�ء  الب�سر،  طبيعة  من  ف�خلط�أ  وعمله؛  ذاته  يف 
الن��ض، واإمن� نعني ب�لعبث ب�لرتاث اخلط�ي� املتعمدة من بع�ض دور الن�سر التي 
ال هدف له� غري ك�سب اأكرب قدر من االأموال واالأرب�ح ولو ك�ن ذلك بطرق غري 

�سرعية، وعلى ح�س�ب تراث االأمة وت�ريخه� احل�س�ري.

واالإ�سالمية  العربية  الدول  يف  الر�سمية  واجله�ت  العلم  اأهل  �سكوت  ظل  ويف 
كرثت دور الن�سر التي اتخذت من العبث ب�لرتاث بطرق واأ�س�ليب كثرية جم�ال 

حممد عبد اهلل اآل �س�كر: مق�الت االأ�ست�ذ حممد عبد اهلل اآل �س�كر حول الرتاث، بعنوان ) اأوقفوا هذا   (١(
العبث(، موقع ملتقى اأهل احلديث، رابط املو�سوع:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19860  

اآل  اهلل  للدكتور حممد عبد  مق�ل  ب�النقرا�ض،  العربي مهددة  والرتاث  والفكر  الت�ريخ  وينظر: م�س�در   
زلفة، ب�سحيفة )اجلزيرة( ال�سعودية، العدد )١5٤١5( بت�ريخ ٢٠�سفر ١٤٣٦ه - ١2/ ١2/ ٢٠١4م، على 

الرابط: 
http://www.al-jazirah.com/2014/20141212/ar9.htm#  
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اأن��ض  �س�لته� يف  الدور  وقد وجدت هذه  �سرع�.  املحرم  والرثاء  امل�دي  للك�سب 
يف  والظهور  والربوز  االجتم�عية  واملك�نة  ال�سهرة  اأو  امل�ل  اإال  يهمهم  ال  مثله� 
اأولئك  مع  اأهداف هوؤالء  ف�تفقت  واالإعالمي؛  والثق�يف  والفكري  العلمي  امل�سهد 
اأو  م�س�مينه�  اأو  عن�وينه�  بت�سويه  به�  والعبث  الرتاث  كتب  من  كثري  هدم  يف 
حم�ولة اإع�دة حتقيق املحقق منه� �سرقة جلهود االآخرين، طلب� للم�ل وال�سهرة.

لقد دخل اإلى ميدان الن�سر جت�ر الكتب والطفيليون من اأدعي�ء االنت�س�ب اإلى 
التحقيق، فن�سر الكثري من املوؤلف�ت ب�سورة �سقيمة مليئة ب�لتحريف والت�سحيف 
ف�ساًل عن االأخط�ء الطب�عية، وامتالأت جيوب هوؤالء ب�مل�ل على ح�س�ب الرتاث 
وحمبيه، حتى اإذا اهتم الع�مل املتخ�س�ض بن�سر كت�ب م� ب�سورة علمية، واأم�سى 
التي  االإغراق  �سي��سة  من  تع�ين  ال�سوق  اأن  وجد  خدمته؛  يف  حي�ته  من  �سطرًا 
ن�سخهم  الن��ض  اقتنى  اأن  بعد  م�سرتيً�  لكت�به  يجد  ال  بحيث  التج�ر  ي�ستخدمه� 
اإذا  حتى  كت�به  يالحقون  هم  بل  بذلك،  التج�ر  يكتفي  وال  طبعته،  �سدور  قبل 
راأوا ن�سره جمديً� اقت�س�ديً� حذفوا ا�سم املحقق وطبعوه، واأحي�نً� �سوروه وب�عوه 
نهم  بثمن اأقل؛ الأن كلفة الت�سوير واإمك�ن�ت الن��سرين اأقوى من املوؤلف مم� مُيكِّ

من خف�ض الكلفة كثريًا.

به�  املعنية  املوؤ�س�س�ت  يتمثل يف دعم  الن�سر  الإنق�ذ حركة  ال�سليم  الطريق  اإن 
عن طريق الرت�سيد العلمي اأواًل، ثم التبني للن�سر ث�نيً�، ثم التكفل ب�لتوزيع ث�لثً�، 
بحيث ال يتدخل املحقق يف اأعم�ل الطب�عة والت�سويق، واإمن� تنح�سر جهوده يف 
كت�به  واإخراج  مك�ف�أته  تتولى  التي  للموؤ�س�سة  وت�سليمه  للكت�ب  العلمي  التحقيق 
تتع�مل  اأن  ميكن  اإذ  املوؤ�س�س�ت؛  جه�ز  يت�سخم  اأن  ذلك  يقت�سي  وال  وت�سويقه، 
مع دور الن�سر وفق �سروط من��سبة، و�سوف تكون اأقوى بكثري واأقدر على فر�ض 

�سروطه� من املحقق.

اإن م�س�كل الكت�ب كثرية، وقد ا�ستمرت مع�ن�ة املوؤلفني واملحققني منذ مطلع 
على  ب�ملح�فظة  القي�م  من  املتخ�س�سة  اجله�ت  تتمكن  اأن  دون  القرن  هذا 
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ج�سع  واأبرزه�:  منه�،  يع�نون  التي  امل�سكالت  وحل  وامل�دية  املعنوية  حقوقهم 
الربح،  معظم  ين�لون  بحيث  املحقق  ابتزاز  على  وقدرتهم  الن��سرين،  معظم 
وعدم  الر�سمية  املوؤ�س�س�ت  يف  الق�تل  الت�أخري  وكذلك  الي�سري.  اإالَّ  له  يبقى  وال 
ارتف�عه� اإلى م�ستوى امل�سوؤولية، ثم عدم وجود اللوائح الق�نونية الك�فية حلفظ 
حقوق الت�أليف والتحقيق، وكثريًا م� يتولى اإدارة هذه املوؤ�س�س�ت رج�ل ال عالقة 

لهم ب�لعلم وال ب�لكت�ب.

حيز  اإلى  املخطوط�ت  اإخراج  �سرورة  على  يركزون  الكتَّ�ب  من  كثريًا  اإن 
املطبوع�ت حمققة ب�سورة علمية مع عدم االتف�ق على ال�سروط العلمية املطلوبة 
ك�ن  واإن  الهدف  وهذا  علمًي�،  التحقيق  ليكون  اتب�عه  املراد  املنهج  تف��سيل  اأو 
مطلوبً�؛ لكنه ينبغي اأن ي�سبق بدرا�س�ت تف�سيلية ل�س�ئر املخطوط�ت، وجدولته� 
اأواًل، ثم ح�سب االأهمية ث�نيً�، مع بي�ن مدى خدمة كل خمطوطة  ح�سب الفنون 

للفن الذي اأُلِّفت فيه. 

الطريقة  الأنه�  املخطوط�ت،  حتقيق  تتقدم  اأن  ينبغي  الدرا�س�ت  هذه  اإن 
الوحيدة لرت�سيد عمل املحققني، واإبع�د حركة التحقيق عن ال�سقوط يف املت�ه�ت، 
دون  االآخر  بع�سه�  واإهم�ل  بع�سه�  واإخراج  املخطوط�ت،  ماليني  بني  والتخبط 

انتق�ء علمي مبني على درا�س�ت عميقة متخ�س�سة.

واإخراج  جمعه�  جمرد  لي�ض  ب�ملخطوط�ت  املعنية  املوؤ�س�س�ت  من  املطلوب  اإن 
عدد حمدد منه� اإلى ع�مل املطبوع�ت، بل ال�سعي احلثيث للتعريف ب�ملخطوط�ت 
يتم  واأن  املخطوط�ت،  تتن�وله�  التي  ب�لفنون  املتخ�س�سني  العلم�ء  طريق  عن 
ن  ذلك ب�أق�سى �سرعة ممكنة، وذلك لتكوين روؤية وا�سحة للرتاث املخطوط متكِّ
من حتديد االأولوي�ت، وبذلك يتم تر�سيد حركة حتقيق املخطوط�ت التي �س�رت 
ك�نت  ف�إذا  ال�سليم،  العلمي  والتذوق  االنتق�ء  ح�سن  وتفتقد  الفو�سى  من  تع�ين 
�ستى  يف  احلديثة  االإح�س�ءات  بع�ض  تذهب  كم�  خمطوطة  ماليني  ثالثة  لدين� 
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اأن تبذل فيه� اجلهود  اإذا ك�نت ت�ستحق كله�  اأواًل م�  اأن ندر�ض  الفنون؛ فينبغي 
للتحقيق والن�سر اأو ال.

اإن املحقق قد ميكنه اإخراج ع�سرة كتب متو�سطة يف حي�ته كله�، ومعنى ذلك 
احلق  املحقق  ل�سروط  م�ستوف  متمكن  حمقق  األف  ثالثم�ئة  اإلى  نحت�ج  اأنن� 
مي�سون حي�تهم الإخراج هذه املخطوط�ت. ويف الواقع ال يوجد اليوم على �سعيد 

الع�مل االإ�سالمي كله )١% ( من هذا العدد.)١)

بكر  ال�سيخ  كتبه  مم�  ج�معة  موجزة  بكلمة  النقطة  هذه  يف  احلديث  واأختم 
اأبو زيد - رحمه اهلل - يف كت�به )الرق�بة على الرتاث( حيث ق�ل حتت عنوان 
)وجوه العبث ب�لرتاث( : » ولقد هبَّت يف ع�سرن� ريٌح طيبة، اأنع�ست ذوي الُقدرة 
التمر  يف  بدَّ  »ال  لكن:  للن��ض،  واإظه�ره  الرتاث  كنوز  ب�إحي�ء  العلم،  يف  والي�س�ر 
َنَذاَرة،  الب�س�رة  اإبر النحل« فقد �س�حب هذه  الع�سل من  ّخل، ويف  النَّ ِء  ِمْن �ُسالَّ
َز  يَّ �س�حبه� ريٌح ع��سٌف، واأ�س�به� �سرٌّ ق��سف ؛ اإذ اأ�سحت هذه الرثوة التي مَتَ
يتوازعه� اجلي�ُع  َتَراَه� يف كفِّ كل القط،  ِنَه�َبً�  االأمم،  �س�ئر  امل�سلمون عن  به� 
هم وكدِّ اأبيهم، وترق�ُض  ب�سالبِة جبني، فيتلقونه� ب�أكفٍّ مفتوحٍة ك�أمن� هي من كدِّ
اأقالمهم بني �سطوره� مت�سرفًة مب� بدا له�، ت�سرف املاُلَّك يف اأمالكهم، وذوي 
حمجوبون  هم  بل  ب�سبٍب؛  وال  بن�سٍب  ي�ستحقونه�  ال  وهم  حقوقهم،  يف  احلقوق 
ممنوعون الختالف الدين، اأو ِرقٍّ اأ�س�ب العقول، ف�س�ر اإظه�ُر جملٍة كبريٍة من 
ُل ظ�هرًة موؤملًة ج�ءت ب�خل�طئة،  ثِّ الرتاث مطبوعً� يعرتيه عوامل َنْح�ٍض َمُهْوَلٍة مُتَ

ونه�سٍة مهجنٍة خ�ف�سة، ترتعُد من ُهجنته� فرائ�ض اأهل الب�س�ئر، منه� : 

ه� قلُم موؤلفه ؛ ف�إذا ك�ن العلم�ء ب�الأم�ض . ١ م�سخ الكت�ب عن مك�نته التي خطَّ
� نقول اليوم: »الط�بع ع�بث«؛ مِلَ� تراه من  يقولون: ) الن��سخ م��سٌخ ( ف�إنَّ

َجى . ْبِح وَفْحَمِة الدُّ الفرق بني االأ�سل واملطبوع، ك�لفرق بني َطْلَعِة ال�سُّ

ينظر: عمر عبيد ح�سنة: الرتاث واملع��سرة، الكت�ب الع��سر يف �سل�سلة كت�ب االأمة التي ت�سدره� اإدارة   (١(
املح�كم بدولة قطر، ط/١، ١٩٩٤م، �ض27.
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َواأُْد التحقيق؛ فرتى الكت�ب يخدمه ع�مٌل متقٌن ن ثم ي�ستله متع�مٌل �سعلوك، . ٣
ر يف املقدمة ِبَثْلِب الطبعة ال�س�بقة، ولهم  ُر يف احلوا�سي، بعد اأْن يتنمَّ َفُيَحوِّ

م�س�لك �ستى.

اأو �َسْلِخِه من كت�ب البن القيم - رحمه اهلل . ٤ َتْنِتْيُف الكتب، ب�ختي�ر بحٍث 
ه  تع�لى - مثاًل، فُيْكَتُب على غالفِه : ت�أليف ابن القيِّم، دون االإ�س�رة اإلى اأنَّ

من كت�ب له، وهذا غ�ية يف التغرير والتلبي�ض.

د التحريف، والتبديل، وحتويل الن�سو�ض اإلى ت�أييد مذهٍب م�..... 5 تق�سُّ

ح�جة . ٦ �سني  ُمَتح�سِّ والكتبيني  والطب�عة،  الن�سر  دور  من  اقني؛  الورَّ عبث 
اأو  ب�ملطبعة،  الوهمي   التحقيق   مكتب  عمل  من  الكت�ب  فيخرج  ال�سوق، 

املكتبة.

واأخ�ضُّ منه: اأن ير�سم على طرة الكت�ب: حققه فالن، وم� راآه قط! يعملون . 7
االأو�س�ط  يف  ال�سوت  م�سموعة  ال�سيت،  ذائعة  الأ�سم�ء  ا�ستغالاًل  هذا 

العلمية، طلبً� لك�سب الثقة ب�إخراج الكت�ب وترويجه .

والإف�س�د . ٨ ت�رة،  للرتويج  موؤلفه  غري  اإلى  الكت�ب  ن�سبة  هذا:  من  واأخ�ضُّ 
االأحك�م والعق�ئد ت�رة اأخرى.

واأ�سمل من هذه : انتح�ل الكتب والر�س�ئل ال�سيم� يف االأطروح�ت. . ٩

وب��سم:  مفردة،  موؤلف�ت  وفيه  قدمي،  داء  وا�ستالله�  الكتب  وانتح�ل 
)ال�سرق�ت االأدبية(.

الت�سرف ب��سم الكت�ب، حتى اإن الكت�ب يطبع عدَة طبع�ت بعدة اأ�سم�ء، . ١٠
َيُنمُّ  قد  الكت�ب  ال�سم  التغيري  اإنَّ  بل  موؤلفه،  به  �ه  �سمَّ واحد  فيه�  لي�ض 
اأهل  مق�مع   ( كت�ب:  راأيته مطبوعً�  م�  اآخر  من  وك�ن  وانهزام،  ٍة  ِذلَّ عن 
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ال�سمد  عبد  بن  اأحمد  عبيدة  الأبي  االإمي�ن(،  اأهل  ومراتع  ال�سلب�ن 
اخَلزرجي، املتوفى �سنة 5٨2 هـ، طبع ب��سم: )بني االإ�سالم وامل�سيحية(، 
تخفى.  ال  وجوه  من  للن�س�رى  مالينة  وفيه  مو�سوع،  خمتلق  عنوان  وهو 

وهذا ب�ٌب ي�سعب ح�سره.

نفخ الكت�ب ب�لرتف العلمي، وزغل التحقيق .. ١١

النبوة . ١2 على مرياث  االإ�سالم  التي حتمل  ال�سلف  بكتب  االأهواء  اأهل  ت�سرتُّ 
من  ب�سرائر:  وحت�سيته�  اإخراجه�،  اإلى  االأهواء  اأهل  فينه�ض  �س�فيً�، 
ه�ت ال�سوفية، ومع�ول املوؤولة، واأف�عيل املتع�سبة،  و�س�و�ض املبتدعة، وترَّ

يف االأ�سل واحل��سية ....

اململقني . ١٣ ب��ستئج�ر  يعَط،  مل  مب�  املت�سبع  عمُل  وحقيقته:  العلم،  ت�سوُّل 
َيُخطَّ قلمُه حرفً�، ومل  لتحقيق الرتاث، واإخراجه بتحقيق امل�ست�أِجر، ومل 
قمع  على  واأع�ن  احلي�ء،  اأهل  اهلل  فرحم  ح��سية،  وال  اأ�سل  على  ُي�سرف 

هوؤالء املت�سولني...

�سلف . ١٤ تراث  على  والل�س�نية،  ال�سرعية  العلوم  يف  الكف�ءة  ف�قدي  �َسْطُو 
االأمة، واإخراجه ب��سم التحقيق .

ولبع�سهم )حمققً�( ملَّ� مرَّ على اآيٍة من كت�ب اهلل تع�لى، ق�ل معلِّقً�: ) م 
نهتد اإلى مو�سعه� من القراآن الكرمي(. والآخر ق�ل عن حديٍث: »اأخرجه 
وال�سيديل،  والبيطري،  ف�لطبيب،   .»- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   - النبي 
واملهند�ض، والزراعي، والكهرب�ئي، و)احلداد( واأ�سح�ب احلرف املهنية 
كتب  على  تط�ولوا  جم�لهم،  يف  عنهم  االأمة  ت�ستغني  ال  ممن  االأخرى 

ال�سلف، يف التف�سري، واحلديث، والفقه ... :

متى م� اأتيت االأمر من غري ب�به * �سللت واإن تدخل من الب�ب تهتد
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روؤو�سً�  الن��ض  »اتخذ   :  - و�سلم  عليه  هلل  �سلى   - النبي  قول  فيهم  فنفَذ 
جه�اًل«.

ه اأف�سده. وال ن�سك يف ح�سن نية بع�ض هوؤالء، لكن من دخل يف غري فنِّ

ب�ُب  ُيفتح  ال  وحتى  الفريقني،  بني  التمييز  لتع�سر  الب�ب؛  اإي�س�د  واملتنيِّ 
االإذن ملن عري عن نية ح�سنٍة.

ونقول لهوؤالء: ال بدَّ من مرحلة الطلب للعلوم ال�سرعية نظري مرحلة الطلب 
لهذه احِلَرِف االأخرى.

َوَلُع املبتدئني ب�إخراج الرتاث، وهم مل يه�سموا م� فيه من العلم بعد »واأنَّى . ١5
تر�سحهم  ال  امللحونة(  )الكنى  وه�تيك  بعيد«.  مك�ن  من  التن�و�ض  لهم 

لهذا. وقد ج�وؤوا يف اإثب�ت ن�ض املخطوط�ت ب�الأع�جيب:

اأقول له زيدًا، في�سمع خ�لدًا * ويكتبه عمرًا، ويقراأه ِب�سرًا

والكه�نة . ١٦ ال�سحر،  كتب  بطبع  )امل�ست�سرقني(  الكف�ر  من  للفيف  املت�بعة 
البدع  اأهل  وكتب  املك�سوف،  واالأدب  الك�ذب،  والق�س�ض  والتنجيم، 
التي  وال�سهوات  االأهواء  من  ا�ستبطنه  م�  بقدر  كلٌّ  امل�سلة،  واالأهواء 
ال�سالل،  اإلى  الدعوة  من  وهذا  �سبح�نه.  اخل�لق  وتغ�سب  اخللق،  رُّ  ُت�سِ
ويف احلديث: »من دع� اإلى هدى ك�ن له من االأجر مثل اأجور من تبعه ال 
ينق�ض من اأجورهم �سيئً�، ومن دع� اإلى �ساللة ك�ن عليه من االإثم مثل 
اآث�م من تبعه ال ينق�ض من اآث�مهم �سيئً�« رواه اأحمد، وم�سلم، واأ�سح�ب 

ال�سنن.

فيه�، . ١7 م�  ُيْح�ِسُن  ال  ممن  ب�خت�س�ره�  العلم�ء،  كتب  على  االأدعي�ء  َوْثَبُة 
�سدق  من  له  يكون  وال  مك�نته،  عن  ومي�سخه  موؤلِفِه،  مبق�سود  فُيِخلُّ 
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غوائل  فيحمل  )االخت�س�ر(  داخله  اأم�  الغالف،  على  ُر�ِسَم  م�  اإال  القول 
متعددة...«)١)

ك�سف  ك�فية يف  فيه�  م�  بع�ض  اخت�س�ر  اإلى  ا�سطررت  التي  الكلمة  لعل هذه 
اأبرز وجوه التالعب بكتب الرتاث والعبث به� يف هذا الع�سر.

م�سوه�  للن��ض  واإخراجه  ن�سره  تعمد  يعني  ب�لرتاث  العبث  اأن  القول  خال�سة 
ب�أي �سكل من اأ�سك�ل الت�سويه، والأي هدف من االأهداف امل�دية اأو املعنوية اأو هم� 
اأو  الك�مل  االإخالل  تتمثل يف  واأن مظ�هر ذلك  به،  يعذر  الذي ال  اأو اجلهل  مع� 
اجلزئي ب�أي �س�بط من �سوابط علم التحقيق املتفق عليه� بني اأهل االخت�س��ض 

يف هذا ال�س�أن العظيم.

ثالثا: أهمية حماية التراث من العبث به:

من االأمور الغريبة يف ع�ملن� االإ�سالمي والعربي ا�ستمرار العبث ب�لرتاث العربي 
االإ�سالمي كل هذه املدة الطويلة دون الت�سدي له من اجله�ت الر�سمية املكلفة 
ق�نوًن� ونظ�ًم� بحم�ية هذا الرتاث، وال من اأهل العلم يف اأفرادهم وموؤ�س�س�تهم 
الر�سمية وال�سعبية امل�سئولة عرف� وخلق� ودين� عن هذا الرتاث وحم�يته من عبث 

الع�بثني به من بع�ض دور الن�سر واملنت�سبني اإلى التحقيق كذب� وزوا.

غ�لب� وجم�عية  فردية  اأ�سوات�  اإال  اأجد  املو�سوع مل  بحثي يف هذا  وعلى طول 
ب�لرتاث  وطم  عم  الذي  الف��سي  العبث  هذا  من  املرة  ب�ل�سكوى  جت�أر  اأحي�ن� 
ون�سره يف �سور م�سوهة بعيدة كل البعد عن التحقيق العلمي و�سروطه؛ فال تقراأ 
كت�ب� عن حتقيق الن�سو�ض مع كرثة الكتب يف هذا املج�ل، وال تط�لع مق�ال عن 
ن�سر الرتاث وال ت�ستمع اإلى متحدث عن الكت�ب ون�سره يف ع�ملن� العربي اإال وجتد 
كتب  حتى  يوم  بعد  يوم�  ويزيد  يتكرر  اليوم  الرتاث  بهذا  العبث  عن  احلديث 

دار  العلمية،  املجموعة  ر�س�ئل  �سمن  الرابعة  الر�س�لة  الرتاث،  على  الرق�بة  زيد:  اأبو  اهلل  عبد  بن  بكر   (١(
الع��سمة للن�سر والتوزيع ب�لري��ض - ال�سعودية، ط/١، ١٤١٦ه، �ض 2٨٤ - 2٨5.
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بعنوان  املو�سوع،  مق�الت طويلة حول هذا  �س�كر:  اآل  اهلل  عبد  االأ�ست�ذ  حممد 
ال�سبكية،  املواقع  بع�ض  يف  ثم  البي�ن  جملة  يف  ن�سره�  العبث(،  هذا  )اأوقفوا 
وتلك  وق�دح،  م�دح  بني  جميع�  ال�س�أن  اأهل  به  اهتم  كت�ب  يف  اأ�سدره�  واأخريا 

طبيعة اأعم�ل الب�سر كله�، واهلل وحده املوفق.

وهذا الدكتور اأحمد اخلراط ي�سكو مر ال�سكوى يف كلمة له دامعة، ممن �سطوا 
احللبي،  لل�سمني  املكنون،  الكت�ب  علوم  يف  امل�سون  الدر  حتقيق  يف  عمله  على 
الذي ا�ستمر عمله يف حتقيقه اأكرث من ع�سرين ع�م�، يف عمل دءوب م�ستمر ليال 
وا�سحة  �سرقة  و�سرقوه  والتحقيق،  العلم  اإلى  املنت�سبني  من  قوم  فج�ء  ونه�ًرا، 
بينة دون اأن تطرف لهم جفن؛ فلم ميلك اإال اأن يكتب مق�ال بعنوان )�سالم على 
الرتاث، قراءة يف اأوراق ف�سيحة علمية(، ن�سره يف �سحيفة املدينة اأوال، ثم يف 
خواتيم ن�سرته للكت�ب يف طبعته الث�نية. ومم� ق�له فيه: »... لعل الق�رئ الكرمي 
وادع�ء  ب�س�عة جت�رية  فيه  العمل  ي�سبح  الرتاث، حني  على  �سالم  معي:  يردد 

وزورا وك�سب� حرام�.

الف�قعة  الف��سحة  ال�سرقة  من  ع�سرن�  اإليه  اآل  مل�  والوجوم  ب�لذهول  اأ�سبت 
اأ�سح�به�  معه�  وي�ستهني   �سرت،  ي�سرته�  ال  التي  ال�سرقة  الوا�سح،  النه�ر  يف 
اأجزاوؤه  منت�سر،  مطبوع  كت�ب  البحث.  ومراكز  واجل�مع�ت  العلمية  ب�ملوؤ�س�س�ت 
االأولى ر�س�لة دكتوراه يف ج�معة الق�هرة، يغ�ر عليه ب�ل�سلب والنهب مبثل هذه 

الوق�حة، وذلك اال�ستالب اجلريء....«)١)

م�ستهل  يف  الطن�حي  حممود  الدكتور  �سكوى  من  ك�ن  م�  هذا  من  وقريب 
حتقيقه لكت�ب ال�سعر اأو االأبي�ت امل�سكلة االإعراب، الأبي علي الف�ر�سي؛ حني كتب 

اأحمد حممد اخلراط: �سالم على الرتاث، قراءة يف اأوراق ف�سيحة علمية، �سمن حتقيقه للدر ال�سون يف   (١(
علوم الكت�ب املكنون، لل�سمني احللبي، املجلد احل�دي ع�سر، دار القلم بدم�سق، ط/٣، ١٤٣2هـ - ٢٠١١م، 
والن�سر  للطب�عة  املن�ر  دار  اأحمد حممد اخلراط،  الن�سو�ض،  وينظر: حم��سرات يف حتقيق  �ص ٤٩٤. 

والتوزيع، دم�سق، ط/2، ١4٠4ه-١٩٨٤م.



٤٩

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

بعنوان  منه�،  اأ�سد  هي  اأو  ذكره�  ال�س�بق  اخلراط  الدكتور  لكلمة  مم�ثلة  كلمة 
)م�ذا يلقى االأك�بر من االأ�س�غر( نعى فيه على من ن�سر الكت�ب قبله يف ن�سرة 
�سقيمة م�سوهة. وك�ن مم� ق�له: »وبدءة ذي بدء فقد اأكد عمل املحقق يف هذا 
الكت�ب كل م� قلته يف مقدمتي، عن جن�ية اجل�معيني على ن�سو�ض الرتاث؛ اإذ 
اجل�معية،  ال�سه�دات  على  للح�سول  �سهال  مركب�  اتخذوه  قد  منهم  فريق  ك�ن 
والرتقي�ت العلمية، واأ�سبح تراث االآب�ء نهب� لكل جمرتئ، ال يرجو هلل وق�را، وال 
يرعى للعلم حرمة، وقل ال�سرح�ء، وكرث االأدعي�ء، وغ�ب الن�قد الب�سري، فال 

رقيب وال ح�سيب، يحطب يف هوى امل�ل وال�سه�دات والرتقي�ت.

من  اأ�سول،  ثالثة  ين�سر  ويرك�ض،  يقفز  والن�سر  التحقيق  يف  بع�سهم  واندفع 
ويكربون؛  يهللون  والن��ض  �سنوات،  ثالث  من  اأقل  يف  وال�سرف،  النحو  كتب 
الأنهم يخلطون بني الن�س�ط، والعجلة واال�ستخف�ف، وال يك�دون يفرقون بينهم�، 

واملحقق مي�سي بني الن��ض خمت�ال مزهوا، ث�ين عطفه، كهذا الذي:

اأقبل يخت�ل يف ظله * يذهب يف االأدنى ويف االأبعد

وم�ذا عليه، وقد ح�سل الرتقية العلمية، وح�ز امل�ل، وظهر ا�سمه يتالأالأ و�سيًم� 
ب�لطيل�س�ن اجل�معي )الدكتوراه(، يك�د �سن� برقه يذهب ب��سم �س�حب الكت�ب 

القدمي!

وال تعجب وال تنكر من كرثة م� ين�سرون؛ ف�إن حتقيق كتب الرتاث قد �س�ر يف 
هذه االأي�م من اأي�سر االأمور واأقربه�....«)١)

حممود حممد الطن�حي: م�ذا يلقى االأك�بر من االأ�س�غر ؟، مق�ل ن�سره يف م�ستهل حتقيقه لكت�ب ال�سعر   (١(
ع�م  ب�لق�هرة، ط/١،  مكتبة اخل�جني  االأول،  املجلد  الف�ر�سي،  علي  الأبي  االإعراب،  امل�سكلة  االأبي�ت  اأو 
١4٠٨ه - ١٩٨٨م، �ض ب - ج. وينظر: مق�الت يف حتقيق املخطوط�ت، جمموعة مق�الت، لعدد من الكت�ب، 
جمعه� ون�سره� اأ. �سعود حممد احلربي، يف موقع )مدارات للمكتب�ت واملعلوم�ت وتقني�ته�، على الرابط: 

 http://www.mdarat.net/vb/showthread.php?t=1156  
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ولل�سيخ بكر اأبو زيد كلمة عن اأهمية كتب الرتاث و�سرورة حتقيقه� وحم�يته� 
ن يف حي�ة من األَّفه، وانفتقت  من عبث الع�بثني، يذهب فيه� اإلى اأن الرتاث  » ُيّكوِّ
من  اهلل  �س�ء  من  به  ينتفع  وعلمً�  تع�لى،  اهلل  اإلى  به  يتقرب  دينً�  قريحته  عنه 
عب�ده » فرب ح�مل فقه اإلى من هو اأفقه منه «، و» رب مبلغ اأوعى من �س�مع «، 

وحماًل للدعوة اإلى اهلل تع�لى، وبالغً� اإلى قوٍم اآخرين «.)١)

وكم تعب علم�وؤن� من ال�سلف ال�س�لح يف �سبيل هذا الرتاث حتى و�سل اإلين�، 
و�سعة  والتح�سيل  الطلب  من  ج�هٍد  جهٍد  بعد  اإال  التميُّز  هذا  لهم  يح�سل  ومل 
منهجهم،  و�سالمة  كالمهم،  ب�سداد  حمفوفًة  وتعدده�،  وعلومهم،  مع�رفهم 

رحمة اهلل عليهم اأجمعني.

اأيديهم هم م�ستحفظون  اأم�نًة حتت  ن هذا )الرتاث( يف حي�ة امل�سلمني  ويُّكوِّ
عليه�، ولعلم�ئهم الع�ملني حّق القوامِة عليه�، بحمله� وتبليغه� من بعدهم؛ لقول 
النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم -: »يحمل هذا العلم من كلِّ خلٍف عدوله، ينفون 

عنه حتريف الغ�لني، وانتح�ل املبطلني، وت�أويل اجل�هلني«.

اتقوا اهلل   «  : ابن عمر - ر�سي اهلل عنهم� - مرفوعً�  واإذا ك�ن م� روي عن 
يف ال�سعيفني : اململوك واملراأة » رواه ابن ع�س�كر ب�سنٍد �سعيٍف، تفيده ن�سو�ض 
ال�سريعة االأخرى، وكلي�ته� اجل�معة، ف�إن رع�ية حرمِة الرتاث ُتَداِخُل كلَّ واحدٍة 

من ال�سروري�ت اخلم�ض التي ُبِنَيت عليه� امللة، ودعت اإلى حفظه�:

ف�أولى ال�سروري�ت: املح�فظة على الدين، وهذا الرتاث من ُلب�ب الدي�نة.

ون�سُل  امل�سلمني  عقوِل  نت�ُج  الرتاث  وهذا  النف�ض،  على  املح�فظة  والث�نية: 
قلوبهم:

ْلِبي * َمْن َق��ض ُردَّ َلُه ِقَي��ُسه م� َن�ْسُل َقْلبي َكَن�ْسِل �سُ

بكر بن عبد اهلل اأبو زيد: مرجع �س�بق، �ض 27٩ - ٢٨٠.  (١(
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

والث�لثة: املح�فظة على العقل، وهذا الرتاث : غذاء عقوله� .

والرابعة: املح�فظة على العر�ض، وهذا الرتاث: ِعْر�ُض االأمة .

واخل�م�سة: املح�فظة على امل�ل، وهذا الرتاث َكْنٌز َلَه� .

وم� حقُّ الت�أليف عن الذهن ببعيد.

من  نيَل  اإذا  الواحد،  ك�جل�سد  الرتاث،  لهذا  االإ�سالم  اأهُل  يكون  اأن  فحقيٌق 
كت�ٍب واحد، هرعوا لكفِّ العدوان، و�سدِّ املعتدين .

اإذا  امل�سلم،  يفرُح  كم  هلل!  ي�  الرفيعة،  ودرجته  الكبرية،  منزلته  هذه  وتراٌث 
ُفتحت خزائن الكتب يف دي�ر امل�سلمني، وُجلبت اإليه� املخطوط�ت، اأو م�سوراته� 

من اأنح�ء الع�مل .

وكم يبتهج اإذا و�سعت الفه�ر�ض ملكتب�ت الع�مل، وُطبعت و�س�ر م� تن�ثر منه� 
يف اأرج�ء الدني� يف زاوية من مكتبته.

وكم ينعم امل�سلم، اإذا راأى الفتَة هيئٍة ُت�س�عد املحققني على ِحْرَفِتِهم ال�س�قة، 
ورحلتهم امل�سنية يف اإخراج الرتاث. واإذا راأى مطبعًة تديره� اأيٍد غنيٍة، ق�درة، 
ون�سره  الكت�ب  بتمويل  تعتني  خريية،  اأو  حكومية،  م�سلحٌة  ق�مت  واإذا  اأمينة. 

للن��ض.

فهذه  مطبوعً�،  الن��ض  وتداوله  )خمطوط(،  عن  الزمن  ُغب�ر  ُنِف�َض  اإذا   � اأمَّ
نعمٌة كربى، حتوي جمموعَة اآالء: اإنق�ذ املخطوط ون�سر م� فيه. وا�ست�سع�ر عظمة 
االأمة يف احل��سر.  اإعداد  به. وتقوية  َمْن �س�ء اهلل من عب�ده  وانتف�ع  امل��سني. 
و�سحذ  الهمم،  واملعرفة. وحتريك  العلم  امل�ستقبلية على ج�سوٍر من  اآم�له�  ومّد 

االأذه�ن ب�لعلم والبحث.)١)

املرجع ال�س�بق، �ض 27٨ - 27٩.  (١(
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د  اإن م� يتعر�ض له تراثن� العريق اليوم م�سكلة كبرية، اإنه� )بدعة كربى( ُتهدِّ
الرتاث االإ�سالمي ب�أ�سره، يف �سورٍة ق�متٍة مل ي�سهده� الت�ريُخ من قبُل.

 - حراميه�  ح�ميه�   - الب�طل  ذلك  على  احل�ل  ا�ستمرت  اإن  العلم�ء:  اأيُّه�   
�سي هكذا يف االأر�ض مرحً�، وُيثري على الرتاث َنْقَعً�، ف�إنَّ خ�سوَم االإ�سالم يف  مَيْ
ُد به م�ء ِدْجَلة، َوَيْحِجب ُدخ�نه  الرتاث قد ُكُفوا موؤنة العمل لهدمه، ب�الأم�ض ُي�َسوَّ
�ُض البن�ء من الداخل، بطم�ض مع�مله، وت�سوي�ض اآث�ره،  اآف�ق االأندل�ض، واليوم ُيَقوَّ
َوُنْقَلتهم  ال�س�لكني  ودحرجة  ال�سليم،  حمتواه  من  وتفريغه  وت�سذيبه،  وت�سويهه، 

عن ال�سراط امل�ستقيم واملنهج ال�سليم، اإلى التيه وال�سالل البعيد.

اأ�س��ض  اإال   ... والتفريغ  والت�سويه،  ب�لتحريف،  الرتاث  التداعي على  وم� هذا 
وتفجري  اأهله،  وتفريق  عنه،  وال�سدِّ  الدين  هذا  لتحريف  الك�فرين؛  د�س�ئ�ض 
ال�سراع بينهم«.)١) وبن�ء على هذا نرى اأهمية حم�ية هذا الرتاث من هذا العبث 
دون  لكن  وقد كرث كالمهم يف هذا  وال�س�أن جميع�،  العلم  اأهل  بني  اتف�ق  حمل 
فك�ن  االأقل؛  على  منه  يحد  اأو  العبث  هذا  �سيل  يوقف  عملي  اإجراء  اأي  اتخ�ذ 
الذي �س�ر ك�رثة  الداء  العملي يف عالج هذا  البحث  مركزا على اجل�نب  هذا 

وا�ستح�لت مع�سلة، واهلل املوفق.

اأم� م� الو�س�ئل العملية الكفيلة بحم�ية هذا الرتاث من هذا العبث ؟ ف�إج�بة 
م�  وهذا  اأقوال.  جمرد  ال  فعلية  و�سوابط  حمددة  اآلي�ت  و�سف  يف  تتمثل  عنه 
امل�ستع�ن،  وحده  واهلل  البحث،  هذا  من  الق�دمة  ال�سفح�ت  يف  اإيج�زه  اأح�ول 

وعليه وحده التكالن.

املرجع ال�س�بق، �ض 2٨٨ - 2٨٩.  (١(
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المبحث الثالث:
  آليــات حماية التراث اللغوي وضوابطها:

أوال: الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية:

اجلوانب؛  متعددة  كبرية  واملهمة  عظيمة،  وامل�سئولية  ثقيل،  هن�  والعبء 
فليتحمل كل من� قدر ط�قته منه�، وال يكلف اهلل نف�س� اإال و�سعه�.

ومل اأجد يف هذا املبحث كالم� مف�سال يف �سورة برن�مج ميكن تنفيذه، اأو خطة 
فح�ولت  زيد؛  اأبو  بكر  لل�سيخ  قليلة  كلم�ت  اإال  به�،  العمل  ميكن  ج�هزة  عملية 

ر�سم ذلك اعتم�دا عليه، ثم اجته�دا مني، واهلل املوفق.

اجله�ت  على  نظري  يف  تقع  الرتاث  حم�ية  يف  والكربى  االأولى  امل�سئولية 
احلكومية واملوؤ�س�س�ت الر�سمية التي ت�سمل الوزارات واجل�مع�ت ومراكز البحث 
واالإ�سالمية،  العربية  الدول  اللغوية يف جميع  واملج�مع  العربية،  وخدمة  العلمي 
كل دولة بقدر ط�قته�، وكل جهة بقدر ا�ستط�عته�، وهي جمتمعة على م�ستوى كل 
دولة، وعلى م�ستوى الدول كله� ق�درة على فعل الكثري الك�يف الإيق�ف هذا العبث 

ب�لرتاث يف اأقرب وقت وب�أقل جهد، مع توفيق اهلل، تع�لى.

االإج�بة  احلكومية؟  اجله�ت  هذه  به  تنه�ض  اأن  ميكن  الذي  م�  هن�:  ال�سوؤال 
ال�سريعة الوا�سحة املوجزة يف نق�ط حمددة يف �سورة برن�مج ميكن تنفيذه:

املدمرة . ١ واآث�ره  ب�لرتاث،  العبث  بخطر  الوا�سعة  والتوعية  االإعالم  تكثيف 
على ح��سر االأمة وم�ستقبل اأجي�له�، وال بد من تن�سيق اجلهود يف حمالت 

ع�مة لهذا الغر�ض.

اأن تقوم كل جهة بتخ�سي�ض اآلية حمددة مكتب اأو جلنة اأو اإدارة، مهمته� . 2
الرق�بة على الرتاث، وو�سع برن�مج وطني حمدد حلم�يته وامل�س�عدة على 

حتقيقه ون�سره على الوجه املطلوب، مع تخ�سي�ض ميزانية ك�فية لذلك.
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و�سع االأنظمة املنظمة لتحقيق الرتاث ون�سره، واإلزام اجلميع التقيد به�، . ٣
بحيث ال ي�سمح نظ�م� الأحد ك�ئن� من ك�ن اأن يت�سرف يف �سيء من الرتاث 
ب�لرتاث  للع�بثني  الرادعة  االأنظمة  بتلك  تقيده  بعد  اإال  والن�سر  ب�لتحقيق 

من االأفراد اأو دور الن�سر اأو غريه�.

بعد . ٤ اإال  بلد  اأي  الرتاث يف  كتب  كت�ب من  اأي  بن�سر  املوافقة  اإعط�ء  عدم 
الت�أكد الت�م من اأن حمققه قد التزم فيه بجميع �سروط التحقيق العلمي 

للمخطوط�ت.

ودورات . 5 بربامج  املتقنني  املحققني  الإعداد  موؤهلة  تدريب  مراكز  اإيج�د 
تدريبية ك�فية، يف اجل�مع�ت العربية، واملج�مع اللغوية العربية، ووزارات 
ب�إ�سراف  القومي،  والرتاث  واالإعالم  الثق�فة  وزارات  اأو  الع�يل  التعليم 
ت�أهيال  موؤهل  واحد  مركز  وجود  من  بد  فال  الوزارات،  هذا  من  مب��سر 
اإ�سالمي. هذا مع  اأو  بلد عربي  كل  االأقل يف  وك�في�، على  و�س�مال  ك�مال 
اإيج�د مركز ع�ملي واحد اأو جمموعة مراكز دولية، تعطي �سه�دات الت�أهل 
لتحقيق الرتاث ون�سره، بدرج�ت متف�وتة، وتعطي كذلك ال�سه�دات تفيد 
اإلى  ح�جة  ويف  علمي�،  يحقق  مل  اإن  قبُل  من  ين�سر  مل  م�  خمطوط�  ب�أن 
التحقيق والن�سر، وميكن اأن تعد هذه املراكز قوائم ب�ملخطوط�ت التي م� 
زالت يف ح�جة اإلى التحقيق والن�سر، ولو ن�سرت من قبل ن�سرات م�سوهة، 

على اأن يكون هن�لك تن�سيق ت�م بني هذه املراكز يف ح�لة تعدده�.

حلم�ية . ٦ ال�س�ملة  واخلطط  الك�فية  والربامج  ال�س�ملة  الت�سورات  اإعداد 
الرتاث من كل جهة ذات �سلة ب�ملو�سوع يف كل بلد، ثم جتمع جميع تلك 
ت�سكل  بو�س�طة  �س�مل،  واحد  ت�سور  يف  والت�سورات  واخلطط  الربامج 
من جميع هذه اجله�ت احلكومية وال�سعبية، ومن هذه الت�سورات يو�سع 
ت�سور وبرن�مج عربي واإ�سالمي موحد م�سرتك لتحقيق الرتاث وحم�يته 
من عبث الع�بثني، ويج�ز هذا الربن�مج من املوؤمترات الر�سمية اجل�معة 
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العربية؛  القمة  من  ثم  واالإ�سالمية  العربية  الدول  من  املعنية  للوزارات 
ليكون نظ�م� ع�م� وق�نون� ملزم� للجميع، ال ميكن اخلروج عليه من اأحد، 
ثم ال�سعي اإلى جعل هذا الت�سور جزءا من املواثيق االإقليمية والدولية؛ الأن 
الدول  الذي حتر�ض جميع  الع�م  االإن�س�ين  الرتاث  الرتاث جزء من  هذا 
يحمى  كم�  حم�يته،  على  والدولية  واالإقليمية  العربية  املنظم�ت  وتلك 

البيئة واالقت�س�د واالأمن وحقوق االإن�س�ن، وغريه�.

منع . 7 بل  معر�ض،  اأو  مكتبة  اأي  يف  الرتاث  كتب  من  كت�ب  اأي  عر�ض  منع 
دخوله اإلى اأي دولة اإال بعد الت�أكد من ا�ستيف�ئه �سروط التحقيق العلمي، 
والثق�فة  االإعالم  وزارات  يف  امل�سئولة  الر�سمية  اجله�ت  تلك  بو�س�طة 

والتعليم الع�يل والبحث العلمي.

ب�ملك�ف�آت . ٨ ون�سره،  الرتاث  لتحقيق  املوؤهلني  والب�حثني  العلم�ء  ت�سجيع 
على  املجيدين،  املحققني  وتكرمي  القيمة،  واجلوائز  واملعنوية،  امل�دية 
ذلك  ليكون  كله؛  واالإ�سالمي  العربي  الع�مل  م�ستوى  وعلى  الدول  م�ستوى 
ت�سجيع� لهم ولغريهم، واإبرازا للنم�ذج امل�سرقة اأم�م االأجي�ل، لالقتداء 

به� وال�سري على نهجه� من كل ق�در راغب.

و�س�ئل . ٩ املالأ يف  وف�سحهم على  ب�لرتاث  املتالعبني  يف مق�بل ذلك ك�سف 
االأعالم واأم�م اجلمهور، ببي�ن�ت ر�سمية من اجله�ت امل�سئولة يف كل بلد، 
ون�سر جرائمهم والعقوب�ت التي اأوقعت عليهم؛ ليكونوا معروفني للجميع، 
الن�سر  ودور  االأفراد  ت�سمل  العقوب�ت  وهذه  لغريهم،  وحتذيرا  لهم  ردع� 
الع�بثة ب�لرتاث، التي ينبغي منعه� ومنع جميع من�سوراته� من امل�س�ركة يف 
اأي معر�ض عربي بل منعه� من دخول اأي بلد عربي اأو اإ�سالمي حتى ترتدع 
من  ومنعه�  اإغالقه�  الدول  اأو  الدولة  على  وجب  واإال  ر�سده�  اإلى  وتعود 
مم�ر�سة العمل يف هذا املج�ل موقت� اأو نه�ئي� ح�سب احل�لة وحجم العبث، 
الغ�ض  مت�ر�ض  التي  ال�سرك�ت  مع  وال�سحة  التج�رة  وزارات  تفعل  كم� 
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الن��ض  على  �سررا  ب�أقل  االأمة  برتاث  العبث  فلي�ض  �سورة؛  ب�أي  التج�ري 
من العبث والغ�ض يف طع�مهم ودوائهم و�س�ئر م�ستلزم�تهم امل�دية. ومن 
املفرت�ض اأن تدخل تلك الوزارات امل�سئولة عن حم�ية الن��ض يف طع�مهم 
يف  الغ�ض  منع  خططه�  �سمن  احلي�ة،  يف  م�ستلزم�تهم  و�س�ئر  ودوائهم 

الن�سر والت�أليف والتحقيق؛ الأن ال�سرر واحد اإن مل يكن هن� اأكرب.

من اأهم ال�سرورات اليوم التن�سيق الت�م بني جميع اجله�ت املعنية بحم�ية . ١٠
الرتاث ون�سره على الوجه املطلوب، يف كل دولة، ثم بني جميع الدول التي 
ويخت�سر  اجلهود  يوفر  عمل  كل  يف  الت�م  ف�لتن�سيق  ال�س�أن،  هذا  يهمه� 
الوقت ويقلل التك�ليف ويعظم االإجن�زات، خ��سة يف مثل هذا االأمر الذي 
اأي  اأو جهة حمددة يف  الع�مة، وال يخ�ض دولة بعينه�  اأمور االأمة  هو من 

دولة، بل اجلميع معني به ومهتم به. واهلل املوفق.

ثانيا: واجب علماء األمة ومفكريها ومثقفيها:

واجب هوؤالء يف نظري ال يقل اأهمية و�س�أن� وحجم� عن واجب الدول واجله�ت 
الر�سمية فيه�؛ ف�لعلم�ء هم ق�دة االأمة يف العلم والفكر والثق�فة، وهم املوؤمتنون 
على تراث االأمة وت�ريخه� وح�س�رته� وجميع مكت�سب�ته� الرتاثية، وهم الق�درون 
اأثرهم يف هذا ال�س�أن  على حم�ية هذا الرتاث وحتقيقه ون�سره. ومع ذلك يك�د 
اأن  اإال من جهود فردية م�سكورة هن� وهن�ك، مع  العملي  الواقع  يكون غ�ئب� يف 

االأمر يحت�ج اإلى م�س�ركة اجلميع وتك�تف اجلهود والرمي عن قو�ض واحدة.

ومم� ميكن اأن ينه�ض به العلم�ء اليوم حلم�ية هذا الرتاث من هذا العبث:

توعية طالبهم والن��ض عموم� ب�أهمية الرتاث و�سرورة ال�سعي اجل�د اإلى . ١
حتقيقه ون�سره على االأ�س�ض العلمية املقررة عرف� يف علم حتقيق الن�سو�ض 

ون�سره�.
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من . 2 امل�سوهة  الطبع�ت  من  ع�مة  واجلمهور  والب�حثني  الطالب  حتذير 
حتقيق الع�بثني املنت�سبني كذب� وزورا اإلى هذا املج�ل، ودور الن�سر الواغلة 
ال�سقيمة  الن�سرات  تلك  قبول  وعدم  النكراء،  ال�سنع�ء  اجلرمية  هذه  يف 

امل�سوهة يف البحث العلمي وبحوث الدرا�س�ت العلي� والرتقي�ت العلمية.

ون�سره� . ٣ الرتاث،  كتب  بقي من  م�  االإ�سه�م يف حتقيق  اإلى  ال�سعي اجل�د 
قبل  من  م�سوه�  قبل  ن�سر  م�  حتقيق  مع  املعروفة،  العلمية  االأ�س�ض  على 
�سبيل  يف  الرتاث  بهذا  املت�جرة  الن��سرة  والدور  االأفراد  من  به  الع�بثني 

الك�سب امل�دي.

كل . ٤ عن  الن�قدة  ب�لكت�بة  به،  العبث  ووجوه  الرتاث  بكتب  التالعب  ك�سف 
والعبث  والق�سور  الت�سويه  اأوجه  ببي�ن  م�سوه�،  �سدر  كت�ب  لكل  ن�سرة 
البعد  مع  تهوين،  اأو  تهويل  اأي  دون  الن�سرة، مبنهج علمي ر�سني  تلك  يف 
الت�م عن االأمور ال�سخ�سية واجلوانب اخل��سة، بل يكتفى ببي�ن احلق�ئق 
اأن يف  اإلى احلق، خ��سة  ورده  املجرم  ملع�قبة  يكفي  وك�سف اجلرمية مب� 
الع�بثني بكتب الرتاث واملتالعبني به عددا كبريا من املنت�سبني اإلى العلم 
والتعليم  الرتبية  حقل  يف  الع�ملني  من  بل  املختلفة،  العلمية  والدرج�ت 
والبحث العلمي، كم� �سبقت االإ�س�رة اإلى ذلك يف كالم الدكتور الطن�حي.

الك�فية . 5 والعملية  العلمية  القدرات  ومتليكهم  وت�أهيلهم  الب�حثني  تدريب 
لتحقيق الرتاث على االأ�س�ض العلمية، والقواعد العملية املتع�رف عليه� يف 
علم حتقيق الن�سو�ض ون�سره�، ولي�ض االكتف�ء ب�إلق�ء حم��سرات نظرية 
ع�مة عن هذا العلم وت�ريخه وبع�ض اأعالمه وقواعده، بغر�ض االختب�رات 

واحل�سول على الدرج�ت، دون تدريب عملي ك�ف.

التع�ون الك�مل مع اجله�ت امل�سئولة عن حم�ية الرتاث، ب�مل�س�ركة الك�ملة . ٦
اإال  اأحد تعتمد عليه بعد اهلل  يف براجمه� واأعم�له�؛ فلي�ض لتلك اجله�ت 
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اأهل العلم والفكر والثق�فة يف االأمة، يف التحكيم الع�دل والتقومي ال�سليم؛ 
التخ�ذ القرار.

اأن  يح�سن  ال�س�أن،  واأهل  العلم�ء  يف  به�  هتف  هن�  كلمة  زيد  اأبو  بكر  ولل�سيخ 
نورد خال�سته� هن�، فمم� ج�ء يف تلك الكلمة حتت عنوان )ا�ستنه��ض العلم�ء(: 
»اأم�م هذا الطوف�ن اله�ئج، واملوجة الك��سحة، واحلقِّ امل�سلوب املفرغ من ذاتيته 
وق، يف اإط�ر ) ك�رثة الرتاث( نن�دي بكلِّ قوٍة يف  ب�أقالم الغواية واملجلوب يف ال�سُّ
�س�عة الع�سرة، علم�ء امِللَّة ذاكرًا قول اهلل تع�لى: )ھ ھ ھ ے ے(؛ 
يف  اخلو�ض  عن  منهم  ب�مل�سلمني  والرحمة  �سرورهم،  ودفع  اأيديهم،  كفِّ  ف�إلى 
تولَّدت من حتِتِه هذه  ث�ئر، وقد  العلم�ء -  اأيه�  الفتنة -  ف�إنَّ غب�ر  امل�آثم،  هذه 

العظ�ئم؛ فال تتم�روا ب�لنذر.

اأيه� العلم�ء: ال بدَّ من ت�سييد روؤيٍة اإ�سالمية �سحيحة، ونظرٍة �سموليٍة �سديدٍة، 
ْيٍم، وتقوي�ٍض  َقُه من �سَ تنت�سر لهذا احلق ال�سرعي ) الرتاث( وحتميه مم� حَلِ
العبث،  هذا  حلجِب  ال�سم�ن�ت  ُتق�م  واأْن  ومعن�ه،  ه  لن�سِّ وحتويل  ومبن�ه،  ملتنه 
لني،  ومَت�أَكِّ ح�قدين،  مف�سدين  من  عليه،  الُبَغ�ة  جن�ية  من  الرتاث  وحم�ية 
دور  اإلى  العبث  هذا  ت�سلل  من   - به  ت  َغ�سَّ وقد   - وق  ال�سُّ وتنظيف  ومتع�ملني. 

العر�ض والكتب.

ز لهم  املميِّ االإ�سالمية برع�ية حرمة هذا املرياث  اليقظة  والبدَّ من تخ�سيب 
عن �س�ئر االأمم، ب�لفكر امل�ستنري، والعلم الن�فع .

وم� بعث هذا اجله�د الدف�عي لهذه )الك�رثة الرتاثية( اإال من اأداء الواجب، 
والفقه يف الدين، وتع�هد االإمي�ن ب�لقول والعمل«)١)

وعن م� ميكن للعلم�ء النهو�ض به من واجب يف هذا ال�س�أن يقول ال�سيخ بكر - 
ق�بة(: »لي�ض املراد هن� ذكر )اأ�سول اإخراج  رحمه اهلل - حتت عنوان )�ُسُبِل الرَّ

املرجع ال�س�بق، �ض ٢٩٠.  (١(
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الرتاث( مطبوعً�، فهذا اأمر قد ُفرغ منه، وقد بذل املع��سرون جهدًا ج�هدًا يف 
ذلك، مبوؤلف�ت مفردة، على �سذرات متن�ثرة عن املتقدمني، وعلى جمموِع الهيئة 
�ْسِخ واملق�بلة، وطرق الرواية، واالإج�زة، وال�سم�ع،  احل��سلة من مع�ن�تهم يف النَّ

حتى اأك�سبه املت�أخرون علمً� م�ستقاًل هو: )من�هج التحقيق( .

للرتاث؛  احل�فظة  وال�سم�ن�ت  و�سبله�،  الرق�بة  طرق  ذكر  هن�  املراد  واإمن� 
عليه�  تركه  التي  هيئته  على  ال�سلف،  عن  اخللُف  يتوارثه  للم�سلمني،  ليبقى 

موؤلفه« )١)

ولي�ض معنى هذا اأن العلم�ء مل يفعلوا �سيئ� اإلى اليوم جت�ه هذه الك�رثة، بل قد 
قدموا الكثري خ��سة يف و�سف الك�رثة واآث�ره� احل��سرة وامل�ستقبلة على الرتاث 
مفردة،  جهودًا  الع�سر  اأ�س�تيذ  بذل  »وقد  ومعرفه�،  وعلومه�  االأمة  واأجي�ل 
الن�فذة  ُحْرمَة الرتاث حق رع�يته�، كلٌّ مب� و�سعه من  َفَرَعوا  وتع�ليق متن�ثرة، 
التي ُيطل منه�، واحد يف التف�سري، واآخر يف احلديث، وث�لث يف الفقه، ورابع يف 

االأدب والت�ريخ، وهكذا. ومنه�: 

منوذج من االأعم�ل اخلرييَّة، حممد منري الدم�سقي.. ١

لكت�ب . 2 �س�كر  مقدمة  يف  و�سقر  �س�كر،  اأحمد  ال�سيخني  بني  مط�رحة 
)ال�سعر وال�سعراء( البن قتيبة.

مقدمة حممود �س�كر لكت�ب )طبق�ت فحول ال�سعراء( البن �سالم.. ٣

مقدمة اأحمد اأمني الأخب�ر اأبي مت�م من كت�ب: )االأوراق ( لل�سويل.. ٤

)الدك�ترة وعبثهم يف الرتاث(: حمد اجل��سر.. 5

)فوات املحققني(: علي جواد الط�هر.. ٦

)قطوف اأدبية(: عبد ال�سالم ه�رون.. 7

املرجع ال�س�بق، �ض 2٩١.  (١(
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)كبوات الرياع( و) اأوه�م الكت�ب(: اأبو تراب الظ�هري.. ٨

)جن�ية االأكوع على ذخ�ئر الهمداين(: اأحمد حممد ال�س�مي.. ٩

)املدخل اإلى حتقيق الرتاث(: للطن�حي، ففيه فوائد مهمة يف هذا.. ١٠

واأم� الكت�ب الذي اأربى على من ع��سره، ومل اأَر يف ب�به مثله، فهو كت�ب: . ١١
)اأخط�ر على املراجع العلمية(: عثم�ن بن عبد الق�در ال�س�يف. طبع ع�م 

١4١٠ هـ، ن�سر دار الف�روق ب�لط�ئف.

ر منه� العلم�ء: م�سهور ح�سن. وفيه مقدمة ح�فلة.. ١2 كتب حذَّ

ويف كت�بي)التع�مل واأثره على الفكر والكت�ب( بحوث يف هذا.

ت ب�لنقد  ب�أقالم العلم�ء، على قدر القرائح والفهوم، م�سَّ وثمَّ جهود متن�ثرة 
عبث الع�بثني، كل مب� اقت�سته له املن��سبة، يف املقدم�ت، واحلوا�سي مم� لو ُجِمَع 

لك�ن ت�أليفً� م�ستقاًل، مع م� يته�م�سون به يف الندوات واملج�ل�ض«.)١)

وم� واجب العلم�ء يف هذا ال�س�أن حتديدا وجت�ه هذه الك�رثة ؟ يجيب عن هذا 
ال�سوؤال ال�سيخ بكر ب�أنه و »مب� اأنَّ احل�ل كذلك، واأنَّ الق�سية م�سريية، ف�لرتاث 
زاد العلم�ء، واإذا ُجِنَح به اإلى غري وجهته، وتواله غرُي اأهله �سقطت قوى العلم�ء 

العلمية واالأدبية، وهذا اإيذاٌن ب�سي�ٍع يف االأمة يف كل تف��سيله�.

يعبث  هكذا،  ُيرتك  اأن  يجوز  ال  واالأهمية،  اخلطورة  غ�ية  يف  االأمر  اأنَّ  ومب� 
الع�بثون، ونحن يف غيبوبٍة و�سدوٍد عن دفع هذا الرتدي االأخالقي.

تلك  َبَج�ْسَتُه  م�  لرتقيع  ينه�سون  ف�إمن�  ب�الإ�سالح،  من�  امل�سلحون  نه�ض  واإذا 
االأقالم النكدة.

املرجع ال�س�بق، �ض 2٩2.  (١(
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

ِجب هذا العبث، وتك�سف حقيقته، وتك�سر  لهذه االأ�سب�ب ال بدَّ من عمل حلوٍل حَتْ
اأنف��سهم، وُترعى من خالله  و تبدد �سملهم، وتكتم  اجُلَن�ة،  �سوكته، و حت��سر 
ة هذا الرتدي، وي�سبط م�س�ر االأمة من  حرمة الرتاث، وُيتخذ موقف يرفع معرَّ

ف احلقَّ من الغ��سبني. ال�سالل والت�سليل، وُيْن�سِ

حرمة  عن  الدف�عي  اجله�د  هذا  يف  والثواب  االأجر  احت�س�ب  ذلك:  وَفْوَق 
 ،- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   - ولر�سوله  هلل،  الن�سح  بذل  يف  غ�ية  وهذا  الرتاث، 
ولكت�به، والأئمة امل�سلمني، وع�متهم، كم� ثبت احلديث بذلك عن النبي - �سلى 

اهلل عليه و�سلم - يف )�سحيح م�سلم( وغريه.

دًا جمموعة طيبًة مب�ركًة  الب�ب، مقيِّ واأطرق  القلم،  ُك  اأحرِّ ذا  اأن�  ه�  وعليه: 
عجل،«  على  النظر  ب�س�ط  على  اأ�سوقه�  الالغية،  هذه  من  الواقية  ال�سبل  من 

وعجلت اإليك ربي لرت�سى » )طه : ٨٤(، ف�إلى ال�سم�ن�ت«)١)

اأن  التي ميكن  العنوان )ال�سم�ن�ت( عر�ض جمموعة من احللول  وحتت هذا 
يقدمه� العلم�ء وي�سرتك فيه� معهم جه�ت حكومية و�سعبية، وهي على ت�سل�سله� 

عنده:

ك�سف . ١ على  َيَتَمْحَور  الرتاث،  عن  اإ�سالمي  موؤمتر  عقد  اإلى  الدعوة 
التحريف واملحرفني.

اإعداد )ميث�ق اإ�سالمي دويل( ُيحفظ مبوجبه ُتراث امل�سلمني عن الع�بثني.. 2

ُم االإنت�ج لتحقيق اأيَّ . ٣ اإ�سدار )جملة( تراقب ثورة االإنت�ج الِطَب�عي؛ َفُيَقوَّ
اأو قدحً�،  اإليه مدحً�  كت�ب، مبيزان العدل واالإن�س�ف، واإعالن م� ينتهي 

فمرحبً� ب�ملن�فحني غرَي خزاي� وال ندامى.

املرجع ال�س�بق، �ض 2٩٣.  (١(
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تكثيف العلم�ء جهودهم بنقد العبث يف الرتاث ت�سريحً� ال تلويحً�، وبي�ن . ٤
ِل من��سبة يف موؤلف�تهم، ودرو�سهم، وحم��سراتهم. ذلك الأوَّ

�ضُّ الرتاث بفعلة �سوء.. 5 َتْخِوْيُل )االدع�ء الع�م( حم�كمة من مَيَ

اإلزام املحققني بذكر تخ�س�س�تهم حتت اأ�سم�ئهم على اأغلفة الكتب، اأم� . ٦
)الدكتور( ففي اأيِّ �سيء ؟!

ْيَح يف . 7 هجُر هذه الطبع�ت ال�سقيمة، وعدم ت�سويقه�: )فدع عنك نهبً� �سِ
حجراته( .

وال . ٨ َوْك�ٍض  بال  ي�ستحقه�  التي  منزلته  ال�سرعي  العلم  َي�ْسُد  مل  من  اإنزال 
�ك يبقى مع ال�سب�كني، والطبيب، والبيطري، وال�سيديل...  �سطط، ف�ل�سبَّ

كذلك، كل �س�نع و�سنعته، وحمرتف وحرفته.

لت�سقط . ٩ كذلك،  �سبيله  ك�ن  م�  وطبع  حتقيق  اإع�دة  اإلى  االأنظ�ر  توجيه 
يعلم  وحينئذ  امليدان.  يف  متَّ�سع  له�  يكون  وال  احل�س�ب،  من  ال�س�بقة 

املن�سفون اأيُّهم� اأزكى حتقيقً�.

مراكز . ١٠ ومتويل  ب�إن�س�ء  امل�سلمني  اأثري�ء  من  والي�س�ر  القدرة  ذوي  ترغيب 
لتحقيق الرتاث على منهج �سليم، وتعطى االأولوية مل� طبع على يد غري اأهله.

١١ - اإدخ�ل هذه اللفتة عن )العبث ب�لرتاث( يف من�هج التعليم اجل�معي، . ١١
ف،  دين حمرَّ اإلى  ال�سريعة  تعود  ال  ويالته�، حتى  الوقوع يف  من  حتذيرًا 

ة التحقيق. وا�ستنه��سً� للهمم بتحقيق ذلك بعد ا�ستكم�ل ُعدَّ

�ر )امل�ست�سرقني( من . ١2 وقبل هذا وبعده املن�داة بكل قوٍة و�سرامة مبنع الكفَّ
ن� الرتاثي املورود لن� بحكم االإ�سالم، ورفع اأيديهم الغ��سبة  �ِض حلقِّ التعرُّ

عنه.)١)

املرجع ال�س�بق، �ض 2٩5 - 2٩٦.  (١(
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

وم� ذكره ال�سيخ من تخويل االدع�ء الع�م حق حم�كمة الع�بثني ب�لرتاث يحت�ج 
اإلى ق�نون �س�رم يقر يف كل بلد اأو على م�ستوى الدول العربية واالإ�سالمية، ولعل 
من  به  معرتف  دويل  ق�نون  وهو  ذلك،  على  يعني  الفكرية  امللكية  حقوق  ق�نون 
اإلى  ح�جة  يف  كله  هذا  ولكن  املتحدة،  االأمم  منظم�ت  ومن  الع�مل،  دول  جميع 

جهة خمت�سة تت�بع وترفع ال�سكوى ني�بة عن االأمة يف تراثه�. 

وال اتفق مع ال�سيخ يف قوله مبنع امل�ست�سرقني من التعر�ض للرتاث ورفع اأيديهم 
اأن  يقت�سين�  االإن�س�ف  تراثن�،  خدمة  يف  جهود  للم�ست�سرقني  ك�ن  فقد  عنه؛ 
نذكره� لهم ون�سكره� وال نكفره�؛ فنحن اأمة العدل واالإن�س�ف، وال يظلم ربك 
اأحدا. والرتاث االإ�سالمي العربي جزء من الرتاث االإن�س�ين الع�م؛ فال ميكنن� 
ونردع  املح�سن  نقبل من  لكن  �سوء،  بغري  فيه  والعمل  له  التعر�ض  من  اأحد  منع 

امل�سيء بكل م� ن�ستطيع، واهلل املوفق.

مهيب�  االأمة  من  العلم�ء  اإلى  الدعوة  بتكرار  كلمته  بكر  ال�سيخ  ختم  وقد 
مغري� وحمذرا ومعلال مل� دع� اإليه، حيث ق�ل: »اأيه� العلم�ء، اإنَّ املن��سدة بهذه 
)وثيقة  فهذه  االإجراءات،  يف  ِبْدعً�  لي�ست  الرتاث  على  الرق�بية  )ال�سم�ن�ت( 
اإليه�  ُي�س�ف  ال  فلم�ذا  املوؤلفني،  حقوق  حفظ  مواده�  ومن  االإن�س�ن(،  حقوق 

حفُظ تراث امل�سلمني ؟!

وهذه )منظمة ال�سحة الع�ملية( و )منظمة حم�ية البيئة( بهدف ا�ست�سالح 
االأبدان، فلم�ذا ال ُيْحَجُر على الع�بثني ب�لرتاث حلم�ية دين االإ�سالم ؟!

وهذه جمعية )الرفق ب�حليوان(، والرفق ب�حليوان، وعدم االإ�س�ءة اإليه، اأَْمٌر 
ك�ن  مل�  لكن  االإ�سالم،  دين  من  ب�ل�سرورة  ومعلوم  الُعقالء،  ِفَطِر  يف  به  ُم�َسلٌَّم 
الك�فر بدين االإ�سالم يعي�ض يف خواء وجف�ف، حتى بلغ من م�ديته وجف�فه تخل�ض 
االبن من والديه، بتحويلهم اإلى مالجئ العجزة، والتلهي ب�حليوان، والغلوِّ فيه، 
حتى  والرتح�ل؛  احِللِّ  يف  ورفيقه  و�سريبه،  واأكيله،  منهم،  الواحد  جلي�ض  فهو 
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اأن�س�أُوا  له، حينئٍذ  االأَليف  ِلَكْلِبِه  امل�ل  ب�أرق�ٍم خي�لية من  اأحدهم  و�سية  �سدرت 
على  يُّْوُر  والطُّ احليوان!  مل�سلحة  ال  اأنف�سهم  حلظوظ  ب�حليوان،  الرفق  جمعية 

اأ�سب�هه� تقع.

�َس�أِن  من  فلي�ض  امل�سلمني،  من خ�سو�سي�ت  ف�إنه  )الكت�ب(  الرتاث:  هذا   � اأمَّ
الك�فرين املب�درة اإلى حفِظ قيم امل�سلمني.

فراآه  �سمعه،  طرَق  اأو  اخلط�ب،  هذا  على  ب�سره  مرَّ  َمٍن  ب�هلل  ُنَن��سد  واالآن: 
نداًء بحٍق، اأو بدا له اأحقُّ منه اأْن يبذل م� يف و�سعه حلم�ية )الكت�ب( من عبث 
اجلن�ة؛ فحم�يته من العبث فيه، وحم�ية االأمة من هذا الغ�ضِّ العلمي والثق�يف، 
واجٌب على ذمة االأمة، كل بقدر م� ي�سعه م�له، وعلمه، وج�هه.... و�سالٌم عليكم 
ال�س�حلني،  الع�ملني، و�سالٌم عليكم يف عب�ده  العلم�ء  االأجالء يف  العلم�ء  اأيه� 
وال  الدين  اأقيموا  و »اأن  الدين.  يوم  اإلى  تراثهم  عن  الذابني  يف  عليكم  و�سالٌم 

تتفرقوا فيه«. واهلل اله�دي اإلى �سواء ال�سبيل«.)١)

ثالثا: واجب عامة المسلمين:

من املوؤكد اأن ع�مة امل�سلمني ي�س�ركون يف جميع م� م�سى من واجب املوؤ�س�س�ت 
�سبق  وقد  واملفكرين،  والدع�ة  واملثقفني  العلم�ء  وواجب  واحلكومية،  الر�سمية 
�سرح ذلك كله مف�سال، واأحببت هن� اأن اأ�سري يف اإيج�ز اإلى بع�ض االأمور ميكن 
والعلم�ء  الر�سمية  املوؤ�س�س�ت  تكملة جلهود  به�  ي�سهموا  اأن  امل�سلمني  للع�مة من 

املتخ�س�سني وغريهم، ومن ذلك:

به� . ١ عبث  التي  الرتاث  كتب  من  املحرفة  الطبع�ت  ن�سر  عن  االمتن�ع 
الع�بثون، ونبه العلم�ء عليه�؛ الأن الع�بثني اإذا ب�رت ب�س�عتهم عند الع�مة 

املرجع ال�س�بق، �ض 2٩7 - 2٩٨. وينظر: اأخط�ر على املراجع العلمية الأئمة ال�سلف، درا�سة متهيدية تهدف   (١(
اإلى املح�فظة على الرتاث العلمي االإ�سالمي والتحذير من العبث به، ال�سيخ عثم�ن عبد الق�در ال�س�يف، 

دار الف�روق، دون ذكر مك�ن الن�سر، ط/١، �سنة ١4١٠ه - ١٩٩٠م.
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

عن  وتوقفوا  خ�سروا  وال�س�أن،  االخت�س��ض  اأهل  لتوعية  االمتث�ل  ب�سبب 
عبثهم؛ اإذ لي�ض �سيء يدفعهم اإلى اال�ستمرار يف عبثهم مثل م� يجدون من 
رواج اأعم�لهم التي اأخرجوه� للن��ض حمرفة غري متقنة. ومن املعروف اأن 
اأم�سى االأ�سلحة يف ن�سر اخلري ومنع ال�سر عموم�،  املق�طعة ال�سعبية من 

وهذا اأمر جمرب م�سهود.

امل�س�ركة ب�الإ�سه�م املمكن يف جمعي�ت حم�ية الرتاث يف كل بلد، بل املب�درة . 2
ن�س�طه�  ا�ستمرار  على  واحلر�ض  براجمه�  ودعم  اإن�س�ئه�  يف  ب�مل�س�ركة 
ال�سحيح؛  الوجه  على  ون�سره  املخطوط  الرتاث  ر�س�لته� يف حم�ية  الأداء 
الكتب  ومع�ر�ض  والندوات  املح��سرات  خالل  من  وذلك  به.  النفع  ليعم 
العلم�ء،  اإليه�  اأ�س�ر  التي  ال�سحيحة  والن�سرات  الطبع�ت  على  ب�لداللة 
زمن  يف  والوقتية،  امل�دية  اإمك�ن�ته  ح�سب  كل  وتوزيعه�،  منه�  وال�سراء 
اأ�سبح لو�س�ئل االإعالم احلر وال�سعبي وو�س�ئل التوا�سل االجتم�عي �سطوة 
اأكرب من �سطوة و�س�ئل االإعالم الر�سمية؛ لذا اأ�سبح من ال�سروري تب�دل 
)في�سبوك  احلديثة  التوا�سل  قنوات  خالل  من  املج�ل  هذا  يف  املعلوم�ت 
الطبع�ت  عن  واالخت�س��ض  العلم  اأهل  كالم  بن�سر  وات�س�ب(،  و  وتويرت 
ال�سليمة القومية، والتحذير من الطبع�ت ال�سقيمة التي عبث به� الع�بثون 

من اأدعي�ء التحقيق ودور الن�سر املعتدية.

املخطوط�ت . ٣ على  احلف�ظ  يف  االأمة  برتاث  العن�ية  امل�سئولني  مط�لبة 
ميكن  من  فمن��سدة  �سحيحة،  �سورة  يف  ن�سره�  اإلى  وال�سعي  ورع�يته� 
ال  اأثر  له  املج�ل،  هذا  بجهودهم يف  واالإ�س�دة  وحثهم  بذلك  اإليه  الو�سل 
واال�ستج�بة  واالهتم�م،  العن�ية  وزي�دة  جهودهم  ا�ستمرار  على  يخفى، 
من  للع�بثني  الرادعة  االأنظمة  و�سع  واالخت�س��ض يف  العلم  اأهل  لطلب�ت 

اأفراد ودور. واهلل املوفق. 



٦٦

خاتمة: 
ت�ريخه وم�سريته . ١ البحث يف  الق�سري مع مو�سوع هذا  التطواف  بعد هذا 

م�  التي  م�سكالته  مع  ثم  وم�سطلح�ته،  واأفك�ره  م�س�مينه  ثم  واأعالمه، 
اإلى  اأ�سل  اآلي�ت عالجه و�سوابطه�،  واأخريا مع  اليوم،  اإلى  يواجهه�  زال 

خ�متته؛ الأ�سجل �سيئ� من نت�ئجه التي انتهى اإليه�، فمن ذلك:

العلم�ء . 2 من  اأجي�ل  فيه  اأفنى  عريق  تراث  املخطوط  اللغوي  الرتاث 
اأعم�رهم، وعمل على حم�يته ون�سره والدف�ع عنه وحفظه ورع�يته اأجي�ل 
اأخرى من عرب وم�سلمني من غريهم وم�ست�سرقني؛ فك�ن له علمه امل�ستقل 

واأعالمه وخرباوؤه؛ فال من��ض من ا�ستمرار اجلهود فيه.

من زمن لي�ض ب�لق�سري ا�ستوى علم املخطوط�ت وحتقيقه� ون�سره� علم� . ٣
اأ�سوله وقواعده و�سوابطه ومراجعه التي كرثت حتى ف��ست  متك�مال له 
اجلهد  هذا  يوازي  عملي  تطبيقي  جهد  من  بد  فال  ب�أخرة؛  احل�جة  عن 

التنظريي الكبري؛ بحم�ية املخطوط اللغوي من العبث به.

ون�سره . ٤ الرتاث  حتقيق  جم�ل  اإلى  ت�سرب  احلديث  الن�سر  بداي�ت  منذ 
جم�ع�ت من اأدعي�ء التحقيق، ودور ن�سر اأ�س�ست على االأطم�ع ال�سخ�سية 
يف احل�سول على اأكرب قدر من االأرب�ح امل�دية دون اأدنى التزام ب�ملع�يري 
التي  واخلربات  واملع�رف  ال�سرورية،  املهنية  واالأخالق  الالزمة  العلمية 
ال غنى عنه� ملن يعمل يف هذا املج�ل؛ وعلى الرغم من اجلهود املبذولة 
من  اأيديهم  على  واالأخذ  ال�سنع�ء  جرائمهم  عن  هوؤالء  لكف  وهن�ك  هن� 
فوجب  يوم؛  بعد  يوم�  الراقع  على  يت�سع  اخلرق  زال  م�  فيه�،  التم�دي 
البغ�ة  اإ�س�فية و�سوابط حديثة ق�درة على ردع  اأخرى  اآلي�ت  البحث عن 

عن تراث االأمة اليوم.
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كثرية . 5 املخطوط  �سبه  اأو  املخطوط  اللغوي  الرتاث  على  االعتداء  �سور 
وزاد  الع�سر،  هذا  يف  وتنوعت  كرثت  املعتدين  اأ�سن�ف  وكذلك  متنوعة، 
البالء وعمت ال�سكوى من اأهل العلم واحل�دبني على الرتاث عموم�؛ فك�ن 
كفيلة  �سوابط  وو�سع  واآلي�ته،  اأ�س�ليبه  وحتديث  العالج  تنويع  من  بد  ال 
املرجو  ثم�ره�  فتوؤتي  املطلوب؛  الوجه  على  مه�مه�  االآلي�ت  تلك  ب�أداء 

بتوفيق اهلل وعونه وتي�سريه.

اجلهود . ٦ مع  والثق�فية  والفكرية  العلمية  اجلهود  تك�تف  من  من��ض  ال 
احلكومية الر�سمية واجلهود ال�سعبية التع�ونية حتى ميكنن� حم�ية تراثن� 

من عبث الع�بثني، واأطم�ع الط�معني وحتريف املدعني. واهلل املوفق.

ويف اخلت�م اأو�سي كل من له �سلة مب��سرة اأو غري مب��سرة بهذه الق�سية . 7
حلم�ية  اجلميع  بني  الك�مل  والتع�ون  الت�م  التن�سيق  اإلى  اجل�د  ب�ل�سعي 
الع�بثني عنه، من خالل  ومنع عبث  ال�سحيح  الوجه  ون�سره على  الرتاث 
االآلي�ت وال�سوابط املف�سلة يف املبحث الث�لث من هذا البحث املخت�سر، 

واهلل وحده امل�ستع�ن.
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مصادر البحث ومراجعه :
القراآن الكرمي.. ١

االأبي�ت امل�سكلة االإعراب )ينظر: كت�ب ال�سعر، االآتي(.. 2

اإلى . ٣ تهدف  متهيدية  درا�سة  ال�سلف،  الأئمة  العلمية  املراجع  على  اأخط�ر 
ال�سيخ  به،  العبث  والتحذير من  االإ�سالمي  العلمي  الرتاث  املح�فظة على 
عثم�ن عبد الق�در ال�س�يف، دار الف�روق، دون ذكر مك�ن الن�سر، ط/١، 

�سنة ١4١٠هـ - ١٩٩٠م. 

بهجت . ٤ حممد  حتقيق  ال�سويل،  يحيى  بن  حممد  بكر  اأبو  الكت�ب،  اأدب 
االأثري، املطبعة ال�سلفية مب�سر، الق�هرة، ط/١، ١٣٤١هـ.

اأ�سول كت�بة البحث العلمي وحتقيق املخطوط�ت، د. يو�سف عبد الرحمن . 5
املرع�سلي، دار املعرفة، بريوت - لبن�ن، ط/١، ١٤2٤هـ -٢٠٠4م.

�س�كر . ٦ اآل  اهلل  االأ�ست�ذ حممد عبد  العبث )جمموعة مق�الت  اأوقفوا هذا 
حول الرتاث، من�سورة مبوقع ملتقى اأهل احلديث، على الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19860

عبد . 7 بن  اهلل  عبد  اأ.د.  االأمثل،  والنهج  الواقع  بني  املخطوط�ت  حتقيق 
الرحيم ع�سيالن، الكت�ب ال�س�بع من �سل�سلة مطبوع�ت مكتبة امللك فهد 

الوطنية، الري��ض، ط/١، �سنة ١٤١5هـ - ١٩٩٤م.

الرتاث املخطوط، دليل ببليوجرايف ب�الإنت�ج الفكري العربي، اأ.د. حممد . ٨
فتحي عبد اله�دي، مركز توثيق الرتاث احل�س�ري والطبيعي ب�الإ�سكندرية، 

ط/١، �سنة ٢٠٠٩م. 
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التي ت�سدره� . ٩ االأمة  �سل�سلة كت�ب  الع��سر يف  الكت�ب  الرتاث واملع��سرة، 
اإدارة املح�كم بدولة قطر، اأ. عمر عبيد ح�سنة، ط/١، ١٩٩٤م.

الدر ال�سون يف علوم الكت�ب املكنون، لل�سمني احللبي، حتقيق اأ.د. اأحمد . ١٠
حممد اخلراط، دار القلم بدم�سق، ط/٣، ١٤٣2هـ - ٢٠١١م. )مق�ل يف 
الرتاث،  على  �سالم  بعنوان:  ع�سر،  احل�دي  املجلد  �سمن  الكت�ب،  نه�ية 

قراءة يف اأوراق ف�سيحة علمية(.

الرابعة . ١١ الر�س�لة  زيد،  اأبو  اهلل  عبد  بن  بكر  ال�سيخ  الرتاث،  على  الرق�بة 
�سمن ر�س�ئل املجموعة العلمية، دار الع��سمة للن�سر والتوزيع ب�لري��ض - 

ال�سعودية، ط/١، ١٤١٦هـ.

القراءات الع�سر املتواترة، يف ه�م�ض القراآن الكرمي، علوي بن حممد بن . ١2
اأحمد بلفقيه، ب�إ�سراف ال�سيخ كرمي الراجح، دار امله�جر للن�سر والتوزيع، 

ب�ملدينة املنورة، ط/٤، ع�م ١٤25هـ - ٢٠٠4م.

موقع . ١٣ يف  اإلكرتونية  ن�سخة  اجلرج�ين،  علي  ال�سريف  التعريف�ت،  كت�ب 
مكتبة امل�سك�ة ال�سبكية، على الرابط: 

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.

php?s=&threadid=32029#gsc.tab=0

كت�ب ال�سعر )اأو االأبي�ت امل�سكلة االإعراب( الأبي علي الف�ر�سي، حتقيق د. . ١٤
حممود حممد الطن�حي، مكتبة اخل�جني ب�لق�هرة، ط/١، ع�م ١4٠٨هـ 
- ١٩٨٨م. مق�ل: م�ذا يلقى االأك�بر من االأ�س�غر ؟، �سمن املجلد االأول، 

�سمن حتقيقه للكت�ب(.

ل�س�ن العرب، حممد بن منظور االإفريقي امل�سري، دار �س�در، بريوت - . ١5
لبن�ن، ط/٣، �سنة ١٩٦٨م.
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املن�ر . ١٦ دار  اخلراط،  حممد  اأحمد  الن�سو�ض،  حتقيق  يف  حم��سرات 
للطب�عة والن�سر والتوزيع، دم�سق، ط/2، ١4٠4هـ-١٩٨٤م. 

مدخل اإلى ت�ريخ ن�سر الرتاث العربي، د. حممود حممد الطن�حي، مكتبة . ١7
اخل�جني مب�سر، الق�هرة، ط/١، �سنة ١٩٨٤م.

مق�ل . ١٨ ب�النقرا�ض،  مهددة  العربي  والرتاث  والفكر  الت�ريخ  م�س�در 
للدكتور حممد عبد اهلل اآل زلفة، ب�سحيفة )اجلزيرة( ال�سعودية، العدد 

)١5٤١5( بت�ريخ ٢٠�سفر ١٤٣٦هـ - ١2/ ١2/ ٢٠١4م، على الرابط: 

http://www.al-jazirah.com/2014/20141212/ar9.htm#

الكت�ب، . ١٩ من  لعدد  مق�الت،  جمموعة  املخطوط�ت،  حتقيق  يف  مق�الت 
للمكتب�ت  )مدارات  موقع  يف  احلربي،  حممد  �سعود  اأ.  ون�سره�  جمعه� 

واملعلوم�ت وتقني�ته�، على الرابط: 

 http://www.mdarat.net/vb/showthread.php?t=1156

الرتاث . ٢٠ يف  �سفح�ت  الطن�حي،  حممد  حممود  الدكتور  العالمة  مق�الت 
الب�س�ئر  دار  الطن�حي،  حممد  د. حممود  واالأدب،  واللغة  والرتاجم 

االإ�سالمية مب�سر، الق�هرة، ط/١، �سنة ١٤22 - ٢٠٠٢م.

التع�مل مع الرتاث العربي االإ�سالمي، . 2١ منهجية حممد ع�بد اجل�بري يف 
بحث الدكتور جميل حمداوي، ن�سره يف موقع األوكة، على الرابط: 

http://www.alukah.net/literature_language/0/41145/#ixzz3OUp1yevh
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 الفصل الثاني

مواقع المخطوطات العربية على الشــبكة 
العالميــة )وصف  وتحليل(

د. خالد بن أحمد بن إسماعيل األكوع*
• أستاذ اللغويات المساعد- جامعة أم 	

القرى- المملكة العربية السعودية

ملخص الدراسة
الع�ملية،  ال�سبكة  على  العربية  املخطوط�ت  واقع  لك�سف  الدرا�سة  هذه  ق�مت 
اأجنبية،  اأو  عربية  ك�نت  �سواء  تعر�سه�،  التي  املواقع  ا�ستق�س�ء  اإلى  و�سعت 
م�ستخدمة اأ�سهر حمرك�ت البحث، ومقت�سرة على اللغتني العربية واالإجنليزية.

عر�ض  يف  متخ�س�سً�  موقعً�  وثم�نني  اأربعة  حت�سي  اأن  الدرا�سة  وا�ستط�عت 
واقعه�،  لك�سف  وحتليله�  بو�سفه�  وق�مت  ال�سبكة،  على  العربية  املخطوط�ت 

وتقييمه�، �سعيً� مل�س�عدة الب�حث عن املخطوط�ت العربية يف الو�سول اإليه�.

وتكونت من ثالثة فصول:

منه�  مواقع،  ع�سرة  والتحليل  ب�لو�سف  االأّول  ف�سله�  يف  الدرا�سة  تن�ولت 
الذي  الث�ين  الف�سل  عن��سر  فهم  للق�رئ  كت�بي، ميهد  ب�أ�سلوب  اأجنبية  خم�سة 
�سمل جميع املواقع التي ظهرت على ال�سبكة ب�لو�سف والتحليل يف �سورة جدول 

تو�سيحي يتكون من العن��سر الت�لية:

ا�سم املوقع.. ١
رابط املوقع.. 2
لغة املوقع.. ٣

مقر املوقع.. ٤
عدد املخطوط�ت. . 5
اإمك�نية القراءة.. ٦
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اإمك�نية التحميل.. 7
عر�ض جزئي اأو ك�مل. . ٨
ذكر م�سدر املخطوطة.. ٩

وجود فهر�سة.. ١٠
مالحظ�ت.. ١١

ويف الف�سل الث�لث ا�ستعر�ست الدرا�سة امل�س�ريع املخت�سة بحفظ املخطوط�ت 
على ال�سبكة الع�ملية والتي ات�سح من خالل البحث اأنه� مل تتج�وز اأربعة م�س�ريع، 
ن�سبته )١٠%)  تتج�وز  ال  ال�سبكة  على  املرفوع  اأن حجم  اإلى  الدرا�سة  وخل�ست 

مم� هو موجود من املخطوط�ت العربية.

عنوان الدرا�سة

)مواقع املخطوط�ت على ال�سبكة الع�ملية)

)و�سف وحتليل)

مكون�ت الدرا�سة:

املقدمة.. ١
اأهداف الدرا�سة.. 2
فر�سي�ت الدرا�سة.. ٣

الدرا�س�ت ال�س�بقة.. ٤
م�سكالت الدرا�سة .. 5
منهج الدرا�سة .. ٦

الف�سل االأول: و�سف وحتليل كت�بي لع�سرة مواقع َتْعِر�ُض املخطوط�ت العربية.

التي  املواقع  تو�سيحي جلميع  �س�مل يف جدول  و�سف وحتليل  الث�ين:  الف�سل 
البحث  ت�أريخ  حتى  واالإجنليزية  العربية  ب�للغة  العربية  املخطوط�ت  تعر�ض 

.)٢٠١5(

الف�سل الث�لث: م�س�ريع خمت�سة بحفظ املخطوط�ت على ال�سبكة الع�ملية.

اخل�متة: وفيه� النت�ئج والتو�سي�ت .
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المقدمة
احلمد هلل رب الع�ملني حمدًا يليق بجالله وعظيم �سلط�نه، وال�سالة وال�سالم 
على ر�سوله حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، و�سح�بته، واأتب�عه، واإخوانه اإلى يوم 

الدين .

وبعد ف�إن االإن�س�ن حر�ض على تدوين اأحداثه وم�آثره منذ ر�سمه على جدران 
حتى  االأ�سج�ر،  وحل�ء  وال�ّسعف  وامل�سالت،  االأحج�ر  على  الكت�بة  ثم  الكهوف، 
ظهور الورق ثم اكت�س�ف طرق الطب�عة احلديثة يف القرن الث�لث ع�سر للهجرة، 
ميثل  الأنه  الورق؛  على  طب�عته  ب�إع�دة  حفظه  وجب  خمطوًط�  قبله�  م�  َفُعدَّ 
تراكمية  االإن�س�نية  ف�حل�س�رة  ح�س�رات،  اأثره�  على  ق�مت  اإن�س�نية  ح�س�رة 
ق�م اآخره� على اأ�س��ض اأوله�، واحل�س�رة الغربية الع�ملية اعتمدت على �س�بقته� 
العربية االإ�سالمية، ولكونه� م�دية فقد نقلت عن �س�بقته� م� ين��سبه� عن طريق 
املكتب�ت  داخل  واالأرفف  ال�سن�ديق  حبي�ض  املخطوط  من  كثري  وبقي  الرتجمة، 

اخل��سة والع�مة وامل�س�جد واالأديرة متفرقً� يف الع�مل.

علين�  لزامً�  اأ�سبح  واالإنرتنت،  الكمبيوتر  وظهور  التطور  �سنن  مع  ومت��سيً� 
مع�سر العرب حفظ تراثن�، وم� اأهمل من علومن� بجمعه واإدخ�له يف الكمبيوتر، 

ثم رفعه على ال�سبكة لي�سهل الو�سول اإليه، وحتقيقه ون�سره ل�سريحة اأو�سع.

بعمل  والعربية  الع�ملية  املكتب�ت  العربية ق�مت كثري من  والأهمية املخطوط�ت 
على  واقعه�  معرفة  اإلى  درا�ستن�  و�سعت   . الع�ملية  ال�سبكة  على  لعر�سه�  مواقع 
به� مب�  الع�رفون  يقدره  الذي  املوجود  املرفوع منه� مق�رنة مع  ال�سبكة، وحجم 
لى  والِبِ التلف  اأكرثه�  على  يخ�سى  عربية)١)،  خمطوطة  ماليني  ثالثة  عن  يزيد 
نتيجة االإهم�ل، ففي الهند مثاًل )55( األف خمطوطة عربية مل تفهر�ض اإال بخط 

درا�س�ت وبحوث يف اللغة واالأدب، د. حممود الطن�حي، دار الغرب االإ�سالمي، بريوت لبن�ن، ط١، ٢٠٠٢م    (١(
�سفحة احل��سية ) 2 / 7١2 (.
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ملعرفة  �سبيل  ال  فهذه  اأ�ساًل)١)،  تفهر�ض  مل  خمطوطة  األف   )١2( ومنه�  اليد، 
مك�نه� ف�ساًل عن رفعه� اإلى ال�سبكة الع�ملية.

أهداف الدراسة:

ك�سف واقع املخطوط�ت العربية على ال�سبكة الع�ملية .. ١

وحتليل . 2 وو�سف  العربية  املخطوط�ت  تعر�ض  التي  املواقع  ا�ستق�س�ء 
حمتواه� .

م�س�عدة الب�حث عن املخطوط�ت العربية يف ال�سبكة للو�سول اإليه� .. ٣

تقييم مواقع املخطوط�ت العربية بن�ًء على املحتوى املخطوط وم� يخدم . ٤
الب�حث .

أسئلة وفرضيات الدراسة:

• اأكرث 	 اأو  اأخرى،  لغة  اأو  العربية،  ب�للغة  املخطوط  املوقع حمتواه  يقدم  هل 
من لغة ؟

• هل ي�سرح املوقع مبقره، ومن�س�أه، وم�سدر حمتواه املخطوط ؟	

• على 	 املرفوع  يتط�بق  وهل  ؟،  املخطوط  حمتواه  بعدد  املوقع  ي�سرح  هل 
االإنرتنت مع م� �سرح به فعاًل ؟

• ال 	 اأو  لكليهم�  اأو  للمحتوى  والتحميل  القراءة  اإمك�نية  املوقع  يتيح  هل 
يتيحهم� ؟ وكيف نح�سل عليه ؟

• هل يعر�ض املوقع ك�مل املحتوى، اأو جزًءا منه، اأو ال يعر�ض �سيئً� ؟	

• هل يقدم املوقع فهر�سً� للمحتوى املخطوط ؟، وم� لغته ؟	

• هل توجد مالحظ�ت على املوقع ؟، وم� نوعه� ؟	

ط�هر حي�ت، مق�ل )املخطوط�ت العربية يف الهند( �ض١، موقع )ويكيبيدي�( املو�سوعة احلرة، عنوان   (١(
.[ar.m.wikipedia.org] الرابط
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الدراسات السابقة:

وجوه،  يف  معه�  وتختلف  وجه،  يف  معه�  تتفق  درا�ست�ن  الدرا�سة  هذه  �سبقت 
اأ�سبقهم� يف ع�م ٢٠١١م، واالأخرى يف ٢٠١٣م، وهذه يف ٢٠١5م، وجميعه� تكّمل 
د  دُّ وجَتَ الزمني،  ت�أريخه�  االأخرى بحكم  اإحداه� على  وت�ستدرك   ،� بع�سً بع�سه� 

وت�س�رع املواقع واملحتوي�ت.

1. الدراسة األولى )2011( 

درا�سة  االإنرتنت(  �سبكة  على  املخطوط  العربي  الرقمي  )املحتوى  بعنوان 
واملخطوط�ت  املعلوم�ت  تكنولوجي�  اأ�ست�ذ  اأحممد  موالي  د.  اأجراه�  تقييمية، 

بق�سم علم املكتبة بج�معة وهران ب�جلزائر)١).

على  املخطوط  العربي  للمحتوى  العربية  املواقع  على  الدرا�سة  هذه  اأجريت 
رقمية  مكتب�ت  بني  م�  موقعً�  وع�سرين  واحد  ب�ختي�ر  وذلك  االإنرتنت،  �سبكة 
خ��سة  مواقع  اإلى  اإ�س�فة  وطنية  اأو  ج�معية  رقمية  ملكتب�ت  ت�بعة  للمخطوط�ت 

ب�ملخطوط�ت العربية.

كم�  وهو   )temesis( التقييم  �سبكة  املحتوى  تقييم  يف  الب�حث  وا�ستخدم 
يقول: )موقع يهتم بتقييم مواقع الويب بوا�سطة موا�سف�ت وتقني�ت يعتمده� يف 
التي مت  ب�ملوقع  املعطي�ت اخل��سة  اإعط�ئه  النت�ئج مب��سرة عند  احل�سول على 

جتميعه�()2).

موالي اأحممد، عنوان البحث )املحتوى الرقمي العربي املخطوط على �سبكة االنرتنت، درا�سة تقييمية(،   (١(
.[http://googl/ktaobb] :وهران اجلزائر يف ع�م )٢٠١١م(، مرفوع على االنرتنت على الرابط الت�يل

املرحع ال�س�بق، �ض )١٠(.  (2(



٧٦

مالحظات على الدراسة:

يتن��سب مع تقييم املحتوى املخطوط؛ . ١ ا�ستخدامه� �سبكة تقييم املواقع ال 
الأنه� ع�ّمة ب�ملواقع االإلكرتونية وم�دية فموؤ�سراته� كم� يقول: »له� عالقة 
هو  واإمن�  جت�ريً�  لي�ض  املكتب�ت  ومواقع  التج�رية،  االقت�س�دية  ب�ملواقع 
الدرا�سة غري مطبقة  الواردة يف عينة  املوؤ�سرات  موقع خدم�تي، فمعظم 
 (temesis( اإلى عمومية تقنية املحتوى يف معي�ر اخلدم�ت، وهذا راجع 

وعدم اخت�س��سه�«.

والت�سميم، . 2 الروؤية،  فعن��سره هي  �سكلي  املواقع  تقييم  املطبق يف  املعي�ر 
على  يحتوي  موقع  بني  يفرق  ال  واالأخري  واملحتوى،  واخلدم�ت،  والتقنية، 

خم�ض خمطوط�ت اأو األف خمطوطة، وال يقيمه� اإن ك�نت جم�نية .

اأخب�ر . ٣ اأو  مكتب�ت  اأ�سدرته�  كتب  من  املواقع  بع�ض  عن  املعلوم�ت  اأخذ 
اأو م�س�ريع د�سنت ع�م ٢٠١١ ومل تعمل حتى  االإن�س�ء  �سحفية ملواقع قيد 

االآن ٢٠١5، ومث�ل ذلك موقع )مكتبة االأزهر الرقمية( .

ق�ل يف درا�سته ملوقعه� )ومل ن�ستطع اإخ�س�ع هذا املوقع ح�ليً� للتقييم الأنه 
غري متوفر على �سبكة االإنرتنت اأو مت تغيري عنوانه()١).

2. الدراسة الثانية )2013( 

درا�سة  االإنرتنت()2)  �سبكة  على  العربية  املخطوط�ت  مواقع  )تقييم  العنوان 
ق�سم  االآداب  كلية  ق�بو�ض،  ال�سلط�ن  ج�معة  البو�سعيدي،  ن�دية  د.  مرتية،  ويبو 

درا�سة املعلوم�ت .

املرجع ال�س�بق ) ١١ (.  (١(
د. ن�دية البو�سعيدي، عنوان البحث ) تقييم املخطوط�ت العربية على �سبكة االنرتنت ( ع�م ) ٢٠١٣ (م،   (2(

.[http://googl/s4hljg] م�سقط ُعم�ن، مرفوع على االنرتنت على الرابط
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المالحظات على الدراسة:

• اقت�سرت هذه الدرا�سة على اأربعة مواقع عربية فقط، وا�ستبعدت املواقع 	
التج�رية التي تهتم ببيع املخطوط�ت مبق�بل م�دي.

وب�سبب ِقلَّة العينة واال�ستبع�د التع�سفي للمواقع التج�رية ج�ءت نت�ئج البحث 
مهلهلة وغري معربة عن واقع املخطوط�ت العربية على �سبكة االإنرتنت.

مشكالت الدراسة:

اإع�دة . ١ يتطلب  مم�  الن�سطة،  املواقع  يف  وحدوثه�  املعلوم�ت  جتدد  ت�س�رع 
النظر واملراجعة املتكررة له�.

يف . 2 عنه�  املعلن  االإجنليزية  ب�للغة  االأجنبية  املواقع  بع�ض  التزام  عدم 
االأمل�نية  اأو  ب�لفرن�سية  ال�سرح  ثم  ب�الإجنليزية  العن�وين  فتجد  املواقع، 

وغريه�.

تتقيد . ٣ ال  واالإجنليزية(  )العربية  ب�للغتني  معلوم�ته�  تعر�ض  التي  املواقع 
اأكرثه� ب�لرتجمة الك�ملة، وتفقد كثريًا من املعلوم�ت يف اإحدى اللغتني.

بع�ض املواقع حتتوي على عدد كبري من املخطوط�ت االإلكرتونية ال تذكر . ٤
عدده� وال ترّقمه� ب�سكل ي�سمح لن� بح�سره�.

منهج الدراسة:

واملنهج  امل�سحي،  املنهج   : هم�  منهجني  ا�ستخدام  الدرا�سة  طبيعة  اقت�ست 
الو�سفي.

املنهج امل�سحي : ا�ستخدم يف ا�ستق�س�ء وح�سر املواقع العربية واالأجنبية . ١
حمرك�ت  اأ�سهر  طريق  عن  وذلك  العربية،  املخطوط�ت  تعر�ض  التي 
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 Arabic( وب�الإجنليزية )البحث ب��ستخدام عب�رتي )املخطوط�ت العربية
.)menuscript

املخطوط�ت . 2 تعر�ض  التي  املواقع  و�سف  يف  ُا�ستخدم  الو�سفي:  املنهج 
يف  عنه�  ُكتب  م�  ال  حمتوي�ته�  على  اعتم�ًدا  بي�ن�ته�  وحتليل  العربية، 
الكتب اأو ال�سح�فة، ومت بوا�سطته التحقق من املحتوى املخطوط بن�ًء على 

املرفوع على ال�سبكة ال م� يزعمه املوقع.

وللتحقق من عدد املخطوط�ت اأو اإح�س�ء م� مل يذكر املوقع عدده، ق�م الب�حث 
ب��ستخدام برن�مج اإك�سل يف اإجراء عملية ح�س�بية، هي : تنزيل عدد املخطوط�ت 

يف ال�سفحة االأولى × عدد ال�سفح�ت االإجم�يل = عدد خمطوط�ت املوقع.

حدود الدراسة:

ب�للغتني  العربية  املخطوط�ت  تعر�ض  التي  املواقع  على  الدرا�سة  اقت�سرت 
العربية واالإجنليزية والتي تظهر على حمرك�ت البحث امل�سهورة.

الفصل األول:
)و�سف وحتليل كت�بي لع�سرة مواقع خمطوط�ت عربية على ال�سبكة الع�ملية(

مكتبة امللك عبداهلل بج�معة اأم القرى :. ١

من  يتفرع  االإلكرتوين  وموقعه�  القرى  اأم  ج�معة  مقره�  �س�ملة  مكتبة  هي 
خالل  ومن  العربية،  ب�ملخطوط�ت  خ��ض  ق�سم  على  حتتوي  اجل�معة،  موقع 
بت�أريخ  ٨١٤5 خمطوطة  ر�سد  االأولى مت  للمرة  االإلكرتوين  املكتبة  ملوقع  زي�رتن� 
١٤٣٦/2/١٣ هـ، وعند زي�رتن� للموقع للمرة الث�نية بت�أريخ ١٤٣٦/2/٣٠ هـ، مت 
مالحظة اأن عدد املخطوط�ت االإلكرتونية ب�ملوقع متت زي�دته بعدد 7٤ خمطوطة 
٨2١٩ ثم�نية اآالف ومئتني وت�سعة ع�سر األف  لي�سبح جمموع املخطوط�ت الكلي 
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خمطوطة، والزي�دة يف عدد املخطوط�ت ت�سري اإلى املجهود الذي تقوم به املكتبة 
ب�سكل دوري الأر�سفة املخطوط�ت التي لديه�.

اإم�  اإلى خمطوطة حمددة ب�ملوقع لديه خي�ران:  وعند رغبة الب�حث الو�سول 
ت�سفح فهر�ض املخطوط�ت والبحث اليدوي عنه�، اأو ي�ستطيع بكل �سهولة كت�بة 
يف  وتخ�سي�سه  البحث  خ�نة  يف  موؤلفه�  ا�سم  اأو  املخطوطة،  عنوان  من  جزٍء 

املخطوط�ت ليح�سل عليه�. 

�سفحة   ١2 تعر�ض  املكتبة  اأن  املخطوط�ت  عن  الب�حث  تواجه  التي  وامل�سكلة 
على  وللح�سول  خمطوطة،  كل  من  املوقع  طريق  عن  اإلكرتوني�  للت�سفح  فقط 
املخطوطة الك�ملة يجب  على الب�حث اأن يتوا�سل مع اإدارة املكتبة لطلب ن�سخة 

اإلكرتونية من املخطوطة يف اإ�سطوان�ت رقمية.

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

ب�سكل  املخطوط�ت  جلميع  والقراءة  الت�سفح  ميكن 
للقراءة  ١2 �سفحة  يتم عر�ض  املكتبة بحيث  حمدود يف 
خم�س�ض  برن�مج  يوجد  وال  خمطوطة،  كل  من  فقط 
ملف  ب�سيغة  فقط  تعر�ض  اإمن�  وت�سفحه�،  لقراءته� 

PDF وميكن حتميله� اأثن�ء القراءة.

املخطوط�ت عدد املخطوطات: عدد  اأن  فوجدن�  مرتني  املكتبة  موقع  زرن� 
عدد  زي�دة  متت  اإذ  االإلكرتوين،  املوقع  لدى  زي�دة  يف 
املخطوط�ت بـ 7٤ خمطوطة لي�سبح عدد املخطوط�ت يف 

املوقع هو ٨2١٩ خمطوطة.

عر�ض جزئي �أو 
ك�مل:

فقط  ويعر�ض  ك�مل  ب�سكل  املخطوط�ت  عر�ض  يتم  ال 
اثنتي ع�سرة �سفحة من كل خمطوطة.
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م�سدر 
املخطوطة:

املحتوى الرقمي يف املوقع االإلكرتوين للمكتبة مت احل�سول 
عليه عن طريق اأر�سفة خمزون املكتبة من املخطوط�ت، 

وم�سورات )م�يكروفيلم( عن مكتب�ت اأخرى.

يف �لفهر�سة: املخطوطة  عن  ك�فية  معلوم�ت  يقدم  ال  املوقع 
ون��سخه�  املخطوطة  عنوان  على  يقت�سر  اإذ  الفهر�سة، 
وعدد  املخطوطة  وت�سنيف  املكتبة  يف  املخطوطة  ورقم 
يف  الفهر�سة  كيفية  يو�سح  الت�يل  واملث�ل  ال�سفح�ت، 

املوقع والبي�ن�ت املعرو�سه:-
ر�س�لة يف م�هية ال�سالة عنوان املخطوطة: 

ن��سخ املخطوطة:  ابن �سين�، احل�سني بن عبد اهلل بن 
�سين�، الرئي�ض، ٣٧٠ - ٤2٨ هـ.

رقم املخطوطة: ١5257-7
ت�سنيف املخطوطة: الفقه الع�م

عدد �سفح�ت املخطوطة: 5
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املو�سح يف مالحظ�ت: املخطوط�ت  بع�ض  اأن عدد �سفح�ت  مت مالحظة  
الفهر�سة غري دقيق، مثال: خمطوطة رقم »١5257-٨« بعنوان 
٤ �سفح�ت  اأنه� حتتوي على  اإثب�ت النبوات، مذكور  ر�س�لة يف 
لكل خمطوطة، متت  ١2 �سفحة  يعر�ض  املوقع  اأن  ومب�  فقط، 
املعرو�سه  ال�سفح�ت  عدد  من  للت�أكد  املخطوطة  هذه  زي�رة 
للت�سفح االإلكرتوين، فك�ن العدد ١2 �سفحة، وهي مكررة الأن 
طريقة عر�ض املكتبة، يقدم اأربع �سفح�ت من املقدمة، واأربع 

�سفح�ت من الو�سط، واأربع من االأخري .
يجب  حمددة،  ملخطوطة  مرقمنة  ن�سخة  على  وللح�سول 
املخطوطة  رقم  وتقدمي  اجل�معة  يف  املكتبة  مقر  زي�رة 
اإ�سطوان�ت رقمية وال  املكتبة يف  املطلوبة و�سوف تقدمه� 

حتمله� على املوقع .

مكتبة ج�معة امللك في�سل :. 2

املكتب�ت  �سوؤون  عم�دة  من  متفرعة  مكتبة  هي  في�سل  امللك  ج�معة  مكتبة 
بج�معة امللك في�سل يف االأح�س�ء ب�ململكة العربية ال�سعودية، وحتتوي هذه املكتبة 
طريق  عن  بجمعه�  املكتبة  ق�مت  التي  العربية  ب�ملخطوط�ت  خ��ض  ق�سم  على 
�سراء بع�سه�، واحل�سول على بع�سه� االآخر كهداي� من جه�ت داخلية وخ�رجية، 
فئة  على ح�سب  ومق�سمة  مفهر�سة   ،٤٦5١ املوقع  العربية يف  املخطوط�ت  وعدد 

املخطوطة مثل التف�سري وعلوم القراآن واالأدب وال�سعر والعقيدة ... اإلخ. 

ومن النق�ط ال�سلبية للمكتبة هي تخ�سي�ض املحتوى الرقمي ملن�سوبي اجل�معة 
هذه  حمتوى  على  االطالع  ميكن  »ال  الت�لية  ب�لر�س�لة  الزائر  ويواجه  فقط، 
غري  املكتبة  يجعل  وهذا  في�سل«،  امللك  ج�معة  من�سوبي  قبل  من  اإال  ال�سفحة 

مت�حة للع�مة.
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�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

املكتبة الرقمية بج�معة امللك في�سل ال تعر�ض اأيَّ 
حمتوى رقمي للزوار من  خ�رج اجل�معة.

ج�معة عدد املخطوطات: مكتبة  يف  املخطوط  للمحتوى  الكلي  العدد 
امللك في�سل بن�ء على االأرق�م يف املوقع هو ٤٦5١.

املحتوى عر�ض جزئي �أو ك�مل: تعميم  عدم  ب�سبب  حتديده�  ميكن  ال 
للزوار.

مت م�صدر املخطوطة: لديه�  املخطوط  املحتوى  ب�أن  املكتبة  ذكرت 
من  واالإهداء  ال�سراء  طريق  عن  عليه  احل�سول 
جه�ت  خ�رجية وداخلية مل يتم ذكر هذه اجله�ت.

يخت�ر �لفهر�سة: بحيث  ب�ملوقع  املخطوط�ت  فهر�سة  متت 
اأواًل،  املخطوطة  له  تننتمي  الذي  املو�سوع  الزائر 
اإلخ، ثم  مثل: االأن�س�ب، احلديث، العقيدة، االأدب 
للمو�سوع  تنتمي  التي  يت�سفح فهر�ض املخطوط�ت 
املعلوم�ت  يو�سح  الت�يل  واملث�ل  اختي�ره،  مت  الذي 

التي يتم عر�سه� يف الفهر�سة:

الرقم: 22١

العنوان: اال�ستيع�ب

املو�سوع: االأن�س�ب

املوؤلف: ابو عمرو يو�سف عبد اهلل النمري

عدد االأوراق: 2٣١
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حمتوى املكتبة خم�س�ض ملن�سوبي اجل�معة فقط، مالحظ�ت:
ومل يتم اإي�س�ح م�س�در املخطوط�ت.

مكتبة امل�سطفى االإلكرتونية:. ٣

على  حتتوي  العربية  م�سر  جمهورية  من  اإلكرتونية  مكتبة  عن  عب�رة  املوقع 
اأيِّ  كتب ودوري�ت وخمطوط�ت عربية متنوعه، واملوقع ال يحتوي على توثيق وال 

معلوم�ت خ��سه ب�ملكتبة. 

ب�ملخطوط�ت  غني  بفهر�ض  الب�حث  يف�ج�أ  املخطوط�ت  ق�سم  زي�رة  وعند 
العربية املت�حة للتحميل املب��سر، ولكن عدد املخطوط�ت غري حمدد يف املوقع، 
ب��ستخدام  قبلن�  من  عدده�  ح�س�ب  مت  للمخطوط�ت  التقريبي  العدد  وملعرفة 
برن�مج اإك�سل، وك�ن العدد التقريبي للمخطوط�ت ثالثة وت�سعني األفً� وخم�سمئة 

خمطوطة.

جميع  اإن  اإذ  امل�سدر،  ذكر  وينق�سه  كبري  املوقع  يف  املخطوط  املحتوى 
املخطوط�ت ال يتم ذكر م�سدره�، ومن املمكن اأن ال متتلك املكتبة االإذن بن�سر 
هذه املخطوط�ت، وب�سفة ع�مة املوقع متميز مبحتواه من املخطوط�ته، وبخ��سية 
ويقدم  ب�سهوله،  للمخطوطة  الو�سول  للب�حث  يتيح  واملي�سر مم�  ال�سريع  البحث 
وهذه  الب�حث  عليه�  يطلع  التي  ب�ملخطوطة  عالقة  له�  ملخطوط�ت  اقرتاح�ت 

ت�س�عد يف الو�سول الأكرب قدر ممكن من املعلوم�ت والن�سخ االأخرى للمق�بلة.

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

للزوار  والقراءة  الت�سفح  خدمة  املكتبة  تقدم  ال 
ولكن تقدم خدمة حتميل املخطوط�ت جلميع زوار 

املوقع.
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مل يكن عدد املخطوط�ت حم�سورًا يف املوقع وقد عدد املخطوطات:
حتتوي  املكتبة  اأن  ووجدن�  قبلن�  من  ح�سره�  مت 

على م� يق�رب ٩٣5٠٠ خمطوطة عربية.

يتم عر�ض ك�مل للمخطوطة بعد حتميله�.عر�ض جزئي �أو ك�مل:

موقع م�صدر املخطوطة: يف  املخطوط�ت  مل�س�در  ذكر  اأي  يوجد  ال 
املكتبة.

الب�حث �لفهر�سة: تخدم  ال  املكتبة  تقدمه�  التي  الفهر�سة 
فهي ال حتتوي اإال على القليل من املعلوم�ت، واملث�ل 

الت�يل يو�سح البي�ن�ت التي تعر�ض:-

ا�سم الكت�ب و رابطه:  نظم مثلث�ت قطرب 
لالأزهري

املوؤلف: اإبراهيم االأزهري

الت�سنيف: اال�ستق�ق، لغه عربيه

املخطوط�ت حتت�ج ملزيد من املعلوم�ت ويجب ذكر مالحظ�ت:
معلوم�ت  اأيِّ  على  يحتوي  ال  واملوقع  م�س�دره�، 

تخ�ض املكتبة اأو اأهدافه� اأو اجلهة الت�بعة له�.

املغ�رب يف العلوم االجتم�عية:. ٤

املغ�رب يف العلوم االجتم�عية هي مكتبة رقمية ت�بعة ملوؤ�س�سة امللك عبدالعزيز 
البي�س�ء  ب�لدار  االإن�س�نية  والعلوم  االإ�سالمية  والدرا�س�ت  للعلوم  �سعود  اآل 
ب�ملغرب، مت اإن�س�وؤه� مبب�درة كرمية من خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 
ق�سم خ��ض  وله�  رقمية  مكتبة  على  املوقع  يحتوي  و  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز  بن 



٨5

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

ب�ملخطوط�ت العربية املرقمنة، وعدد املخطوط�ت يف هذا الق�سم كم� هو مذكور 
يف موقع املكتبة ٦٩٨ موزعة على ١٩5٨ عنوانً� ح�سب التخ�س�ض ك�لت�يل:

225، الرتبية والكت�بة:  ٣٦٣، اللغة:  ٤7٤، الت�سوف واالأخالق:  اأ�سول الفقه: 
 ،٩٤ والهند�سة:  اجلرب   ،٩٦ التوحيد:   ،١٠٠ االأدب:   ،١١١ القراآن:  علوم   ،١١٣
النظ�م   ،٤٣ النبوية:  ال�سرية   ،5٩ الت�أريخ:   ،٦٨ الكيمي�ء:   ،٨5 احلديث:  علوم 
ال�سي��سي االإ�سالمي: ٣٩، الطب وال�سيدلة: ٣7، امللل واملعتقدات: ١٨، الفل�سفة 

واملنطق: ١7، االأر�سيف�ت: 7، اجلغرافي� والرحالت: 7، ال�سيد: ١.

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

وال  فقط  والت�سفح  للقراءة  حمتواه  املوقع  يعر�ض 
يتيح التحميل.

عدد املخطوط�ت بن�ًء على م� ذكر من قبل املكتبة هو عدد املخطوطات:
٦٩٨ خمطوطة.

املكتبة تعر�ض ك�مل املخطوطة للت�سفح.عر�ض جزئي �أو ك�مل:

عن م�صدر املخطوطة: ب�ملكتبة  املخطوط   املحتوى  على  احل�سول  مت 
طريق مقتني�ت املكتب�ت اخل��سة لبع�ض ال�سخ�سي�ت 
ب�سكل  املخطوط�ت  م�سدر  يذكر  ال  ولكن  املغربية، 

خ��ض.

ال توجد فهر�سة يف املوقع ويعر�ض عنوان املخطوطة �لفهر�سة:
فقط.
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املخطوط�ت لي�ست م�سنفة ب�سكل وا�سح، و ال توجد مالحظ�ت: 
كلم�ت  طريق  عن  املوقع  يف  والبحث  له�،  فهر�سة 
جميع  ا�ستعرا�ض  اأو  الكتب  عن�وين  عليه�  حتتوي 
ت�أريخ  اأو  الن�س�خ  اأو  املوؤلفني  اأ�سم�ء  اأو  العن�وين 
الن�سخ، وال يربط بينه� جميعً� رابط، اأي ال تكتب هذه 

املعلوم�ت حتت خمطوطة بعينه�.

ج�مع املخطوط�ت االإ�سالمي:. 5

اململكة  من  ال�سهري  م�سرف  لالأ�ست�ذ  �سخ�سي  جمهود  عن  عب�رة  املوقع 
املخطوط�ت  من  ممكن  قدر  اأكرب  جمع  اإلى  املوقع  يهدف  ال�سعودية،  العربية 
عدد  على  يحتوي  املوقع  اأن  جند  ولذلك  واحد،  مك�ن  يف  واالإ�سالمية  العربية 
واحد،  مك�ن  يف  جمتمعة  خمتلفة  م�س�در  من  املتنوعة  املخطوط�ت  من  كبري 
وقد ق�مت اإدارة املوقع على مر ال�سنني برفع جمموعة من مكتب�ت املخطوط�ت 
على املوقع على هيئة اأ�سطوان�ت رقمية، وبلغ عدد ا�سطوان�ت املخطوط�ت التي 
٤٤٣ اأ�سطونة مت�حة للتنزيل جلميع الزوار، وم�س�در هذه  مت رفعه� على املوقع 
املخطوط�ت هي املكتب�ت الت�لية: اجل�معة االأمريكية ببريوت،  املجل�ض الوطني، 
دار الكتب امل�سرية، الظ�هرية، امل�سجد النبوي ال�سريف، برن�ستون، ج�معة امللك 
�سعود، دار الكتب الوطنية بتون�ض، طوكيو، مكتبة ابن عب��ض، مكتبة االأحق�ف، 
ال�سلفي،  حمد  ال�سيخ  خمطوط�ت  مكة،  مكتبة  عنيزة،  مكتبة  الب�بطني،  مكتبة 
للبحوث  في�سل  امللك  مركز  اليبزك،  مدينة  ج�معة  ب�ل�سند،  الق��سمية  املكتبة 

والدرا�س�ت االإ�سالمية، وزارة االأوق�ف الكويتية. 

املتميزة  املكتب�ت  من  العديد  على  احل�سول  املوقع  اإدارة  ا�ستط�عت  ولقد 
وبع�سه� مكتب�ت ن�درة ولكنه� غري مت�حة للتنزيل من املوقع، وهي فقط مت�حة 
للتب�دل اأو ال�سراء، وت�ستطيع اجلهه الراغبة بجزء من هذه املكتب�ت اأن ت�ستطلع 
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ثم  ومن  حتت�جه�،  التي  املخطوط�ت  الختي�ر  مكتبة  كل  مع  املرفقة  الفه�ر�ض 
تتوا�سل مع اإدارة املوقع لتن�سيق اآلية احل�سول على املخطوط�ت املطلوبة.

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

خ��سية  يقدم  ولكن  القراءة  خ��سية  املوقع  يقدم  ال 
التحميل.

عدد املخطوط�ت يف هذه املكتبة يزيد على مئة األف عدد املخطوطات:
خمطوطة.

حتميل عر�ض جزئي �أو ك�مل: بل  والقراءة  الت�سفح  خ��سية  به  توجد  ال 
ك�مل املخطوطة.

ومت م�صدر املخطوطة: املخطوط�ت  جميع  م�سدر  بذكر  املكتبة  ق�مت 
اإدراج كل خمطوطة حتت م�سدره�.

يوجد فه�ر�ض خ��سة بكل جمموعة فمثاًل خمطوط�ت �لفهر�سة:
للمخطوط�ت  فه�ر�ض  له�  يوجد  التيمورية  املكتبة 
بي�ن�ت  يو�سح  الت�يل  واملث�ل  فقط،  له�  الت�بعة 

الفهر�ض التي يتم عر�سه�:

الرقم الع�م:  ١/2527

العنوان:   اإحت�ف االإخوان ب�سرح التبي�ن

ا�سم املوؤلف:  الطبالوي، اأحمد بن حممد

ت�أريخ الن�سخ:  ١١٤٣هـ

عدد االأوراق:  ١٦٠
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مت مالحظ�ت:  التي  املخطوط�ت  الإ�سطوان�ت  فهر�سة  توجد  ال 
رفعه� للموقع. 

املخطوط  املحتوى  يتيح  اأن  املوقع  موؤ�س�ض  توجه  ك�ن 
واأ�سبحت  �سي��سته  تغريت  ولكن  للع�مة  ميلكه  الذي 
للبيع، وال  للمخطوط�ت تعر�ض  املجموع�ت اجلديدة 
�سري يف ذلك الأنه يحت�ج اإلى دعم فني ف�أكرث امللف�ت 

املرفوعة معطوبة.

لتنزيل كت�ب عليك تنزيل اإ�سط�ونة ك�ملة مم� يطيل 
وقت التنزيل.

Caro Minasian ك�رو مين�جني:. ٦

والوالي�ت  يف  اجنلي�ض  بلو�ض  ك�ليفورني�  ج�معة  ملكتبة  ت�بع  اإلكرتوين  موقع 
املتحدة االأمريكية، مت بن�ء هذا املوقع ليكون مرجعً� للمخطوط�ت االإ�سالمية التي 
اإ�سالمية  و عدد هذه املخطوط�ت كم� تدعي ١5٠٠٠ خمطوطة  املكتبة،  متلكه� 
اأكرب  ث�ين  املجموعة  هذه  وتعترب  والعثم�نية،  والف�ر�سية  العربية  بني  خمتلطة 
وتتوزع جم�الت  االأمريكية.  املتحدة  الوالي�ت  اإ�سالمية يف  جمموعة خمطوط�ت 
والت�أريخ،  االإ�سالمية يف املكتبة بني الطب واالأدب والفقه والق�نون  املخطوط�ت 
ع�سر  احل�دي  القرن  بني  ترتاوح  فيه�  املخطوط�ت  ُكتبت  التي  الزمنية  والفرتة 

والت��سع ع�سر ميالدي.

وجدن�  للمكتبة  االإلكرتوين  املوقع  يف  املخطوط�ت  عدد  ب�إح�س�ء  قي�من�  عند 
خمطوطة   ١١٤٩ بينه�  ويوجد  اإ�سالمية،  خمطوطة   ١5٣١ على  حتتوي  اأنه� 
األف   ١5٠٠٠ املكتبه  ذكرته  م�  مع  تتط�بق  ال  االأرق�م  وهذه  العربية،  ب�للغة 
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خمطوطة اإ�سالمية، لكن املكتبة تقول اإنه� التزال تعمل على رقمنة املخطوط�ت 
االإ�سالمية لديه�.

اأم� الفهر�سه فقد ق�مت املكتبة مبجهود جيد يف اأر�سفة املخطوط�ت الرقمية 
التي لديه�، ومم� مييز اأر�سفة املكتبة هو كت�بة ا�سم املخطوطة ب�حلروف العربية 

ب�الإ�س�فة اإلى احلروف االإجنليزية مم� ي�سهل الو�سول لهذه املخطوط�ت.

�إمك�نية �لت�سفح 

و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

للمخطوط�ت  والقراءة  ب�لت�سفح  املكتبة  ت�سمح 
للتحميل ولكن عند مراجعة  اإت�حته�  يتم  فقط، وال 
جميعه�  تكن  مل  املكتبة  لدى  املخطوط�ت  ق�ئمة 

مت�حة للقراءة، واأغلبه� عب�رة عن فه�ر�ض فقط.

تدعي املكتبة ب�أن لديه� خم�سة ع�سر األف خمطوطة عدد املخطوطات:
اإ�سالمية، ولكن العدد الذي مت ح�سره يف املوقع هو 
خمطوطة   ١١٤٩ بينه�  اإ�سالمية  خمطوطة   ١5٣١

عربية.

املخطوط�ت يتم عر�سه� ب�سكل ك�مل.عر�ض جزئي �أو ك�مل:

كل م�صدر املخطوطة: فهر�ض  يف  املخطوط�ت  م�سدر  ذكر  يتم 
خمطوطة.



٩0

الرقمية �لفهر�سة: خمطوط�ته�  جميع  بفهر�سة  املكتبة  ق�مت 
املخطوط�ت  جميع  اأ�سم�ء  كت�بة  مع  ك�مل  ب�سكل 
الو�سول  العربية واالإجنليزية مم� ي�سهل  ب�حلروف 
للمخطوطة، واملث�ل الت�يل يو�سح نظ�م الفهر�سه يف 
العربية  اإلى  الفهر�ض  مع�يري  برتجمة  )قمن�  املوقع 

لت�سهيل فهمه�(:- 
Sharh, Shawāhid al-’aynī  :العنوان

LOCAL1365 :رقم املخطوطة
العنوان ب�لعربية: �سرح �سواهد العيني

CREATION1289 AH :الت�أريخ
نبذة عن املخطوطة: 

 This is DP’s title for the work. Apparently

a commentary

 on Ibn al-Hājib’s Shawāhid al-mughnī, on

grammar.

18.2 x 10.7 cm :اأبع�د املخطوطة
Arabic :اللغة

Suyūtī, 1445-1505 :موؤلف املخطوطة
COPYRIGHT STATUSpd :حقوق الن�سر

 Caro Minasian Collection  :م�سدر املخطوطة
of Persian and Arabic

Manuscripts, box 162, 1365  

 GENRE manuscripts document  :الفئة
genre
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اأعداد املخطوط�ت التي مت اإح�س�وؤه� ال تتوافق مع مالحظ�ت: 
الذي تدعيه املكتبة. 

الفهر�سه حتت�ج اإلى اإع�دة كت�بة ب�سبب كت�بة بع�ض 
يوؤدي  مم�  االإجنليزية  ب�حلروف  العربية  الكلم�ت 

اإلى �سعوبه يف فهم الكلم�ت.
 ال تت�ح جميع املخطوط�ت للت�سفح والقراءة.

University of Edinburgh Library مكتبة ج�معة اإدينبريغ:. 7

املوقع عب�رة عن جمموعة �سور للمجموع�ت اخل��سة املتميزة )�سور ت�أريخية، 
خمطوط�ت( مبكتبة ج�معة ادينبريغ يف اململكة املتحدة، واإحدى هذه املجموع�ت 
املجموعة  هذه  يف  وتختلط  ال�سرقية،  املخطوط�ت  املكتبة  متلكه�  التي  اخل��سة 
البوذية،  املخطوط�ت  مع  عثم�نية(  ف�ر�سية،  )عربية،  االإ�سالمية  املخطوط�ت 
كليً� عند عر�ض  املختلفة  املجموعتني  الت�سنيف بني ه�تني  تفريق يف  يوجد  وال 
املخطوط�ت، وتعر�ض جميعه� يف ق�ئمة واحدة، واملخطوط�ت العربية والف�ر�سية 

ت�ستحوذ على العدد االأكرب من املخطوط�ت يف جمموعة املخطوط�ت ال�سرقية.

التي متلكه�  ب�للغة االإجنليزية جلميع املخطوط�ت  املوقع يقدم فهر�سة ك�ملة 
جميع  يعر�ض  املوقع  ولكن  املوقع،  يف  املخطوط�ت  ت�سفح  اإمك�نية  مع  املكتبة 
املوقع  زي�رة  عند  اآخر  مبعنى  جمتمعة،  غري  �سفح�ت  �سكل  على  املخطوط�ت 
 ،٦٩5 املعرو�سة  املخطوط�ت  عدد  اأن  الب�حث  �سيالحظ  املخطوط�ت  وت�سفح 
وعند فتح اأول خمطوطة �سوف يجد اأنه� عب�رة عن �سفحة واحدة من خمطوطة، 
وعند ت�سفح الورقة الت�لية �سوف يجد اأنه� �سفحة اأخرى من خمطوطة اأخرى، 
وهكذا تختلط حمتوي�ت املخطوط�ت وتعر�ض على هيئة �سفح�ت ب�سكل ع�سوائي، 
ولهذا ال�سبب مل ن�ستطع ح�سر العدد الفعلي للمخطوط�ت املتواجدة يف املوقع، 
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 5٩5 اأنه� خمطوط�ت �سرقية هو  التي تعر�ض على  التقريبي لل�سفح�ت  والعدد 
فقط.

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

يتم  ولكن  املخطوط�ت  عر�ض  خ��سية  املكتبة  تتيح 
عر�ض كل �سفحة من املخطوطة ب�سكل منفرد مم� 

يوؤدي اإلى خلط املخطوط�ت مع بع�سه�.

مت عدد املخطوطات: التي  التقريبي  املخطوطة  ال�سفح�ت  عدد 
ح�سره� هو 5٩5. 

تعر�ض على هيئة �سفح�ت منف�سلة.عر�ض جزئي �أو ك�مل:

تقوم املكتبة بذكر م�س�در املخطوط�ت يف فه�ر�سه�.م�صدر املخطوطة:
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لكنه� �لفهر�سة: خمطوطة  لكل  وا�سحة  فهر�سه  املكتبة  تقدم 
البي�ن�ت  يو�سح  الت�يل  واملث�ل  االإجنليزية،  ب�للغة 
التي تعر�ض يف فهر�ض كل خمطوطة )قمن� برتجمة 

مع�يري الفهر�ض اإلى العربية لت�سهيل فهمه�(:-
املجموعة:

Oriental Manuscripts

رقم املخطوطة: 0010571
Or.Ms 161  :رقم الرف

 University of :املخطوطة متلك  التي  اجلهة 
Edinburgh

Chronology of Ancient Nations :العنوان
Al-Biruni :املوؤلف

الت�أريخ: 1307
 Detail of page from the :و�سف املخطوطة

Chronology of Ancient Nations by Al-

 Biruni. Image shows an enthroned ruler

with attendants on his left. The figure…

ect.

م�سدر املخطوطة:
 http://www.ucl.ac.u…(accessed 06/06/14).

 © The University of :حقوق الن�سر
Edinburgh
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املخطوط�ت مالحظ�ت:  مع  االإ�سالمية  املخطوط�ت  جمع 
وخلط  �سرقية،  خمطوط�ت  م�سمى  حتت  البوذية 
تعر�ض  بحيث  املوقع  يف  املخطوط�ت  �سفح�ت 
�سفح�ت املخطوط�ت جميعه� يف مك�ن واحد وهذا 

يوؤدي الى خلطه�.
االإجنليزية  ب�للغة  املخطوط�ت  عن�وين  كت�بة 
ي�سعب  املخطوط�ت  حروف  تهجي  اختالف  ومع 

الو�سول اإليه�.

٨ . Princeton االإ�سالمية  للمخطوط�ت  االإلكرتونية  الربين�ستونية  املكتبة 
:Digital library of Islamic Manuscripts 

مكتبة ج�معة برين�ستون يف الوالي�ت املتحدة االأمريكية حتتوي على اإحدى اأكرب 
املحتوى  ويبلغ  ال�سم�لية،  اأمريك�  ق�رة  يف  االإ�سالمية  للمخطوط�ت  املجموع�ت 
املخطوط لدى املكتبة اإحدى ع�سرة األف خمطوطة اإ�سالمية )خمتلطة بني عربي 

وف�ر�سي وعثم�ين( بن�ء على م� ذكر يف موقع املكتبة الرئي�سي. 

وب�سبب التميز العددي للمحتوى مت اإن�س�ء موقع املكتبة الربين�ستونية االإلكرتونية 
للمخطوط�ت االإ�سالمية، لعر�ض كل م� يتعلق مبجموعة املخطوط�ت االإ�سالمية التي 

متلكه� املكتبة يف مك�ن واحد.

مت  املكتبة  لدى  املخطوط  املحتوى  عن  املعلوم�ت  وقراءة  للموقع  زي�رتن�  عند 
اكت�س�ف اأن عدد املخطوط�ت املذكور يف موقع املكتبة الربين�ستونية االإلكرتونية 
الرقم  مع  يتتط�بق  ال  الرقم  وهذا  خمطوطة،   ٩5٠٠ االإ�سالمية  للمخطوط�ت 
املكتبة  لدى  املخطوط�ت  عدد  اأن  ذكر  اإذ  برين�ستون،  ج�معة  موقع  يف  املذكور 

١١٠٠٠ خمطوطة اإ�سالمية، وهذا تن�ق�ض يف االإح�س�ئي�ت .
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ال�سبكة  على  املرفوعة  االإ�سالمية  للمخطوط�ت  الفعلي  للعدد  اإح�س�ئن�  وعند 
العربي  بني  خمتلط  اإ�سالمي  خمطوط   ٢٠١ على  يحتوي  املوقع  اأن  لن�  تبني 

والف�ر�سي والعثم�ين، وعدد العربية منه� هو ١7١ خمطوطة. 

بعر�ض  ق�موا  ب�أنهم  املوقع  يف  ال�سئيل  املخطوط�ت  عدد  املكتبة  وتربر 
من  املقدمة  املعلوم�ت  م�سداقية  يف  ي�سكك  وهذا  فقط،  املتميزة  املخطوط�ت 

قبل املكتبة.

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

االإلكرتوين  والت�سفح  القراءة  خ��سية  املكتبة  تتيح 
وذلك  غريه�،  عن  مميز  ب�سكل  للمخطوط�ت 
ب�إ�س�فة جدول ملحتوى املخطوطة مم� ميكن الق�رئ 
دون  املخطوطه  يريد يف  ق�سم  اأي  اإلى  االنتق�ل  من 
تتيحه�  ال  ولكنه�  ب�لك�مل،  قراءته�  اإلى  احل�جه 

للتحميل.

املكتبة عدد املخطوطات: لدى  املخطوط�ت  عدد  يف  تن�ق�ض  هن�لك 
اإحدى  يف  خمطوطة  األف   ١١٠٠٠ اأنه�  ذكرت  اإذ 
�سفحة  يف   ٩5٠٠ اأنه�  وذكرت  املكتبة،  �سفح�ت 
هو  اإح�س�وؤه  مت  الذي  العدد  ولكن  ب�ملوقع،  اأخرى 

٢٠١ خمطوطة اإ�سالمية منه� ١7١ عربية.

يتم عر�ض املخطوطة ك�ملة.عر�ض جزئي �أو ك�مل:

يتم ذكر م�س�در املخطوط�ت يف الفهر�سة.م�صدر املخطوطة:
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ب�للغة �لفهر�سة: املخطوط�ت  جميع  بفهر�سة  املكتبة  ق�مت 
االإجنليزية مع كت�بة ا�سم ك�تب املخطوطة ب�لعربية يف 
بع�ض املخطوط�ت فقط، واملث�ل الت�يل يو�سح البي�ن�ت 
التي يتم ذكره� لكل خمطوطة )قمن� برتجمة مع�يري 

الفهر�ض اإلى العربية لت�سهيل فهمه�(:-
 ،Sharīshī, Muhammad ibn Ahmad :املوؤلف

١2٩٤-١٣٦٨ �سري�سي، حممد بن احمد
 i, 51 leaves: paper; :املخطوطة واأبع�د  حجم 
 189 × 132 (160 × 112) mm. bound to 188

× 143 mm

 Waqf (see note on fol. 4a, :م�لك املخطوطة
 12b, etc.). Acquired from Abraham Shalom

Yahuda, 1942

 Gift ; Robert Garrett, :�طريقة احل�سول عليه
Class of 1897 ; 1942

Arabic :اللغة
 Manuscripts, Arabic - 14th :الت�سنيف

century Waqf - Books

 Princeton University Library. :موقع املخطوطة
 Department of Rare Books and Special

 Collections. Manuscripts Collection. Islamic

Manuscripts, Garrett no. 1359Y

 Use and reproduction :الن�سر حقوق 
Restrictions on access
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يف مالحظ�ت:  العجيب  التن�ق�ض  هو  املكتبة  لدى  م�سكلة  اأكرب 
اأعداد املخطوط�ت التي ذكرته� يف املوقع .

�سعوبة الو�سول للمخطوط�ت ب�سبب كت�بة عن�وينه� 
بحروف اإجنليزية يختلف تهجيه� عندهم.

Cambridge Digital Library مكتبة ك�مربيدج الرقمية:. ٩

بج�معة  اخل��سة  للمكتبة  ت�بعة  رقمية  مكتبة  هي  الرقمية  ك�مربيدج  مكتبة 
اجل�مع�ت  اأعرق  من  ك�مربيدج  ج�معة  وتعترب  املتحدة،  اململكة  يف  ك�مربيدج 
يف اململكة املتحدة، ومكتبته� من اأغنى املكتب�ت الربيط�نية ب�ملحتوى املخطوط 
ملختلف الثق�ف�ت، واملخطوط�ت االإ�سالمية تعترب من اأكرب املجموع�ت اخل��سة 
التي متلكه� اجل�معة، اإذ متلك ٣٧٠٠ خمطوط اإ�سالمي خمتلط بني خمطوط�ت 
خمطوطة،   ٢٢٠٠ منه�  العربية  املخطوط�ت  وعدد  وعثم�نية،  وف�ر�سية  عربية 

وقد متت فهر�سة هذه املخطوط�ت ب�لك�مل من قبل مكتبة اجل�معة.

وعند حتققن� من املحتوى الرقمي للمخطوط�ت االإ�سالمية الذي مت عر�سه يف 
العربية  بني  5٩ خمطوطة  خمتلطة  يتج�وز  ال  متدنيً�  وجدن�ه  الرقمية،  املكتبة 
املكتبة  اهتم�م  ن�ستنتج عدم  القليل  الرقمية  والف�ر�سية، ومن عدد املخطوط�ت 

ب�لرتاث االإ�سالمي الذي متلكه وال بعر�سه للب�حثني من الع�مل العربي.

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

وقراءة  بت�سفح  للزوار  ت�سمح  الرقمية  املكتبة 
وحتميل املحتوى املخطوط املتواجد يف املوقع.

عدد املخطوط�ت املرقمنة 5٩ فقط.عدد املخطوطات:

يتم عر�ض املخطوط�ت ب�سكل ك�مل.عر�ض جزئي �أو ك�مل:
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فهر�سة م�صدر املخطوطة: املخطوط�ت يف  املكتبة م�سدر جميع  تذكر 
كل خمطوطة.

ب�سكل �لفهر�سة: املوقع  يف  املخطوط�ت  جميع  فهر�سة  مت 
تعر�ض  التي  البي�ن�ت  يو�سح  الت�يل  واملث�ل  ك�مل، 
مع�يري  برتجمة  )قمن�  خمطوطة  لكل  الفهر�سة  يف 

الفهر�ض اإلى العربية لت�سهيل فهمه�( :
University Library :موقع املخطوطة

MS Add.1125 :رقم املخطوطة
al-Qurān viii, 10-72 :عنوان مف�سل

العنوان: القراآن
Koran :املو�سوع

 Probably 2nd century :ت�أريخ كت�بة املخطوطة
A.H. / 8th century C.E

Arabic :اللغة
 Palmer, Edward :ال�س�بقني املخطوطة  م�لكي 

Henry, 1840-1882; Tyrwhitt

Drake, E.E

 Bought from Professor :املخطوطة م�لك 
E.H. Palmer and E.E.

Tyrwhitt Drake in 1878
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عدم اهتم�م املكتبة برقمنة املخطوط�ت االإ�سالمية مالحظ�ت: 
خمطوطة   ٣٧٠٠ متلك  اإذ  مكتبته�  يف  متلكه�  التي 
اإ�سالمية، والعدد الذي مت اأر�سفته اإلكرتونيً� وعر�ض 

يف املوقع ال يتج�وز 5٩ خمطوطة.

Gallica Bibliotheque Numerique مكتبة ق�لي�س�:. ١٠

رقمي  بتقدمي حمتوى  تهتم  بفرن�س�،  الوطنية  للمكتبة  ت�بعة  رقمية  هي مكتبة 
متنوع يف جميع املج�الت للزوار، و يوجد جزء من املوقع يهتم بعر�ض املخطوط�ت 
من جميع الثق�ف�ت، واملحتوى العربي املخطوط ب�ملكتبة 7٩٨ خمطوطة بن�ًء على 
االإلكرتوين  للت�سفح  الرقمي  املحتوى  ب�إت�حة  املكتبة  وتقوم  املكتبة،  اإح�س�ءات 
والفهر�سه  املوقع  للمخطوط�ت يف  ب�سكل ك�مل، وتوجد فه�ر�ض ك�ملة  والتحميل 
معرو�سه ب�للغة الفرن�سية مع بع�ض املعلوم�ت لبع�ض املخطوط�ت ب�للغة العربية، 

ولكن االأكرث يعر�ض ب�للغة الفرن�سية.

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

والقراءة  الت�سفح  خ��سية  الرقمية  املكتبة  تقدم 
والتحميل جلميع املحتوى املخطوط ب�ملكتبة.

حتتوي املكتبة على 7٩٨ خمطوطة عربية.عدد املخطوطات:

تعر�ض املخطوط�ت للت�سفح والتحميل ب�سكل ك�مل عر�ض جزئي �أو ك�مل:
لكل الزوار.

تذكر املكتبة م�سدر جميع املخطوط�ت يف الفه�ر�ض م�صدر املخطوطة:
اخل��سة به�.
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تقدم املكتبة فهر�سه ك�ملة للمخطوط�ت التي متلكه�، �لفهر�سة:
وال  الفرن�سية  ب�للغة  تكتب  اأغلبه�  املعلوم�ت  ولكن 
حتتوي  املخطوط�ت  من  والقليل  له�،  ترجمة  تقدم 
الت�يل  واملث�ل  العربية،  ب�للغة  املعلوم�ت  بع�ض  على 
كت�بة  مت  للمخطوطة  تعر�ض  التي  البي�ن�ت  يو�سح 
مالحظة  )مع  والفرن�سية  العربية  ب�للغة  معلوم�ته� 
اأنن� قمن� برتجمة مع�يري الفهر�سة لت�سهيل فهمه�(:-

العنوان: 
املق�م�ت االأدبية . الق��سم بن علي احلريري

العنوان: 
  Al-Maqāmāt al-adabiyya . Al-Qāsim ibn

‘Alī al-Harīrī

ت�أريخ الن�سر: 1214

املو�سوع : 
 Al-Adab al-nairī. Belles-Lettres en prose

ترجمة  اأحمد.  بن  الوه�ب  عبد  بن  حممد  النحوي،  ابن 
ع�رف  ابراهيم.  مدحت،  حريري.  مق�م�ت  �س�حب 
املف�خر علي بن حممد بن هبة اهلل بن  ابو  زاده.  �سرف 
املراغي،  املتطبب.  الرج�  اأبي  ين  اخلري  اأبو  ال�سريازي. 
بن  الن�سر  اأبو  عم�د.  بن  حممد  بن  الن�سر  اأبو  حممد. 
جممد. االإم�م ال�سلط�ين بكت��ض التوق�ين. ال�سيد حممد. 
زين  النكبندي.  دروي�ض.  بن  الواحد  عبد  يويف.  ال�سيد 
الدين حممد بن االأ�سعد العراقي. الرازي، ... بن حممد
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خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

manuscrit :النوع
Afar :اللغة

domaine public :حقوق الن�سر
ark:/12148/btv1b8452209g :الرقم املميز

 Bibliothèque nationale de France, :امل�سدر
Département des manuscrits, Arabe 7290

وبقية مالحظ�ت:  االإجنليزية  ب�للغة  الرئي�سية  املوقع  واجهة 
ي�سعب  مم�  الفرن�سية  ب�للغة  تعر�ض  ال�سفح�ت 
احل�سول على املعلوم�ت، لكن تنظيم املوقع املتميز 

�سهل عملية ح�سولن� على املعلوم�ت.

يف  الرقمي  املحتوى  ت�سنيف  يف  م�سكلة  هن�لك 
املخطوط�ت  عن  بحث  بعملية  القي�م  فعند  املوقع، 
ف�إن النت�ئج الع�ئدة تكون جميعه� م�سنفة على اأنه� 
مطبوع�ت  عن  عب�رة  بع�سه�  اأن  علمً�  خمطوط�ت 

مكتوبة ب�للغة الفرن�سية.
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ي
ل الثان

ص
الف

يف جدول تو�سيحي ملواقع عر�ض املخطوط�ت العربية على �سبكة االنرتنت
حتليل �س�مل 

و�سف و

ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

١
معهد املخطوط�ت 

العربية
http://w

w
w

.
m

anuscriptsinstitute.org/
عربية

جمهورية 
م�سر

١72٤٩
ال

ال
ال

نعم
نعم

تتم فهر�سة املخطوط�ت 
ب�لعربية وللح�سول على 
خمطوطة يجب مراجعة 

املعهد برقم املخطوطة وطلبه� 
منهم

2
مركز املخطوط�ت 
والرتاث والوث�ئق

http://m
akhtutat.org/

عربية
الكويت

٤١2٦
ال

ال
ال

ال
نعم

املوقع يقدم فهر�سه فقط 
وميكن طلب املخطوط�ت 
و�سراوؤه� من اإدارة املوقع

٣
مكتبة امللك 

عبدالعزيز الع�مة
http://w

w
w

.kapl.org.sa/
عربية

اململكة 
العربية 
ال�سعودية

٣5٠٠
ال

ال
ال

ال
ال

مل يتم رفع املخطوط�ت 
وفه�ر�سه� للموقع وي�ستطيع 
الب�حث طلب املخطوط�ت 

من مقر املكتبة اعتم�دًا على 
الفه�ر�ض الورقيه املطبوعة 

ويذكر املوقع اأن لديه 
 

خمطوط اأ�سلي و) 
 ) 44٠٠ (

٧٠٠ ( م�سور .
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ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

٤
مكتبة امللك 

هلل بج�معة اأم 
عبدا

القرى
https://uqu.edu.sa/lib/digital_

library
عربية

اململكة 
العربية 
ال�سعودية

٨2١٩
نعم

ال
 ١2

�سفحة 
فقط

نعم
نعم

حل�سول على املخطوطة 
يتم ا

املرقمنة الك�ملة عن طريق 
الذه�ب للمكتبة وطلبه� برقم 
حل�سول 

املخطوطة الذي مت ا
عليه من املوقع

5
ج�مع املخطوط�ت 

االإ�سالمي
http://w

qf.m
e/

عربية
اململكة 
العربية 
ال�سعودية

+١٠٠٠٠٠
ال

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
موقع يهتم بجمع املخطوط�ت، 
يقدم املخطوط�ت كمجموع�ت 

ويقدم بع�سه� ب�سكل منفرد

٦
مكتبة ج�معة امللك 

في�سل
http://w

w
w

.kfu.edu.sa/
ar/D

eans/Library/Pages/
M

anuscripts.aspx
عربية

اململكة 
العربية 
ال�سعودية

٤٦5١
ال

ال
ال

ال
نعم

يجب ان تكون منت�سبً� 
للج�معة لتتمكن من ت�سفح 

حمتوي�ت املكتبة

7
مكتبة امل�سطفى 

االإلكرتونية
http://w

w
w

.al-m
ostafa.com

/
disp.php?page=scripts

عربية
جمهورية 

م�سر
٩٣5٠٠

ال
نعم

خمطوطة 
ك�ملة

ال
نعم

مت ح�سر عدد املخطوط�ت 
من قبلن� ب��ستخدام برن�مج 

اإك�سل

٨
مركز ودود 
للمخطوط�ت

http://w
adod.com

/
عربية

قطر
٩٠4

ال
نعم

خمطوطة 
ك�ملة

ال
ال

ال يقدم فهر�سة واملخطوط�ت 
مت�حة للتحميل فقط

٩
مكتبة املحجة 
للمخطوط�ت

http://w
w

w
.m

ahaja.com
/

library
عربية

ــــــــ
٨٣٤

ال
نعم

خمطوطة 
ك�ملة

نعم
نعم

ــــــــــ

١٠
مكتبة ج�معة 
امللك �سعود 
للمخطوط�ت

http://m
akhtota.ksu.edu.sa/

عربية
اململكة 
العربية 
ال�سعودية

١١٠٠٠
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم

حتميل املخطوطة 
من العيوب 

�سفح�ت منفردة، وال يوجد 
مم� 

ترقيم للمخطوط�ت 
ي�سعب ح�سره�
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ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

١١
مكتبة �سبكة 

االألوكة
http://w

w
w

.alukah.net/
library/8010/

عربية
اململكة 
العربية 
ال�سعودية

٣22٣
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
ــــــــــ

١2
املكتبة الوطنية 
للمملكة املغربية

http://bnm
.bnrm

.m
a:86/

A
rabe/A

ccueil.aspx
عربية

اململكة 
املغربية

٩٩
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
ال

نعم
طريقة العر�ض غري جيدة 

ينق�ض املخطوط�ت كثريًا من 
التف��سيل

١٣
يف العلوم 

املغ�رب 
االجتم�عية

http://w
w

w
.fondation.org.m

a/
green/hom

digital_ar.htm
l

عربية
اململكة 
املغربية

٦٩٨
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
ال

ال
موقع يحت�ج اإلى تطوير 

ك�مل، املوقع كثري التعليق، 
املخطوط�ت تفتح ب�سعوبة

١٤

املكتبة الربيط�نية 
م�سروع اأر�سفة 
املخطوط�ت 

املهددة ب�الإندث�ر 
حول الع�مل

http://eap.bl.uk/index.a4d
جنليزية

اإ
اململكة 
املتحدة

غري مت�حة
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

تقريبً�

موقع يحتوي على عدة م�س�ريع 
الأر�سفة املخطوط�ت حول 

الع�مل بجميع اللغ�ت ومنه� 
العربية، وفهر�سة واأ�سم�ء 

املخطوط�ت ب�للغة االإنحليزية

١5
خمطوط�ت 

جل�معة االأمريكية 
ا

ببريوت
http://ddc.aub.edu.lb/

جنليزية
ا

لبن�ن
27

نعم
ال

خمطوطة 
ك�ملة

ال
ال

يذكر ا�سم املخطوطة ب�لعربية 
جنليزية، كم� يالحظ 

واالإ
فقره� 

١٦
مكتبة قطر 

الرقمية
http://w

w
w

.qdl.qa/
عربية

قطر
٤٩

نعم
ال

خمطوطة 
ك�ملة

ال
نعم

ــــــــــ

١7
خزانة املخطوط 
العربي واالإ�سالمي

http://m
akhtotat.blogspot.

com
/

عربية
ــــــــ

٣٩١
ال

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

ال
ــــــــــ
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ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

١٨
مكتبة قطر 

الوطنية
http://w

w
w

.qnl.qa/
collections-ar/aihl-ar/

m
anuscripts-ar

عربية
قطر

٢٣٠٠
ال

ال
ال

ال
ال

اأغلب املخطوط�ت دينية ومل 
ترفع على االإنرتنت وال فه�ر�ض 
له� وال تخدم الب�حث يف �سيء

١٩
مكتبة اإي كورب�ض 

االإلكرتونية
http://w

w
w

.e-corpus.org/
index.php

فرن�سية
فرن�س�

7٤٩5
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
املوقع معقد وبع�ض 

املخطوط�ت لي�ست مرقمنة 
ولغة الفهر�سة هي الفرن�سية

٢٠
مكتية ك�مربيدج 

الرقمية
http://cudl.lib.cam

.ac.uk/
collections/

عربية
اململكة 
املتحدة

5٩
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
خمطوط�ت اإ�سالمية فقط 

خمتلطه ب�لف�ر�سية
و

2١
ك�رو مين�جني

http://m
inasian.library.ucla.

edu/
جنليزية

ا
الوالي�ت 
املتحدة 
االإمريكية

١١٤٩
نعمم

ال
ال

نعم
نعم

خمت�ض ب�ملخطوط�ت 
موقع 

االإ�سالمية بج�معة ك�ليفورني�، 
وال تتوفر جميع املخطوط�ت 

للت�سفح

22
املكتبة الرقمية - 

ميونيخ

http://w
w

w
.digital-

collections.de/index.
htm

l?c=faecher_
index&

l=en&
kl=311

اأمل�نية
اأمل�ني�

١٠٣
نعم

نعم
ال

ال
ال

خمتلطة بني العربية وبع�ض 
اللغ�ت االأخرى

2٣
مركز االأبح�ث 

ين
االإ�سب�

http://m
anuscripta.

bibliotecas.csic.es/
m

anuscritos_destacados;jsess
ionid=74E4B

B
90C

25612F04
8A

0C
51786657608

اإ�سب�نية
اإ�سب�ني�

١٩2
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
ال

نعم
يوجد لديهم اأكرث من م�سروع 

الأر�سفة املخطوط�ت
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ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

2٤
مكتبة برلني

http://digital.staatsbibliothek-
berlin.de/

اأمل�نية
اأمل�ني�

٣
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم

املوقع ب�للغة االأمل�نية فقط 
ولذلك الو�سول للمحتوى 
�سعب بحيث مل ن�ستطع 

خمطوط�ت 
الو�سول اإال لثالث 
عربية

25
مكتبة ج�معة 

برمنغه�م
http://vm

r.bham
.ac.uk/

C
ollections/

جنليزي
ا

اململكة 
املتحدة

2٩
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
ال

ال
حتت 

خمتلط 
عربي وف�ر�سي 

خمطوط�ت ا�سالمية
فئة 

2٦
املكتبة الرقمية 

الع�ملية
http://w

w
w

.w
dl.org/ar/

جنليزية 
اإ

عربية

الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

٣75
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
موقع يعر�ض بلغ�ت عدة ومنه� 

العربية

27

املكتبة 
الربين�ستونية 
االلكرتونية 

للمخطوط�ت 
االإ�سالمية

http://library.princeton.edu/
projects/islam

ic/index.htm
l

جنليزية
ا

الوالي�ت 
املتحدة 
االمريكية

٢٠١
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
ــــــــــ

2٨
م�سروع الرتاث 

االإ�سالمي ج�معة 
ه�رفرد

http://ocp.hul.harvard.edu/
ihp/m

anuscripts.htm
l

جنليزية
اإ

الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

٤٨١
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
لي�ست جميع املخطوط�ت 

حتت فئة 
عربية وهي 

املخطوط�ت العربية

2٩
مكتبة ق�لي�س� 

الفرن�سية
http://gallica.bnf.fr/?lang=EN

فرن�سية
فرن�س�

7٩٨
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
يف البحث 

لي�ست جميع النت�ئج 
خمطوط�ت
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ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

٣٠
خمطوط�ت ج�معة 

هيدلبريغ
http://w

w
w

.ub.uni-
heidelberg.de/helios/digi/

codheidor.htm
l

اأمل�نية
اأمل�ني�

2١
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
ال

ال
حتديد 

متنعن� من 
لغة املوقع 

العدد الفعلي للمخطوط�ت 
والذي مت اإح�س�وؤه 2١

٣١
املكتبة الوطنية 

ب�لدمن�رك 
وج�معة كوبنه�كن

http://w
w

w
.kb.dk/m

anus/
ortsam

/2009/okt/orientalia/
en/

دامن�ركية
الدمن�رك

١7
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
لغة الفهر�سة دمن�ركية

٣2
مكتبة ه�ثي تر�ست 

الرقمية
http://babel.hathitrust.org/cgi/

m
b?a=listis;c=1961411403

جنليزية
اإ

الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

٩5٩
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم

ن�سخ رقمية ك�ملة من اأغلب 
املخطوط�ت االإ�سالمية 

يف مكتبة ج�معة 
املحفوظة 

مي�سيغ�ن 

٣٣
خمطوط�ت ج�معة 

براون
http://library.brow

n.edu/cds/
projects/quran/

جنليزية
اإ

الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

٢٠٠
نعم

ال
�سور 
فقط

نعم
نعم

م�سروع خ��ض ب�ملخطوط�ت 
القراأنية فقط ويتم عر�ض 

�سور فقط

٣٤
املكتبة الرقمية 

بج�معة برين�ستون
http://pudl.princeton.edu/

collections/pudl0079
جنليزية

ا
الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

25٦
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
خمطوط�ت من املكتب�ت 

يف �سنع�ء
اليمنية 

٣5
مكتبة بين�سلف�ني�

http://w
w

w
.library.upenn.edu/

جنليزية
اإ

الوالي�ت 
املتحدة 
االإمريكية

١٧٠
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم

لي�ست جميع املخطوط�ت 
مت�حة للعر�ض ونت�ئج البحث 

لي�ست جميعه� عربية علمً� 
حتت م�سمى العربية

انه� 



١0٨

ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

٣7
االإ�سكوري�ل 

ين
االإ�سب�

http://w
w

w
.

m
onasteriodelescorial.com

/
اإ�سب�نية

اإ�سب�ني�
٣١٠٨

ال
ال

ال
ال

ال

جلزء من 
توجد فه�ر�ض 

املخطوط�ت يف مواقع اأخرى 
يف ثالثة 

وفهر�سة ورقية 
جملدات تطبعه� املكتبة 

لـ)اأورورا ك�نو(خرج منه� 
كت�ب�ن

٣٨
يو�سف زيدان 
للمخطوط�ت

http://w
w

w
.ziedan.com

/
index_o.asp

عربية
جمهورية 

م�سر
٨٤٦

نعم
ال

خمطوطة 
ك�ملة

نعم
نعم

فهر�سه منف�سله عن 
املخطوط�ت، �سعوبة قراءة 

املخطوطة ب�سبب عدم اإم�كنية 
تكبري حجم ال�سفحة

٣٩
مكتبة ج�معة 

الكويت
http://library.kuniv.edu.kw

/
عربية

الكويت
2٣٣7٨

ال
ال

ال
نعم

نعم
خمطوط�ت على اأ�سطوان�ت 
فقط وال تقدم فهر�سة ك�ملة 

4٠
م�سروع 

خمطوط�ت تومبكو
http://w

w
w

.
tom

bouctoum
anuscripts.

org/ar/

فرن�سية 
جنليزية 

واإ
وعربية

جنوب 
اإفريقي�

١٦٠
ال

ال
ال

ال
ال

ميكن الو�سول للمخطوط�ت 
ال 

اإال عن طريق الت�سجيل 
واملوافقة على الطلب من قبل 

اإدارة املوقع

٤١
مكتبة االإ�سكندرية

http://w
w

w
.bibalex.org/

researchcenters/m
anuscript_

ar.aspx
عربية

جمهورية 
م�سر

٦٠٠
ال

ال
ال

نعم
ال

يف اأ�سطوان�ت وتب�ع 
تعر�ض 

للراغبني .

٤2
خمطوط�ت ج�معة 

النج�ح الوطنية 
بن�بل�ض

http://m
anuscripts.najah.edu/

عربية
فل�سطني

7١٤
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
ال

ال

جل�معة 
يتم كت�بة ا�سم ا

اإلكرتوني� على جميع 
املخطوط�ت وهذا يوؤدي اإلى 
عدم و�سوح ن�ض املخطوطة



١0٩

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

٤٣
املكتبة ال�س�ملة

http://sham
ela.w

s/index.php/
category/5

عربية
اململكة 
العربية 
ال�سعودية

2٩٩
نعم

نعم
ال

نعم
نعم

عب�رة عن كتب دينية ولي�ست 
حتت 

خمطوط�ت و�سعت 
خمطوط�ت حديثية

ت�سنيف 

٤٤
املخطوط�ت 

يف 
االإ�سالمية 

ج�معة مي�سيغ�ن
http://w

w
w

.lib.um
ich.edu/

islam
ic/

عربية
الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

2١٤2
ال

ال
ال

نعم
نعم

املوقع عب�رة عن فهر�سة 
ك�ملة للمخطوط�ت االإ�سالمية 

بج�معة  مي�سيغ�ن 

٤5
خمطوط�ت 

ق�ئمة 
�سبكة املعرفة

http://goo.gl/TJK
5qG

عربية
الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

٣٤٨7
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم

خمطوط�ت 
خمتلطة بني كتب و

وي�سعب ت�سنيفه� لكرثته� 
وعدم ترقيمه� بحيث مت 

اإح�س�وؤه� ب�سكل يدوي

٤٦
مكتبة ودار 

خمطوط�ت العتبة 
العب��سية املقد�سة

http://alkafeel.net/library/
عربية

العراق
4٠٠

ال
ال

ال
ال

ال
موقع يعطي نظرة ع�مة عن 

ن�س�ط املوؤ�س�سة

٤7
مركز املخطوط�ت 

والوث�ئق 
الفل�سطينية

http://w
w

w.alqudsm
anuscript.

com
/

عربية
فل�سطني

75
ال

ال
ال

ال
ال

خمطوط�ت مت�حة لالأع�س�ء 
فقط

٤٨
م�سروع 

املخطوط�ت 
العربية بغرب 

اأفريقي�

http://w
w

w
.

w
estafricanm

anuscripts.org/
عربية 

جنليزية
واإ

موريت�ني�
١٦١٠

ال
ال

ال
نعم

نعم

يدعي املوقع ب�أن لديه بي�ن�ت 
خمطوطة 

اأكرث من ٢١٠٠٠ 
يف موريت�ني� 

من مكتب�ت عدة 
لكن الذي يظهر يف البحث 

١٦١٠ فقط



١١0

ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

٤٩
جلمعية االأوروبية 

ا
ملك�تب ال�سرق 

االو�سط

http://w
w

w
.

m
elcom

international.
org/?page_id=439

جنليزية
اإ

اململكة 
املتحدة

غري مت�حة
ال

ال
ال

ال
ال

يحتوي على معلوم�ت عن 
مكتب�ت دولية ولديه ق�سم 

يف 
يتحدث عن املخطوط�ت 
هذه املكتب�ت واأعداده�

5٠
م�نيو�سكريبتوريوم

http://w
w

w
.m

anuscriptorium
.

com
/index.php?q=content/

virtual-collection-arabic-
m

anuscripts

ت�سيكية 
جنليزية

واإ
الت�سيك

٢٠٠
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
لي�ض كل �سيء مرتجم 

جنليزية ولي�ست كّل الن�سخ 
ب�الإ

ق�بلة للت�سفح 

5١
مكتبة بودليني 

بج�معة اوك�سفورد
http://w

w
w

.bodleian.ox.ac.
uk/bodley/finding-resources/

special/guides/m
iddleeast

جنليزية
اإ

اململكة 
املتحدة

٢٣5٠
ال

ال
ال

ال
ال

عب�رة عن موقع تعريفي

52
مكتبة اإلكرتونية 
ملخطوط�ت غرب 

افريقي�
http://digital.library.

northw
estern.edu/arbm

ss/
جنليزية

اإ
الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

5٠٨٣
ال

ال
ال

ال
ال

ال تقدم ن�سخ اإلكرتونية، 
واملخطوط�ت مق�سمة اإلى 
يف املكتبة

جمموع�ت 
خم�ض 

5٣
مكتبة ج�معة ي�ل

http://beinecke.library.yale.
edu/collections/curatorial-

areas/early-books-and-
m

anuscripts/near-eastern-
m

aterials

جنليزية
اإ

الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

٨٠
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
ــــــــــ



١١١

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

5٤
خمطوط�ت 

اإ�سالمية
http://w

w
w

.
islam

icm
anuscripts.info/

index.htm
l

جنليزية
اإ

هولندا
٣٨

نعم
ال

ال
ال

ال

يف 
يدعي املوقع اأنه متخ�س�ض 

املخطوط�ت االإ�سالمية لكن 
املحتوى �سعيف جدا ويعر�ض 

اأجزاء من املخطوط�ت

55
م�س�در تراثية

http://w
w

w
.ancientresource.

com
/lots/islam

ic_arabic/
islam

ic-arabic-m
anuscripts.

htm
l

جنليزية
اإ

الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

�سفح�ت 
عن�وين

ال
ال

ال
ال

ال
يحتوي على �سفح�ت فقط 

ومعرو�سه للبيع

5٦
تنبيه�ت اإ�سالمية

http://w
w

w
.islam

ic-
aw

areness.org/Q
uran/Text/

M
ss/

جنليزية
اإ

ــــــــ
٤7

ال
ال

ال
نعم

نعم
يحتوي على فهر�سة لبع�ض 
خمطوط�ت القراآن الكرمي

57
خمطوط�ت موقع 

ذا واللرتز
http://art.thew

alters.org/
brow

se/category/islam
ic-

m
anuscripts/

جنليزية
اإ

الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

١٨٠
ال

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
ــــــــــ

5٨
يف 

املخطوط�ت 
تركي� موقع وزارة 
الثق�فة وال�سي�حة 

برتكي�

http://yazm
alar.gov.tr/

elyazm
aciligim

iz_eng.
php?dill=eng

تركية 
جنليزية 

واإ
وعربية

تركي�
غري مت�حة

ال
ال

ال
ال

ال

موقع يحتوي على معلوم�ت 
عن توزيع املخطوط�ت يف 

تركي�، ويذكر املوقع اأن لديهم 
خمطوطة 

اأكرث من ٢٠٠ األف 
متنوعة



١١2

ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

5٩
خمطوط�ت ج�معة 

اليبزيغ
http://w

w
w

.islam
ic-

m
anuscripts.net/content/

below
/index.xm

l?lang=en

اأمل�نية 
وعربية 

جنليزية
واإ

اأمل�ني�
١٨٠٦

ال
ال

ال
نعم

نعم

عب�رة عن م�سروع الأر�سفة 
جل�معة 

خمطوط�ت ا
خمتلطة بني عربية 

االإ�سالمية 
ف�ر�سية عثم�نية، تخطط 

املكتبة الإنه�ء اأر�سفة جميع 
خمطوط�ته� قبل اإنته�ء �سنة 

٢٠١5

٦٠
منظمة 

املخطوط�ت 
االإ�سالمية

http://w
w

w
.

islam
icm

anuscript.org/hom
e.

aspx

جنليزية 
اإ

وعربية
بريط�ني�

غري مت�حة
ال

ال
ال

ال
ال

منظمة تهتم بدعم امل�س�ريع 
املخت�سة ب�الأر�سفة االإلكرتونية 

للمخطوط�ت االإ�سالمية، 
وهي م�سروع نتج من مركز 
الوليد بن طالل للدرا�س�ت 

االإ�سالمية بج�معة ك�مربيدج

٦١
خمطوط�ت 

موقع 
ال�سحر العربي

http://arabicm
agic.tripod.

com
/m

anuscripts.htm
l

جنليزية
اإ

اململكة 
املغربية

�سفح�ت 
فقط

نعم
ال

ال
ال

ال
خمطوط�ت 

موقع يحتوي 
عربية خ��سة ب�ل�سحر 

وال�سعوذة

٦2
ويكي ميدي� كمونز

http://com
m

ons.
w

ikim
edia.org/w

iki/
C

ategory:M
anuscripts

جنليزية
اإ

ــــــــ
٢5٠

نعم
نعم

خمطوطة 
ك�ملة

نعم
نعم

 

٦٣
ويلكم 

للمخطوط�ت 
العربية

http://w
am

cp.bibalex.org/
ar/hom

e
جنليزية 

اإ
وعربية

اململكة 
املتحدة

2٦٨
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم



١١٣

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

٦٤
مكتبة يو�سف غ�من 

بج�معة بريزيت
http://library.birzeit.edu/
librarya/m

akhtotat.htm
عربية

فل�سطني
٢٠٨

ال
ال

ال
ال

نعم
يعر�ض ق�ئمة مبخطوط�تهم 

فقط

٦5
املركز الع�ملي 
للمخطوط�ت 

االإ�سالمية
http://ticim

.net/
ف�ر�سية

اإيران
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ

ميكن ت�سفح 
املوقع معطل وال 

املحتوى وقد متت زي�راته 
مرارًا ملدة اأ�سبوعني ولكن ال 

ميكن ت�سفحه

٦٦
املكتبة الوطنية 

االإيط�لية
http://w

w
w

.bncf.net/notizia.
php?id=1291

اإيط�لية
اإيط�لي�

١٣٨
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
ال

ال
لغة عر�ض املوقع االإيط�لية 

فقط 

٦7
ق�عدة بي�ن�ت 

جنوب �سرق ا�سي� 
للمخطوط�ت

http://fah.uinjkt.ac.id/dsain/
جنليزية

اإ
اإندوني�سي�

52٩
ال

ال
ال

نعم
نعم

يعر�ض فقط ق�ئمة 
حتتويه� 

ب�ملخطوط�ت التي 
املكتبة وال ميكن قراءته� او 

ت�سفحه�

٦٨
فهر�ض

http://w
w

w
.fihrist.org.uk/

جنليزية
اإ

اململكة 
املتحدة

77٨٣
ال

ال
ال

نعم
نعم

يف 
يهتم بفهر�سة املخطوط�ت 

املكتب�ت الربيط�نية

٦٩
خمطوط�ت ج�معة 

اندي�ن�
http://w

w
w

.indiana.
edu/~iuam

/online_m
odules/

islam
ic_book_arts/

جنليزية
اإ

الوالي�ت 
املتحدة 
االإمريكية

١2
ال

ال
ال

نعم
نعم

ــــــــــ
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ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

٧٠
يف 

املكتبة امللكية 
الدمن�رك

http://w
w

w
.kb.dk/en/nb/

sam
ling/os/osdigit.htm

l
دمن�ركية

الدمن�رك
٤

ال
نعم

جزئي 
ف 

غال
فقط

نعم
ال

املوقع ذكر اأنه يهتم 
ب�ملخطوط�ت العربية وق�م 
ب�أر�سفته� لعر�سه�، ويزعم 

جمموعة كبرية منه�، 
اأن لديه 

ف 
ولكنه ال يعر�ض غري غال

خمطوط�ت
اأربع 

7١
مكتبة الكونغر�ض

http://lcw
eb2.loc.gov/intldl/

m
alihtm

l/m
alihom

e.htm
l

جنليزية
اإ

الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

١١٩
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
خمطوط�ت

لب�ست جميعه� 

72
املكتبة الوطنية 

جلمهورية الت�سيك
http://digit.nkp.cz/sam

ples/
A

rabica/A
rabika_djvu.htm

l
جنليزية

اإ
حمهورية 
الت�سيك

٢٠٣
ال

ال
ال

نعم
نعم

عب�رة عن اأحد م�س�ريع املكتبة

7٣
يف 

املكتبة الوطنية 
بلغ�ري�

http://w
w

w
.nationallibrary.

bg/cgi-bin/e-cm
s/vis/vis.

pl?s=001&
p=0192&

n=&
vis=

بلغ�رية 
جنليزية

واإ
بلغ�ري�

٦٠
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم

تزعم املكتبة ب�أن املخطوط�ت 
يف املكتبة عدده� 

العربية 
٣٢٠٠ ولكن العدد املتواجد يف 

خمطوطة
املوقع هو ٦٠ 

7٤
املكتبة االإلكرتونية 
بج�معة بيوقرادو

https://phaidrabg.bg.ac.rs/
brow

se

اأمل�نية 
جنليزية 

واإ
واإيط�لية 
و�سربية

�سربي�
5٤٦

نعم
نعم

خمطوطة 
ك�ملة

ال
نعم

ــــــــــ

75
مكتبة ج�معة والية 

�س�ك�سون 
http://w

w
w

.slub-dresden.de/
en/collections/m

anuscripts/
oriental-m

anuscripts/

اأمل�نية 
جنليزية

واإ
اأمل�ني�

١٩٦
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ميكن اإيج�د املخطوط�ت 
ال 

ب�سبب لغة وتعقيد املوقع
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

7٦
مكتبة ج�معة 

براتي�سالف�
http://goo.gl/X

G
V

nm
l

�سولف�كية
�سولف�كي�

١٤
نعم

ــــــــ
خمطوطة 

ك�ملة
ال

ال
اأحد اأكرب  امل�س�كل التي تواجه 

زائر املوقع اللغة

77
خمطوط�ت ج�معة 

ادين بريغ
http://im

ages.is.ed.ac.uk/luna/
servlet/U

oEsha~4~4
جنليزية

اإ
اململكة 
املتحدة

5٩5
نعم

ال
�سفحة 
واحدة 

فقط
نعم

نعم
خمطوط�ت عربية 

يعر�ض 
خمتلط على 

وف�ر�سية ب�سكل 
خمطوط�ت �سرقيه 

اأنه� 

7٨
خمطوط�ت ج�معة 

فريبورغ
http://om

ar.ub.uni-
freiburg.de/index.

php?id=om
ardatabank

جنليزية
اإ

اأمل�ني�
٢٦٠٣

ال
نعم

خمطوطة 
ك�ملة

نعم
نعم

ق�عدة بي�ن�ت ا�سمه� ) عمر ( 
حتتوي على جميع املخطوط�ت 

جل�معة 
العربية ب�

7٩
مكتبة ج�معة 

ملبورن
http://library.unim

elb.edu.au/
digitalcollections

جنليزية
اإ

اأ�سرتالي�
١٦7

نعم
نعم

خمطوطة 
ك�ملة

ال
ال

ــــــــــ

٨٠
مكتبة ج�معة يوت�

http://content.lib.utah.edu/
cdm

/
جنليزية

اإ
الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

١5
نعم

نعم
ال

ال
نعم

عب�رة عن �سفح�ت فقط

٨١
يل

خمطوط�ت م�
http://international.loc.gov/
intldl/m

alihtm
l/m

alihom
e.

htm
l

جنليزية
اإ

يل
م�

٣2
نعم

ال
خمطوطة 

ك�ملة
ال

ال
ال توجد فهر�سة ويعر�ض 

فقط ا�سم املخطوطة ب�للغة 
جنليزية

االإ

٨2
مكتبة ت�س�سرت بيتي

http://w
w

w
.cbl.ie/

islam
icseals/V

iew
-Seals.

aspx?page=40
جنليزية

اإ
بولندا

7٨5
نعم

نعم
ال

ال
ال

يعر�ض �سور اأخت�م قدميه 
فقط
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ا�سم املوقع
رابط املوقع

لغة املوقع
مقر 
املوقع

عدد 
املخطوط�ت

اإمك�نية 
القراءة

اإمك�نية 
التحميل

عر�ص 
جزئي اأو 

ك�مل

ذكر 
م�سدر 

املخطوطة

وجود 
فهر�سة

مالحظ�ت

٨٣

 م�سروع رقمنة 
املخطوط�ت - 
وزارة الرتاث 

والثق�فة ب�سلطنة 
عم�ن

http://w
w

w
.m

hc.gov.om
/

arabic/tabid/167/D
efault.aspx

عربية
�سلطنة 

عم�ن
45٠٠

ال
ال

ال
ال

ال
مل يتم رفع املخطوط�ت 

وفه�ر�سه� للموقع

٨٤
مكتبة الع�مل 

الرقمية
http://goo.gl/G

kkgN
f

جنليزية
اإ

الوالي�ت 
املتحدة 
االأمريكية

27٣
نعم

نعم
خمطوطة 

ك�ملة
نعم

نعم
ــــــــــ
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

الفصل الثالث
)م�س�ريع خمت�سة بحفظ املخطوط�ت على ال�سبكة الع�ملية(

• م�سروع رقمنة املخطوط�ت املهددة ب�الإندث�ر يف مكتبة امل�سجد االأق�سى:	
امل�سجد  مبكتبة  الت�أريخية  املخطوط�ت  جمموعة  برقمنة  خ��ض  م�سروع  هو 
مت  الع�مل،  حول  م�سروعً�   255 من  واحد  امل�سروع  وهذا  فل�سطني،  يف  االأق�سى 
متويله� من قبل برن�مج حم�ية املحفوظ�ت املهددة ب�الندث�ر ب�ملكتبة الربيط�نية، 
وتتكون جمموعة املخطوط�ت اخل��سة ب�ملكتبة على م� يق�رب ٢٠٠٠ خمطوطة، 
مت احل�سول عليه� عن طريق جمعه� من املجموع�ت اخل��سة لبع�ض ال�سخ�سي�ت 
موجوده  تعد  مل  التي  الفل�سطينية  املكتب�ت  حمتوى  على  احل�سول  و  املعروفة، 

ب�سبب تدمريه� من قبل الهجم�ت االإ�سرائيلية. 

جميع  لرقمنة  الك�يف  التمويل  ميلك  ال  امل�سروع  على  الق�ئم  الفريق  ولكون 
املخطوط�ت التي حتتويه� املكتبة، ق�م ب�ختي�ر املخطوط�ت لرقمنته� بن�ًء على  
واملهددة  اأهمية  املخطوط�ت  اأكرث  اختي�ر  مت  بحيث  املخطوط،  وح�لة  اأهمية 
مت  التي  املخطوط�ت  عدد  وبلغ  ب�ملكتبة،  املخطوط�ت  جمموعة  بني  من  ب�لتلف 

اختي�ره� الأر�سفته� اإلكرتونيً� ١١٩ خمطوطً�، يحتوي على ٣٣٩75 �سفحة. 

املرقمنة،  املخطوط�ت  ن�سختني ع�لية اجلودة من  ب�إنت�ج  البحثي  الفريق  ق�م 
اإر�س�ل  االأق�سى، ومت  امل�سجد  االإلكرتوين ملكتبة  االأر�سيف  ن�سخة منه� يف  حفظ 
الن�سخة الث�نية اإلى املكتبة الربيط�نية لتحفظ لديهم، ومت اإن�س�ء ن�سخة اإلكرتونية 
االإلكرتوين   موقعه�  يف  برفعه�  الربيط�نية  املكتبة  تقوم  كي  اأقل  جودة  ذات 

الإت�حته� جلميع الب�حثني.



١١٨

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

املخطوط  وقراءة  الت�سفح  اإمك�نية  امل�سروع  يتيح 
فقط .

١١٩ خمطوطة .عدد املخطوطات:

يتم عر�ض املخطوط�ت ب�سكل ك�مل .عر�ض جزئي �أو ك�مل:

م�سدر املخطوط�ت مت ذكره .م�صدر املخطوطة:

التي �لفهر�سة: للمخطوط�ت  ك�ملة  فهر�سه  امل�سروع  يعر�ض 
ب�حلروف  تكتب  اأغلبه�  املعلوم�ت  ولكن  ميلكه�، 
التي  البي�ن�ت  يو�سح  الت�يل  واملث�ل  االإجنليزية، 
قمن�  انن�  مالحظة  )مع   : للمخطوطة  تعر�ض 

برتجمة مع�ير الفهر�سه لت�سهيل فهمه� (.
 Badae’ Al-burhan 1785 :العنوان

 EAP521/1/1 :رقم املرجع
 Jul 2012-Feb 2013 :ت�أريخ االأر�سفة

 384 Tiff images :عدد ال�سفح�ت
Arabic :اللغة

 Qira’at (reciting). Volume and :املحتوى
issue number

مق�رنة مالحظ�ت:  قليل  رقمنته�  متت  التي  املخطوط�ت  عدد 
ب�ملحتوى املخطوط يف مكتبة امل�سجد االأق�سى بن�ء 

على املعلوم�ت يف موقع امل�سروع االإلكرتوين.
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

• م�سروع املوروث االإ�سالمي بج�معة ه�رفرد :	
مكتبة  يف  املتواجدة  االإ�سالمية  املخطوط�ت  اأر�سفة  اإلى  يهدف  م�سروع  هو 
هوتون »Houghton Library« واملخطوط�ت املوجودة يف متحف الفنون بج�معة 
ه�رفرد ب�لوالي�ت املتحدة االأمريكية، هدف لزي�دة املحتوى الرقمي الذي متلكه 
املكتبة ب�الإ�س�فة اإلى حفظ وحم�ية املخطوط�ت من االندث�ر مع اإت�حته� جلميع 
ت�بعة  جهتني  بني  تع�وين  ب�سكل  امل�سروع  هذا  على  العمل  اإجن�ز  ومت  الب�حثني، 

جل�معة ه�رفرد وهم� ك�لت�يل:

تعزيز . ١ اإلى  يهدف  الذي  االإ�سالمية  للدرا�س�ت  طالل  بن  الوليد  برن�مج 
الدرا�سة العلمية املخت�سة ب�لدين والع�مل االإ�سالمي على نط�ق وا�سع مع 

تقدمي موارد ذات مع�يري ع�لية جلميع الدار�سني.

2 . Open Collections« املفتوحة  للمجموع�ت  اجل�معة  مكتبة  برن�مج 
جلميع  للمحتوى  الو�سول  وت�سهيل  م�س�ركة  اإلى  يهدف  الذي   »Program

الب�حثني من داخل وخ�رج الوالي�ت املتحدة االأمريكية.

املحتوى املخطوط الذي ق�م الفريق البحثي برقمنتة ال ميثل جميع املخطوط�ت 
متميزة  خ��سة  جمموعة  ميثل  لكنه  واملتحف،  املكتبة  متلكه�  التي  االإ�سالمية 
االإجم�يل  العدد  ويبلغ  ب�لك�مل،  املجموعة  هذه  رقمنة  يجب  اأنه  وجدوا  بحيث 
للمحتوى املخطوط الذي مت اأر�سفتة اإلكرتونيً� م� يق�رب ٤٨١ خمطوطً� اإ�سالميً� 

ب�الإ�س�فة اإلى فه�ر�سه�.

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

وال  فقط  والقراءة  للت�سفح  مت�حة  املخطوط�ت 
ميكن حتميله�.

١٣٨ عدد املخطوطات: عربية،  خمطوطة   ٣٤٣ منه�  خمطوطة    ٤٨١
خمطوطة متنوعة اللغ�ت
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يعر�ض ك�مل املخطوطةعر�ض جزئي �أو ك�مل:

مت ذكر م�س�دره�م�صدر املخطوطة:

التي �لفهر�سة: للمخطوط�ت  ك�ملة  فهر�سه  امل�سروع  يقدم 
ب�حلروف  تكتب  اأغلبه�  املعلوم�ت  ولكن  ميلكه� 
التي  البي�ن�ت  يو�سح  الت�يل  واملث�ل  االإجنليزية، 
قمن�  اأنن�  مالحظة  مع   (  : للمخطوطة  تعر�ض 

برتجمة مع�ير الفهر�سه لت�سهيل فهمه� (
Bahr al-jawāhir :العنوان

 Harawī, Muhammad ibn Yūsuf, :املوؤلف
16th cent, creator

 Gibb, Hamilton Alexander :املخطوط م�لك 
Rosskeen, former owner

رقم املخطوط: 011723403 
 Networked Resource, :مقر املخطوط

Houghton

Arabic :اللغة
 Medicine, Arab ;  Medicine, Arab :املو�سوع

– Dictionaries

اإلى مالحظ�ت:  امل�سروع حتت�ج  التي مت عر�سه� عن  املعلوم�ت 
�سفحة  يف  املذكور  املخطوط�ت  عدد  الأن  حتديث 
اإح�س�ئه�  بعد  لكن   ٢٨٠ هو  االإلكرتونية  امل�سروع 

وجدن� اأن عدده� الفعلي ٤٨١ خمطوطً�
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• م�سروع معرفة املخطوط�ت ب�سبكة املعرفة :	
حول  العربية  املخطوط�ت  على  احلف�ظ  اإلى  يهدف  م�سروع   عن  عب�رة  هو 
قبل  من  متّول  ربحية  غري  وهي  املعرفة،  موؤ�س�سة  ب�إ�سراف  االندث�ر  من  الع�مل 
الدكتور ن�ئل ال�س�فعي موؤ�س�ض ومدير املوؤ�س�سة، وحم��سر يف معهد م�س�ت�سو�ست�ض 
املوؤ�س�سة  م�لك  الأن  ونظرًا  االأمريكية؛  املتحدة  الوالي�ت  املوؤ�س�سة  ومقر  للتقنية، 
ك�ن من اأحد املوؤ�س�سني ملوقع ويكيبيدي� جند وب�سكل ملحوظ ت�س�به �سبكة املعرفة 

مع ويكيبيدي� من حيث الت�سميم واأ�سلوب عر�ض املحتوى.

ال�سبكة ب��ستالم ١٣٠٠٠  الوقت احل�يل ق�مت  اإلى  ت�أريخ بداية امل�سروع  ومن 
الف خمطوطة عربية من مكتبة اجل�معة العثم�نية بحيدر اأب�د يف الهند، وترتاوح 
والت��سع ع�سر ميالدي،  ال�س�د�ض ع�سر  القرن  الزمنية للمخطوط�ت بني  الفرتة 
يراد�ض  اأندرا  لوالية  املركزية  املكتبة  من  ف�ر�سي   خمطوط   ١٠٠٠٠ وا�ستلمْت 
ب�لهند، وقد فرغ فريق العمل ب�ل�سبكة من من رقمنة هذه املخطوط�ت ب�لك�مل 
يعمل  للم�سروع  البحثي  الفريق  يزال  وال  امل�سروع،  يف  االإجن�ز  تقرير  على  بن�ًء 

للح�سول على اأعداد اأخرى من املخطوط�ت الإ�س�فته� للمجموعة.

املخطوط�ت  اأن  وجدن�  ب�ملوقع،  يدويً�  املخطوط�ت  واإح�س�ء  البحث  وعند 
فقط،  خمطوطً�   ٣٤٨7 يق�رب  االإلكرتوين  ال�سبكة  موقع  اإلى  رفعه�  مت  التي 
والكتب  ب�لعربية،  منه�  الف�ر�سية  وتختلط  والرتتيب،  الفرز  �سعف  من  وتع�ين 
ب�ملخطوط�ت، وهن�ك بع�ض االأخط�ء يف االإح�س�ء املقدم يف تقرير امل�سروع، اإذ 
2٣ الفً�، والعربية منه� ١٠ اآالف،  ذكر اأن عدد املخطوط�ت التي متت رقمنته� 
عدد  جمع  عند  انه  هو  االأول  خط�أين،  هن�  ونالحظ  األفً�،   ١5 منه�  والف�ر�سية 
العدد  وهذا  خمطوطة،  األف   25 على  نح�سل  ب�لف�ر�سية  العربية  املخطوط�ت 
ي�سكك  االأرق�م  يف  تن�ق�ض  وهذا  خمطوطة،  ب�ألفي  االأ�س��سي  املجموع  من  اأكرث 
 ١٣ العربية  اأن املخطوط�ت  التقرير، ذكر  اأنه يف بداية  الث�ين هو  به�، واخلط�أ 
العربية  اأن  اأر�سفته� ذكر  اآالف خمطوطة، وبعد  األف خمطوطة، والف�ر�سية ١٠ 
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١٠ اآالف والف�ر�سية ١5 األف خمطوطة، وهذه املالحظ�ت تدل على �سغف نت�ئج 
امل�سروع.

�إمك�نية �لت�سفح 
و�لقر�ءة وحتميل 

املخطوطة:

املخطوط�ت مت�حة للتحميل والت�سفح

ولكن عدد املخطوطات:  ٢٣٠٠٠ املوقع  يف  املذكور  املخطوط�ت  عدد 
التي مت اإح�س�وؤه� ٣٤٨7 فقط

رفعه� عر�ض جزئي �أو ك�مل: مت  خمطوطة  ك�ماًل  عر�سً�  امل�سروع  يقدم 
للموقع

نعم مت ذكر م�س�دره�م�صدر املخطوطة:
يقدم امل�سروع فهر�سًة للمخطوط�ت ب�للغة العربية، �لفهر�سة:

لكل  تعر�ض  التي  البي�ن�ت  يو�سح  الت�يل  واملث�ل 
خمطوطة:-

ملوؤلف املف�سل ال�سبي ب�ركود ٤٦٣7
١7٦ عدد ال�سفح�ت 

١5٠ هـ  ت�أريخ الت�أليف 
١٣٠٠ هـ ت�أريخ املخطوط 

حيدر اأب�د، الهند مقر املخطوط 
الدولة  الق�سطنطينية،  اجلوائب،  مطبعة  الن��سر 

العثم�نية
يخلط املوقع املخطوط�ت العربية ب�لف�ر�سية، وعدد مالحظ�ت: 

ب�ملق�رنة  اإح�س�وؤه� قليل جدًا  التي مت  املخطوط�ت 
مع االأرق�م التي مت ذكره� يف تقرير اإجن�ز امل�سروع
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

• م�سروع رقمنة املخطوط�ت بوزارة الرتاث والثق�فة ب�سلطنة عم�ن :	
واالإعالم  الثق�فة  وزارة  متلكه�  التي  املخطوط�ت  رقمنة  عن  عب�رة  امل�سروع 
ب�سلطنة عم�ن للحف�ظ عليه� من التلف، وك�نت بداية الفكرة رقمنة املخطوط�ت 
ال�سور  ك�نت  اإذ  مر�سية  تكن  مل  النت�ئج  ولكن  امل�يكروفيلم،  تقنية  ب��ستخدام 
ب�للون االأبي�ض واالأ�سود فقط، وهذا يفقد املخطوط�ت كثريًا من التف��سيل، ومع 
ب�إع�دة  الوزارة  يف  العمل  فريق  ق�م  ال�سوئية  امل��سح�ت  وو�سول  التقنية  تقدم 
وتتم  اجلودة،  وع�لية  ملونة  مرقمنة  ن�سخ  على  للح�سول  املخطوط�ت  رقمنة 
الت�أكد من جودة ال�سور  العملية ب�مل�سح ال�سوئي للمخطوطة، ثم بعد ذلك يتم 

وتعديل االأخط�ء به�، ثم فهر�سته� وحفظه�.

املحتوى املخطوط الذي متتلكه الوزارة 45٠٠ خمطوطة عربية، ق�مت برقمنة 
وفه�ر�سه� يف  املخطوط�ت  يتم عر�ض هذه  ولالأ�سف مل  منه�،  ٢٠٠٠ خمطوطة 
مت  الذي  االإجن�ز  ومدى  امل�سروع  تف��سيل  حتديث  يتم  ومل  االإلكرتوين،  املوقع 
الو�سول اإليه ملدة ثالث �سنوات، ومن املفرت�ض اأن يتم ن�سر نت�ئج امل�سروع على 

االإنرتنت يف املرحلة الث�نية ولكن ال يوجد �سيء.
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الخاتمة
وفيه� النت�ئج والتو�سي�ت:

النتائج:

تو�سلت درا�ستن� ملواقع املخطوط�ت العربية على ال�سبكة الع�ملية اإلى كثري من 
النت�ئج  تن�ولته درا�ستن�، ونذكر هن�  اأثبتن�ه� يف كل موقع  النت�ئج واملالحظ�ت 

الكلية، والتي ك�ن من اأبرزه� م� يلي:

حر�ست . ١ التي  املواقع  جميع  يف  ال�سبكة  على  املرفوعة  املخطوط�ت  عدد 
 (%١٠( بن�سبة  تقريبً�  اأي   )٣2٩١7٤( هو  ا�ستق�س�ئه�:  على  الدرا�سة 
ثالثة  على  يزيد  والذي  وجوده من خمطوط�ت عربية  العلم�ء  يقدر  مم� 

ماليني.

فقط، ٢.  عربيني  موقعني  على  موزع  العربية  املخطوط�ت  من   )١٩٣5٠٠(
 ( ال�سعودية  العربية  ب�ململكة  االإ�سالمية،  املخطوط�ت  ج�مع  موقع  وهم� 
١٠٠٠٠٠ (، ومكتبة امل�سطفى االإلكرتونية بجمهورية م�سر ) ٩٣5٠٠ )، 

اأي بن�سبة ) ٦٣% (، والب�قي موزع على املواقع االأخرى .

املرتبة . ٣ واالأهلي  احلكومي  بقط�عيه�  ال�سعودية  العربية  اململكة  تت�سدر 
الوالي�ت  تليه� جمهورية م�سر، ثم  االأولى يف حفظ الرتاث ورقمنته، ثم 

املتحدة االأمريكية .

اأم� تركي� التي ت�سم مكتب�ته� اأكرث من ) ٢٠٠٠٠٠ ( خمطوطة عربية، والهند 
لهم�  الدرا�سة  األف خمطوطة عربية، مل جتد   ) التي ت�سم مكتب�ته� ) 55٠٠٠ 

جهدًا كبريًا يف رقمنة املخطوط�ت ورفعه� على ال�سبكة .

وال ننكر اجلهد الرتكي يف حفظ املخطوط�ت وت�سويره� واإر�س�له� ملن يطلبه�، 
وكذلك جهد العلم�ء امل�سلمني الهنود يف حتقيق املخطوط�ت العربية.
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االإجنليزية، . ٤ ب�للغة  وفه�ر�سه�  املخطوط�ت  اأ�سم�ء  تكتب  االأجنبية  املواقع 
ومع اختالف تهجي حروفه� ي�سعب الو�سول اإليه� .

هن�ك مواقع اأجنبية لديه� خمطوط�ت عربية كثرية، ولكنه� ال ترفع على . 5
ال�سبكة اإال القليل منه� كنم�ذج، وال ترفع جميع فه�ر�سه�.

وت�سعه . ٦ والف�ر�سي  والعثم�ين  العربي  بني  تخلط  االأجنبية  املواقع  بع�ض 
حتت م�سمى خمطوط�ت عربية .

اجلهود املبذولة يف املواقع تك�د تنح�سر يف النقل عن بع�سه�، وجمع م� . 7
لدى املواقع االأخرى، ال ت�سوير اجلديد والذي مل يرفع مل�سقة العمل فيه.

على . ٨ العربية  ب�ملخطوط�ت  املهتمة  املكتب�ت  مواقع  بني  تن�سيق  يوجد  ال 
امل�ستوى  على  وكذلك  حده،  على  يعمل  منه�  فكٌل  الواحد،  البلد  م�ستوى 
يعمل  العربية  اجل�معة  اأن�س�أته  الذي  العربية  املخطوط�ت  فمعهد  العربي 
ت�سب  ال  اأي  فقط،  خمطوطة   )١72٤٩( وحمتوي�ته  منفردة  ب�سورة 

اجلهود يف وع�ء واحد .

عدم وجود معي�ر موحد لفهر�سة املخطوط�ت العربية يف مواقع االإنرتنت، . ٩
فهي خمتلفة ومتف�وته يف اأكرث املواقع العربية، وتفتقر اإلى التقنني املوحد 

الذي يخدم املخطوط والب�حث .

امل�س�ريع املخت�سة بحفظ املخطوط�ت على �سبكة االإنرتنت قليلة ال تتج�وز . ١٠
بح�سب البحث اأربعة م�س�ريع، وهي اجته�دات من اأفراد اأو جه�ت اأجنبية.

التوصيات:

التي . ١ املكتب�ت واجل�مع�ت احلكومية  االأدوار بني  وتوزيع  التن�سيق  �سرورة 
له� مواقع خ��سة ب�ملخطوط�ت العربية يف البلد الواحد، حتى ال يتكرر العمل 
وت�سيع اجلهود، فكل مكتبة ج�معية اأو وطنية له� ق�سم خ��ض ب�ملخطوط�ت، 
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وبعث�ت ت�سوير تر�سله�، واتف�قي�ت خ�رجية خ��سة ب�جل�معة، وبذلك يتكرر 
العمل وينتهي اجلميع عند نقطة واحدة، وك�ن االأولى اأن يبداأ االآخر من حيث 

انتهى االأول .

�سرورة توحيد مع�يري الفهر�سة يف املواقع مب� يخدم املخطوط والب�حث . 2
والن�سخ للمق�بلة واالإ�س�رة اإلى املحقق منه، وم� مل يحقق .

املخطوط�ت . ٣ من  االآالف  ع�سرات  متلك  التي  واجل�مع�ت  الدول  حث 
حتى  طب�عته�  على  اليد  بخط  يدويً�  املفهر�سة  اأو  املفهر�سة  غري  العربية 

ميكن رفعه� على ال�سبكة .

ففي الهند )55( األف خمطوطة عربية مفهر�سة بخط اليد، ومنه� )١2( األف 
غري مفهر�سة اأ�ساًل، وال �سبيل لرفعه� على ال�سبكة .

عمل . ٤ على  ب�لت�س�بق  �سلبً�  ت�أثر  وت�سويره�  املخطوط�ت  بجمع  االهتم�م 
اإر�س�ل  وا�ستمرار  اإغف�له  عدم  ويجب  بع�سً�،  بع�سه�  عن  والنقل  املواقع 

بعث�ت الت�سوير والفهر�سة للمخطوط�ت التي مل ت�سور.

البعث�ت  الأن  املهمة،  بهذه  اجل�معة  اأو  البلد  تلك  من  خرباء  بتكليف  واأن�سح 
يف  االأهم  ت�سوير  اإلى  فتعمد  للرجوع،  وحتن  قلقة،  الع�دة  يف  تكون  اخل�رجية 

وجهة نظره� وترتك الكثري.

مت بحمد اهلل وتوفيقه

د. خ�لد بن اأحمد بن اإ�سم�عيل االأكوع

مكة املكرمة حفظه� اهلل
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المراجع
)هذا البحث ميداين ؛ لذلك تعّمد عدم الرجوع اإلى م�س�در وكتب ورقية، اأم� 

هذه املراجع املذكورة؛ فقد ا�سطررن� له� يف املقدمة فقط(.
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الفصل الثالث

نظــرة عالجّية للّتراث الّلغوّي المجهول 
الّنســبة في فهارس المكتبات العربّية 

واألجنبّية
د. أحمد بن نزّال بن غازي الّشّمرّي

• دكتوراه في النحو والّصرف 	
والَعروض - دولة الكويت

المقّدمة:
للخلق  وهدى  رحمة  املبعوث  على  وال�سالم  وال�سالة  الع�ملني،  رّب  احلمد هلل 
املنتَجبني  و�سحبه  الّط�هرين،  الّطّيبني  اآله  وعلى  ونذيًرا،  ب�سرًيا  اأجمعني، 

االأكرمني، وبعد..

فلقد متّيز الرّتاث العربّي ب�لغزارة والوفرة، اإذ ف�ق هذا الرّتاث ثالثة ماليني 
موؤلَّف متمّثال بجميع الفنون املتنّوعة، وهذا العدد الّتقريبّي هو عدد يتعّلق فيم� 
غ�لب  يف  ُجمع  وم�  ُيعرف،  مل  وم�  منه  ُعرف  م�  الرّتاث،  هذا  من  اإلين�  و�سل 
فه�ر�ض املخطوط�ت يف املكتب�ت الع�ّمة واخل��سة اّلتي عنيت بجمعه، وم� ُحّقق 

وُطبع منه.

وهو مل  وا�سح،  ب�سكل  الرّتاث  هذا  برز يف  قد  املعروف  العربّي غري  والرّتاث 
يكْن معروًف� من عّدة جوانب ب�لّن�سبة للمهتّمني به حتقيًق� وفهر�سًة وجمًع�، فمنه 
م� ك�ن معروَف املوؤّلف دون العنوان، وذلك يف ح�ل عدم وجود اإ�س�رة يف الكت�ب 
اأو  اأو الرتاجم  الفهر�سة  اأّي من كتب  اأو يف  الكت�ب املخطوط،  اإلى عنوان  نف�سه 
غريهم�، وهذا م� يثري ال�سّك حول �سّحة ن�سبة الكت�ب غري معروف العنوان اإلى 

موؤلِّفه م� مل ترّجح ن�سبته ب�لّدالئل الق�طعة.
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� م� ك�ن معروف العنوان دون املوؤلِّف، ومنه م� ك�ن غري  ومن هذا الرّتاث اأي�سً
معروف من ج�نبي العنوان واملوؤلِّف مًع�.

وهذا الرّتاث العربّي غري املعروف من جوانبه الثالثة ال�ّس�بقة، واّلذي ميكن 
العربّي  الرّتاث  من  ن�سبّية  قلًَّة  اأقلَّ  ك�َن  واإْن   - املجهول(  بـ)الرّتاث  ت�سميته 
كبرًيا  حّيًزا  وي�سغل  الرّتاث،  من   � مهمًّ جزًءا  ي�سّكل  احلقيقة  يف  هو  املعروف- 
الرّتاث  بو�سف  ُتعنى  اّلتي  الفه�ر�ض  من  فهر�ًس�  جند  اأْن  الّن�در  من  اإذ  منه، 
تخلو  ة  واخل��سّ منه�  الع�ّمة  واالأجنبّية،  العربّية  املكتب�ت  يف  املخطوط  العربّي 
من وجود هذا الّنوع بو�سفه تراًث� عربيًّ� ب�سرف الّنظر عن كونه غري معروف .

ي�أخذ حّقه-  ف�إّنه مل  املجهول،  العربّي  للرّتاث  االأهمّية  الّرغم من هذه  وعلى 
بح�سب م� ُوقف عليه يف هذا البحث- من الّدرا�سة الّتف�سيلّية من ِقبل الب�حثني 
عنه  احلديث  فك�ن  عموًم�،  املخطوط  العربّي  ب�لرّتاث  واملهتّمني  والّدار�سني 
الندوات  اأو  الدرا�س�ت  من  جمموعة  �سمن   � ع�مًّ اأو  موجًزا  اأو  ع�بًرا  حديًث� 
الّتحقيق  علم  عن  ك�حلديث  وذلك  العربّي،  للرّتاث  ال�ّس�ملة  املح��سرات  اأو 
وعن��سره خ��سة فيم� يتعّلق بتوثيق عنوان الكت�ب ون�سبته اإلى موؤّلفه، اأو احلديث 
تكن  فلم  ع�ّمة)١)،  ب�سورة  الّتحقيق  عملّية  م�سكالت  عن  اأو  الفهر�سة،  فّن  عن 

فهر�سة  قواعد  املنجد،  الّدين  د.�سالح  املح��سرات:  اأو  الّندوات  اأو  الّدرا�س�ت  هذه  اأمثلة  يف  ينظر   (١(
املخطوط�ت العربّية، دار الكت�ب اجلديد، بريوت، الطبعة الث�نية، ١٩7٦م، �ض7٣-7٤، ود.عبد اله�دي 
الف�سلّي، حتقيق الرّتاث، مكتبة العلم، جّدة، الطبعة االأولى، ١٩٨2م، �ض١٣٩-١4٠، ود.يو�سف زيدان، 
بحث بعنوان: م�سكالت توثيق العنوان واملوؤّلف، بحث من�سور �سمن ندوة ق�س�ي� املخطوط�ت)2(، بعنوان: 
فن فهر�سة املخطوط�ت مدخل وق�س�ي�، تن�سيق وحترير: د.في�سل احلفي�ن، معهد املخطوط�ت العربّية، 
الق�هرة، ١٩٩٩م، �ض١2٩، ١٣٤، ود.حممود حمّمد الّطن�حّي، بحث بعنوان: ثق�فة املفهر�ض، بحث من�سور 
اأم�يل م�سطفى  �سمن الندوة ال�ّس�بقة نف�سه�، �ض١٩٤-١٩5، وعبد الوّه�ب حمّمد علّي، بحث بعنوان: 
جواد يف فّن حتقيق الّن�سو�ض، جملة املورد، وزارة االإعالم، اجلمهورّية العراقّية، املجلد ال�ّس�د�ض، العدد 
١٩77م، �ض١25-١2٩، واأ.د.عبد اهلل بن عبد الّرحيم ع�سيالن، حتقيق املخطوط�ت بني الواقع  االأّول، 
�دق  والّنهج االأمثل، مكتبة امللك فهد الوطنّية، الّري��ض، الّطبعة االأولى، ١٩٩٤م، �ض2٣5-2٣7، ود.ال�سّ
عبد الرحمن الغري�يّن، حتقيق ن�سو�ض الرّتاث يف القدمي واحلديث، من�سورات جممع الف�حت للج�مع�ت، 
العربّي  الرّتاث  حتقيق  دي�ب،  املجيد  ود.عبد  �ض٨٨-٩٠،  ١٩٨٩م،  االأولى،  الّطبعة  الّليبّية،  اجلمهورّية 
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ا�ستيع�به  الرّتاث املجهول من جهة  الرّتكيز على هذا  الّدرا�س�ت يف مثله�  غ�ية 
وجمعه ودور فه�ر�ض املكتب�ت والهيئي�ت املهتّمة ب�لرّتاث يف مع�جلته اإلخ... 

ولعّل من اأبرز هذه الّدرا�س�ت درا�سة اأ. هالل ن�جي اّلتي بعنوان: حم��سرات 
املخطوط  عنوان  فقد ذكر �سمن حديثه عن )حتقيق  الّن�سو�ض)١)،  يف حتقيق 
وحتقيق ا�سم موؤّلفه( بع�ض الّتج�رب ال�ّسخ�سّية له ولبع�ض املحّققني يف معرفة 
املخطوط املجهول، واأ�س�ر فيه� اإلى الّدليل الّنقلّي والعقلّي اّللذين قد ي�س�عدان 

املحّقق على اإثب�ت عنوان املخطوط ال�س�ئع، وا�سم موؤّلفه املجهول.

� درا�سة رئي�ض ق�سم املخطوط�ت بدار الكتب القومّية   ومن هذه الّدرا�س�ت اأي�سً
وفهر�سته�  فه�ر�سه�  العربّية  املخطوط�ت  بعنوان:  اّلتي  هيبة  اأبو  ي��سني  اأ.عّزت 
عن��سر  عن  حديثه  عند  تن�ول  فقد  العربّية،  م�سر  جمهورية  يف  ومواطنه� 
وهو حديثه  عنه،  ب�سدد احلديث  نحن  متعلقًة مب�  املخطوط�ت جزئّيًة  فهر�سة 
الفهر�سةوقد  اأداء واجبه يف  املفهر�ض عن  تعوق  اّلتي  امل�س�كل  عن جمموعة من 
ذكر من بينه� م�سكلة املخطوط�ت املجهولة، فتن�ول فيه� ب�إيج�ز اأهم م� ينبغي 
ملعرفة  جمهوال  خمطوًط�  ي�س�دف  حينم�  فهر�سته  يف  املفهر�ض  قبل  من  فعله 

موؤّلفه اأو عنوانه، ويف ح�ل عدم معرفتهم� مًع�)2).

جمهولة  املخطوط�ت  ظ�هرة  بعنوان:  بحث  الّدرا�س�ت  هذه  من  كذلك 
بن  حممد  من  مقّدم  وهو  مث�ال(،  واجلغرافّية  الّت�ريخّية  املوؤّلف،)املخطوط�ت 

نهر،  واأ.د.ه�دي  �ض١٣5-١٣7،  ١٩٩٣م،  االأولى،  الّطبعة  الق�هرة،  املع�رف،  دار  وتطوره(،  )منهجه 
الّطبعة  االأردن،  االأمل،  دار  واالإجراءات(،  والقواعد  ودرا�سته�)املن�هج  والّن�سو�ض  املخطوط�ت  حتقيق 

االأولى، ٢٠٠5م، �ض١٣٦-١٣٨.
١٩٩٤م،  االأولى،  الّطبعة  الغرب االإ�سالمّي، بريوت،  الّن�سو�ض، دار  هالل ن�جي، حم��سرات يف حتقيق   (١(

�ص7-٣٦.
م�سر  جمهورّية  يف  ومواطنه�  وفهر�سته�  فه�ر�سه�  العربّية  املخطوط�ت  هيبة،  اأبو  ي��سني  عّزت  ينظر:   (2(

العربّية، الهيئة امل�سرّية الع�ّمة للكت�ب، الق�هرة، الّطبعة االأولى، ١٩٨٩م، �ض7٤-7٩.
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الّث�ين ملوؤ�ّس�سة الفرق�ن للرّتاث االإ�سالمّي)١)، وقد  اأعم�ل املوؤمتر  �سريفة �سمن 
وبنّي  الّن�سبة،  املجهولة  واجلغرافّية  الّت�ريخّية  املخطوط�ت  بع�ض  فيه  تن�ول 
بي�ن  اإلى  تطرق  ثّم  وموؤّلفه�،  وعن  عنه�  الك�سف  على  �س�عدت  اّلتي  اخلطوات 
موجز لالأ�سب�ب اّلتي اأّدت اإلى اجله�لة يف عن�وين هذه املخطوط�ت ويف موؤّلفيه�.

املخطوط�ت  بعنوان:  اّلتي  امل�سوخي  �سليم�ن  د.ع�بد  درا�سة   � اأمَّ
عنوان  م�س�كل  تن�وله�  يف   � مهمًّ ج�نًب�  غّطت  فقد  وحلول(،  العربّية)م�سكالت 
املخطوط، واّلتي منه� فقدان االأوراق اّلتي ُتثبت ا�سم املوؤّلف وعنوان املخطوط، 
فذكر جمموعة من اخلطوات املهّمة للمفهر�ض اّلتي قد ت�س�عده يف الو�سول اإلى 

� بع�ض االأ�سب�ب اّلتي اأّدت اإلى فقدانهم�)2). املوؤّلف والعنوان، ثم ذكر اأي�سً

اأّم� هذا البحث ف�سيتن�ول الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة تن�وال مغ�يًرا للّتن�ول 
اجلزئّي-،  تن�ولهم  حمور  يف  وافقهم  والب�حثون-واإْن  االأ�س�تذة  به  �سبق  اّلذي 
ال م� بدوؤوا به، وم� اأ�س�روا اإليه، م�سيًف� عليه م� ُيظّن اأّنه من مت�م احلديث  مكمِّ

عن هذا الرّتاث.

معطي�ت  وفق  املجهول  اللغوّي  الرّتاث  هذا  اأنواع  بي�ن  اإلى  يهدف  ف�لبحث 
�س�عدت  اّلتي  العوامل  على  والوقوف  واالأجنبية،  العربّية  املخطوط�ت  فه�ر�ض 
� الوقوف  على انت�س�ر هذا الّنوع من الرّتاث الّلغوّي يف فه�ر�ض املخطوط�ت، واأي�سً
على اأهم م�سكالته يف در�سن� الّلغوّي املع��سر، هذا مع القي�م بدرا�سة اإح�س�ئّية 
واالأجنبّية،  العربّية  املكتب�ت  اأ�سهر  فه�ر�ض خمطوط�ت  الّلغوّي يف  الرّتاث  لهذا 

الّت�ريخّية  املوؤّلف)املخطوط�ت  جمهولة  املخطوط�ت  ظ�هرة  بعنوان:  بحث  �سريفة،  بن  حمّمد  ينظر:   (١(
واجلغرافّية مث�ال(، وهو من�سور �سمن اأعم�ل املوؤمتر الّث�ين ملوؤ�س�ّسة الفرق�ن للرّتاث االإ�سالمّي)دي�سمرب 
١٩٩٣م( بعنوان)درا�سة املخطوط�ت االإ�سالمّية بني اعتب�رات امل�ّدة والب�سر(، موؤ�ّس�سة الفرق�ن للرّتاث 

االإ�سالمّي، لندن، الّطبعة االأولى، ١٩٩7م، �ض٢٠٧-222.
ينظر: د.ع�بد �سليم�ن امل�سوخي، املخطوط�ت العربّية)م�سكالت وحلول(، مكتبة امللك عبد العزيز الع�ّمة،   (2(

الّري��ض، الّطبعة االأولى، ١٤2١هـ، �ص١٤-١٨، 2٣-2٦.
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كذلك يهدف اإلى اإبراز دور املحّققني واملوؤ�ّس�س�ت العلمّية يف مع�جلة هذا الرّتاث 
املجهول، ثم و�سع روؤى لعالج هذا الرّتاث .

وقد اأتى البحث لتحقيق اأهدافه مكّوًن� من �سّتة مب�حث وخ�متة وق�ئمة حتوي 
اأهم امل�س�در واملراجع.

املراد  بتبي�ن  م�سبوقًة  جوانب  عّدة  من  الّلغوّي  الرّتاث  هذا  مب�حُثُه  فدر�سْت 
 � ب�لرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة عند املحّققني واملهتمني ب�لرّتاث، وتن�ولت اأي�سً
اأنواع الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة يف فه�ر�ض املخطوط�ت يف املكتب�ت العربّية 
يف  الّن�سبة  املجهول  الرّتاث  هذا  انت�س�ر  على  امل�س�عدة  العوامل  ثّم  واالأجنبّية، 
املجهول  الّلغوّي  الرّتاث  م�سكالت  اأهّم  على  وقفت  ثّم  املخطوط�ت،  فه�ر�ض 
الّن�سبة يف در�سن� الّلغوّي املع��سر، ثّم ق�مت بدرا�سة اإجرائّية اإح�س�ئّية للرّتاث 
بّينت  ثّم  واالأجنبّية،  العربّية  املكتب�ت  اأ�سهر  فه�ر�ض  الّن�سبة يف  املجهول  الّلغوّي 
دور املوؤ�ّس�س�ت والهيئ�ت واملحّققني واملهتمني ب�لرّتاث العربّي يف مع�جلة الرّتاث 
الّلغوّي  الرّتاث  مل�سكالت  عالجّية  روؤى  بو�سع  وختمت  الّن�سبة،  جمهول  الّلغوّي 

املجهول الّن�سبة.  

واهلل املوفق اإلى خري االأقوال واالأعم�ل، وهو املعني على نوائب الّدهر و�سروف 
الزم�ن، واله�دي اإلى طريق احلّق والّر�س�د. 
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توطئة:
ت�س�دف املحّقّقني واملهّتمني ب�لرّتاث العربّي املخطوط كثرٌي من املخطوط�ت 
فه�ر�ض  يف  اأحدهم�  جهة  من  اأو  واملوؤّلف  العنوان  جهتي  من  الّن�سبة  املجهولة 
ة بفّن م� من فنون الرّتاث  املخطوط�ت العربّية، وهذه املخطوط�ت مل تكن خمت�سّ
العربّي دون اآخر، فقد �سمل هذا الّنوع املجهول من الرّتاث �س�ئر فنونه ال �سّيم� 
� من فنون هذا الرّتاث، وال�سّك ب�أّن املخطوط املجهول يعّد  الّلغوّي منه بو�سفه فنًّ

جزًءا من هذا الرّتاث العربّي ال يقّل اأهمّية عن ب�قي اأجزائه املعروفة.

وقبل احلديث عن الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة البّد من حتديد املراد به يف 
هذا البحث .

ف�لرّتاث لغًة: كّل م� خّلفه الّرجل لورثته من االأبن�ء وغريهم)١).

م�  واملخطوط�ت:  الّتحقيق  بعلم  املتعّلقة  والبحوث  الّدرا�س�ت  يف  به  واملراد 
خّلفه العلم�ء ال�ّس�بقون اأو من هم دونهم من اآث�ر مكتوبة )خمطوطة( من كتب 
اأم  اإلين� ك�ملة  االآث�ر قد و�سلت  اأك�نت هذه  الع�مل، �سواء  اأو ر�س�ئل يف مكتب�ت 
ن�ق�سة)2)، و�سواء اأظهرت هذه االآث�ر مطبوعة يف الع�سر احلديث اأم مل تظهر.

اأّم� ن�سبة هذا الرّتاث اإلى الّلغة، فك�ن من حّق هذا البحث اأْن يتن�ول الرّتاث 
اّلذي تركه املوؤّلفون ال�ّسب�قون يف علوم الّلغة كّله� من نحو و�سرف وبي�ن واأدب 
وغريه� من هذه العلوم، لكن ل�سيق وقته، وحّده ب�سفح�ت معدودة، ف�سُيق�سر 

ينظر: حمّمد بن مكرم بن منظور االأن�س�رّي)7١١هـ(، ل�س�ن العرب، دار �س�در، بريوت، الّطبعة الّث�لثة،   (١(
١٤١٤هـ، م�ّدة )ورث(، ١٩٩/2، ومرت�سى حمّمد بن حمّمد الّزبيدّي)١٢٠5هـ(، ت�ج العرو�ض من جواهر 

الق�مو�ض، دار الفكر، بريوت، الّطبعة االأولى، ١٤١٤هـ، م�ّدة)ورث(، ٣/277.
�ض١2،  وتطوره(،  )منهجه  العربّي  الرّتاث  حتقيق  دي�ب،  املجيد  د.عبد  املراد:  املعنى  هذا  يف  ينظر   (2(
ود. يو�سف زيدان، الرّتاث املجهول)اإطاللة على ع�مل املخطوط�ت(، دار االأمني، الّطبعة الّث�نية، الق�هرة، 

١٩٩7م، �ض١١.
هذا مع الّتنبيه على اأّن م� يق�سده د.يو�سف زيدان يف كت�به )الرّتاث املجهول( عموم الرّتاث املخطوط؛   

الأ�سب�ب عديدة يراه�، ومل ُيرد منه� تن�ول الرّتاث جمهول الّن�سبة كم� يف هذا البحث.
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الّن�سبة،  املجهول  الّلغوّي  الرّتاث  لهذا  ك�أمنوذجني  رف  وال�سّ الّنحو  علمي  على 
فبهم� تتحّقق اأهدافه .

اأّم� اجلهل لغًة فهو �سّد العلم، فتقول: جهلُت ال�ّسيء، اإذا مل تعرفه)١).

�سبة م�سدر الفعل َن�َسَب، وهي تعنى العزو اإلى اأّي �سيء)2)، فقولك: ن�سبُت  والنِّ
الكت�ب اإلى موؤّلفه، اأي: عزوته اإليه. 

االآث�ر  الّن�سبة يف هذا البحث:  الّلغوّي املجهول  وعلى ذلك ف�ملق�سود ب�لرّتاث 
رف  وال�سّ الّنحو  علمي  يف  ال�ّس�بقون  العلم�ء  خّلفه�  اّلتي  )املخطوطة(  املكتوبة 
على وجه الّتحديد، واّلتي ُجهلت ن�سبته� اإلى عنوان م� اأو اإلى موؤّلف م� اأو اإليهم� 

مًع�.

العربّية، حتقيق:  و�سح�ح  الّلغة  ت�ج  ح�ح  ال�سّ بن حّم�د اجلوهرّي)٣٩٣هـ(،  اإ�سم�عيل  ن�سر  اأبو  ينظر:   (١(
اأحمد عبد الغفور عّط�ر، دار العلم للماليني، بريوت، الّطبعة الّرابعة، ١٩٨7م، م�ّدة)جهل(، ١٦٦٣/٤، 
وحممد بن مكرم بن منظور، ل�س�ن العرب، م�دة )جهل(، ١2٩/١١، ومرت�سى حمّمد بن حمّمد الّزبيدّي، 

ت�ج العرو�ض من جواهر الق�مو�ض، م�ّدة)جهل(، ١2٩/١٤ .
بن حمّمد  ومرت�سى حمّمد   ،755/١ )ن�سب(،  م�دة  العرب،  ل�س�ن  منظور،  بن  مكرم  بن  ينظر: حممد   (2(

الّزبيدّي، ت�ج العرو�ض من جواهر الق�مو�ض، م�ّدة)ن�سب(، ١2٩/١٤.
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المبحث األّول: 

أنواع الّتراث الّلغوّي المجهول الّنســبة في 
فهــارس المخطوطات العربّية واألجنبّية

واالأجنبّية ت�س�دفه جمموعة غري  العربّية  الّن�ظر يف فه�ر�ض املخطوط�ت  اإّن 
اّلتي  العلوم  من  م�  لعلم  حتديد  دومن�  الّن�سبة  املجهولة  املخطوط�ت  من  قليلة 
�سّنف فيه� العلم�ء قدمًي� ابتداًء بعلوم القراآن الكرمي من تف�سري وغريه، وانته�ًء 
اإلى م� تنتهي اإليه هذه الفه�ر�ض، ال �سّيم� الفه�ر�ض الكبرية للمخطوط�ت العربّية 
مبدريد  االإ�سكوري�ل  ومكتبة  ب�ري�ض  يف  الوطنّية  واملكتبة  برلني  مكتبة  كفهر�ض 
املخطوط�ت  ومعهد  الّظ�هرّية  واملكتبة  االأزهرّية  واملكتبة  امل�سرّية  الكتب  ودار 
ا اأْن يجد الب�حث يف الرّتاث  العربّية اإلخ...، وال نب�لغ اإْن قلن� اإّنه من القليل جدًّ
العربّي املخطوط فهر�ًس� ملكتبة عربّية اأو اأجنبّية ُيعنى بفهر�سة هذا الرّتاث يخلو 

من خمطوط جمهول الّن�سبة .

وعندم� ُينظر على وجه اخل�سو�ض اإلى الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة الواقع 
يف  الّن�سبة  بجه�لة  يخت�ّض  بنّيٍ  تف�وٍت  على  ُيوقُف  ف�إّنه  املخطوط�ت  فه�ر�ض  يف 
هذا الرّتاث الّلغوّي، فلم تكن اجله�لة اّلتي ُتق�سد يف هذا الرّتاث متعلقة بجهة 

واحدة من هذا الرّتاث .

وميكن تن�ول اأنواع هذا الرّتاث الّلغوّي املجهول وفق اعتب�رين هم�:

االعتبار األول: من جهة جهالة المؤّلف والعنوان:

� من ذكر ا�سم املوؤلف  ا ت�مًّ يق�سد بهذا االعتب�ر خلو فه�ر�ض املخطوط�ت خلوًّ
وعنوان املخطوط املجهول الّن�سبة .

ويندرج حتت هذا االعتب�ر ثالثة اأنواع للرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة، هي:



١٣٧

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

خمطوطات جمهولة �ملوؤّلف دون �لعنو�ن:. ١

داخل  ب��سمه  م�سّرًح�  يكون  ك�أن  العنوان،  معروف  خمطوًط�  جتد  اأْن  وهي 
يف  موؤلَّفه  ب��سم  املوؤلِّف  ي�سّرح  اأْن  الع�دة  جرت  اإذ  املوؤّلف،  قبل  من  الكت�ب 
اأْن يكون يف احلوا�سي والّتعليق�ت املقّيدة على املخطوط  اأو  اأو خ�متته،  مقّدمته 
م� فيه اإ�س�رة اإلى العنوان، ولكن دون وجود ال�سم املوؤلِّف �سراحة يف املنت اأو يف 

احلوا�سي والّتعليق�ت املقّيدة على املخطوط .

اإذ  العوامل،  ملخت�سر  �سرح  وهو  كت�ب)االإجن�ح()١)،  املخطوط�ت  هذه  ومن 
مل ُيذكر ا�سم موؤّلفه، فُن�سب اإلى جمهول، ومثله كت�ب)اإي�س�ح امل�س�لك يف �سرح 
ت�سهيل ابن م�لك(، وهو من�سوب اإلى جمهول)2)، كذلك كت�ب)الّتبيني واالإي�س�ح(، 
اأنوار  وكت�ب)خال�سة االأفك�ر يف بي�ن زبدة االأ�سرار()٣)، وكت�ب)االإف�س�ح عن 
امل�سب�ح(، و)ت�سهيل اإعراب القراآن الكرمي(، و)الفوائد الوافية املتعّلقة ب�أوائل 
الك�فية(، و)الكوكب املنري يف �سرح االألفّية ب�لّت�سطري()٤)، و)هدّية االأخوان(، 

و)و�سيلة املبتدي ودليل املهتدي()5).

املخطوط�ت  الّن�سبة  املجهول  الّلغوّي  الرّتاث  من  الّنوع  هذا  حتت  يندرج  وقد 
اّلتي ُن�سبت اإلى اأ�سم�ء اأو ُكًنى اأو األق�ب ع�ّمة ملوؤّلفني ت�سّح على عدد غري قليل 

من العلم�ء .

العربّية  املخطوط�ت  معهد  امل�سّورة)الّنحو(،  املخطوط�ت  فهر�ض  ال�ّسنطّي،  حمّمد  ع�س�م  ينظر:   (١(
االأّول-الق�سم  اجلزء  ١٩٩7م،  االأولى،  الّطبعة  الق�هرة،  والعلوم(،  والّثق�فة  للرّتبية  العربّية  )املنّظمة 

الث�ين)الّنحو(، �ض٣٩-4٠.
ينظر: ال�ّس�بق، �ض٤٤ .  (2(

ينظر: ال�ّس�بق، �ض57، ١١٩ .  (٣(
ينظر: اأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية )علوم الّلغة العربّية: الّنحو(، مطبوع�ت   (٤(

جممع الّلغة العربّية بدم�سق، دم�سق، الّطبعة االأولى، ١٩7٣م، �ض5٤، ٨7، 4٠٩، ٤2٩.
اأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية)علوم الّلغة العربّية: اللغة-البالغة- ينظر:   (5(

١٩7٣م،  االأولى،  الّطبعة  دم�سق،  بدم�سق،  العربّية  الّلغة  جممع  مطبوع�ت  رف(،  ال�سّ العرو�ض- 
�ص5٤٦، 5٦١.



١٣٨

فمن ذلك كت�ب)االإف�س�ح عن اأنوار امل�سب�ح(، فقد ُن�سب اإلى )اأحد الّنحوّيني( 
ديب�جة  وكت�ب)اإعراب  موؤّلفه)١)،  معرفة  اإلى  يقّرب  م�  اأو  ال�سمه  حتديد  دون 
وكت�ب)�سرح  تعيني)2)،  دون  كذا  الف�سالء(  )اأحد  اإلى  ُن�سب  فقد  امل�سب�ح(، 
وقد  االأرواح(،  مراح  على  بديكنقور  امل�سهور  اأحمد  الّدين  �سم�ض  �سرح  على 
)ال�ّسيد  اإلى  من�سوب  وهو  البي�ن(،  وكت�ب)زبدة  االأف��سل()٣)،  اإلى)اأحد  ُن�سب 
عثم�ن()٤)، وكت�ب)فرائد الفوائد من درر بح�ر املح�مد(، وقد ُن�سب اإلى اأحد 

علم�ء القرن الّت��سع)5).

خمطوطات جمهولة �لعنو�ن دون �ملوؤّلف:. 2

الو�سول  من  املفهر�ض  متّكن  قد  ف�ملوؤّلف  ال�ّس�بق،  الّنوع  عك�ض  الّنوع  وهذا 
اأك�ن  الغالف - �سواء  �سفحة  يف  املب��سر  الّت�سريح  بطريق  اإّم�  ا�سمه  اإلى 
يف   � اأي�سً املب��سر  الّت�سريح  بطريق  اأو  �سحيح -،  غري  اأم  �سحيًح�  العنوان 
اأّن  اأو يف احلوا�سي والّتعليق�ت املقّيدة عليه، غري  مقّدمة املخطوط وخ�متته 
عنوان الكت�ب جمهول جه�لة ت�ّمة يف املخطوط نف�سه واحلوا�سي والّتعليق�ت 
اإلى عدم وقوف املفهر�ض على عنواٍن له عالقة  املقّيدة عليه، هذا ب�الإ�س�فة 
والرّتاجم  واملوؤّلف�ت  ب�ملوؤّلفني  ة  اخل��سّ والفه�ر�ض  الكتب  يف  ب�ملخطوط 

القدمية واحلديثة .

ينظر: اأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية)علوم الّلغة العربّية: الّنحو(، �ض5٤.  (١(
ينظر: ال�س�بق، �ض2٤-2٦.  (2(

ينظر: فهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة١٩25 )اجلزء الث�ين(، مطبعة دار   (٣(
الكتب امل�سرّية، الق�هرة، الّطبعة االأولى، ١٩2٦م، �ض٦2.وينظر كذلك يف ن�سبة اأكرث من كت�ب اإلى الّلقب 

املذكور: �ض١٢٠، ١22، ١٣٣.
ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة  واآخرين،  معّو�ض  �سعيد  حمّمد  ينظر:   (٤(

االإ�سالمّية)العدد االأّول(، مط�بع اجل�معة االإ�سالمّية، املدينة املنّورة، الّطبعة االأولى، ١٩٨٣م، �ض5٦5.
ينظر: فهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة١٩25 )اجلزء الث�ين(، �ض١٤5.  (5(



١٣٩

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

ب�ب�س�ذ  اإلى ابن  الّنحو(، وهو من�سوب  فمن ذلك ورد كت�ب بعنوان)كت�ب يف 
)٤٦٩ هـ(، وقد ذكر املفهر�ض بني قو�سني »احتم�ال املقّدمة يف الّنحو اأو املح�سبة 

يف الّنحو«)١)، ومل يجزم ب�أّيهم�، وهذا يعني اأّن عنوان الكت�ب جمهول.

املخطوط�ت  فه�ر�ض  ُتذكر يف  اّلتي  واحلوا�سي  وال�سروح  الر�س�ئل  اأغلب  وكذا 
رف اأو �سرح الأحد املتون يف الّنحو  ب�لو�سف، ك�أن ُيق�ل ر�س�لة يف الّنحو اأو يف ال�سّ

رف دون تعيني ال�سم املخطوط اّلذي و�سعه موؤّلفه �سمة له .  اأويف ال�سّ

وهذا الّنوع من اأخّف اأنواع الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة جه�لًة، اإذ قد ي�سهل 
على املحّقق اأو على املفهر�ض معرفة عنوان املخطوط، وذلك ب�لّرجوع اإلى كتب 

الرّتاجم اأو بتتّبع الكتب اّلتي ُتعنى بذكر املوؤّلف�ت واملوؤّلفني .

عنوان  ثّمة  وجود  رورة  ب�ل�سّ ت�ستلزم  ال  العنوان  جه�لة  اأّن  معرفة  يجب  اأّنه  غري 
حقيقّي مل ي�سل اإليه املفهر�ض اأو املحقق، فجه�لة العنوان قد ترجع اإلى عّدة اأ�سب�ب، 
اأو اخت�س�ره، ومنه� م�  اإلى ت�سّرف الّن�س�خ ب�لعنوان بذكر و�سفه  فمنه� م� يرجع 
الغ�لب حتوي  املخطوط، وهي يف  االأخرية من  اأو  االأولى  االأوراق  فقدان  اإلى  يرجع 
عنوان الكت�ب، ومنه� م� يرجع اإلى املوؤّلف نف�سه، فمن املوؤّلفني من مل ي�سع عنواًن� 
للكت�ب اّلذي اأّلفه ل�سبب اأو الآخر، ك�أن ُيتوّفى قبل اأن ي�سع لهذا املوؤلَّف عنواًن�، اأو اأْن 
يدخل املوؤلِّف مب��سرة يف املو�سوع دون ا�ستهالل اأو تعريف اأو تقدمي، وقد يرجع اإلى 

كون الكت�ب فتوى ع�برة اأو ر�س�لة �سغرية، فال يكون لهذا الكت�ب عنوان)2).  

خمطوطات جمهولة �ملوؤّلف و�لعنو�ن مًع�:. ٣

املوؤّلف والعنوان مًع�، ولي�ض يف  ا�سم  اأن يخلو املخطوط من  الّنوع  املراد بهذا 
اإ�س�رة  اأّي  اأو يف حوا�سي املخطوط والّتعليق�ت اّلتي عليه  اأو يف اخل�متة  املقّدمة 

الّطبعة  ُقم،  الهدى،  دار  الف�تيك�ن،  مكتبة  يف  العربّية  املخطوط�ت  االأ�سكورّي،  احل�سينّي  �س�دق  ال�ّسيد   (١(
االأولى، ١٤2٣هـ، �ص٣٩ .

ينظر: د.ع�بد �سليم�ن امل�سوخي، املخطوط�ت العربّية)م�سكالت وحلول(، �ض2٣-2٦.  (2(



١٤0

اإلى  عزو  غري  من  املفهر�سني  قبل  من  فهر�سته  اإلى  اأّدى  مّم�  منهم�،  اأحد  اإلى 
موؤّلف م� اأو اإلى عنوان حمّدد.

)كت�ب يف  مثل  وذلك  ع�ّمة،  بعب�رات  الفه�ر�ض  الّنوع يف  َيِرد هذا  م�  وغ�لب 
ذلك  اأو غري  الّنحو()٣)  علم  )ر�س�لة يف  اأو  الّنحو()2)  )ت�أليف يف  اأو  الّنحو()١) 
مّم� يقرب من هذه العن�وين)٤) مع عدم ذكر ا�سم املوؤّلف اأو م� هو بهذا احلكم 

كم� مّر بن� �س�بًق�.

املوؤّلف  جمهولة  الّنحو  علم  خمطوط�ت  على  العب�رات  هذه  من  يرد  م�  ومثل 
رف)5).  � على خمطوط�ت علم ال�سّ والعنوان يرد اأي�سً

مبكن��ض،  الكبري  اجل�مع  خزانة  يف  املحفوظة  املخطوط�ت  فهر�ض  الرّباق،  ال�ّسالم  عبد  مثال:  ينظر   (١(
االأولى، ٢٠٠4م، �ض٣١٣، ٣١٤،  الّطبعة  املغربّية،  اململكة  املن�هل،  دار  الّثق�فة، مطبعة  وزارة  من�سورات 
وال�ّسيد �س�دق احل�سينّي االأ�سكورّي، املخطوط�ت العربّية يف مكتبة الف�تيك�ن، �ض١١7، واأ�سم�ء احلم�سّي، 
وفهر�ض   ،٤25  ،٤2٤ �ض٤2٣،  الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  )علوم  الّظ�هرّية  الكتب  دار  خمطوط�ت  فهر�ض 
الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة١٩25 )اجلزء الث�ين(، �ض١5٣، وحمّمد �سعيد 
معّو�ض واآخرين، الّن�سرة الببليوجرافّية ملخطوط�ت املكتبة املركزّية ب�جل�معة االإ�سالمّية)العدد االأّول(، 

�ص722-7١7. 
للرّتاث  الفرق�ن  موؤ�ّس�سة  وودان،  �سنقيط  خمطوط�ت  فهر�ض  يحيى،  حمّمد  ولد  اأحمد  مثال:  ينظر   (2(

االإ�سالمّي، لندن، الّطبعة االأولى، ١٩٩7، �ص٣7٩، ٣٨١، ٣٩٣.
الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  )علوم  الّظ�هرّية  الكتب  دار  فهر�ض خمطوط�ت  اأ�سم�ء احلم�سّي،  مثال:  ينظر   (٣(
الث�ين(،  �سنة١٩25)اجلزء  �سبتمرب  �سهر  لغ�ية  ب�لّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  وفهر�ض  �ص2١١-2١٦، 
ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة  واآخرين،  معّو�ض  �سعيد  وحمّمد  �ص١١٠، 

االإ�سالمّية)العدد االأّول(، �ض5٣5-5٣٣. 
الّنحو(  الّنحو(، )ح��سية على كت�ب يف  الّنحو(، )�سرح لكت�ب يف  اأن يرد بعب�رة)كرا�سة يف  فمن ذلك   (٤(
اإلخ...، وقد ُيخ�س�ض بكت�ب معنّي من مثل)�سرح لكت�ب كذا(،)ح��سية على كت�ب كذا( اإلخ...، اأو اإن ك�ن 

املخطوط منظومة ُذكر بعمومه. 
رف: ال�ّسيد �س�دق احل�سينّي االأ�سكورّي، املخطوط�ت العربّية  ينظر مثال فيم� يتعلق مبخطوط�ت علم ال�سّ  (5(
الّلغة  الّظ�هرّية)علوم  الكتب  دار  واأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت  الف�تيك�ن، �ض27٩،  مكتبة  يف 
رف(، �ض٤75، ٤7٦، 5٠٢، 5٣7، وفهر�ض الكتب العربّية املوجودة  العربّية: اللغة-البالغة-العرو�ض- ال�سّ
ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة١٩25 )اجلزء الث�ين(، �ض55، 5٦، ٦٦،، وحمّمد �سعيد معّو�ض واآخرين، 
 ،٨٨٠ �ض٨7٩،  االأّول(،  االإ�سالمّية)العدد  ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة 
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االعتبار الّثاني: من جهة نوع المخطوط المجهول الّنسبة:

نظره  يلفت  قد  ال�ّس�بقة  ب�أنواعه  الّن�سبة  املجهول  الّلغوي  الرّتاث  يف  الّن�ظر 
مع  ونوعّيته،  املخطوط�ت  اّلذي حتويه هذه  العلمّي  املحتوى  االختالف يف مت�م 
رف كم� حّددن�ه �س�بًق�، ف�العتب�ر املراد هن�  اأّنه� ال تخرج عن علمي الّنحو وال�سّ
هو االختالف يف الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة الذي يكون يف نوعّية حمتواه من 

جهة، ويف مت�مه ونق�س�نه من جهة اأخرى.

ووفق هذا االعتب�ر ميكن تق�سيم هذا الرّتاث اإلى ثالثة اأق�س�م، هي:

متون نحوّية و�سرفّية ك�ملة:. ١

كثرًيا م� ُيرى هذا الّنوع من املخطوط�ت الّلغوّية، واملق�سود به املتون الّنحوّية 
ومل  كبرية،  اأم  احلجم  �سغرية  اأك�نت  �سواء  الن�ق�سة،  غري  الك�ملة  رفّية  وال�سّ

ُيذكر له� عنوان، ومل ُتن�سب اإلى موؤّلف م� .

واملوؤّلف  العنوان  جمهول  ك�ن  اإْن  الّنوع  هذا  مع  املفهر�سون  يتع�مل  م�  وغ�لًب� 
 - الّنحو)٣)  يف  ت�أليف   - ال�سرف)2)  يف  النحو)١)-كت�ب  يف  كت�ب  بقولهم:  مًع� 

٨٨2، ٩2٤، �سل�سلة فه�ر�ض املكتب�ت اخلّطّية الن�درة، فهر�ض الكتب املوجودة ب�ملكتبة االأزهرّية اإلى �سنة 
١٣٦٦هـ-١٩٤7م)اجلزء الّرابع(، مطبعة االأزهر، الق�هرة، الّطبعة االأولى، ١٩٤٨م، �ض72، 7٤، ٩٩.

مبكن��ض،  الكبري  اجل�مع  خزانة  يف  املحفوظة  املخطوط�ت  فهر�ض  الرّباق،  ال�ّسالم  عبد  مثال:  ينظر   (١(
الف�تيك�ن، �ض١١7،  العربّية يف مكتبة  االأ�سكورّي، املخطوط�ت  وال�ّسيد �س�دق احل�سينّي  �ص٣١٣، ٣١٤، 
واأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية )علوم الّلغة العربّية: الّنحو(، �ض٤2٣، ٤2٤، 
٤25، وفهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة١٩25 )اجلزء الث�ين(، �ض١5٣، 
وحمّمد �سعيد معّو�ض واآخرين، الّن�سرة الببليوجرافّية ملخطوط�ت املكتبة املركزّية ب�جل�معة االإ�سالمّية 

)العدد االأّول(، �ض722-7١7. 
ينظر مثال: حمّمد �سعيد معّو�ض واآخرين، الّن�سرة الببليوجرافّية ملخطوط�ت املكتبة املركزّية ب�جل�معة   (2(
الّظ�هرّية  الكتب  دار  خمطوط�ت  فهر�ض  احلم�سّي،  واأ�سم�ء  �ض٩2٣-٩25،  االأّول(،  االإ�سالمّية)العدد 
املوجودة  العربّية  الكتب  وفهر�ض  �ض5٣7،  رف(،  ال�سّ اللغة-البالغة-العرو�ض-  العربّية:  الّلغة  )علوم 

ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة ١٩25)اجلزء الث�ين(، �ض٦٦.
ينظر مثال: اأحمد ولد حمّمد يحيى، فهر�ض خمطوط�ت �سنقيط وودان، �ض٣7٩، ٣٨١، ٣٩٣.  (٣(
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رف)2) -ر�س�لة يف النحو)٣) - ر�س�لة يف  منظومة يف الّنحو)١) - منظومة يف ال�سّ
رف)٤). )5) ال�سّ

وقد يقوم بع�ض املفهر�سني ب�إ�س�فة كلمة اأو اأكرث يف العنوان ت�سري اإلى املحتوى 
العلمّي للمنت اأو الر�س�لة، اأو ي�سري اإلى اأّن حمتواه خمت�سر.

القواعد  يف  ر�س�لة  اجلمع،  يف  ر�س�لة  املث�ل:  �سبيل  على  ُيق�ل  اأْن  ذلك  فمن 
يف  فوائد  احلروف)٦)،  مع�ين  يف  ر�س�لة  الّنحو،  مب�دئ  يف  ر�س�لة  واالإعراب، 

الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  )علوم  الّظ�هرّية  الكتب  دار  فهر�ض خمطوط�ت  اأ�سم�ء احلم�سّي،  مثال:  ينظر   (١(
�ص5٠4، وفهر�ض املخطوط�ت العربّية يف ج�معة برن�ستون )جمموعة يهودا ٦/٤(، حتقيق: حمّمد ع�ي�ض، 
ف� العلمّية، لبن�ن، الّطبعة االأولى، ٢٠١١م، �ض2٩5، وحمّمد �سعيد معّو�ض واآخرين، الّن�سرة  �سقيفة ال�سّ
ولد  واأحمد  �ض7٨٤،  االأّول(،  االإ�سالمّية)العدد  ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية 
حمّمد يحيى، فهر�ض خمطوط�ت �سنقيط وودان، �ض٣٦١، وفهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية 

�سهر �سبتمرب �سنة ١٩25 )اجلزء الث�ين(، �ض٣١٨.
ينظر مثال: �سل�سلة فه�ر�ض املكتب�ت اخلّطّية الن�درة، فهر�ض الكتب املوجودة ب�ملكتبة االأزهرّية اإلى �سنة   (2(

١٣٦٦هـ-١٩٤7م )اجلزء الّرابع(، �ض٩٩.
الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  الّظ�هرّية)علوم  الكتب  دار  خمطوط�ت  فهر�ض  احلم�سّي،  اأ�سم�ء  مثال:  ينظر   (٣(
الث�ين(،  �سنة١٩25)اجلزء  �سبتمرب  �سهر  لغ�ية  ب�لّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  وفهر�ض  �ص2١١-2١٦، 
ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة  واآخرين،  معّو�ض  �سعيد  وحمّمد  �ص١١٠، 
االأوق�ف  مكتبة  خمطوط�ت  فهر�ض  حمّمد،  اأحمد  وحممود  �ض5٣5-5٣٣،  االأّول(،  )العدد  االإ�سالمّية 

املركزّية يف ال�ّسليم�نّية )اجلزء الث�ين(، مطبعة بغداد، العراق، الّطبعة االأولى، ١٩٨٣م، 2/٢5٠.
ينظر مثال: حمّمد �سعيد معّو�ض واآخرين، الّن�سرة الببليوجرافّية ملخطوط�ت املكتبة املركزّية ب�جل�معة   (٤(
االإ�سالمّية )العدد االأّول(، �ض77٨- ٧٨٠، وال�ّسيد �س�دق احل�سينّي االأ�سكورّي، املخطوط�ت العربّية يف 
مكتبة الف�تيك�ن، �ض27٩، واأ�سم�ء احلم�سّي، واأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية 
العربّية  الكتب  وفهر�ض   ،٤7٦  - �ض٤75  رف(،  ال�سّ اللغة-البالغة-العرو�ض-  العربّية:  الّلغة  )علوم 

املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة ١٩25)اجلزء الث�ين(، �ض5٦.
هذا ينطبق على فهر�سة املخطوط�ت يف �س�ئر العلوم، وغ�لب� اإْن ك�َن املخطوط متن� كبرًيا ُيفهر�ض حتت   (5(
عنوان )كت�ب يف كذا...(، اأّم� اإْن ك�ن �سغري احلجم فُيفهر�ض حتت عنوان )ر�س�لة يف كذا...(. ينظر: 
ود.حممود   ،7٨ �ض77-  ومواطنه�،  وفهر�سته�  فه�ر�سه�  العربّية،  املخطوط�ت  هيبة،  اأبو  ي��سني  عّزت 

حمّمد الّطن�حّي، ثق�فة املفهر�ض، �ض١٩٤.
ينظر يف هذه العن�وين: اأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية )علوم الّلغة العربّية:   (٦(
الّنحو(، �ض٢٠٧-٢١٠، واأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية )علوم الّلغة العربّية: 
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رف)١)، ر�س�لة م�ستملة على  رف، فوائد يف املعتالت، كت�ب االأبنية يف ال�سّ ال�سّ
االأفع�ل، ر�س�لة  ت�سريف امل��سي، ر�س�لة يف ر�سم احلروف، ر�س�لة يف م�س�در 
ال�ّسم�عّي، ر�س�لة يف م�س�ألة  املوؤّنث واملذكر  اإلى اجلمع)2)، ر�س�لة يف  الّن�سبة  يف 

الكحل، ر�س�لة يف امل�سدر، خمت�سر عوامل الربكلّي)٣). 

�سروح وحو��سي ك�ملة:. 2

املجهول  الّلغوّي  الرّتاث  من  كبرًيا  جزًءا  ي�سّكل  املخطوط�ت  من  الّنوع  هذا 
الّن�سبة، واأغلب م� ُوقف عليه يف هذا البحث من فه�ر�ض بحًث� عن املخطوط�ت 
جمهولة،  ملتون  اأو  وم�سهورة  معلومة  ملتون  فيه�   ال�سروح  تكون  الّن�سبة  املجهولة 
على  جمهولة  اأو  وم�سهورة  معلومة  �سروح  على  تكون  فهي  احلوا�سي،  كذلك 
�)٤)، وهذه ال�سروح اأو احلوا�سي اأغلبه� ك�ملة غري  متون معلومة اأو جمهولة اأي�سً

ة اإْن ك�نت اأجزاًء. ن�ق�سة، خ��سّ

رف(، �ض٢٠٧-٢١٠، وفهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر  اللغة-البالغة-العرو�ض- ال�سّ
�سبتمرب �سنة ١٩25)اجلزء الث�ين(، �ض5٦.

ينظر: اأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية )علوم الّلغة العربّية: اللغة-البالغة-  (١(
رف(، �ض52٦-5٣٠. العرو�ض- ال�سّ

ينظر: فهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة ١٩25)اجلزء الث�ين(، �ض5٦.  (2(
ينظر: ع�س�م حمّمد ال�ّسنطّي، فهر�ض املخطوط�ت امل�سّورة )الّنحو(، �ض١٣١، ١٣7، ١٣٨، ١٣٩، 2٨٤.  (٣(

�سهر  لغ�ية  ب�لّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  فهر�ض  الكالم:  هذا  على  ت�أكيًدا  املث�ل  �سبيل  على  ُينظر   (٤(
�سبتمرب �سنة ١٩25 )اجلزء الث�ين(، �ض55، ٦٠-٦2، ٨7-٨٨، ١٠٠-١٠5، ١١٩-١٣٨، و�سل�سلة فه�ر�ض 
١٣٦٦هـ-١٩٤7م )اجلزء  �سنة  اإلى  االأزهرّية  ب�ملكتبة  املوجودة  الكتب  الن�درة، فهر�ض  املكتب�ت اخلّطّية 
املخطوط�ت  فهر�ض  ال�ّسنطّي،  حمّمد  وع�س�م   ،١٨2-١٨١  ،٨-٨٨5  ،7٨-77 �ض72-7١،  الّرابع(، 
فهر�ض  الّدغيم،  ال�ّسّيد  ود.حممود   ،2١5  ،٢٠٢  ،١٩٦-١٩٩  ،١7٤ �ض١57-١5٩،  )الّنحو(،  امل�سّورة 
املخطوط�ت العربّية والرّتكّية والف�ر�سّية يف املكتبة ال�ّسليم�نّية، موؤ�ّس�سة ال�ّسقيفة العلمّية، جّدة، الّطبعة 
االأولى، ٢٠١٠م، ٦2٤/2، ٦2٨، ٦5٨، وال�ّسيد �س�دق احل�سينّي االأ�سكورّي، املخطوط�ت العربّية يف مكتبة 
الف�تيك�ن، �ض٩٤- ٩5، ١٩2، وحمّمد �سعيد معّو�ض واآخرين، الّن�سرة الببليوجرافّية ملخطوط�ت املكتبة 
املركزّية ب�جل�معة االإ�سالمّية )العدد االأّول(، �ض57٤، 577، 5٨2، 5٨٦، 5٩٠، 5٩٨، ٦٠٩، ٦٢٠، ٦2٣، 

.٩٠، ٩٠٨، ٩٠٩4 ،٨٩٤، ٨٩٩، ٩٠٢
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ل جل�ر اهلل حممود بن عمر الّزخم�سرّي)5٣٨هـ)  فعلى �سبيل املث�ل كت�ب املف�سّ
عليه-كم� هو معلوم- العديد من ال�ّسروح، منه� ع�سرة �سروح م� تزال خمطوطة، 
وهي جمهولة املوؤّلف والعنوان)١)، وكت�ب اجلمل الأبي الق��سم الّزّج�جّي)٣٣7هـ) 
واملوؤّلف  العنوان  جمهول  هو  م�  منه�  خمطوطة  �سروح  اأربعة  اأبي�ته  وعلى  عليه 

مًع�، ومنه� م� ُجهل موؤّلفه دون العنوان)2).

غري اأّنه ينبغي الّتنبيه على اأّن هذا الّنوع يِرد على �سورتني، فقد ي�أتي ال�سرح اأو 
احل��سية جمهوال الّن�سبة على كت�ب معلوم له عنوان معنّي، وقد ي�أتي�ن على منت 
ال�سفتني  ه�تني  حتمل  الّتي  املخطوط�ت  ُتذكر  الغ�لب  ويف  جمهولني،  �سرح  اأو 
يف فه�ر�ض املخطوط�ت اإن ك�ن عنوان املنت اأو ال�ّسرح جمهول الّن�سبة بعمومه�، 

ل املطبوعة واملخطوطة واملفقودة الدكتور عبد الّرحمن العثيمني يف حتقيقه ل�سرح �سدر  تتّبع �سروح املف�سّ  (١(
ل يف  االأف��سل اخلوارزمّي.ينظر: �سدر االأف��سل الق��سم بن احل�سني اخلوارزمّي)٦١7هـ(، �سرح املف�سّ
�سنعة االإعراب املو�سوم ب�لّتخمري، حتقيق: د.عبد الّرحمن بن �سليم�ن العثيمني، دار الغرب االإ�سالمّي، 

بريوت، الّطبعة االأولى، ١٩٩٠م، الق�سم االأّول )الّدرا�سة(، �ض55-5٦.
ينظر: اأبو الق��سم الّزج�جّي )٣٣7هـ(، اجلمل، حتقيق: ابن اأبي �سنب، مطبعة جول كربونل، اجلزائر،   (2(
الّطبعة االأولى، ١٩2٦م، مقّدمة املحقق، �ض١2-١٤، وابن اأبي الّربيع ال�ّسبتّي)٦٨٨هـ(، الب�سيط يف �سرح 
جمل الّزّج�جّي، حتقيق: اأ.د.عّي�د الّثبيتّي، دار الغرب االإ�سالمّي، بريوت، الّطبعة االأولى، ١٩٨٦م،)ق�سم 

الّدرا�سة(، 7٨/١.
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على  ح��سية  الّنحو)2)،  يف  ح��سية  الّنحو)١)،  يف  كت�ب  على  ح��سية  مثال:  فُيق�ل 
رف)٣)، �سرح على كت�ب يف الّنحو)٤)، �سرح يف الّنحو)5). كت�ب يف ال�سّ

مع  احل��سية  اأو  ال�ّسرح  ُفيذكر  معلوًم�  ال�ّسرح  اأو  املنت  عنوان  ك�ن  اإْن  اأّم� 
ب�جلمل  واملراد  اجلمل)٦)،  �سرح  مثل:  من  وذلك  املعلومني،  ال�ّسرح  اأو  املنت 
الك�فية)7)، وهو كت�ب  الّنحو، و�سرح  الّزج�جّي )٣٣7هـ( يف  الق��سم  اأبي  كت�ب 
امل�سب�ح  وهوكت�ب  الّنحو)٨)،  يف  امل�سب�ح،  و�سرح  احل�جب)٦٤٦هـ(،  ابن 
م�لك،  البن  االألفّية  على  عقيل  ابن  �سرح  على  وح��سية  للمطرزّي)٦١٠هـ(، 

ينظر مثال: �سل�سلة فه�ر�ض املكتب�ت اخلّطّية الن�درة، فهر�ض الكتب املوجودة ب�ملكتبة االأزهرّية اإلى �سنة   (١(
١٣٦٦هـ-١٩٤7م)اجلزء الّرابع(، �ض١٨2، واأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية 
)علوم الّلغة العربّية: الّنحو(، �ض١55، وفهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة 

١٩25)اجلزء الث�ين(، �ض١٠١.
الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  )علوم  الّظ�هرّية  الكتب  دار  فهر�ض خمطوط�ت  اأ�سم�ء احلم�سّي،  مثال:  ينظر   (2(

�ص١٦١- ١٦٣.
ينظر: فهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة ١٩25)اجلزء الث�ين(، �ض55.  (٣(

ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة  واآخرين،  معّو�ض  �سعيد  حمّمد  ينظر:   (٤(
االإ�سالمّية )العدد االأّول (، �ض٦٤2.

العلمّي  املجمع  مطبعة  وفهر�سة(،  )درا�سة  العراقّي  العلمّي  املجمع  خمطوط�ت  عّواد،  ميخ�ئيل  ينظر:   (5(
العراقّي، اجلمهورّية العراقّية، الّطبعة االأولى، ١٩7٩م، ١٦٣/١.

الكبري مبكن��ض، �ض٣٠٢،  الرّباق، فهر�ض املخطوط�ت املحفوظة يف خزانة اجل�مع  ال�ّسالم  ينظر: عبد   (٦(
وع�س�م حمّمد ال�ّسنطّي، فهر�ض املخطوط�ت امل�سّورة)الّنحو(، �ض١7٤.

ينظر: ع�س�م حمّمد ال�ّسنطّي، فهر�ض املخطوط�ت امل�سّورة )الّنحو(، �ض١٩٦-١٩٨.  (7(
ينظر: د.حممود ال�ّسّيد الّدغيم، فهر�ض املخطوط�ت العربّية والرّتكّية والف�ر�سّية يف املكتبة ال�ّسليم�نّية،   (٨(
ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة  واآخرين،  معّو�ض  �سعيد  وحمّمد   ،٦2٤/2
االإ�سالمّية )العدد االأّول(، �ض٦٣٣، واأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية )علوم 

الّلغة العربّية: الّنحو(، �ض57٦، 577.
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وح��سية على �سرح ال�ّسيخ خ�لد االأزهرّي على االأجّرومّية)١)، وح��سية على �سرح 
الك�فية للهندّي)2).

اأو  املنت  مع  ُيذكران  ف�إّنهم�  العنوان،  معلومي  اأو احل��سية  ال�سرح  ك�ن  اإْن  اأّم� 
احل��سية �سواء اأك�ن� جمهولني اأم معلومني كم� هو معلوم.

ِقَطع:. ٣

الث�ين  الّنوع  من  ي�أتي  م�  واأكرث  ال�ّس�بقني،  الّنوعني  ي�سمل  الّنوع  وهذا 
ال�ّس�بق)�سروح وحوا�ٍض(.

يكتمل  كت�ب مل  الّن�سبة جزًءا من  املجهول  املخطوط  ي�أتي  اأْن  ب�لِقَطع  واملراد 
فهر�سة  املراد  املكتبة  يف  خمطوط�ت  من  عليه  وقف  م�  بح�سب  املفهر�ض  عند 
خمطوط�ته�، ولي�ض املراد به م� اأ�س�ب اأوراق املخطوط من نق�ض وعدم اكتم�ل، 

فهذا ي�سمل �س�ئر اأنواع املخطوط�ت ال�ّس�لفة الّذكر .

فه�ر�ض -  من  البحث  هذا  يف  عليه  ُوقف  م�  - بح�سب  الغ�لب  يف  واملفهر�ض 
عنوان  ذكر  يف  وذلك  ال�س�بقني  الّنوعني  مع  يتع�مل  كم�  الّنوع  هذا  مع  يتع�مل 
ك�نت  اإْن  ذكره  عدم  ويف  املوؤّلف،  جهة  من  الّن�سبة  جمهول  ك�ن  اإن  للمخطوط 
اجله�لة من جهة العنوان، اإال اأّنه ينّبه اإلى اأّن املخطوط لكت�ب لي�ض مكتمال، بل 

هو قطعة منه.

الث�ين(، �ض١٠٠،  �سنة١٩25)اجلزء  �سبتمرب  �سهر  لغ�ية  ب�لّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  فهر�ض  ينظر:   (١(
١٣٦٦هـ- اإلى �سنة  و�سل�سلة فه�ر�ض املكتب�ت اخلّطّية الن�درة، فهر�ض الكتب املوجودة ب�ملكتبة االأزهرّية 

١٩٤7م )اجلزء الّرابع(، �ض١٨2.
ينظر:  (2(

Derenbourg, H., (1884), Les manuscrits arabes de l’Escurial décrits. Tom I Grammaire, 

rhétorique, poésie, philologie et belles-lettres, lexicographie, philosophie, Paris,1 : 48.
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فمن ذلك: اإي�س�ح امل�س�لك يف �سرح ت�سهيل ابن م�لك)١)، ف�ملوجود يف فهر�ض 
رف)قطعة()2)،  معهد املخطوط�ت العربّية قطعة من هذا ال�ّسرح، وكت�ب يف ال�سّ
يرفع  ب�مل�سدر  الّت�أكيد  اأنَّ  يف  االأئّمة  كالم  فيه  وجزء  اجلمل)٣)،  �سرح  وكت�ب: 
يف  وكت�ب  الّت�سهيل)5)،  و�سرح  الّلبيب،  ملغني  اجلديد  وال�ّسرح  ال)٤)،  اأم  املج�ز 

الّنحو)قطعة منه()٦).

ينظر: ع�س�م حمّمد ال�ّسنطّي، فهر�ض املخطوط�ت امل�سّورة)الّنحو(، �ض٤٤.  (١(
ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة  واآخرين،  معّو�ض  �سعيد  حمّمد  ينظر:   (2(

االإ�سالمّية)العدد االأّول(، �ض٩2٤.
ينظر: ع�س�م حمّمد ال�ّسنطّي، فهر�ض املخطوط�ت امل�سّورة)الّنحو(، �ض١7٤.  (٣(

ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة  واآخرين،  معّو�ض  �سعيد  حمّمد  ينظر:   (٤(
االإ�سالمّية)العدد االأّول(، �ض٤7٩.

الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  الّظ�هرّية)علوم  الكتب  دار  خمطوط�ت  فهر�ض  احلم�سّي،  اأ�سم�ء  مثال:  ينظر   (5(
�ص2٨٣، 2٨5.

ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة  واآخرين،  معّو�ض  �سعيد  حمّمد  ينظر:   (٦(
االإ�سالمّية)العدد االأّول(، �ض7١٨-7١٩.
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المبحث الّثاني:
ظاهرة الّتراث الّلغوّي المجهول الّنســبة في 

فهارس المخطوطات 

الّثالثة  ب�أنواعه  الّن�سبة  جمهول  الّلغوّي  الرّتاث  اأّن  البحث  هذا  يف  �س�بًق�  مّر 
املذكورة �س�بًق� ي�سكل جزًءا كبرًيا من الرّتاث العربّي واالإ�سالمّي عموًم�، اإذ من 
الّن�در اأْن نرى فهر�ًس� م� من فه�ر�ض املخطوط�ت العربّية يف املكتب�ت العربّية اأو 
الّن�سبة  الّلغوّي جمهول  الّنوع من املخطوط�ت، ف�لرّتاث  االأجنبّية يخلو من هذا 

منت�سر انت�س�ًرا بّيًن� يف الفه�ر�ض عموًم�.

لينت�سر هذا االنت�س�ر يف فه�ر�ض املخطوط�ت  الّنوع من الرّتاث مل يكن  وهذا 
ب�أمور  يتعّلق  م�  العوامل  هذه  فمن  ذلك،  على  �س�عدت  عوامل  هن�ك  اأّن  لو ال 
اّلتي  وابط  وال�سّ ب�لقواعد  يتعّلق  م�  ومنه�  نف�سه،  ب�ملخطوط  مرتبطة  م�ّدية 
بطبيعة  يتعّلق  م�  ومنه�  وفهر�سًة،  حتقيًق�  العربّي  ب�ملخطوط  املهتّمون  و�سعه� 

املفهر�ض واملحقّق للرّتاث الّلغوّي.

أوال: العوامل الماّدّية المتعّلقة بالمخطوط:

�سلبّية يف طبيعته  اآث�ر  اإلى  توؤّدي  اّلتي  امل�سكالت  العديد من  املخطوط  تعرتي 
االآث�ر  اأبرز هذه  ولعّل من  والّرطوبة،  واحلرارة  االأر�سة  مثل  وذلك من  امل�ّدّية، 
انطم��ض العنوان وا�سم املوؤّلف يف مقّدمة املخطوط وخ�متته، اأو فقدان �سفحة 
عنوان  الغ�لب-  حتوي�ن-يف  الّلتني  االأخرية  اأو  االأولى  فحة  ال�سّ اأو  الغالف 

املخطوط وا�سم املوؤّلف.

وهذه امل�سكلة تعّد من اأهم امل�سكالت اّلتي توؤّثر يف توثيق العنوان وا�سم املوؤّلف 
على  واملفهر�ض  للرّتاث  املحّقق  ت�س�دف  اّلتي  امل�سكالت  اأولى  وهي  و�سبطه؛ 
ابتداًء على م� دّونه املفهر�ض من  الّتوثيق يعتمد  حّد �سواء-واإْن ك�ن املحّقق يف 
معلوم�ت حول املخطوط-، فحينم� تن�ول عبد اهلل احلوثي اأبرز ال�سعوب�ت اّلتي 
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اأهمه� خلو الكت�ب من العنوان ب�سبب فقدان الورقة  اأّن من  تواجه املحّقق ذكر 
الّزمنّي  الّتق�دم  اأو  البيئّية  العوامل  ب�سبب  والت�آكل  االنطم��ض  اأو  به  ة  اخل��سّ

للمخطوط)١).

هذا ب�الإ�س�فة اإلى عدم العن�ية واالهتم�م ب�ملخطوط من قبل بع�ض املكتب�ت 
ة اّلتي حتوي املخطوط�ت العربّية، وذلك من  العربّية، وب�الأخ�ّض املكتب�ت اخل��سّ
مثل اإهم�ل الّتجليد والرّتميم للمخطوط املفتقر اإليهم�، وهذا بال �سّك قد يكون 
�سفحة  ط�ل  قد  االإهم�ل  ك�ن  اإْن  وموؤّلفه  املخطوط  عنوان  ن�سبة  ملعرفة  ح�ئال 

العنوان اأو املقّدمة اأو اخل�متة .

اأو  املخطوط  مقّدمة  يف  للعنوان  �سقط  من  وقع  م�  العوامل  بهذه  ُيلحق  وقد 
خ�متته �سهًوا من الّن��سخ، في�سبح املخطوط جمهول العنوان اأو جمهول املوؤّلف 

اأو كليهم�.

اإّن االآث�ر ال�ّسلبّية الّن�جتة عن هذه العوامل امل�ّدّية ُتظهر املخطوط للمفهر�ض 
و�سفّي،  دور  املفهر�ض  دور  الأّن  ذلك  اأحدهم�،  اأو  املوؤّلف  اأو  العنوان  جمهول 
فه�ر�ض  يف  ب�رزة  الّن�سبة  جمهول  املخطوط  ظ�هرة  يجعل  احل�ل  بطبيعة  وهذا 

املخطوط�ت العربّية يف املكتب�ت العربّية واالأجنبّية.

ثانًيا: العوامل المنهجّية الّنظرّية المتعّلقة بقواعد 
الفهرسة ووظيفتها:

املخطوط  العربّي  ب�لرّتاث  املهتمني  وبع�ض  االأوائل  املحّققني  بع�ض  و�سع 
بعملّية  يقوم  عندم�  به�  االلتزام  املفهر�ض  توجب  اّلتي  القواعد  من  جمموعة 
مع�جلة  يف  اإيج�بّي  اأثر  له�  ك�ن  واإْن  القواعد  وهذه  للمخطوط�ت،  الفهر�سة 

املخطوط�ت،  ون�سر  حتقيق  وخطوات  اأ�س�ض  يف  الوايف  احلوثّي،  اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد  ينظر:   (١(
ود.ع�بد   ،7٦٣/2 ٢٠٠4م،  االأولى،  الّطبعة  اليمنّية،  اجلمهورّية  وال�ّسي�حة،  الّثق�فة  وزارة  من�سورات 
فهد  امللك  مكتبة  الهجرّي،  الّت��سع  القرن  يف  العربّي  املخطوط  يف  الّتوثيق  اأمن�ط  امل�سوخي،  �سليم�ن 

الوطنّية، الّري��ض، الّطبعة االأولى، ١٩٩٤م، �ض١٨٣.
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فهر�سة املخطوط�ت عموًم� اإال اأّنه� يف احلقيقة له� انعك��س�ت �سلبّية على املخطوط 
جمهول الّن�سبة على وجه اخل�سو�ض.

ظ�هرة  على  الّنظرّية  املنهجّية  العوامل  لهذه  ال�سلبّية  االآث�ر  اأبرز  من  ولعّل 
املخطوط جمهول الّن�سبة يف فه�ر�ض املخطوط�ت م� يتمّثل ب�الآتي:

احلّد من و�صف املفهر�س للمخطوط:. 1

يّتبعه�  اّلتي  الع�ّمة  وابط  ال�سّ من  جمموعة  اإلى  الفهر�سة  قواعد  اأغلب  ت�سري 
االأ�س��سّية  البي�ن�ت  حول  ومداره�  الفهر�سة)١)،  بعملّية  يقوم  عندم�  املفهر�ض 
وعدد  الّن�سخ  وت�ريخ  والّن��سخ  املوؤلف  وا�سم  املخطوط  عنوان  وهي:  للمخطوط، 

االأوراق اإلخ...

اأّم� يف ح�ل عدم وجود عنوان للمخطوط اأو ا�سم املوؤّلف على املخطوط املراد 
االأ�س��سّية  البي�ن�ت  يف  جزئّيتني  اأهم  تع�لج  ال  الفهر�سة  قواعد  ف�إّن  فهر�سته، 
اإلى  الو�سول  يف  تفيد  ال  ع�ّمة  األف�ظ  بذكر  فقط  تكتفي  الأّنه�  ذلك  للمخطوط، 

عنوان املخطوط وا�سم املوؤّلف.

يقول د.حممود الّطن�حّي حينم� تن�ول ثق�فة املفهر�ض يف اأحد اأبح�ثه:«وَتْظَهُر 
َثَمَرُة َهِذِه امْلَْعِرَفِة يف َفْهَر�َسِة ِتْلَك اْلُكُتِب امْلَْنُزوَعِة االأَْغِلَفِة، اأو اّلِتي َفَقَدْت اأَْوَراًق� 
اأْن  امْلَُفْهِر�ِض  َعَلى  َفَيُكوُن  ُفَه�،  ُموؤَلِّ اأو  ُعْنَواُنَه�  ُيْعَرُف  اأََواِخِرَه�، فال  اأو  اأََواِئِلَه�  ِمْن 
وَغ�َيتُة  َح�ْسُبُه  َفَيُكوُن  اْلُكُتُب،  َهِذِه  َفَلِكِه  يف  َتُدوُر  اّلذي  وَع  امْلَْو�سُ اأو  اْلَفنَّ  َيْعِرَف 

َجْهِدِه اأْن َيُقوَل: ِكَت�ٌب يف ِعْلِم َكَذا«)2).

ينظر مثال يف قواعد فهر�سة املخطوط�ت: زاهدة اإبراهيم، بحث بعنوان: فهر�سة املخطوط، جملة املورد،   (١(
ود.�سالح  �ض١٦٤-١٦٨،  ١٩7٦م،  االأّول،  العدد  اخل�م�ض،  املجلد  العراقّية،  اجلمهورّية  االإعالم،  وزارة 
الّدين املنّجد، قواعد فهر�سة املخطوط�ت العربّية، دار الكت�ب اجلديد، بريوت، الّطبعة الّث�نية، ١٩7٦م، 
�ص٦٠، ود.عبد ال�ّست�ر احللوجّي، املخطوط�ت والرّتاث العربّي، الّدار امل�سرّية الّلبن�نّية، الق�هرة، الّطبعة 
االأولى، ٢٠٠٢م، �ض2٩-٣١، وعّزت ي��سني اأبو هيبة، املخطوط�ت العربّية فه�ر�سه� وفهر�سته� ومواطنه� 

يف جمهورّية م�سر العربّية، �ض٣7، ود.حممود حمّمد الّطن�حّي، ثق�فة املفهر�ض، �ض١٩١.
د.حممود حمّمد الّطن�حّي، ثق�فة املفهر�ض، �ض١٩٤.  (2(
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الواقع ظ�هرة املخطوط�ت  للفهر�سة ال تخدم يف  الّنظرّية  القواعد  اأّن  وهذا يعني 
جمهولة الّن�سبة، فلم ت�سع للمفهر�ض قواعد ي�ستطيع من خالله� حم�ولة الك�سف عن 
العنوان اأو املوؤّلف، اأو و�سع بي�ن�ت تقرب املخطوط جمهول الّن�سبة اإلى دائرة املعرفة .

داخل . 2 تخو�ض  فال  حتليلّية،  ال  و�صفّية  الفهر�صة  طبيعة 
املخطوط املجهول بالقدر الكايف:

الفهر�سة ذات ط�بع و�سفي اأقرب منه� حتليليًّ�، يقول د.�سالح الّدين املنّجد: 
َم�  ُكلِّ  وَتْقِدمُي  امْلَْخُطوِط،  ُف  َو�سْ ُهَو  ُدُه  َنْق�سُ اّلِذي  ْعَن�َه�  مِبَ َهَدُفَه�  »اْلَفْهَر�سُة 

وِلِه«)١). وِعِه، وِتبَي�ُن اأَْبَواِبِه وُف�سُ وَرًة َدِقيَقًة َعْنُه، ال ِدَرا�َسُة َمْو�سُ ُم َلَن� �سُ ُيَقدِّ

ويزيد اأ.عّزت ي��سني تف�سيال يف وظيفة الفهر�سة بقوله: »وَفْهَر�َسُة امْلَْخُطوِط ال 
ِة. اِخِليَّ ِة والدَّ �ِرِجيَّ �ِحَيَتنْيِ اخْلَ َزاِتِه ِمَن النَّ يِّ � ِب�إِيراِد مُمَ ًف� ِعْلِميًّ ِفِه  َو�سْ ُبدَّ ِمْن َو�سْ

اإِْنَت�ٌج  ُهَو  َحْيُث  ِمْن  ب�مْلَْخُطوِط  َيَتَعلَُّق  ُكلُّ م�  ِة  �ِرِجيَّ اخْلَ َزاِت  ِب�مْلَُميِّ وُد  ف�مْلَْق�سُ
َزاُت  يِّ مُمَ  � اأمَّ وَنْوِعِه....،  طِّ  واخْلَ اْلِكَت�َبِة  يِف  امْلُ�ْسَتْخَدمَة  َة  امْلَ�دَّ وَت�ْسَمُل   ، َم�ِديٌّ
ِفْكِريٌّ  اإِْنَت�ٌج  ُه  اإِنَّ َحْيُث  ِمْن  ِبِه  َيَتَعلَُّق  َم�  ُكلُّ  ِبَه�  وُد  ُة، ف�مْلَْق�سُ اِخِليَّ الدَّ امْلَْخُطوِط 
ِف َمْتُبوًع� ِبَت�ِريَخي امِليالِد واْلَوَف�ِة اإْن ُوِجُدوا اأْو ِكَلْيِهَم�، وَغ�ِلًب�  َي�ْسَمُل: ا�ْسَم امْلُوؤَلِّ
وَمَك�َنِه  �ْسِخ  النَّ وَت�ِريَخ  لْلَمْخُطوِط،  ��ِسِخ  النَّ وا�ْسَم  ْقِريِب،  ب�لتَّ ُر  اْلَع�سْ اأو  اْلَوَف�ُة 
�ِق�ضِ  النَّ ِبَبَي�ِن  َمْتُبوَعنْيِ  َه�َيِة  والنِّ اْلِبَداَيِة  ِذْكِر  َمَع  ب�مْلُْحَتَوَي�ِت  وَثْبًت�  ُذِكَر،  اإَذا 
وَع�ِت،  امْلَْو�سُ اأو  وِل  واْلُف�سُ االأَْبَواِب  َعِن  َب�ِسيٍط  اإِيَج�ٍز  ُثمَّ  النُّ�ْسَخِة،  والتَّ�ِلِف يف 

.(2(»� ْجِم، اأِي امْلََق��ُض ُطوال وَعْر�سً َمَع َبَي�ِن َعَدِد االأَْوَراِق وامْلَ�ْسَطَرِة واحْلَ

الّداخلّية  املمّيزات  اأكرث يف  اإلى تف�سيل  الّن�سبة حتت�ج  واملخطوط�ت جمهولة 
م�  حّد  عند  تقف  اأْن  ينبغي  فال  ي��سني،  اأ.عّزت  عنه�  حتّدث  اّلتي  للمخطوط 

د.�سالح الّدين املنّجد، قواعد فهر�سة املخطوط�ت العربّية، �ض٦٠.  (١(
م�سر  جمهورّية  يف  ومواطنه�  وفهر�سته�  فه�ر�سه�  العربّية  املخطوط�ت  هيبة،  اأبو  ي��سني  عّزت   (2(

العربّية، �ض٣٦.
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اإلى  يتعّدى  االأمر  بل  الو�سفّية،  الفهر�سة  اأوجبته طبيعة  اّلذي  وهو  �س�بًق�،  ُذكر 
الّدرا�سة الّتحليلّية، وذلك ب�لبحث يف نقوالت املوؤّلف ويف �سيوخه ودرا�سة اأ�سلوبه 

اإلى غري ذلك مّم� قد يقّربن� من معرفة املوؤّلف والعنوان مًع� .

تفاوت فهار�ض املخطوطات يف املقدار الّتف�صيلّي للمخطوط:. 3

على  واالأجنبّية  العربية  املكتب�ت  يف  العربّية  املخطوط�ت  فه�ر�ض  يف   الّن�ظر 
حّد �سواء يجد اأّن هن�ك تف�وًت� كبرًيا يف البي�ن�ت اّلتي تقّدمه� هذه الفه�ر�ض عن 
بينه� يف و�سع غ�لب  اّتف�ًق� كبرًيا فيم�  اأّن هن�ك  املراد فهر�سته، مع  املخطوط 

البي�ن�ت االأ�س��سّية للمخطوط.

اأَنَّ  َراأَْيَن�  ق�ل:»َلَقْد  حيث  املنّجد  الّدين  د.�سالح  نظر  الّتف�وت  هذا  لفت  وقد 
ِريَن  َة ِمَن امْلُ�ْسَت�ْسِرِقنَي امْلَُع��سِ ِذيَن َفْهَر�ُسوا امْلَْخُطوَط�ِت اْلَعَرِبيَّ َبَعَه� الَّ ِريَقَة اّلِتي اتَّ الطَّ
يِل واالإِ�ْسَه�ِب َعَلى َم� َنَراُه يف  َبَع َطِريَقَة التَّْف�سِ ُهْم اتَّ �ِبِقنَي َلْي�َسْت َواِحَدًة، َفَبْع�سُ وال�سَّ
َبَع َطِريَقَة االإِيج�ِز َعَلى َم� َنَرى يف َفْهَر�َسْت  ُهْم اتَّ ُطوَط�ِت َبْرِلنَي، وَبْع�سُ َفْهَر�َسْت خَمْ

ِة َب�ِريَز اأْو َمْكَتَبِة َج�ِمَعِة ِليِدن«)١).  َمْكَتَبِة �ِس�ْسرَتِبِتي اأو امْلَْكَتبِة اْلَوَطِنيَّ

امْلََج�ِل  َهَذا  يف  اْلَب�ِحُث  ا�ْسَتْعَر�َض  » واإَِذا  بنبني:  �سوقي  د.اأحمد   � اأي�سً ويقول 
� َبِقِي ِمْن �َسَذَراِت ِفْهِر�ض  يِف امْلَْخُطوَط�ِت ِبْدًءا مِبَ ِتي َعَمَلْت َعَلى َتْو�سِ اْلَفَه�ِر�َض الَّ
ِة،  االإِ�ْسَكْنَدِريَّ َمْكَتَبِة  مِلَْخُطوَط�ِت   Callimacus َك�ِليَم�خو�ض  اْلُيوَن�يِنِّ  �ِعِر  ال�سَّ
ِديَثِة  احْلَ اْلَفَه�ِر�ِض  اإَلى  مِلَْخُطوَط�ِتِهْم  َفَه�ِر�َض  ِمْن  اْلَغْرِبيُّوَن  َعُه  َو�سَ  � مِبَ ُمُروًرا 
اأُ�ُس�ٍض  ِة  اأَيَّ ِمْن  َه�  ُخُلوَّ ُيالِحُظ  ُه  َف�إِنَّ امْلَْخُطوِط،  اْلَعَرِبيِّ  اِث  َ للرتُّ َعْت  ُو�سِ الَِّتي 
ِف  َو�سْ اأَ�َس�ِليِب  يِف  َبِع  املُتَّ امَلْنَهِج  ًن� يف  بيِّ اْخِتالًف�  َتْخَتِلُف  َه�  َف�إِنَّ وِب�لتَّ�يِل  َدٍة،  ُمَوحَّ

امْلَْخُطوَط�ِت «)2).

د.�سالح الّدين املنّجد، قواعد فهر�سة املخطوط�ت العربّية، �ض5٩.  (١(
الفه�ر�ض  اختالف  يف  ٣٤.وينظر  �ض٣٣-  املخطوط�ت،  بعلم  الفهر�سة  عالقة  بنبني،  �سوقي  د.اأحمد   (2(

تف�سيال واإيج�ًزا: د.عبد ال�ّست�ر احللوجّي، املخطوط�ت والرّتاث العربّي، �ض٤١.
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كّل فهر�ض على  املّتبع يف  املخطوط  لبي�ن�ت  املتف�وت  الّتف�سيلّي  املقدار  وهذا 
حدة، والتزم به املفهر�ض عند فهر�سته قد انعك�ض على ظ�هرة املخطوط املجهول 
الّن�سبة، فقد اأّدى اإلى انت�س�ره� يف فه�ر�ض املخطوط�ت، وعلى وجه اخل�سو�ض 

الفه�ر�ض اّلتي ت�سّح يف ذكر بي�ن�ت اإ�س�فّية للمخطوط.

العراقي  العلمي  املجمع  فهر�سة خمطوط�ت  اأّن  املعلوم  من  املث�ل  �سبيل  فعلى 
اّلتي ق�م به� االأ�ست�ذ ميخ�ئيل عّواد تتّميز ب�لّدقة والّتف�سيل يف ذكر مالحظ�ت 
مّم�  املخطوط؛  املالحظ�ت على  يزيد يف ذكر  فهو  امْلَُفْهَر�ض)١)،  املخطوط  على 
اأو موؤّلفه، كذلك فهر�سة  اإلى عنوان املخطوط  قد ُي�س�عد الب�حث على الو�سول 
فهر�سة  وهذا بخالف  الّظ�هرّية،  الكتب  دار  اأ�سم�ء حم�سي ملخطوط�ت مكتبة 
االخت�س�ر  �سمة  عليهم�  غلبت  الّلتني  امل�سرّية  الكتب  ودار  االأزهرّية  املكتبة 

ال�ّسديد. 

ثالًثا: العوامل المنهجّية الّنظرّية المتعّلقة بقواعد 
الّتحقيق:

هن�ك قواعد نظرّية متعّلقة بتحقيق الرّتاث العربّي اأ�سمهت يف انت�س�ر ظ�هرة 
املخطوط�ت  فه�ر�ض  ويف  عموًم�،  العربّي  تراثن�  يف  الّن�سبة  املجهول  املخطوط 
على وجه اخل�سو�ض، ولعّل من اأبرز هذه القواعد وم� خلفته من اآث�ر �سلبّية يف 

هذه الظ�هرة  م� يتمّثل ب�الآتي:

عّد جهالة الّن�صبة وتفّرد الّن�صخة ونق�صها من معّوقات الّتحقيق:. 1

مو�سوع  اختي�ر  هي  العربّي  للرّتاث  املحّققون  يّتبعه�  اّلتي  اخلطوات  اأولى 
الّتحقيق، وهذه اخلطوة حّدد مع�مله� كثري من املهتّمني بتحقيق الرّتاث ب�سورة 

العلمّي  املجمع  خمطوط�ت  عّواد،  ميخ�ئيل  الّن�سبة:  املجهولة  للمخطوط�ت  فهر�سته  اأمثلة  ينظر   (١(
العراقّي)درا�سة وفهر�سة(، ١٦٣/١، ٢٠٣ -٢٠4.



١5٤

ملو�سوع  اختي�رهم  حتكم  للمحّققني  االأولوّي�ت  من  جمموعة  بو�سع  نظرّية 
الّتحقيق، وقد اعتربوا نق�ض الّن�سخة وجه�لة الّن�سبة من اأبرز هذه املعّوق�ت.

فحينم� تن�ول د.اأكرم �سي�ء الُعَمِرّي اختي�ر املخطوط�ت للّر�س�ئل اجل�معّية، 
ِمَن  ِديِث  احْلَ يف  ِكَت�ًب�  ُق  ُيَحقِّ مِلْن  ُبدَّ  ق�ل:»فال  احلديث  كتب  من  مثال  و�سرب 
وال  ِعيٍف،  �سَ ٍف  مِلُوؤَلِّ ُق  ُيَحقِّ فال  َعَداَلِتِه،  ِمْن  ِد  �أَكُّ والتَّ ِف،  امْلُوؤَلِّ َح�ِل  َعَلى  الِع  االطِّ

ُهوٍل َجَه�َلَة َعنْيٍ اأو َح�ٍل«)١).  ٍف جَمْ مِلُوؤَلِّ

لطالب  الّتحقيق  مو�سوع  اختي�ر  �سروط  اأهّم  فرح�ت  اأ.د.اأحمد ح�سن  وذكر 
َيُكوَن َعْن  الّدرا�س�ت العلي�، فعّد تفّرد الّن�سخة من معّوق�ت االختي�ر، فق�ل:«اأال 
اأَْكرَث  ُوُجوَد  َيَتَطلَُّب  ِقَراَءِتِه  وُح�ْسَن  النَّ�ضِّ  حْتِقيَق  اأَنَّ  َذِلَك  َواِحَدٍة،  ٍة  يَّ َخطِّ ِن�ْسَخٍة 

ٍة«)2).  يَّ ِمْن ُن�ْسَخٍة َخطِّ

وقد عّد اأ.د.عبد الّرزاق ح�سني اأهّم معّوق�ت الّتحقيق نق�ض ن�سخة املخطوط 
الأّي �سبب ك�ن هذا الّنق�ض خ��سة اإْن ك�ن له ت�أثري مب��سر يف م�ّدة املخطوط)٣).

� د.عبد ال�ّست�ر احللوجّي من اأهم عن��سر تقييم املخطوط املراد  واعترب اأي�سً
اآخره  اأو  اأّوله  اأوراق من  منه  تنق�ض  اّلذي  ف�ملخطوط  الّن�سخة،  اكتم�ل  حتقيقه 

يفقد كثرًيا من قيمته)٤).

د.اأكرم �سي�ء العمرّي، درا�س�ت ت�ريخّية مع تعليقة يف منهج البحث وحتقيق املخطوط�ت، املجل�ض العلمي،   (١(
اإحي�ء الرّتاث االإ�سالمّي، اجل�معة االإ�سالمية، املدينة املنّورة، الّطبعة االأولى، ١٩٨٣م، �ض٤١.

الّر�س�ئل اجل�معّية-روؤية نقدّية-، بحث من�سور �سمن  اأ.د.اأحمد ح�سن فرح�ت، حتقيق املخطوط�ت يف   (2(
اإلى الّتجليد،  الدورة الّتدريبّية الّدولّية الّث�نية بعنوان: �سن�عة املخطوط العربّي االإ�سالمّي من الرّتميم 

مركز جمعة امل�جد للّثق�فة والرّتاث، االإم�رات العربّية املّتحدة، ٢٠٠١م، �ض2١7.
والرّتاث، مركز  الّثق�فة  اآف�ق  املخطوط�ت �سرورة علمّية، جمّلة  الّرزاق ح�سني، حتقيق  اأ.د.عبد  ينظر:   (٣(
�ض١٣5،  ٢٠١٢م،  والع�سرون،  ال�ّس�بع  العدد  املّتحدة،  العربّية  االإم�رات  والرّتاث،  للّثق�فة  امل�جد  جمعة 
الّطبعة  بريوت،  املعرفة،  دار  املخطوط�ت،  وحتقيق  العلمّي  البحث  كت�بة  اأ�سول  املرع�سلي،  ود.يو�سف 

االأولى، ٢٠٠٣م، �ض2٤7.
االأولى،  الّطبعة  الق�هرة،  الق�هرة،  دار  عربّي،  خمطوط�ت  علم  نحو  احللوجّي،  ال�ّست�ر  د.عبد  ينظر:   (٤(

٢٠٠4م، �ض٩٦.



١55

المخطــوط والتراث اللغوي
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وال �سّك ب�أّن غ�لب املخطوط�ت املجهولة الّن�سبة وحيدة الّن�سخة - فيم� ُوقف 
� غري مكتمل،  عليه يف هذا البحث-، ومنه� -كم� عرفن� �س�بًق�- م� ك�ن ن�ق�سً
ففي ح�ل عّد جه�لة ن�سبة املخطوط وتفّرده ونق�سه من معّوق�ت الّتحقيق، ف�إّن 
ذلك ال يدفع املحّققني اإلى االإقب�ل على حتقيق املخطوط�ت املجهولة الّن�سبة، وال 

اإلى بذل اجلهد يف حم�ولة معرفة توثيق ا�سم املوؤّلف والعنوان .

طبيعة  ذو  ف�ملفهر�ض  املفهر�سني،  على  �سلًب�  ينعك�ض  بطبيعته  القول  وهذا 
من  الفهر�سة  عملّية  عند  ي�ستفيد  وهو  املحّقق،  عمل  هو  كم�  حتليلّية  ال  و�سفّية 
ففي ح�ل  الّن�سبة،  املجهولة  املخطوط�ت  اأقبلوا على  اإْن  �سّيم�  ال  املحّققني  عمل 

.� اإهم�له� من ج�نب املحّقق، ف�إنه� قد ُتهمل من ج�نب املفهر�ض اأي�سً

عدم احلر�ض على جمع ن�صخ املخطوط املجهول الّن�صبة املراد حتقيقه:. 2

املتتّبع لقواعد الّتحقيق اّلتي و�سعه� املهتمون بتحقيق الرّتاث العربّي يخل�ض 
اإلى اأّن هن�ك جت�هال ملع�جلة املخطوط املجهول الّن�سبة من عّدة جوانب، اإذ جّل 
القواعد اّلتي و�سعوه� مبنّية على املخطوط املعروف، اأو املخطوط اّلذي ُيعرف 
بعد جه�لة، واملراد بهذه القواعد على وجه الّتحديد م� ذكروه حول جمع الّن�سخ 

وترتيبه� بو�سفهم� خطوتني ه�ّمتني قبل اخلو�ض يف عملّية الّتحقيق)١).

وقع  اّلذي  املخطوط  عنوان  معرفة  بعد  اإال  ي�أتي�ن  ال  وترتيبه�  الّن�سخ  فجمع 
اختي�ر املحّقق عليه، مع اأّن اأقّل م� ميكن العمل فيه ملع�جلة هذا الّنوع من الرّتاث 
اإْن ك�ن�  اأولى ملعرفة العنوان واملوؤّلف  العربّي هو جمع ن�سخ الكت�ب، وهي خطوة 

جمهولني .

ينظر على �سبيل املث�ل: عبد ال�ّسالم حمّمد ه�رون، حتقيق الّن�سو�ض ون�سره�، مكتبة ال�ّسنة، الق�هرة،   (١(
الّطبعة اخل�م�سة، ١4١٠هـ، �ص٣7 وم� بعده�، ود.�سالح الّدين املنجد، قواعد حتقيق املخطوط�ت، دار 

الكت�ب اجلديد، بريوت، الّطبعة ال�ّس�بعة، ١٩٨7م، �ض١2 وم� بعده�.
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رابًعا: العوامل الخاّصة المتعّلقة بالمفهرس 
والمحّقق:

لقد نّوه كثري من املهتمني ب�لرّتاث العربّي على خطورة دور املفهر�ض واملحّقق 
ة تخدم اإحي�ء الرّتاث العربّي  على حّد �سواء، فال بّد اأْن تتوّفر فيهم� �سف�ت خ��سّ

املخطوط واالهتم�م به فهر�سًة وحتقيًق� .

واملخطوط جمهول الّن�سبة له و�سع خ��ّض، فهو يحت�ج اإلى بذل جهد اأكرب من 
املخطوط  بدرا�سة  يقوم  اأْن  عليه  يجب  ف�ملفهر�ض  مًع�،  واملحّقق  املفهر�ض  قبل 
ق�ل:«وَبْعُد...،  حينم�  ن�جي  هالل  به  ن�دى  م�  وهذا  و�سفّية،  ال  داخلّية  درا�سة 
ِة َدَعْوُت فيَه�  لَِّة امْلَْكَتَبِة اْلِعَراِقيَّ َفَقْد ُكْنُت َقْبَل اأَْعَواٍم ِطَواٍل َقْد َن�َسْرُت َمَق�َلًة يف جَمَ
َفْهَر�َسِتِه...،  َقَبَل  اِخِل  الدَّ ِمَن  امْلَْخُطوِط  َفْح�ضِ  اإَِلى  امْلَْخُطوَط�ِت  َفَه�ِر�ِض  �َع  نَّ �سُ
ْفَحِة اْلُعْنَواِن  واْنَتَهْيُت اإَِلى اْلَقْوِل: َفَلْي�َض ِمَن اْلَفْهَر�َسِة يِف �َسْيٍء َنْقُل َم� ُكِتَب َعَلى �سَ

ِه. وِتْعَداِد اأَْوَراِق امْلَْخُطوِط َوِقَي��َس�ِتِه وَنْوِع َخطِّ

وِل  اِخِل، وا�ْسِتْبَط�ِنِه لْلُو�سُ ُة ال َتُقوُم ِبَغرْيِ ِدَرا�َسِة النَّ�ضِّ ِمَن الدَّ الَفْهَر�َسُة اْلِعْلِميَّ
ِفِه َعَلى َوْجِه اْلَقْطِع واْلَيِقنِي«)١). نِّ اإَِلى ا�ْسِمِه وا�ْسِم ُم�سَ

وهذا عني م� ن�دى به د.حممود الّطن�حّي حينم� ق�ل:«َعَلى اأَنَّ َهِذِه امْلَْخُطوَط�ِت 
ْهِد مِلَُح�وَلِة  ُف َيْنَبِغي اأَْن ُتْغِرَي امْلَُفْهِر�َض ِبَبْذِل �َسْيٍء ِمَن اجْلُ امْلَْجُهوَلَة اْلُعْنَواُن وامْلُوؤَلِّ

ِف، اأو َتْقِريِب َزَمِنِه«)2). لِّ َمْعِرَفِة ا�ْسِم اْلِكَت�ِب اأو ا�ْسِم امْلُوؤَ

املجهول  املخطوط  مع  الّتع�مل  يف  اأكرب  جهًدا  املفهر�ض  يبذل  اأْن  وجب  واإذا 
للمخطوط،  الّداخلّية  ب�لّدرا�سة  وذلك  فيه،  نتيجة مر�سية  اإلى  للو�سول  الّن�سبة 
اأو  ف�إْن ذلك ال يت�أّتي اإال للمفهر�ض الع�رف معرفة كبرية ب�لفّن املراد فهر�سته، 

�ض يف املج�ل اّلذي يقوم بفهر�سته. الّدار�ض املتخ�سّ

املورد،  جمّلة  موؤّلفه،  ا�سم  وحتقيق  املخطوط  عنوان  توثيق  العلمّي:  الّتحقيق  قواعد  من  ن�جي،  هالل   (١(
اجلمهورّية العراقّية، وزارة االإعالم، املجّلد احل�دي والع�سرون، العدد االأّول، ١٩٩٣م، �ض٤٩.

د.حممود حمّمد الّطن�حّي، ثق�فة املفهر�ض، �ض١٩5.  (2(
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املجهولة  ب�ملخطوط�ت  تعّج  املخطوط�ت  ففه�ر�ض  ذلك،  بخالف  االأمر  ولكن 
دائرة  اإلى  املجهول  املخطوط  تقرب  املفهر�ض  قبل  من  اإ�س�ف�ت  دون  الّن�سبة 
املراد فهر�سته  �سه يف املج�ل  املفهر�ض وتخ�سّ ثق�فة  اّلذي جعل  االأمر  املعرفة، 

من اأولى املط�لب لت�سحيح عملّية الفهر�سة للرّتاث العربّي املخطوط)١).

اأّم� املحّقق للرّتاث ف�أمر حتقيقه للمخطوط املجهول الّن�سبة يتطّلب منه جهًدا 
م�س�عًف� عن جهده يف حتقيق املخطوط املعروف، اإذ البحث عن عنوان املخطوط 
اأو موؤّلفه اأمر لي�ض ب�لي�سري املمّهد، وهذا م� مُيّثل اأبرز ال�سعوب�ت اّلتي تواجهه 
عند الّتحقيق، اإذ يحت�ج حينئذ اإلى الّدرا�سة الف�ح�سة للمخطوط بحًث� عن اأّي 

دليل يزيل اجله�لة عن املخطوط.

ُعوَبٌة َب�ِلَغٌة ِحنَي َتُكوُن امْلَْخُطوَطُة  َق �سُ ويف ذلك يقول هالل ن�جي:«َوُتَواِجُه امْلَُحقِّ
ِفَه� ِمْن ِجَهٍة اأُْخَرى، فال ُبدَّ اآَنَذاَك  َفِريَدًة ِمْن ِجَهٍة، وُغْفاًل ِمْن ُعْنَواِنَه� وا�ْسِم ُموؤَلِّ
�ِئِع  ال�سّ امْلَْخُطوِط  ُعْنَواِن  الإِْثَب�ِت  ْقِليِّ  النَّ ِليِل  والدَّ اْلَعْقِليِّ  ِليِل  الدَّ َعْن  اْلَبْحِث  ِمَن 

ِفِه امْلَْجُهوِل«)2).  لِّ وا�ْسِم ُموؤَ

 وال �سّك ب�أّنه يف ظّل قّلة املحّققني املجّدين، ال�سّيم� اإْن ك�ن حتقيق املخطوط�ت 
الّن�سبة  املخطوط جمهول  ف�إّن ظ�هرة  م�س�عًف�،  يتطّلب جهًدا  الّن�سبة  جمهولة 
اإذ نفور هوؤالء املحّققني عنه، وتق�ع�سهم  يف فه�ر�ض املخطوط�ت �ستظّل ب�قية، 
عن انت�س�له من دائرة اجله�لة يعني بق�ء هذه الظ�هرة يف فه�ر�ض املخطوط�ت.    

 وقد يعجب الق�رئ من اأْن ين�سح اأحد املهتمني بتحقيق الرّتاث املحّققني اإْن مل 
ي�سلوا اإلى عنوان املخطوط اأو موؤّلفه ب�أْن يبتعدوا عنه بعد بذل اجلهد يف الك�سف 

العربّية، جمّلة املورد، اجلمهورّية  ينظر: عبد الكرمي االأمني، مالحظ�ت يف قواعد فهر�سة املخطوط�ت   (١(
١٩7٦م، �ض١55، ود.حممود حمّمد الّطن�حّي،  العراقّية، وزارة االإعالم، املجّلد اخل�م�ض، العدد االأّول، 
ثق�فة املفهر�ض، �ض١٩١، وعّزت ي��سني اأبو هيبة، املخطوط�ت العربّية فه�ر�سه� وفهر�سته� ومواطنه� يف 

جمهورّية م�سر العربّية، �ض٣٤، ود.عبد ال�ّست�ر احللوجّي، املخطوط�ت والرّتاث العربّي، �ض٣7.
هالل ن�جي، حم��سرات يف حتقيق الّن�سو�ض، �ض١٠.  (2(
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عنهم�، ويبحثوا عن كت�ب خمطوط اآخر لتحقيقه كي ال ي�سّيعوا الوقت بال ف�ئدة 
ترجى منه)١)، بدال من اأْن يحّث على حتقيقه، فلعّل االأي�م تك�سف عن هذا عنوان 

املخطوط املجهول اأو عن موؤّلفه .

ينظر: عبد اهلل بن عبد اهلل احلوثي، الوايف يف اأ�س�ض وخطوات حتقيق ون�سر املخطوط�ت، 2/7٦٤.  (١(
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المبحث الّثالث:

مشكالت الّتراث الّلغوّي المجهول الّنسبة في 
الّدرس الّلغوّي المعاصر 

الرّتاث الّلغوّي جمهول الّن�سبة ال يقّل اأهمّية عن غريه من اأنواع الرّتاث اّلذي 
ينبغي  ال  الغنّي  الرّتاث  هذا  من  جزء  وهو  يظهر،  مل  اّلذي  اأو  وُحّقق  منه  ظهر 
اإهم�له ب�أّي ح�ل من االأحوال، فهو يغطي �س�ئر فروع الّدر�ض الّلغوّي- بح�سب م� 
ُوقف عليه يف هذا البحث-، ومل يقت�سر على فرع دون اآخر، واإْن ك�ن هذا البحث 

قد جعل الّنحو وال�سرف مو�سوعيه اأمنوذجني .

االإقب�ل عليه  الّلغوّي يف فه�ر�ض املخطوط�ت وعدم  الرّتاث  بق�ء هذا  اأّن  غري 
ور اأّنه اأظهر كثرًيا من امل�سكالت يف در�سن� الّلغوّي املع��سر،  حتقيًق� ودرا�سًة ُيت�سّ
�سّحة  ومدى   الّلغوّية،  للّدرا�س�ت  وق��سر  غ�م�ض  م�ستقبل  عن  ئ  ُينبِّ م�  وهو 

مع�جلة م� مّت يف ال�ّس�بق منه� للرّتاث الّلغوّي .

ومن اأبرز امل�سكالت اّلتي ظهرت ب�سبب هذا الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة:

�لّن�سبة . ١ �ملجهول  �لّلغوّي  الرّتاث  �ملحّققني عن حتقيق  �بتع�د كثري من 
بكونه جزًء� من الرّتاث:

العربّية  املكتب�ت  حبي�ض  الّن�سبة  املجهول  الّلغوّي  املخطوط  الرّتاث  بق�ء  اإّن 
املعنّية  والهيئ�ت  املوؤ�ّس�س�ت  تدفع  مل  اإذ  م�سكلة،  يعّد  ذاته  بحّد  هو  واالأجنبّية 
هذا  حتقيق  على  العمل  اإلى  املحّققني  عموًم�  املخطوط  العربّي  الرّتاث  بخدمة 

الرّتاث الّلغوّي املجهول، واالهتم�م به فهر�سًة وحتقيًق� .

العلي� مل  الّدرا�س�ت  الّتعليمّي ف�جل�مع�ت العربّية يف  فمن اجل�نب االأك�دميّي 
تعط هذا الّنوع من الرّتاث الّلغوّي اأّي اهتم�م، بل املتتّبع مل� كتبه بع�ض املر�سدين 
يحّفزون  اأّنهم  يجّد  الّتحقيق  يف  رغبة  لديه  مّمن  العلي�  الّدرا�س�ت  لطالب 
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ب�أّن  �سّك  وال  عموًم�،  الّن�سبة  املجهول  الرّتاث  حتقيق  عن  البعد  على  الّطالب 
الرّتاث الّلغوّي جزء منه .

اختي�ر  عند  العلي�  الّدرا�س�ت  طالب  ن��سًح�  الُعَمِرّي  �سي�ء  د.اأكرم  يقول 
املخطوط�ت للّر�س�ئل اجل�معّية، �س�رًب� مث�ال من كتب احلديث ال�ّسريف:»فال ُبدَّ 
ِد ِمْن َعَداَلِتِه،  �أَكُّ ِف، والتَّ الِع َعَلى َح�ِل امْلُوؤَلِّ ِديِث ِمَن االطِّ ُق ِكَت�ًب� يف احْلَ مِلْن ُيَحقِّ

ُهوٍل َجَه�َلَة َعنْيٍ اأو َح�ٍل«)١).  ٍف جَمْ ِعيٍف، وال مِلُوؤَلِّ ٍف �سَ ُق مِلُوؤَلِّ فال ُيَحقِّ

يريد  اّلذي  للمخطوط  الّط�لب  الختي�ر  �سروًط�  املرع�سلي  د.يو�سف  وي�سع 
ِهَي  امْلَْخُطوَطُة  َتُكوَن  اأَْن  اأو  ِن�ْسَخٍة،  ِمْن  اأَْكرَثُ  َلُه  َر  َيَتَوفَّ حتقيقه، فيذكر منه�:«اأَْن 
َك�ِمَلًة  َقِدمَيًة  ُن�ْسَخًة  َتُكوَن  اأو  َحَه�،  حَّ َو�سَ ِبَيِدِه  ُف  امْلُوؤَلِّ َكَتَبَه�  ِتي  الَّ االأُمَّ  النُّ�ْسَخَة 

�ِظ امْلُْتِقِننَي«)2). فَّ ِة احْلُ َحًة وَمْقُروَءًة َعَلى االأَِئمَّ حَّ ُبوَطًة وُم�سَ َم�سْ

وهذا ال�ّسرط يخرج بطبيعة احل�ل غ�لب املخطوط�ت املجهولة الّن�سبة، اإذ - 
العنوان غري  الأّن  ي�أتي مفرًدا، ذلك  اأكرث هذه املخطوط�ت  �س�بًق� -  كم� ذكرن� 

معروف، فلي�ض هن�ك اأمر ج�مع بني الّن�سخ.

فقدان كثري من الرّتاث الّلغوّي :. 2

نفور املحّققني والّدرا�سني عن حتقيق الرّتاث الّلغوّي جمهول الّن�سبة على وجه 
اخل�سو�ض يوؤّدي-نتيجة حتمّية- اإلى فقدان جزء ه�ّم من هذا الرّتاث، ذلك الأّن 

هذا الرّتاث املجهول الّن�سبة ط�ل �س�ئر اأنواع امل�ّدة الّلغوّية الرّتاثّية.

د.اأكرم �سي�ء العمرّي، درا�س�ت ت�ريخّية مع تعليقة يف منهج البحث وحتقيق املخطوط�ت، املجل�ض العلمي،   (١(
�ض٤١.وينظر  ١٩٨٣م،  االأولى،  الّطبعة  املنّورة،  املدينة  االإ�سالمية،  اجل�معة  االإ�سالمّي،  الرّتاث  اإحي�ء 
حتقيق  فرح�ت،  ح�سن  اأ.د.اأحمد  الّن�سخة:  وحيد  كت�ب  حتقيق  عن  البعد  على  الّطالب  حّث  يف  كذلك 

املخطوط�ت يف الّر�س�ئل اجل�معّية-روؤية نقدّية-، �ض2١7.
د.يو�سف املرع�سلّي، اأ�سول كت�بة البحث العلمّي وحتقيق املخطوط�ت، دار املعرفة، بريوت، الّطبعة االأولى،   (2(

٢٠٠٣م، �ض2٤7.
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ووفق منهج الّدرا�سة يف هذا البحث ف�إّن الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة وقع يف 
متون نحوّية و�سرفّية �سواء اأك�نت �سغرية اأم كبرية، ويف م�س�ئل جزئّية نحوّية اأو 
�سرفّية، ويف �سروح ملتون علمّية م�سهورة اأو مغمورة، ويف حوا�ٍض على م�سّنف�ت 

نحوّية اأو �سرفّية، ويف غريه� من اأنواع الرّتاث الّلغوّي .

هي  اإذ  الّن�سبة،  املجهولة  املخطوط�ت  هذه  بع�ض  مو�سوع  الق�رئ  يهول  وقد 
موؤّلفيه�،  وعن  عن�وينه�  عن  بحًث�  ب�لّدرا�سة  جديرة  م�سهورة  لكتب  مو�سوع�ت 
ابن  األفّية  و�سرح  اجلمل)2)،  و�سرح  الع�سدّي)١)،  االإي�س�ح  �سرح  ذلك:  فمن 
ل)٤)، و�سرح الّت�سهيل)5)، و�سرح المية االأفع�ل)٦)، و�سرح  م�لك)٣)، و�سرح املف�سّ
يف  امل�سب�ح  و�سرح  احل�جب)٨)،  ابن  �س�فية  و�سرح  العّزّي)7)،  الّت�سريف 

الّنحو)٩)، وغريه� كثري ملن تتّبع فه�ر�ض املخطوط�ت .

ينظر: فهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة ١٩25 )اجلزء الث�ين(، �ض١2٤.  (١(
الكبري مبكن��ض، �ض٣٠٦،  الرّباق، فهر�ض املخطوط�ت املحفوظة يف خزانة اجل�مع  ال�ّسالم  ينظر: عبد   (2(

. Derenbourg, H, Les manuscrits arabes de l’Escurial décrits,1: 22 و
ب�جل�معة  املركزّية  املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة  واآخرين،  معّو�ض  �سعيد  حمّمد  ينظر:   (٣(
االإ�سالمّية )العدد االأّول(، �ض577، وفهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة ١٩25 

)اجلزء الث�ين(، �ض١22
ينظر: فهر�ض املخطوط�ت العربّية يف ج�معة برن�ستون )جمموعة يهودا ٦/٤)، �ص١77.  (٤(

ينظر: فهر�ض الكتب العربّية املوجودة ب�لّدار لغ�ية �سهر �سبتمرب �سنة ١٩25 )اجلزء الث�ين(، �ض٨١ .  (5(
ينظر: اأحمد وليد حمّمد يحيى، فهر�ض خمطوط�ت �سنقيط وودان، �ض٣٦٩.  (٦(

�سنة  اإلى  االأزهرّية  ب�ملكتبة  املوجودة  الكتب  فهر�ض  الن�درة،  اخلّطّية  املكتب�ت  فه�ر�ض  �سل�سلة  ينظر:   (7(
١٣٦٦هـ-١٩٤7م)اجلزء الّرابع(، �ض7٨، و

Ahlwardt, W. (1894). Verzeichniss der arabischen handscrfiften der Königlichen 

bibliothek zu Berlin. Berlin: A. W. Schade’s buchdr. (L. Schade), 6: 90.

اأ�سم�ء احلم�سّي، فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب الّظ�هرّية)علوم الّلغة العربّية: اللغة-البالغة- ينظر:   (٨(
رف(، �ض 5٠٩. العرو�ض- ال�سّ

ينظر:  (٩(
Rrieu, C. (1894) ”Supplement to the catalogue of Arabic Manuscripts in the British 

Museum”, London, page 605, and Ahlwardt, W.Verzeichniss der arabischen handscrfiften 

der Königlichen bibliothek zu Berlin, 6: 49 .
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يف  م�سّنف�تهم  انت�سرت  م�سهورين  موؤّلفني  وراءه�  حتمل  الكتب  هذه  ولعّل 
الع�سور املت�أّخرة، وقد ُظّن اأّنه� مفقودة يف ع�سرن�، ويوؤّكد ذلك كت�ب )خزانة 
ينقل  اإذ هو  البغدادّي)١٠٩٣هـ(،  الق�در  لعبد  العرب(  ل�س�ن  لب�ب  ولّب  االأدب 
مع  احلديث  الع�سر  يف  النور  تر  مل  م�سهورين  ملوؤّلفني  امل�سّنف�ت  من  كثري  عن 

ن�س�ط حركة الّتحقيق)١).

ق�سور بع�ض �لّدر��س�ت �لّلغوّية �ملع��سرة :. ٣

منهج  يتطّلب  الب�حثني  من  جمموعة  به�  ق�م  الّلغوّية  الّدرا�س�ت  بع�ض  هن�ك 
الّدرا�سة فيه� التن�ول الكلّي جلمع من املوؤّلف�ت اّلتي يجمعه� عن�سر اأو اأكرث من 
اأو  الكلّية  ب�لتن�والت  تُعنى  اّلتي  الّدرا�س�ت  تلك  وب�لّتحديد  امل�سرتكة،  العن��سر 

اجلزئّية ملجموعة من ال�سروح ملنت علمّي واحد م�سرتك.

واالأ�سول  الّلمع)2)،  �سروح  يف  الّنحوّي  اخلالف  م�س�ئل  الّدرا�س�ت:  هذه  فمن 
الّنحوّي  واخلالف  االألفّية)من�هجه�  و�سروح  ل)٣)،  املف�سّ �سروح  يف  الّنحوّية 

فيه�()٤)، واالعرتا�س�ت الّنحوّية ل�سّراح اجلمل على الّزّج�جّي)5).

يف  الواردة  للكتب  ه�رون  ال�ّسالم  عبد  املحّققني  �سيخ  اأعّده  اّلذي  الفهر�ض  امل�سّنف�ت  هذه  يف  ينظر   (١(
كت�ب)خزانة االأدب(، وذلك عند حتقيقه لهذا الكت�ب: عبد الق�در البغدادّي)١٠٩٣هـ(، خزانة االأدب 
ولّب لب�ب ل�س�ن العرب، حتقيق: عبد ال�ّسالم ه�رون، مكتبة اخل�جني، الق�هرة، الّطبعة االأولى، ١٩٨٦م، 

.١٢٠ -5 /١٣
هي ر�س�لة علمّية لنيل درجة امل�ج�ستري، اإعداد: عدوّي طه عبد الكرمي، اإ�سراف: اأ.د.حمّمد عبد العزيز   (2(

عبد الّدامي، كلّية دار العلوم، ج�معة الق�هرة، ٢٠٠٩م.
هي ر�س�لة علمّية لنيل درجة الدكتوراه، اإعداد: عبد اهلل علّي جوان، اإ�سراف: اأ.د.علّي حمّمد اأبو املك�رم،   (٣(

كلّية دار العلوم، ج�معة الق�هرة، ٢٠٠٩م.
ود.عبد  جطل،  د.م�سطفى  اإ�سراف:  جنيب،  حممود  اإعداد:  الدكتوراه،  درجة  لنيل  علمّية  ر�س�لة  هي   (٤(

الّرحمن دركزللي، كلّية االآداب، ج�معة حلب، ١٩٩٩م.
حمّمد  اأ.د.حتّرر  اإ�سراف:  الوّه�ب،  عبد  ع�دل  زينة  اإعداد:  امل�ج�ستري،  درجة  لنيل  علمّية  ر�س�لة  هي   (5(

الّرفيعّي، كلّية االآداب، ج�معة بغداد، ٢٠٠5م.
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من  العديد  عليه�  واجلمل(  م�لك  ابن  واألفّية  ل  واملف�سّ املوؤّلف�ت)الّلمع  وهذه 
ال�سروح جمهولة الّن�سبة يف فه�ر�ض املخطوط�ت)١) مّم� يعني ق�سور الّدرا�س�ت 
لذلك  الب�حثون،  اإليه�  يتطّلع  اّلتي  االأهداف  اإلى  الو�سول  عن  الّذكر  ال�ّس�لفة 
م�ّدة  الحتواء  منه�  جزء  اأو  املطبوعة،  ال�سروح  على  ب�القت�س�ر  اأغلبهم  �سّرح 
الّدرا�سة، ولو ك�ن هن�ك اهتم�م ب�ملخطوط�ت املجهولة الّن�سبة مل� راأين� مثل هذا 

الق�سور يف الّطرح يف هذه الّدرا�س�ت املع��سرة .

عدم �جلزم ببع�ض �لآر�ء �لّنحوّية لفقد�ن �مل�س�در املخالفة لهذه �لآر�ء:. ٤

كثرًيا  ي�سع  الّلغوّي  تراثن�  يف  حتقيق  دون  الّن�سبة  جمهولة  املخطوط�ت  بق�ء 
من هذا الرّتاث يف حّيز الفقدان اأو االإهم�ل، وذلك عند عدم حتقيقه واإظه�ره 

والك�سف عن �س�حبه وحمتواه.

اأْن ُيجزم به� على وجه القطع؛اإذ نرى  الّنحوّية ال ينبغي  االأراء  وهن�ك بع�ض 
نقوال خم�لفة لهذه االآراء عن كتب ُتن�سب اإلى اأ�سح�ب هذه االآراء؛مّم� يعني اأّن 
هذه الكتب اإّم� اأْن تكون مفقودة ب�لفعل اأو اأّنه� من �سمن املخطوط�ت املجهولة 
والّتق�ع�ض  االإهم�ل  لقيت  اّلتي  واالأجنبّية  العربّية  املكتب�ت  يف  املنت�سرة  الّن�سبة 

عن حتقيقه�.

األغى  اأّنه  من  القرطبّي)5٩2هـ(  م�س�ء  ابن  عن   ُعرف  م�  االآراء  هذه  فمن 
الع�مل الّنحوّي املن�سوب اإلى االألف�ظ كم� هو م�سهور عنده يف كت�به )الّرّد على 
الّنح�ة()2)، وهذا الّراأي يخ�لفه م� نقله عنه اأبو حّي�ن االأندل�سّي)7٤5هـ( وغريه 

ينظر يف بع�ض هذه ال�سروح يف امل�سكلة الث�نية التي تعر�ض له� هذا البحث، اأّم� كت�ب الّلمع فعليه �سرح�ن   (١(
االأدب  ت�ريخ  بروكلم�ن،  ك�رل  ب�يزيد رقم)١٩٩2(.ينظر:  اأحدهم� خمطوط يف مكتبة  الّن�سبة،  جمهوال 

العربّي، ترجمة: د.عبد احلليم الّنّج�ر، دار املع�رف، الق�هرة، الّطبعة الّرابعة، ١٩٨2م، 2٤7/2.
ينظر: اأحمد بن عبد الّرحمن بن م�س�ء القرطبّي)5٩2هـ(، الّرّد على الّنح�ة، حتقيق: د.�سوقي �سيف،   (2(

دار املع�رف، الق�هرة، الّطبعة الّث�لثة، ١٩٨٨م، �ض77 .
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من الّنحوّيني يف م�س�ألة اأخرى، وهي قوله اإّن ا�سم الف�عل اخل�يل من )األ( يعمل 
اإْن ك�ن مبعنى امل�سي)١).   

ا�سمه)امل�سرق يف  اآخر  له  كت�ب  ابن م�س�ء من  ينقل عن  حّي�ن  اأب�  اأّن  ويبدو 
رب()2). الّنحو(، فهو يذكر هذا الكت�ب يف مو�سع اآخر من كت�به)ارت�س�ف ال�سّ

يف  به  �سّرح  قد  ك�ن  واإْن  الع�مل  يف  م�س�ء  ابن  براأي  ُيجزم  ال  ذلك  وعلى 
يف  الراأي  هذا  عن  رجع  قد  يكون  اأْن  املحتمل  فمن  الّنح�ة(،  على  كت�به)الّرّد 

كت�به )امل�سرق يف الّنحو(.

اإّن م�س�دره� االأولّية مفقودة،  اّلتي قد قيل  ومثل هذا الّراأي غريه من االآراء 
فلو القت املخطوط�ت جمهولة الّن�سبة بجميع اأنواعه� )الك�ملة-القطع-املتون-
من  الأمكنن�  املحّققني  قبل  من  كبرية  اهتم�م�ت  ال�سروح-احلوا�سي-الر�س�ئل( 
قبول  الرّتّدد يف  ب�سحته� ال حتتمل  و�سرفّية جمزوم  نحوّية  ثروة  على  الوقوف 

االآراء ورف�سه�.

رب من ل�س�ن العرب، حتقيق: د.رجب  ينظر يف هذا الّراأي: اأبو حّي�ن االأندل�سّي)7٤5هـ(، ارت�س�ف ال�سّ  (١(
االأندل�سّي)7٤5هـ)،  حّي�ن  واأبو   ،2272/5 ١٩٩٨م،  االأولى،  الّطبعة  الق�هرة،  اخل�جنّي،  مكتبة  عثم�ن، 
االأولى،  الّطبعة  الّري��ض،  اإ�سبيلي�،  الّت�سهيل، حتقيق: د.ح�سن هنداوّي، كنوز  الّتذييل والّتكميل يف �سرح 
٢٠١٣م، ٣2٤/١٠، واحل�سن بن اأّم الق��سم املرادّي)7٤٩هـ(، �سرح الّت�سهيل، حتقيق: د.حمّمد عبد الّنبّي 
عقيل)7٦٩هـ)،  بن  الّدين  وبه�ء  �ض٦٧٠،  ٢٠٠٦م،  االأولى،  الّطبعة  املن�سورة،  االإمي�ن،  مكتبة  حمّمد، 
امل�س�عد على ت�سهيل الفوائد، حتقيق: د.حمّمد ك�مل برك�ت، دار الفكر، دم�سق، الّطبعة االأولى، ١٩٨٠م، 
١٩7/2، وخ�لد بن عبد اهلل االأزهرّي)٩٠5هـ(، �سرح الّت�سريح على الّتو�سيح، حتقيق: حمّمد ب��سل عيون 
ال�ّسيوطّي)٩١١هـ)،  الّدين  ١2/2، وجالل  االأولى، ٢٠٠٠م،  الّطبعة  العلمّية، بريوت،  الكتب  دار  ال�ّسود، 
همع الهوامع يف �سرح جمع اجلوامع، حتقيق: د.اأحمد �سم�ض الّدين، دار الكتب العلمّية، بريوت، الّطبعة 

االأولى، ١٩٩٨م، ٣/55.
رب من ل�س�ن العرب، 2١٤٤/٤. ينظر: اأبو حّي�ن االأندل�سّي)7٤5هـ(، ارت�س�ف ال�سّ  (2(
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

المبحث الّرابع:

الّتراث الّلغوّي المجهول الّنســبة في فهارس 
المخطوطات )دراسة إحصائّية( 

ُذكر �س�بًق� اأّنه من القليل اأال يجد الب�حث يف املخطوط�ت العربّية يف فه�ر�ض 
اأنواع  من  نوع  اأّي  من  الّن�سبة  جمهول  خمطوط  من  خ�لًي�  فهر�ًس�  املخطوط�ت 
املخطوط�ت املجهولة الّن�سبة اّلتي تن�وله� املبحث االأّول من هذا البحث، فغ�لب 
املخطوط�ت  فيه�  �س�عت  واالأجنبّية  العربّية  املكتب�ت  يف  املخطوط�ت  فه�ر�ض 

املجهولة الّن�سبة ب�سورة بّينة .

والرّتاث الّلغوّي ك�س�ئر اأنواع الرّتاث العربّي ج�ءت يف فه�ر�ض املخطوط�ت اّلتي 
املختلفة  ب�أنواعه�  الّن�سبة  املجهولة  املخطوط�ت  وفهر�سته ظ�هرة  ُعنيت بجمعه 

منت�سرة يف اأق�س�مه، كّل نوع من اأنواعه له ن�سيب وافر من هذه الظ�هرة.

وت�أكيًدا على كل م� �سبق احلديث عنه، ف�إّنه �سيتن�ول هذا املبحث من�ذج من 
معي�ر  وفق  اختي�ره�  لي�ض  واالأجنبّية،  العربّية  املكتب�ت  املخطوط�ت يف  فه�ر�ض 
معنّي، واإْن ك�ن اعتب�ر الكرثة والقّلة يف عدد املخطوط�ت عموًم� قد اأتى عر�سً� 

عند اختي�ر الفه�ر�ض.

ومّت تق�سيم هذه الّنم�ذج وفق معي�ر جغرافّية االأم�كن اّلتي تكون فيه� املكتب�ت 
اجل�معة لهذه املخطوط�ت؛ ف�إّنه اإْن و�سعت جميع هذه الفه�ر�ض يف جدول واحد 
ف�إّن ذلك قد يثقل على الق�رئ للبحث لكرثة االأرق�م اّلتي حتتوي عليه الفه�ر�ض، 
هذا مع و�سع اإح�س�ئّية الأعداد نوع املخطوط املجهولة الّن�سبة وفق املّ�دة الّلغوّية 

رفّية( من املتون اأو ال�ّسروح واحلوا�سي. )الّنحوّية وال�سّ
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معدل 
املخطوط 
�ملجهول 

�لن�سبة �إلى 
�إجم�يل عدد 
املخطوطات 
�للغوية )%(

�إجم�يل عدد 
املخطوطات 

�للغوية

املخطوط 
�للغوي 

�ملعلوم �لن�سبة

املخطوط اللغوي املجهول الن�صبة

�لفهر�ض
�ملجموع

�ل�سروح 
و�حلو��سي

�ملتون

%١4.٠٠ 5٠ ٤٣ 7 ٠ 7
١-خمطوط�ت 
املكتبة البدرية

%٢٩.٠٣ ٣١ 22 ٩ 2 7
2- خمطوط�ت 
اجل�مع الكبري 

مبكن��ض

%٩.7٨ ٩2 ٨٣ ٩ 5 ٤
٣-خمطوط�ت 
مكتبة االأوق�ف 

يف ال�سليم�نية

%٩.٧٠ ٣٣٠ 2٩٨ ٣2 ١5 ١7

٤- خمطوط�ت 
معهد 

املخطوط�ت 
العربية 

%١2.٨2 ٧١٠ ٦١٩ ٩١ 5٨ ٣٣
5- خمطوط�ت 
املكتبة االأزهرية

%١4.٠٧ ٨٠٣ ٦٩٠ ١١٣ ٤٦ ٦7
٦- خمطوط�ت 

املكتبة الظ�هرية

%٨.٨2 ٣٤ ٣١ ٣ ٣ ٠
7- خمطوط�ت 
املجمع العلمي 

العراقي

%١5.٦5 ٩52 ٨٠٣ ١٤٩ ٦5 ٨٤
٨- خمطوط�ت 

دار الكتب 
امل�سرية
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

معدل 
املخطوط 
�ملجهول 

�لن�سبة �إلى 
�إجم�يل عدد 
املخطوطات 
�للغوية )%(

�إجم�يل عدد 
املخطوطات 

�للغوية

املخطوط 
�للغوي 

�ملعلوم �لن�سبة

املخطوط اللغوي املجهول الن�صبة

�لفهر�ض
�ملجموع

�ل�سروح 
و�حلو��سي

�ملتون

%١7.27 ١٣٩ ١١5 2٤ ١2 ١2

٩- املخطوط�ت 
االأ�سلية يف 

وزارة االأوق�ف 
الكويتية

%١١.25 ٨٠ 7١ ٩ 2 ٨
١٠- خمطوط�ت 

اخلزانة الع�مة 
ب�لرب�ط

%١2.٦٩ 725 ٦٣٣ ٩2 ٣٣ 5٩

١١- خمطوط�ت 
اجل�معة 

االإ�سالمية يف 
املدينة املنورة

%١٩.٠٨ ١52 ١2٣ 2٩ ١٨ ١١
١2-خمطوط�ت 

مكتبة مكة 
املكرمة 

%١١.٠٣ ١٣٦ ١2١ ١5 5 ١٠
١٣-خمطوط�ت 

دار الكتب 
القطرية

%4٧.٠٩ ١٨٩ ١٠٠ ٨٩ 27 ٦2
١٤-خمطوط�ت 
مكتبة ب�سري اآغ�

%١5.١7 ٤٤2٣ ٣752 ٦7١ 2٩١ ٣٨١ املجموع

فه�ر�ض  يف  له�  املئوية  والن�سبة  بنوعيه�،  الن�سبة  املجهولة  رفّية(  وال�سّ الّلغوّية)الّنحوّية  املخطوط�ت  اأعداد 
املخطوط�ت يف املكتب�ت العربية 
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معدل 
املخطوط 
املجهول 

الن�سبة اإلى 
اإجم�يل عدد 
املخطوط�ت 
اللغوية )%(

اإجم�يل عدد 
املخطوط�ت 

اللغوية

املخطوط 
اللغوي 
املعلوم 
الن�سبة

املخطوط  اللغوي املجهول الن�سبة

الفهر�ص
املجموع ال�سروح 

واحلوا�سي املتون

%١٠.45 ٦7 ٦٠ 7 5 2 ١-خمطوط�ت 
ال�سليم�نية املكتبة 

%٦.٨٨ ١٦٠ ١٤٩ ١١ ٦ 5 2-خمطوط�ت 
مكتبة دير الف�تيك�ن

%2٤.٤٤ ٤5 ٣٤ ١١ ٨ ٣
٣-خمطوط�ت 
املكتبة الوطنية 

االألب�نية

%١٩.٠5 2١ ١7 ٤ ٣ ١ ٤-خمطوط�ت 
مكتبة االأمربوزي�ن�

%4.٠٩ ١7١ ١٦٤ 7 ٤ ٣
5- خمطوط�ت 

خزانة في�ض اهلل 
اأفندي

%١٤.٤٣ ١٩٤ ١٦٦ 2٨ ١7 ١١
٦-خمطوط�ت 

ج�معة برن�ستون 
)جمموعة ج�ريت(

%١٨.75 2٨٨ 2٣٤ 5٤ 2٨ 2٦
7-خمطوط�ت 

ج�معة برن�ستون 
)جمموعة يهودا(

%١٣.١٣ ٩٩ ٨٦ ١٣ ٦ 7 ٨-خمطوط�ت 
ت�س�سرتبيتي مكتبة 

%١2.٩2 ١٠45 ٩١٠ ١٣5 77 5٨ املجموع

فه�ر�ض  يف  له�  املئوية  والن�سبة  بنوعيه�،  الن�سبة  املجهولة  رفّية(  وال�سّ الّلغوية)الّنحوّية  املخطوط�ت  اأعداد 
املخطوط�ت يف املكتب�ت االأجنبية
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

معدل 
املخطوط 
املجهول 

الن�سبة اإلى 
اإجم�يل عدد 
املخطوط�ت 
اللغوية )%(

اإجم�يل عدد 
املخطوط�ت 

اللغوية

املخطوط 
اللغوي املعلوم 

الن�سبة

املخطوط اللغوي املجهول الن�سبة

الفهر�ص
املجموع

ال�سروح 
واحلوا�سي

املتون

%١5.١7 ٤٤2٣ ٣752 ٦7١ 2٩١ ٣٨١

فه�ر�ض 
املخطوط�ت 
يف املكتب�ت 

العربية

%١2.٩2 ١٠45 ٩١٠ ١٣5 77 5٨

فه�ر�ض 
املخطوط�ت 
يف املكتب�ت 

االأجنبية

%١٤.7٤ 5٤٦٨ ٤٦٦2 ٨٠٦ ٣٦٨ ٤٣٩ االإجم�يل

مق�رنة بني فه�ر�ض املخطوط�ت يف املكتب�ت العربّية واالأجنبّية

ملحوظات على الجداول الّسابقة:

يف . ١ املخطوط�ت  فه�ر�ض  من  فهر�ًس�  وع�سرين  واحًدا  االإح�س�ئّية  تن�ولت 
املكتب�ت العربّية واالأجنبّية، بلغ عدُد فه�ر�ض املكتب�ت العربّية منه� اأربعة 

ع�سر فهر�ًس�، وعدُد فه�ر�ض املكتب�ت االأجنبّية ثم�نيُة فه�ر�ض .

بلغت الّن�سبة املئوّية للمخطوط�ت الّلغوّية املجهولة الّن�سبة ١٤، 7٤%، وهي . 2
اأّنه� م�أخوذة من عدد قليل  اإذا م� و�سعن� بعني االعتب�ر  ن�سبة غري قليلة 
من الفه�ر�ض اّلتي عنيت بجمع املخطوط�ت العربّية وفهر�سته�، فال ميكن 

اإهم�له� وتركه� دون مع�جلة.
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من . ٣ خمطوط(   ٨٠٦( الّن�سبة  املجهولة  الّلغوّية  املخطوط�ت  عدد  بلغ 
جمموع املخطوط�ت الّلغوّية املعلومة واملجهولة مًع� اّلذي بلغ عدده )5٤٦٨ 

خمطوط(، وال �سك اأّن هذا عدد كبري من جمموع الرّتاث الّلغوّي.

اإن ُنظر اإلى هذه االإح�س�ئّية وفق اعتب�ر الكرثة ب�لن�سبة لفه�ر�ض املخطوط�ت . ٤
العربّية يف املكتب�ت العربّية، ف�إّن فهر�ض خمطوط�ت دار الكتب امل�سرّية 
اأكرث الفه�ر�ض احتواًء على املخطوط�ت الّلغوّية املجهولة الّن�سبة، ثّم فهر�ض 
املكتبة الّظ�هرّية، ثّم اجل�معة االإ�سالمّية، ثّم املكتبة االأزهرّية، اأّم� الّنظر 
ف�إّن  االأجنبّية  املكتب�ت  يف  العربّية  املخطوط�ت  لفه�ر�ض  ب�لن�ّسبة  اإليه� 
فهر�ض ج�معة برن�ستون اأكرثه� احتواًء على هذه املخطوط�ت، ثّم فهر�ض 

مكتبة ت�س�سرتبيتي، ثّم مكتبة دير الف�تيك�ن واملكتبة الوطنّية االألب�نّية. 

زاد . 5 الفهر�ض  يف  عموًم�  الّلغوّية  املخطوط�ت  عدد  زاد  كّلم�  الغ�لب  يف 
عدد املخطوط�ت املجهولة الّن�سبة فيه�، ولكّن  هذه العمومّية لي�ست على 
اّطراده� كم� هو وا�سح من اجلداول ال�س�بقة، وذلك عند الّنظر اإلى عدد 
يف  الّلغوّية  للمخطوط�ت  االإجم�يل  والعدد  الّن�سبة  املجهولة  املخطوط�ت 
بع�ض فه�ر�ض املخطوط�ت من مثل: خمطوط�ت اجل�مع الكبري مبكن��ض، 
وخمطوط�ت االأوق�ف يف ال�ّسليم�نّية، وخمطوط�ت اخلزانة الع�ّمة ب�لّرب�ط، 

وخمطوط�ت دير الف�تيك�ن، وخمطوط�ت املكتبة الوطنّية االألب�نّية .

واإجم�ال ف�إّنه ال ينبغي جت�هل هذه االأعداد من املخطوط�ت املجهولة الّن�سبة-
ب�ل�سرورة  املعلوم  من  قليلة-ف�إّنه  من�ذج  من  اأُخذت  قد  االإح�س�ئّية  ك�نت  واإْن 
ا اأْن يقوم  ا، ومن الع�سري جدًّ اأّن االإح�طة بجميع فه�ر�ض املخطوط�ت �سعب جدًّ
الب�حثون بتتّبع ظ�هرة معّينة يف جميع فه�ر�ض املخطوط�ت العربّية يف املكتب�ت 
لن�  ي�سع  الّنم�ذج  بهذه  ف�الكتف�ء  والع�ّمة،  منه�  ة  اخل��سّ واالأجنبّية،  العربّية 
فه�ر�ض  يف  الّن�سبة  املجهولة  املخطوط�ت  ظ�هرة  انت�س�ر  ملدى  وا�سحة  �سورة 

املخطوط�ت.
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

المبحث الخامس: 
دور الهيئات والمؤّسســات والجامعات 

والمهتميــن بالّتراث العربّي المخطوط في 
معالجة ظاهرة الّتراث الّلغوّي مجهول الّنســبة

ة الرّتاث الّلغوّي منه-  عند تتّبع ظ�هرة الرّتاث العربّي جمهول الّن�سبة-وبخ��سّ
حتقيًق�  العربّي  ب�لرّتاث  املهتمون  كتبه  وفيم�  العربّية،  املخطوط�ت  فه�ر�ض  يف 
وفهر�سة من مق�الت واأبح�ث ودرا�س�ت وندوات بهذا ال�ّس�أن، وم� اأق�مته املوؤ�ّس�س�ت 
ُيخل�ض  وموؤمترات،  دورات  املخطوط من  ب�لرّتاث  املهتّمة  واجل�مع�ت  والهيئ�ت 
الظ�هرة؛اإذ  لهذه  ب�ملع�جلة  للّت�سّدي  اجلميع  من  تق�سرٍي  ج�نب  هن�ك  اأّن  اإلى 
اأْن يع�لج ب�سورة م�ستقّلة مرّكزة ومطّبقة  الرّتاث املجهول الّن�سبة عموًم� ينبغي 
على اأر�ض الواقع، فهي ال تع�لج بحديث يحكي جتربة �سخ�سّية، وال بتن�ول جزئّي 

توثيق  تتن�ول جزئّية  الرّتاث املخطوط  بتحقيق  ُعنيت  اّلتي  الّدرا�س�ت  وغ�لب 
�سيخ  ذكره  م�  يذكر  وغ�لبهم  االإيج�ز،  من  ب�سيء  املوؤّلف  وا�سم  الكت�ب  عنوان 
اإيج�ًزا  ون�سره�(  الّن�سو�ض  كت�به)حتقيق  يف  ه�رون  ال�ّسالم  عبد  املحّققني 

و�سرًح�، مع اإ�س�ف�ت ي�سرية على م� ذكره .

وا�سم  العنوان  فقدان  اإلى  اأّدت  اّلتي  املحتملة  االأ�سب�ب  الغ�لب-  يف  فُتذكر- 
اّلتي فيه�  االأخرية  اأو  االأولى من املخطوط  الورقة  املوؤّلف، وذلك من مثل: فقد 
وا�سم  العنوان  �سقوط  اأو  املوؤّلف،  وا�سم  العنوان  انطم��ض  اأو  البي�ن�ت،  هذه 

املوؤّلف، اأو خلو الكت�ب ب�الأ�سل منهم�.

اأْن تذكر االأ�سب�ب املحتملة ت�سع بع�ض احللول من خطوات ت�س�عد على  وبعد 
الكتب  اإلى  الرجوع  اأحدهم�، وذلك من مثل:  اأو  املوؤّلف  اأو  العنوان  اإلى  الو�سول 
الكت�ب  قراءة  اأو  والّطبق�ت،  الرّتاجم  كتب  اأو  واملوؤّلفني  ب�ملوؤّلف�ت  ُعنيت  اّلتي 
قراءة واعّية بحًث� عنهم�، فلعّله قد ُيذكر يف طّي �سفح�ته، اأو البحث عن نقوالت 
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اأو  الكت�ب،  اأو  املوؤّلف  اإلى  النقوالت  هذه  ن�سبت  اأخرى  كتب  يف  الكت�ب  هذا  من 
الّتمر�ض ب�أ�سلوب املوؤّلف اّلذي ُي�س�عد على الو�سول اإلى ا�سم الكت�ب واملوؤّلف مًع�، 
اأو و�سع ن�سخة اأخرى للكت�ب ومعرفة املو�سع ال�ّس�قط اّلذي فيه ا�سم الكت�ب اأو 

ا�سم املوؤّلف يف ح�ل انطم��ض مو�سع العنوان اأو املوؤّلف من املخطوط)١).

وعلى �سعيد الكت�ب�ت املنهجّية للّدرا�س�ت العلي� اجل�معّية، تن�ول بع�ض االأ�س�تذة 
االأ�س�ض وال�سوابط يف اختي�ر الر�س�ئل اجل�معّية اّلتي تتعّلق بتحقيق املخطوط�ت، 
ف�الإ�س�فة على م� ذكره املهتمون ب�لرّتاث املخطوط من خطوات ملع�جلة الرّتاث 
املجهول  املخطوط  عن  ب�البتع�د  الّطالب  ين�سح  بع�سهم  ك�ن  الّن�سبة،  املجهول 
اخلطوات  ب�ّتب�ع  واملوؤّلف  الكت�ب  عنوان  اإلى  الو�سول  الط�لب  اأعي�  اإْن  الّن�سبة 
ن�سخة،  من  اأكرث  وجود  الّر�س�لة  ت�سجيل  يف  ي�سرتط  ك�ن  من  ومنهم  ال�ّس�بقة، 
اأْن  وغ�لب الرّتاث املجهول الّن�سبة ي�أتي على ن�سخة واحدة)2)؛ الأّنه لي�ض املعقول 

يبحث الّط�لب عن ن�سخة لكت�ب ال يعرف له عنواًن� وال موؤّلًف�.

ومع هذا الق�سور يف الّطرح ال ُينكر جهود بع�ض الهيئ�ت واالأ�س�تذة - واإن ك�ن 
التن�ول جزئيًّ�- يف االإ�س�رة اإلى هذا الّنوع من الرّتاث، اأو و�سع خطوات رئي�سة 

متّكن املحّقق اأو املفهر�ض من الو�سول اإلى العنوان وا�سم املوؤّلف.

حمّمد  ال�ّسالم  عبد  املث�ل:  �سبيل  على  االإيج�ز  من  ب�سيء  املع�جلة  وخطوات  االأ�سب�ب  ذكر  فيمن  ينظر   (١(
�ض١2٣-١4٠،  الرّتاث،  حتقيق  الف�سلّي،  اله�دي  ود.عبد  �ض٤٣،  ون�سره�،  الّن�سو�ض  حتقيق  ه�رون، 
�ض2٣5،  االأمثل،  والّنهج  الواقع  بني  املخطوط�ت  حتقيق  ع�سيالن،  الّرحيم  عبد  بن  اهلل  واأ.د.عبد 
ود.عبد املجيد دي�ب، حتقيق الرّتاث العربّي )منهجه وتطوره(، �ض١٣5-١٣7، واأ.د.ه�دي نهر، حتقيق 

املخطوط�ت والّن�سو�ض ودرا�سته�)املن�هج والقواعد واالإجراءات(، �ض١٣٦-١٣٨
ل يف هذه اخلطوات د.ع�بد �سليم�ن امل�سوخي يف كت�به: املخطوط�ت العربّية)م�سكالت وحلول(،  وقد ف�سّ  
�ص١٤-١٨، 2٣-2٦، و عّزت ي��سني اأبو هيبة يف كت�ب: املخطوط�ت العربّية فه�ر�سه� وفهر�سته� ومواطنه� 
يف جمهورّية م�سر العربّية، �ض7٤-7٩، وعبد اهلل بن عبد اهلل بن اأحمد احلوثّي، الوايف يف اأ�س�ض وخطوات 

حتقيق ون�سر املخطوط�ت، 7٦٣/2 وم� بعده�.
ينظر يف هذه اال�سرتاط�ت: د.اأكرم �سي�ء العمرّي، درا�س�ت ت�ريخّية مع تعليقة يف منهج البحث وحتقيق   (2(
املخطوط�ت، �ض٤١، اأ.د.اأحمد ح�سن فرح�ت، حتقيق املخطوط�ت يف الّر�س�ئل اجل�معّية-روؤية نقدّية-، 

�ص2١7، ود.يو�سف املرع�سلّي، اأ�سول كت�بة البحث العلمّي وحتقيق املخطوط�ت، �ض2٤7.



١٧٣

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

فمن هذه اجلهود ندوة اأق�مه� معهد املخطوط�ت العربّية بعنوان)فّن فهر�سة 
الّطن�حّي  الّندوة د.حممود  اإذ حتّدث يف هذه  وق�س�ي�(،  املخطوط�ت - مدخل 
مبحور بعنوان)ثق�فة املفهر�ض( �سّدد فيه على �سرورة بذل اجلهد للو�سول اإلى 
عنوان املخطوط وا�سم املوؤّلف، م�سرًيا اإلى اأّنه يجب اأْن تغري املخطوط�ت جمهولة 
واأ�سح�به�،  عن�وينه�  عن  الك�سف  ملح�ولة  واجلهد  اجلّد  اإلى  املفهر�َض  الّن�سبة 

�س�رًب� اأمثلة على ذلك من جت�ربه ال�ّسخ�سّية ومن جت�رب املحّققني)١).

حتت  موؤمتًرا  اأق�مت  اإذ  االإ�سالمّي،  للرّتاث  الفرق�ن  موؤ�ّس�سة  جهد  كذلك 
عنوان)درا�سة املخطوط�ت االإ�سالمّية بني اعتب�رات امل�ّدة والب�سر( حتّدث فيه 
جمهولة  املخطوط�ت  عن)ظ�هرة  حم�ورة  اأحد  يف  �سريفة  بن  حمّمد  االأ�ست�ذ 
املوؤّلف: املخطوط�ت الّت�ريخّية واجلغرافّية مث�ال(، منّبًه� على اأهمّية هذا الّنوع 
من الرّتاث املخطوط، ذاكًرا اأ�سب�ب وجوده�، ممثال له� من جمموعة من كتب 

الّت�ريخ واجلغرافي�، مبّيًن� كيفية الو�سول اإلى اأ�سم�ء موؤّلفيه�)2).

اأ�س�ر  فقد  املخطوط،  ب�لرّتاث  للمهتمني  ال�ّسخ�سّية  الّتج�رب  �سعيد  على  اأّم� 
�سعوب�ت  اإلى  الرّتاث(  حتقيق  يف  كت�به)حم��سرات  يف  ن�جّي  هالل  االأ�ست�ذ 
الّتحقيق، م�سرًيا اإلى اأّنه حينم� يكون املخطوط ُغْفاًل من العنوان وا�سم املوؤّلف، 

عوبة اّلتي متّر على املحّقق. فهو الغ�ية يف ال�سّ

وخ�رجّية  داخلّية  درا�سة  املخطوط  درا�سة  من  بّد  ال  اأّنه  اإلى  فيه  اأملح  وقد 
للو�سول اإليهم� بحًث� عن اأدّلة عقلّية اأو نقلّية تقرب املحّقق منهم�، ذاكًرا بع�ض 

الّتج�رب ال�ّسخ�سّية يف هذا املج�ل)٣).

ينظر: حممود الّطن�حّي، ثق�فة املفهر�ض، �ض ١٩٤ وم� بعده�.  (١(
ينظر: حمّمد بن �سريفة، ظ�هرة املخطوط�ت جمهولة املوؤّلف)املخطوط�ت الّت�ريخّية واجلغرافّية مث�ال(،   (2(

�ص ٢٠٧-222.
ينظر: هالل ن�جي، حم��سرات يف حتقيق الّن�سو�ض، �ض ٨ وم� بعده�.  (٣(



١٧٤

جزئّية  تن�ول  حينم�  جواد  د.م�سطفى  به  ق�م  م�  الّطرح  هذا  من  وقريب 
على  منّبًه�  اأم�ليه،  يف  عدمهم�(  عند  املوؤّلف  وا�سم  الكت�ب  ا�سم  عن  )البحث 
االأمثلة  بع�ض  ذاكًرا  اإليهم�،  الو�سول  يف  والّداخلّية  اخل�رجّية  الّدرا�سة  اأهمّية 

على ذلك)١).

املجهول  املخطوط  اإلى  املنّجد  الّدين  د.�سالح  اأ�س�ر  الفهر�سة  جم�ل  ويف 
قبل  من  اجلهد  بذل  وجوب  اإلى  اجلزئّية  هذه  يف  نّبه  وقد  فهر�سته،  وطريقة 
اأو  املخطوط  مقّدمة  اإلى  ب�لّرجوع  وذلك  هوّيته،  معرفة  اإلى  للو�سول  املفهر�ض 
اإلى  املخطوط  داخل  من  االإ�س�رات  عن  البحث  اأو  وجودهم�،  ح�ل  يف  خ�متته 
املوؤّلف اأو العنوان ك�لنقول اّلتي ينقله� املوؤّلف عن م�س�در اأخرى ميكن بوا�سطته� 

معرفة املوؤلف، اأو غريه� من الّطرق اّلتي اأوجز فيه�)2). 

وال �سّك اأّن هذه اجلهود هي خطوة غري منكورة للو�سول اإلى مع�جلة حقيقّية 
لهذا الّنوع من الرّتاث، غري اأّن الق�سور يف الّطرح والّتن�ول واملع�جلة قد انعك�ض 
على املحّققني اأنف�سهم وعلى املفهر�سني، اإذ من القّلة-بح�سب م� ُوقف عليه يف هذا 
البحث- اأْن جند من املحّققني من يت�سّدى لتحقيق خمطوط جمهول الّن�سبة، اأو 
حم�ولة مع�جلة جه�لة املوؤّلف اأو العنوان ب�سورة منهجّية من�سبطة، اأّم� من جهة 
املخطوط�ت يف  فه�ر�ض  الرّتاث يف غ�لب  لهذا  فم� ظهر من �سورة  املفهر�سني، 
املكتب�ت العربّية واالأجنبّية يعك�ض حقيقة املع�جلة ال�ّسلبّية للمخطوط�ت املجهولة 
اّلتي ق�مت به� الهيئ�ت واالأفراد، اإذ هن�ك تف�وت كبري يف املقدار الّتف�سيلّي يف 
بي�ن�ت املخطوط كم� ذكرن� يف املبحث الّث�ين من هذا البحث، وكثري من مفهر�سي 
املخطوط�ت مل يكن لي�سع مع�جلة حقيقّية للمخطوط�ت املجهولة، فيكتفي فقط 
ب�الإ�س�رة اإلى كونه� جمهولة العنوان اأو املوؤّلف اأو كليهم� مًع� دون اأْن ي�سع للق�رئ 

بي�ن�ت اإ�س�فّية قد ت�س�عده يف الو�سول اإلى العنوان اأو املوؤّلف. 

املورد، اجلمهورّية  الّن�سو�ض، جمّلة  اأم�يل م�سطفى جواد يف حتقيق  علّي،  الوّه�ب حمّمد  ينظر: عبد   (١(
العراقّية، وزارة االإعالم، املجّلد ال�ّس�د�ض، العدد االأّول، ١٩77م، �ض١25 وم� بعده�.

ينظر: د.�سالح الّدين املنّجد، قواعد فهر�سة املخطوط�ت العربّية، �ض7٣- 7٤.  (2(
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المبحث السادس: 
 اقتراحات وحلول لمعالجة مشــكالت الّتراث 

الّلغوّي مجهول الّنسبة

اإال بت�س�فر  اأْن تتحّقق  الّن�سبة ال ميكن  الّلغوّي جمهول  مع�جلة م�سكة الرّتاث 
اجلهود اّلتي ينبغي اأْن ُتبذل من جميع اجله�ت والهيئ�ت املهتّمة بتحقيق الرّتاث 
والرّتاث  عموًم�،  العربّي  ب�لرّتاث  ومهتّمني  حمّققني  من  االأفراد  ومن  العربّي، 

الّلغوّي منه على وجه اخل�سو�ض .

ويف �سبيل مع�جلة هذه امل�سكلة ُيقرتح االآتي:

• على �جله�ت و�لهيئ�ت �ملهتّمة بالرّتاث �لعربّي:	

ال �سّك اأّن املعّول الّرئي�ض يف مع�جلة هذه امل�سكلة يقع اجلزء االأكرب منه على 
املخطوط�ت  معهد  مثل:  من  وذلك  العربّي،  ب�لرّتاث  املهتّمة  والهيئ�ت  اجله�ت 
واملجمع  امل�جد،  جمعة  ومركز  االإ�سالمّي،  للرّتاث  الفرق�ن  وموؤ�ّس�سة  العربّية، 
العلمي يف دم�سق، واملجمع العلمي يف العراق، واملجمع العلمّي يف م�سر، واملجالت 

ة اّلتي ُتعنى ب�س�أن الرّتاث املخطوط . واملكتب�ت الوطنّية الع�ّمة واخل��سّ

يتجّزاأ . ١ ال  جزء  واأّنه  الّن�سبة،  جمهول  العربّي  الرّتاث  اأهمّية  على  الّتنبيه 
قبل  من  عليه  االإقب�ل  وعدم  واإهم�له  جت�هله  ينبغي  ال  الرّتاث  هذا  من 
وفهر�سًة،  حتقيًق�  العربّي  الرّتاث  ك�س�ئر  يع�مل  اأال  يجب  واأّنه  املحّققني، 
ة، تبداأ ب�إق�مة ّدورات علمّية وندوات وموؤمترات  بل تكون له و�سعّية خ��سّ
اإلى  الو�سول  على  تعينهم  خطوات  و�سع  يف  واملفهر�سني  املحّققني  تخدم 

عن�وين املخطوط�ت جمهولة الّن�سبة وموؤّلفيه�.

اإع�دة قراءة قواعد فهر�سة الرّتاث العربّي يف املكتب�ت العربّية واالأجنبّية . 2
فيه  مب�  عموًم�  الّن�سبة  جمهول  العربّي  الرّتاث  مع�جلة  تتطلّبه  م�  وفق 
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الرّتاث-بحكم  فهر�سة  يف  الغ�لبة  الو�سفّية  ف�لفهر�سة  الّلغوّي،  الرّتاث 
الرّتاث  فهر�سة  عند  جمدية  تكون  قد  املفهر�ض-  ودور  الفهر�سة  غ�ية 
املخطوط �سوى الرّتاث املخطوط جمهول الّن�سبة، فهو يحت�ج اإلى درا�سة 

ة بحًث� عن االأدلة اّلتي تفيد يف الك�سف عن عن�وينه� وموؤّلفيه�. خ��سّ

ق�ل:«َفَلْي�َض  حينم�  طوال  �سنوات  منذ  ن�جي  هالل  االأ�ست�ذ  به  ن�دى  م�  وهذا 
ْوَراِق امْلَْخُطوِط  ْفَحِة اْلُعْنَواِن وِتْعَداِد اأَ ِمَن اْلَفْهَر�َسِة يِف �َسْيٍء َنْقُل َم� ُكِتَب َعَلى �سَ

ِه. َوِقَي��َس�ِتِه وَنْوِع َخطِّ

وِل  اِخِل، وا�ْسِتْبَط�ِنِه لْلُو�سُ ُة ال َتُقوُم ِبَغرْيِ ِدَرا�َسِة النَّ�ضِّ ِمَن الدَّ الَفْهَر�َسُة اْلِعْلِميَّ
ِفِه َعَلى َوْجِه اْلَقْطِع واْلَيِقنِي«)١). نِّ اإَِلى ا�ْسِمِه وا�ْسِم ُم�سَ

الّن�سبة بح�سب م� ُوقف عليه من فه�ر�ض يف هذا  وفهر�سة املخطوط املجهول 
البحث، وم� ُوقف عليه من درا�س�ت واأبح�ث متعّلقة ب�لفهر�سة ق�ئمة على تبي�ن 
اأّن هذا املخطوط ال يحمل عنواًن� وال ا�سم موؤّلف)2)، وهي لي�ست ق�ئمة على و�سع 

اأدّلة من املخطوط تفيد يف الو�سول اإليهم�.

ومن املمكن اأْن جتمع املخطوط�ت جمهولة الّن�سبة يف فهر�ض م�ستقل تع�لج فيه 
م�س�ألة اجله�لة منفردة عن الفهر�ض االأ�س��ض، ذلك الأّن فهر�سته� ينبغي اأْن تكون 
خمتلفة عن فهر�سة املخطوط�ت االأخرى، وذلك بو�سع االأدّلة اّلتي قد تقّرب من 
اأو  املوؤّلف عنهم،  نقل  �سيوًخ�  تذكر  ك�أْن  اإ�س�فّية،  املوؤّلف مالحظ�ٍت  اأو  العنوان 

كتًب� ا�ستقى منه� م�ّدة كت�به، اأو اآراء تفّرد به� اإلخ ... 

اّلتي . ٣ االأدّلة  ا�ستنب�ط  يتمّر�سون يف  واملحّققني  املفهر�سني  ت�أهيل عدد من 
تك�سف عن عنوان املخطوط املجهول وا�سم املوؤّلف، ثّم على �سوء م� ينتهون 

هالل ن�جي، من قواعد الّتحقيق العلمّي: توثيق عنوان املخطوط وحتقيق ا�سم موؤّلفه، �ض٤٩.  (١(
مّر بن� �س�بًق� م� ذكره املهتمون ب�لتواث املخطوط حول فهر�سة املخطوط املجهول، وُينظر مثال يف تف�سيل   (2(
املخطوط�ت  فهر�سة  قواعد  االأمني، مالحظ�ت يف  الكرمي  الفه�ر�ض: عبد  املخطوط�ت يف  فهر�سة  ُطرق 

العربّية، �ض ١٤٦- ١57.
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البي�ن�ت  هذه  عليه�  م�س�فة  اجلديدة  الفه�ر�ض  تو�سع  بي�ن�ت  من  اإليه 
ب�عتب�ره� ملحوظ�ٍت اإ�س�فّية على البي�ن�ت االأ�س��سّية الع�ّمة للمخطوط.

• على �ملفهر�سني واملحّققني والأفراد املهتّمني بالرّتاث العربّي:	

والهيئ�ت  اجله�ت  على  يقع  الّظ�هرة  هذه  مع�جلة  يف  االأكرب  الّدور  ك�ن  اإْن 
املهتّمة ب�لرّتاث العربّي املخطوط، ف�إّن هذا الدور قد اأتى بو�سفه� هيئ�ت م�سرفة 
وموّجهة، اأخذت على ع�تقه� االهتم�م ب�لرّتاث العربّي، غري اأّن دور املفهر�سني 
اجله�ت  دور  عن  اأهمّية  يقّل  ال  العربّي  ب�لرّتاث  املهتمني  واالأفراد  واملحّققني 
هذه  ت�سعه�  اّلتي  للخّطط  املنّفذون  هم  الأّنهم  ذلك  ب�لرّتاث،  املهتّمة  والهيئ�ت 

اجله�ت والهيئ�ت يف �سبيل مع�جلة م�سكالت الرّتاث العربّي املخطوط  .

ي�ست�سعر املفهر�ض واملحّقق واملهتّم ب�لرّتاث اأهمّية الرّتاث العربّي جمهول . ١
والّتحقيق؛مّم�  الفهر�سة  عند  الرّتاث  اأنواع  ك�س�ئر  لي�ض  واأّنه  الّن�سبة، 
اأو  الّنوع  هذا  فهر�سة  عند  الّدوؤوب  والعمل  اجلهد  م�س�عفة  ي�ستوجب 

حتقيقه.

ال مفّر من وجوب كون املفهر�ض واملحّقق واملهتّم ب�لرّتاث اّلذين يت�سّدون . 2
�سني يف مو�سوع الكت�ب املراد فهر�سته  للمخطوط املجهول الّن�سبة متخ�سّ
ملع�جلة  عن�سر  اأهم  هي  واملحقق  املفهر�ض  ثق�فة  الأّن  حتقيقه؛ذلك  اأو 
واملحّقق  املفهر�ض  �ض  تخ�سّ اأّن  �سّك  وال  الّن�سبة،  جمهولة  املخطوط�ت 
الّنوع  للّتع�مل اخل��ّض مع هذا  الّثق�فة، وهو �سرورّي  جزء ه�ّم من هذه 

من الرّتاث العربّي املخطوط .

واملحّققني، منهم  االأ�س�تذة  كثري من  واملحقّق  املفهر�ض  ثق�فة  �سّدد على  وقد 
عند  ا�سرتط�  فقد  ي��سني،  واأ.عّزت  احللوجّي  ال�ّست�ر  د.عبد  املث�ل  �سبيل  على 
� يف املج�ل اّلذي يريد اأْن يفهر�سه اإ�س�فة  �سً الفهر�سة اأْن يكون املفهر�ض متخ�سّ
�سني هم  على كونه ذا ثق�فة وا�سعة، فقد اأثبتت الّتج�رب-كم� ذكرا- اأّن املتخ�سّ
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اأكرث الّن��ض قدرة على الفهر�سة، ومنهم كذلك: د.حممود الّطن�حّي، ود.عدن�ن 
دروي�ض، فقد اأ�س�را اإلى �سرورة كون املفهر�ض مثّقًف� ثق�فًة وا�سعة)١).

ة على املحّقق،  واأّم� د.عبد اله�دي الف�سلّي فقد ا�سرتط �سروًط� ع�ّمة وخ��سّ
يكون  اأْن  ة  اخل��سّ ال�ّسروط  ومن  املحّقق،  ثق�فة  الع�ّمة  ال�ّسروط  من  فعّد 
لتحقيق  يت�سّدى  فمن  حتقيقه،  يريد  اّلذي  املخطوط  مو�سوع  يف   � �سً متخ�سِّ

خمطوط نحوّي، عليه اأْن يكون نحويًّ�)2).

ِق يف ِعْلٍم ِمَن  وهذا اّلذي ا�سرتطه د.م�سطفى جواد قبُل بقوله:«َيْنَبِغي ِلْلُمَحقِّ
َطَلَح�ِتِه«)٣). �سْ ْن َيُكوَن َع�مِلً� ِبِه، وَع�ِرًف� مِبُ ْرٍب ِمَن االآَداِب اأَ اْلُعُلوِم اأْو �سَ

والّتج�رب يف جم�ل توثيق عنوان خمطوط م� اأو موؤّلف اّلتي ذكره� لن� اأعالم 
الوا�سعة  الّثق�فة  اأّن  لن�  ك�سفت  املخطوط  العربّي  ب�لرّتاث  واملهتّمني  املحّققني 
اإلى  للو�سول  االأمثل  ال�ّسبيل  يحّققه هم�  اأْن  يريد  اّلذي  الفّن  للمحّقق وعلمه يف 

عنوان املخطوط وموؤّلفه.

جمهول  خمطوط  عنوان  اإلى  ل  تو�سّ اأّنه  ن�جي  هالل  االأ�ست�ذ  ذكر  فقد 
نقوالت  وجد  اأّنه  ومنه  البحث،  يف  اجلهد  بذل  اأْن  بعد  والعنوان  املوؤّلف 
اّلذي  الكت�ب  وهذا  موؤلَّفه،  وعنوان  ا�سمه  على  ن�ّض  اآخر  كت�ب  يف  للموؤّلف 
وا�سمه�  )٨2٨هـ(،  االآث�رّي  )األفّية  زاهد  زهري  د.  مع  ب�الإ�سرتاك  هو،   حّققه 

)كف�ية الغالم يف اإعراب الكالم(  )٤).

ينظر: عبد ال�ّست�ر احللوجّي، املخطوط�ت والرّتاث العربّي، �ض٣7، وعزت ي��سني اأبو هيبة، املخطوط�ت   (١(
العربّية فه�ر�سه� وفهر�سته� ومواطنه� يف م�سر، �ض٣٤، ود.حممود الّطن�حّي، ثق�فة املفهر�ض، �ض١٩١، 

وتعقيب د.عدن�ن دروي�ض على بحث د.حممود الّطن�حّي، �ض٣١2- ٣١٣.
ينظر: د.عبد اله�دي الف�سلّي، حتقيق الرّتاث، �ض٣7- ٣٨.   (2(

ينظر: عبد الوّه�ب حمّمد علّي، اأم�يل م�سطفى جواد يف حتقيق الّن�سو�ض، �ض١2١.  (٣(
ينظر: هالل ن�جي، حم��سرات يف حتقيق الّن�سو�ض، �ض٨- ٩.  (٤(

        وينظر يف هذه املح��سرات اّلتي كتبه� االأ�ست�ذ الف��سل اأمثلة كثرية ملحّققني اآخرين دّلّت ثق�فتهم على 
عنوان املخطوط وا�سم املوؤّلف بعد اأْن ك�ن� جمهولني اأو مزّيفني.
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عنوان  معرفة  اإلى  ل  تو�سّ اأّنه  وذلك  الّطن�حّي،  د.حممود  به  ق�م  م�  ومثله 
خمطوط جمهول العنوان واملوؤّلف وا�سم موؤّلفه بعد اأْن اأخذ ن�سخة منه، وق�رنه� 
بي�ن�ته  وك�نت  الّنحوّية،  امل�سّنف�ت  يف  الوا�سعة  ثق�فته  بح�سب  اأخرى  بن�سخة 
اجلمل  �سروح  اأحد  ولعّله  والعنوان،  املوؤّلف  جمهول  الّنحو  يف  كت�ب  االآتي: 

للّزج�جّي، وك�ن هذا الكت�ب هو �سرح اجلمل البن ع�سفور)٦٦٩هـ))١).

الفّن)الّنحو . ٣ حتديد  بعد  الّن�سبة  جمهول  املخطوط  نوع  حتديد  �سرورة 
االأّول  ُذكرا �س�بًق� يف املبحث  اّللذين  رف(، وذلك وفق االعتب�رين  وال�سّ

من هذا البحث، وهم�:

اجله�لة، 	.  منه�  اأتت  اّلتي  اجلهة  فُتحّدد  اجله�لة،  منحى  اعتب�ر 
وذلك من جهة العنوان اأو املوؤّلف اأو العنوان واملوؤّلف مًع�.

اعتب�ر نوع املخطوط، فُيحّدد فيه نوع امل�ّدة العلمّية بعد حتديد الفّن 	. 
رف(، وذلك معرفة كون املخطوط متًن� يف الّنحو اأو  )الّنحو وال�سّ
رف، اأو �سرًح� على منت، اأو ح��سية على �سرح اإلخ...، ثّم يحّدد  ال�سّ

مت�م هذا املخطوط من نق�س�نه )قطع(.

ا عند الّتعر�ض لهذا الّنوع من املخطوط�ت فهر�سًة  وهذا الّتحديد �سرورّي جدًّ
وحتقيًق�، فهو ي�سع للمت�سّدين للفهر�سة اأو الّتحقيق اخلطوة االأولى للبحث عنه، 

فال تكون دائرة البحث وا�سعة ي�سعب االإمل�م بجميع اأطرافه� .

ب�أّنه  االأّول)اجله�لة(  االعتب�ر  وفق  املخطوط  نوع  ُحّدد  اإْن  املث�ل  �سبيل  فعلى 
جمهول،  العنوان  لكّن  معروف،  املوؤّلف  اأّن  اأي  املوؤّلف،  دون  العنوان  جمهول 
فبدهّي اأْن يقوم املحّقق اأو املفهر�ض ب�لبحث يف كتب الرّتاجم اّلتي ترجمت لهذا 

ينظر: د.حممود الّطن�حّي، ثق�فة املفهر�ض، �ض١٩5.  (١(
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املوؤّلف اأو كتب املوؤّلفني واملوؤّلف�ت اإلخ...؛بحًث� عن عنوان الكت�ب �سواء اأك�ن متًن� 
اأم �سرًح� اأم ح��سيًة، ويف الغ�لب ي�سل اإليه)١).

اأ�سعب  من  واملوؤّلف-وهو  العنوان  جمهول  ب�أّنه  نف�سه  االعتب�ر  وفق  ُحّدد  ولو 
االأنواع-، ثّم ُحّدد وفق االعتب�ر الّث�ين)نوع املخطوط( ب�أّنه �سرح - مثال -، فال 
بّد اأّوال من معرفة املنت امل�سروح، ثّم البحث يف كتب املوؤّلف�ت واملوؤّلفني عن ال�ّسروح 
ال�ّسروح، حّتى ي�سل يف  اأ�سح�ب هذه  املعروف، وعن  املنت  اأُّلفت على هذا  اّلتي 

الّنه�ية اإلى عنوان ال�ّسرح وموؤّلفه .  

يّتبع� . ٤ اأْن  �سواء  حّد  على  واملحّقق  املفهر�ض  على  اأّنه  البحث  هذا  يف  ُيظّن 
عند فهر�سة الرّتاث العربّي جمهول الّن�سبة اأو حتقيقه للك�سف عن عنوان 

املخطوط اأو ا�سم املوؤّلف م� ي�أتي:

الّدرا�صة الّداخلّية للمخطوط:)2).	. 

وفيه� تتّم قراءة املخطوط قراءة واعّية بحًث� عن االأدّلة الّنقلّية اأو العقلّية اّلتي 
تعني على معرفة العنوان اأو املوؤّلف من قريب اأو بعيد، ثّم تدوين كّل م� قد يقّرب 
املوؤّلف عن  نقوالت  مثل:  وذلك من  بط�ق�ت خ�رجّية،  املوؤّلف يف  اأو  العنوان  من 
اأو  موؤّلف�ته  اّلتي يحيل عليه من  اأو  ينقل عنه�  اّلتي  وامل�سّنف�ت  والكتب  �سيوخه، 
يتبن�ه�  اّلتي  اأو  املوؤّلف  يراه�  اّلتي  رفّية  ال�سّ اأو  الّنحوّية  واالآراء  غريه،  موؤّلف�ت 
وتوجيه�ت  اخلالفّية،  امل�س�ئل  يف  اأو  الّنح�ة،  جمهور  فيه�  يخ�لف  اّلتي  ة  خ��سّ

�ض٤٣،  ون�سره�،  الّن�سو�ض  حتقيق  ه�رون،  ال�ّسالم  عبد  اجله�لة:  من  احل�لة  هذه  مع�جلة  يف  ينظر   (١(
امل�سوحي،  �سليم�ن  ود.ع�بد  �ض١٣٦،  ودرا�سته�،  والّن�سو�ض  املخطوط�ت  حتقيق  نهر،  واأ.د.ه�دي 

املخطوط�ت العربّية)م�سكالت وحلول(، �ض١٩.
ينظر مثال يف هذه الّطرق للمع�جلة دون حتديد لنوع املخطوط متفّرقًة مع اإ�س�ف�ت ي�سرية للبحث: د.�سالح   (2(
الّدين املنّجد، قواعد فهر�سة املخطوط�ت العربّية، �ض7٣-7٤، ود.ع�بد �سليم�ن امل�سوحي، املخطوط�ت 
العربّية)م�سكالت وحلول(، �ض١5 وم� بعده�، واأ.د.ه�دي نهر، حتقيق املخطوط�ت والّن�سو�ض ودرا�سته�، 
�ص١٣7 وم� بعده�، ود.عبد اهلل احلوثي، الوايف يف اأ�س�ض وخطوات حتقيق ون�سر املخطوط�ت، 2/7٦٤، 

وعزت ي��سني اأبو هيبة، املخطوط�ت العربّية فه�ر�سه� وفهر�سته� ومواطنه� يف م�سر، �ض75.
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العرب  كالم  اأو  �سريفة  اأح�ديث  اأو  قراآنّية  قراءات  من  الّلغوّية  لل�ّسواهد  املوؤّلف 
�سعًرا ونرًثا، وامل�سطلح�ت اّلتي يذكره� املوؤّلف، واالأ�سلوب اّلذي يّتبعه يف عر�ض 
م�ّدته العلمّية، و�سواهده اّلتي ا�ست�سهد به� على االآراء اّلتي يراه�، وغريه� كثري 

من هذه االأدّلة املتوّقعة اّلتي قد تو�سل اإلى معرفة املوؤّلف اأو ا�سم الكت�ب.

ف�إذا وقع بني يدي املحّقق اأو املفهر�ض دليل من هذه االأدّلة ال�ّس�بقة، ف�إّنه بح�سب 
رفّية ويف كتب الرّتاجم  �سّية يبحث يف الكتب الّنحوّية اأو ال�سّ خربته ودرا�س�ته الّتخ�سّ
والّطبق�ت واملوؤّلفني واملوؤّلف�ت عّم� له �سلة بهذه االأدّلة اّلتي دّونه�، ك�أن يجد ع�ملً� 
ينقل راأي املوؤّلف اأو توجيه له يف كت�ب م�، اأو ين�ّض على قول للموؤّلف وعنوان كت�به 
واملوؤّلفني  واملوؤّلف�ت  والّطبق�ت  الرّتاجم  كتب  يف  يجد  اأو  عنوانه،  عن  ُيبحث  اّلذي 

الكتَب اّلتي اأح�ل عليه� املوؤّلف املجهول، اأو ال�ّسيوخ اّلذين اأخذ عنهم اإلخ...)١).

يف  ف�إّنه  املوؤّلف(،  اأو  اأحدهم�)العنوان  اإلى  الو�سول  من  املحّقق  متّكن  ف�إذا 
ُق َعَلى ا�ْسِم  الغ�لب قد ي�سل اإلى االآخر، يقول د.م�سطفى جواد: »َف�إَِذا َعرَثَ امْلَُحقِّ
االأَْمُر  َيُكوُن  ْحَي�ًن�  َواأَ ِف،  امْلُوؤَلِّ ا�ْسِم  اإَِلى  اْلَبْحِث  ِبَطِبيَعِة  يِه  ُيوؤَدِّ َذِلَك  َف�إِنَّ  اْلِكَت�ِب، 
َلى  ِة ا�ْسَم امْلُوؤَِلِف، َفُهَو َيْهَتِدي ِبَذِلَك اإِ اِخِليَّ َرا�َسِة الدَّ ب�ْلَعْك�ِض، اأَْعِني: اإَِذا َوَجَد ب�لدِّ

ا�ْسِم اْلِكَت�ِب«)2).

�لّدر��سة اخلارجّية للمخطوط:	. 

من  وذلك  موؤّلفه،  كتبه  اّلذي  متنه  غري  ب�ملخطوط  �سلة  له  م�  به�  واملراد 
والّتعليق�ت  والهوام�ض  واحلوا�سي  املخطوط  وعمر  والّن��سخ  الّن�سخ  ت�ريخ  مثل 
وال�ّسم�ع�ت والّتمّلك�ت وجمع الّن�سخ االأخرى اّلتي له� �سلة ب�لّن�سخة املراد معرفة 
عنوان الّت�أليف فيه� وا�سم املوؤّلف، ك�أْن يجمع ن�سًخ� من �سروح اأو حوا�ٍض جمهولة 

من اأمثلة اّتب�ع هذه االأدّلة للو�سول اإلى عنوان خمطوط جمهول الّن�سبة وموؤّلفه م� ق�م ال�ّسيخ حمد اجل��سر   (١(
ل اإلى معرفة عنوان كت�ب)الّدرة الثمينة( لالأبيوردّي، واالأ�ست�ذ هالل ن�جي يف حتقيقه الألفّية  حينم� تو�سّ

االآث�رّي.ينظر: هالل ن�جي، حم��سرات يف حتقيق الّن�سو�ض، �ض٨- ٩، ١٣- ١٤.
ينظر: عبد الوّه�ب حمّمد علّي، اأم�يل م�سطفى جواد يف حتقيق الّن�سو�ض، �ض١2٦.  (2(
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الّن�سبة على كت�ب م�، اأو يجمع كتًب� معلومة العنوان واملوؤّلف �سواء اأك�نت خمطوطة 
م�  كت�ب  على  �سرح  اأّنه�  يف  الّن�سبة  املجهول  املخطوط  مع  ت�سرتك  مطبوعة  اأم 
الواحد  املو�سوع  ذات  امل�سّنف�ت  مق�رنة  ويف  فيه�،  ُدّون  م�  تتّبع  يف  ف�إّن  مثال، 

بع�سه� ببع�ض  اأهمّيًة كربى قد تر�سد اإلى العنوان اأو املوؤّلف)١).

فقد مّر بن� كيف اأّن د.حممود الّطن�حّي قد تو�سل اإلى عنوان خمطوط جمهول 
ن�سخ �سرح اجلمل  املق�رنة بني ن�سختني من  ا�سم موؤّلفه عن طريق  واإلى  الّن�سبة 
موؤّلفه،  وا�سم  عنوانه  معرفة  املراد  وهو  جمهول،  اأحدهم�  للّزج�جّي)٣٣7هـ(، 

واالآخر معلوم، وهو �سرح اجلمل البن ع�سفور)٦٦٩هـ))2).

الكرمي  القراآن  )اإعراب  واملوؤّلف  العنوان  جمهول  كت�ًب�  وجد  حينم�  كذلك 
ملجهول(، وبعد مق�رنة بكت�ب معلوم ي�سرتك معه يف املو�سوع، وهو م�سكل اإعراب 

القراآن ملكّي القي�سّي)٤٣7هـ(، وجد اأّنه هو)٣).

ولُيعلم اأّن احلديث يف طرق مع�جلة املخطوط املجهول الّن�سبة اأكرث مّم� ُذكر، 
ب�لّتج�رب  الّتمثيل  اأوجز هن� خ��سة من ج�نب  مّم�  اأكرب  ب�سط  اإلى  يحت�ج  وهو 
الن�سبة حتديًدا  الّلغوّي جمهول  الرّتاث  للمحّققني واملهتمني بتحقيق   الّتحقيقّية 
وبفهر�سته، ولكن ح�سب هذا البحث اأْن ي�سري اإلى طرق املع�جلة ب�إ�س�رات موجزة 
ورة الّنظرّية اّلتي  وجمملة لعّل فيه� م� يغني عن االإط�لة ب�لّتمثيل والّتج�رب، ف�ل�سّ
الأ�س�تذة  درا�س�ت وجت�رب  عليه من  م� وقف  بح�سب  متوّقع  اأمر  البحث  و�سعه� 
اأم  رف  وال�سّ الّنحو  والّتج�رب يف علمي  الّدرا�س�ت  اأك�نت هذه  �سواء  وحمّققني 

يف غريهم� من العلوم.  

امل�سوحي،  �سليم�ن  د.ع�بد  للبحث:  ي�سرية  اإ�س�ف�ت  مع  متفرقًة  للمع�جلة  الّطرق  هذه  يف  مثال  ينظر   (١(
والّن�سو�ض  املخطوط�ت  حتقيق  نهر،  واأ.د.ه�دي  �ض١٤،  وحلول(،  العربّية)م�سكالت  املخطوط�ت 

ودرا�سته�، �ض١٣7، ود.عبد اهلل احلوثي، الوايف يف اأ�س�ض وخطوات حتقيق ون�سر املخطوط�ت، 2/7٦٦.
ينظر: د.حممود الّطن�حّي، ثق�فة املفهر�ض، �ض١٩5.  (2(

ينظر: ال�ّس�بق.  (٣(
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

الخاتمة:
وبعُد ..

فقد وقف هذا البحث على ظ�هرة الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة يف فه�ر�ض 
الرّتاث  هذا  اأنواع  حمّدًدا  واالأجنبّية،  العربّية  املكتب�ت  يف  العربّية  املخطوط�ت 
هذه  انت�س�ر  على  �س�عدت  اّلتي  العوامل  اأهم  اإلى  م�سرًيا  املجهول،  الّلغوّي 
ًزا اأهم م�سكالته، مبّيًن� دور الهيئ�ت واملوؤ�ّس�س�ت واالأفراد املهتمني  الّظ�هرة، ُمرْبِ
الّظ�هرة، م�ستقرًئ� جمموعة  ب�لرّتاث العربّي حتقيًق� وفهر�سًة يف مع�جلة هذه 
من الفه�ر�ض الإح�س�ء الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�سبة فيه�، وا�سًع� اأهم احللول 

يف �سبيل مع�جلة هذه الظ�هرة .

وُيظّن اأّن هذا البحث قد خل�ض اإلى عّدة نت�ئج، لعّل من اأهمه�:

بل . ١ واحد،  ب�عتب�ر  الّن�سبة  جمهول  الّلغوّي  الرّتاث  اإلى  الّنظر  ميكن  ال 
عند  �سرورّية  االأنواع  هذه  ومعرفة  اأنواع،  ثالثة  اإلى  ينق�سم  الرّتاث  هذا 

املع�جلة .

املجهول . 2 الّلغوي  الرّتاث  ظ�هرة  انت�س�ر  على  �س�عدت  عوامل  هن�ك 
الّن�سبة يف فه�ر�ض املخطوط�ت العربّية، منه� م� يتعّلق ب�لقواعد املنهجّية 
عموًم�،  املخطوط  ب�لرّتاث  املهتمون  و�سعهم�  الّلتني  والتحقيق  للفهر�سة 

ومنه� م� يتعّلق ب�لو�سع امل�دّي للمخطوط نف�سه .

الّلغوّي . ٣ در�سن�  كبري يف  اأثر  له�  الّن�سبة  املجهول  الّلغوي  الرّتاث  م�سكالت 
علوم  يف  والب�حثني  املحّققني  من  كثري  عزوف  منه�  وح�سبك  املع��سر، 

الّلغة عن حتقيق هذا الرّتاث الّلغوّي .

ب�لرّتاث . ٤ املهتّمة  والهيئ�ت  للموؤ�ّس�س�ت  اأكرب  دور  هن�ك  يكون  اأْن  بّد  ال 
ولالأفراد من مفهر�سني وحمّققني ومهتّمني ب�لرّتاث للّت�سّدى ملع�جلة هذه 
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الّتع�طي مع  يدّل على وجود ق�سور يف  ُوقف عليه يف هذا  الّظ�هرة، فم� 
هذه امل�سكلة مع وجود جهود جزئّية مبذولة للمع�جلة .

الرّتاث . 5 عموم  من  كبرية  ن�سبة  الّن�سبة  املجهول  الّلغوّي  الرّتاث  ي�سكّل 
الّلغوّي.

عموًم� . ٦ ب�لرّتاث  املهتّمة  واملوؤ�ّس�س�ت  الهيئ�ت  على  االأكرب  العبء  يقع 
م�سرفة  جه�ت  لكونه�  الّن�سبة  املجهولة  املخطوط�ت  ظ�هرة  ملع�جلة 
ومهتّمة ب�لرّتاث، ولعّل من اأهم طرق املع�جلة اّلتي ينبغي العمل به� هي 
للمخطوط�ت  خمت�ّض  فهر�ض  و�سع  اأو  املخطوط�ت  فه�ر�ض  عمل  اإع�دة 
املجهولة الّن�سبة فيه� جمموعة من االإ�س�رات اّلتي تقرب العنوان اأو املوؤّلف 

املجهولني من املحّقق.

املفهر�سون واملحّققون واملهتّمون ب�لرّتاث دورهم ال يقّل عن دور الهيئ�ت . 7
خطط  من  الهيئ�ت  هذه  ت�سعه  مل�  منّفذين  بو�سفهم  ب�لرّتاث  املهتّمة 
الّن�سبة  املجهول  املخطوط  ب�أّن  يوقنوا  اأْن  �سيء  كّل  عالجّية، وعليهم قبل 
لي�ض ك�س�ئر اأنواع الرّتاث العربّي املخطوط، فهو يحت�ج اإلى جهد م�س�عف 
ودءوب وفق م� ُو�سع يف هذا البحث من طرق عالجية ت�س�عد على الو�سول 

اإلى العنوان اأو املوؤّلف املجهولني.

االإخال�ُض  عمٍل   يف  العلم  وق�سور  والوقت  اجلهد  به  �سمح  م�  هذا  وخت�ًم�، 
خلدمة الرّتاث العربّي، وال�ّسعور ب�مل�سوؤولّية جت�هه دافع�ه الّرئي�س�ن.

واهلل املوّفق واله�دي اإلى م� فيه خري و�سالح وفالح لهذه االأّمة.

كتبه د. �أحمد بن نّز�ل �ل�ّسمري
�لكويت �لعزيزة حفظه� �هلل



١٨5

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

المصادر والمراجع:
أوال: الكتب العربّية :

• اآرثر ج.اآربري، فهر�ض املخطوط�ت العربّية يف مكتبة ت�س�سرتبيتي)دبلن/اإيرلندا(، 	
ترجمة: د.حممود �س�كر �سعيد، املجمع امللكّي لبحوث احل�س�رة االإ�سالمّية)موؤ�ّس�سة 

اآل البيت(، عّم�ن،)اجلزء االأّول �سنة ١٩٩2م، واجلزء الّث�ين �سنة ١٩٩٣م( .

• حتقيق: 	 الّنح�ة،  على  الّرّد  القرطبّي)5٩2هـ(،  م�س�ء  بن  الّرحمن  عبد  بن  اأحمد 
د.�سوقي �سيف، دار املع�رف، الق�هرة، الّطبعة الّث�لثة، ١٩٨٨م .

• اأحمد ولد حمّمد يحيى، فهر�ض خمطوط�ت �سنقيط وودان، موؤ�ّس�سة الفرق�ن للرّتاث 	
االإ�سالمّي، لندن، الّطبعة االأولى، ١٩٩7.

• العربّية: 	 الّلغة  الّظ�هرّية)علوم  الكتب  دار  خمطوط�ت  فهر�ض  احلم�سّي،  اأ�سم�ء 
الّنحو(، مطبوع�ت جممع الّلغة العربّية بدم�سق، دم�سق، الّطبعة االأولى، ١٩7٣م .

• العربّية: 	 الّلغة  الّظ�هرّية)علوم  الكتب  دار  خمطوط�ت  فهر�ض  احلم�سّي،  اأ�سم�ء 
بدم�سق،  العربّية  الّلغة  جممع  مطبوع�ت  رف(،  ال�سّ اللغة-البالغة-العرو�ض- 

دم�سق، الّطبعة االأولى، ١٩7٣م .

• وحتقيق 	 البحث  منهج  يف  تعليقة  مع  ت�ريخّية  درا�س�ت  العمرّي،  �سي�ء  اأكرم 
املخطوط�ت، املجل�ض العلمي، اإحي�ء الرّتاث االإ�سالمّي، اجل�معة االإ�سالمية، املدينة 

املنّورة، الّطبعة االأولى، ١٩٨٣م.

• القطرّية، 	 الكتب  دار  خمطوط�ت  فهر�ض  اإبراهيم،  اأحمد  وح�سن  ال�ّسويدّي  بالل 
من�سورات دار الكتب القطرّية، الّدوحة، الّطبعة االأولى، ٢٠٠٧م .

• به�ء الّدين بن عقيل)7٦٩هـ(، امل�س�عد على ت�سهيل الفوائد، حتقيق: د.حمّمد ك�مل 	
برك�ت، دار الفكر، دم�سق، الّطبعة االأولى، ١٩٨٠م.

• حتقيق: 	 اجلوامع،  جمع  �سرح  يف  الهوامع  همع  ال�ّسيوطّي)٩١١هـ(،  الّدين  جالل 
د.اأحمد �سم�ض الّدين، دار الكتب العلمّية، بريوت، الّطبعة االأولى، ١٩٩٨م.

• عبد 	 د.حمّمد  حتقيق:  الّت�سهيل،  �سرح  املرادّي)7٤٩هـ(،  الق��سم  اأّم  بن  احل�سن 
الّنبّي حمّمد، مكتبة االإمي�ن، املن�سورة، الّطبعة االأولى، ٢٠٠٦م.



١٨٦

• رب من ل�س�ن العرب، حتقيق: د.رجب 	 اأبو حّي�ن االأندل�سّي)7٤5هـ(، ارت�س�ف ال�سّ
عثم�ن، مكتبة اخل�جنّي، الق�هرة، الّطبعة االأولى، ١٩٩٨م.

• اأبو حّي�ن االأندل�سّي)7٤5هـ(، الّتذييل والّتكميل يف �سرح الّت�سهيل، حتقيق: د.ح�سن 	
هنداوّي، كنوز اإ�سبيلي�، الّري��ض، الّطبعة االأولى، ٢٠١٣م.

• خ�لد بن عبد اهلل االأزهرّي)٩٠5هـ(، �سرح الّت�سريح على الّتو�سيح، حتقيق: حمّمد 	
ب��سل عيون ال�ّسود، دار الكتب العلمّية، بريوت، الّطبعة االأولى، ٢٠٠٠م.

• خ�سر اإبراهيم �سالمة، فهر�ض خمطوط�ت املكتبة البدرّية)مكتبة ال�ّسيخ حمّمد بن 	
حبي�ض(، القد�ض، مطبوع�ت اإدارة االأوق�ف الع�ّمة، الّطبعة االأولى، ١٩٨7م .

• حتقيق: 	 الّزّج�جّي،  جمل  �سرح  يف  الب�سيط  ال�ّسبتّي)٦٨٨هـ(،  الّربيع  اأبي  ابن 
اأ.د.عّي�د الّثبيتّي، دار الغرب االإ�سالمّي، بريوت، الّطبعة االأولى، ١٩٨٦م.

• دار 	 الف�تيك�ن،  مكتبة  يف  العربّية  املخطوط�ت  االأ�سكورّي،  احل�سينّي  �س�دق  ال�ّسيد 
الهدى، ُقم، الّطبعة االأولى، ١٤2٣هـ .

• واحلديث، 	 القدمي  يف  الرّتاث  ن�سو�ض  حتقيق  الغري�يّن،  الرحمن  عبد  �دق  ال�سّ
من�سورات جممع الف�حت للج�مع�ت، اجلمهورّية الّليبّية، الّطبعة االأولى، ١٩٨٩م.

• ل يف �سنعة 	 املف�سّ �سرح  بن احل�سني اخلوارزمّي)٦١7هـ(،  الق��سم  االأف��سل  �سدر 
دار  العثيمني،  �سليم�ن  بن  الّرحمن  د.عبد  حتقيق:  ب�لّتخمري،  املو�سوم  االإعراب 

الغرب االإ�سالمّي، بريوت، الّطبعة االأولى، ١٩٩٠م.

• االأمربوزي�ن� مبيالنو)اجلزء 	 العربّية يف  املخطوط�ت  فهر�ض  املنّجد،  الّدين  �سالح 
الّث�ين(، مطبعة ال�ّسّنة املحّمدّية، الق�هرة، الّطبعة االأولى، ١٩٦٠م .

• بريوت، 	 اجلديد،  الكت�ب  دار  املخطوط�ت،  حتقيق  قواعد  املنّجد،  الّدين  �سالح 
الّطبعة ال�ّس�بعة، ١٩٨7م.

• اجلديد، 	 الكت�ب  دار  العربّية،  املخطوط�ت  فهر�سة  قواعد  املنّجد،  الّدين  �سالح 
بريوت، الّطبعة الّث�نية، ١٩7٦م.

• امللك عبد 	 العربّية)م�سكالت وحلول(، مكتبة  امل�سوخي، املخطوط�ت  �سليم�ن  ع�بد 
العزيز الع�ّمة، الّري��ض، الّطبعة االأولى، ١٤2١هـ.
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• الّت��سع 	 القرن  يف  العربّي  املخطوط  يف  الّتوثيق  اأمن�ط  امل�سوخي،  �سليم�ن  ع�بد 
الهجرّي، مكتبة امللك فهد الوطنّية، الّري��ض، الّطبعة االأولى، ١٩٩٤م.

• عبد ال�ّست�ر احللوجّي وحبيب اهلل عظيمي، فهر�ض املخطوط�ت االإ�سالمّية ب�ملكتبة 	
الوطنّية االألب�نّية يف تريان�، موؤ�ّس�سة الفرق�ن، لندن، الّطبعة االأولى، ١٩٩7م.

• الّلبن�نّية، 	 امل�سرّية  الّدار  العربّي،  والرّتاث  املخطوط�ت  احللوجّي،  ال�ّست�ر  عبد 
الق�هرة، الّطبعة االأولى، ٢٠٠٢م.

• عبد ال�ّست�ر احللوجّي، نحو علم خمطوط�ت عربّي، دار الق�هرة، الق�هرة، الّطبعة 	
االأولى، ٢٠٠4م.

• الكبري 	 اجل�مع  خزانة  يف  املحفوظة  املخطوط�ت  فهر�ض  الرّباق،  ال�ّسالم  عبد 
الّطبعة  املغربّية،  اململكة  املن�هل،  دار  مطبعة  الّثق�فة،  وزارة  من�سورات  مبكن��ض، 

االأولى، ٢٠٠4م.

• الق�هرة، 	 ال�ّسنة،  مكتبة  ون�سره�،  الّن�سو�ض  حتقيق  ه�رون،  حمّمد  ال�ّسالم  عبد 
الّطبعة اخل�م�سة، ١4١٠هـ.

• حتقيق: 	 العرب،  ل�س�ن  لب�ب  ولّب  االأدب  خزانة  البغدادّي)١٠٩٣هـ(،  الق�در  عبد 
عبد ال�ّسالم ه�رون، مكتبة اخل�جني، الق�هرة، الّطبعة االأولى، ١٩٨٦م.

• عبد اهلل بن عبد الّرحيم ع�سيالن، حتقيق املخطوط�ت بني الواقع والّنهج االأمثل، 	
مكتبة امللك فهد الوطنّية، الّري��ض، الّطبعة االأولى، ١٩٩٤م.

• ون�سر 	 حتقيق  وخطوات  اأ�س�ض  يف  الوايف  احلوثّي،  اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد 
الّطبعة  اليمنّية،  اجلمهورّية  وال�ّسي�حة،  الّثق�فة  وزارة  من�سورات  املخطوط�ت، 

االأولى، ٢٠٠4م.

• عبد املجيد دي�ب، حتقيق الرّتاث العربّي )منهجه وتطوره(، دار املع�رف، الق�هرة، 	
الّطبعة االأولى، ١٩٩٣م.

• ود.يو�سف 	 �ض١2،  وتطوره(،  )منهجه  العربّي  الرّتاث  حتقيق  دي�ب،  املجيد  عبد 
الّطبعة  االأمني،  دار  املخطوط�ت(،  ع�مل  على  املجهول)اإطاللة  الرّتاث  زيدان، 

الّث�نية، الق�هرة، ١٩٩7م.

• عبد اله�دي الف�سلّي، حتقيق الرّتاث، مكتبة العلم، جّدة، الطبعة االأولى، ١٩٨2م.	
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• عبد الوّه�ب اإبراهيم اأبو �سليم�ن واآخرون، فهر�ض خمطوط�ت مكتبة مّكة املكّرمة، 	
مكتبة امللك فهد الوطنّية، الّري��ض، الّطبعة االأولى، ١٩٩7م .

• يف 	 ومواطنه�  وفهر�سته�  فه�ر�سه�  العربّية  املخطوط�ت  هيبة،  اأبو  ي��سني  عّزت 
االأولى،  الّطبعة  الق�هرة،  للكت�ب،  الع�ّمة  الهيئة امل�سرّية  العربّية،  جمهورّية م�سر 

١٩٨٩م.

• املخطوط�ت 	 امل�سّورة)الّنحو(، معهد  املخطوط�ت  فهر�ض  ال�ّسنطّي،  ع�س�م حمّمد 
االأولى،  الّطبعة  الق�هرة،  والعلوم(،  والّثق�فة  للرّتبية  العربّية  العربّية)املنّظمة 

١٩٩7م.

• )اجلزء 	 �سنة١٩25  �سبتمرب  �سهر  لغ�ية  ب�لّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  فهر�ض 
الث�ين(، مطبعة دار الكتب امل�سرّية، الق�هرة، الّطبعة االأولى، ١٩2٦م.

• ١٣٦٦هـ-١٩٤7م)اجلزء 	 �سنة  اإلى  االأزهرّية  ب�ملكتبة  املوجودة  الكتب  فهر�ض 
الّرابع(، مطبعة االأزهر، الق�هرة، الّطبعة االأولى، ١٩٤٨م.

• املخطوط�ت 	 اإدارة  مطبوع�ت  الث�لث(،  )اجلزء  االأ�سلّية  املخطوط�ت  فهر�ض 
الّطبعة  الكويت،  االإ�سالمّية،  وال�ّسوؤون  االأوق�ف  وزارة  يف  االإ�سالمّية  واملكتب�ت 

االأولى، ٢٠٠٩م .

• 2/١(، حتقيق: 	 برن�ستون)جمموعة ج�ريت  العربّية يف ج�معة  املخطوط�ت  فهر�ض 
ف� العلمّية، لبن�ن، الّطبعة االأولى، ٢٠١١م. حمّمد ع�ي�ض، �سقيفة ال�سّ

• حتقيق: 	  ،)٦/٤ يهودا  برن�ستون)جمموعة  ج�معة  يف  العربّية  املخطوط�ت  فهر�ض 
ف� العلمّية، لبن�ن، الّطبعة االأولى، ٢٠١١م. حمّمد ع�ي�ض، �سقيفة ال�سّ

• جول 	 مطبعة  �سنب،  اأبي  ابن  حتقيق:  اجلمل،  )٣٣7هـ(،  الّزج�جّي  الق��سم  اأبو 
كربونل، اجلزائر، الّطبعة االأولى، ١٩2٦م.

• ك�رل بروكلم�ن، ت�ريخ االأدب العربّي، ترجمة: د.عبد احلليم الّنّج�ر، دار املع�رف، 	
الق�هرة، الّطبعة الّرابعة، ١٩٨2م.

• املركزّية 	 املكتبة  ملخطوط�ت  الببليوجرافّية  الّن�سرة  واآخرون،  معّو�ض  �سعيد  حمّمد 
املنّورة،  املدينة  االإ�سالمّية،  اجل�معة  مط�بع  االأّول(،  االإ�سالمّية)العدد  ب�جل�معة 

الّطبعة االأولى، ١٩٨٣م.
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• حمّمد بن مكرم بن منظور االأن�س�رّي)7١١هـ(، ل�س�ن العرب، دار �س�در، بريوت، 	
الّطبعة الّث�لثة، ١٤١٤هـ .

• يف 	 املركزّية  االأوق�ف  مكتبة  خمطوط�ت  فهر�ض  حمّمد،  اأحمد  حممود 
ال�ّسليم�نّية)اجلزء الث�ين(، مطبعة بغداد، العراق، الّطبعة االأولى، ١٩٨٣م.

• املكتبة 	 والف�ر�سّية يف  والرّتكّية  العربّية  الّدغيم، فهر�ض املخطوط�ت  ال�ّسّيد  حممود 
ال�ّسليم�نّية، موؤ�ّس�سة ال�ّسقيفة العلمّية، جّدة، الّطبعة االأولى، ٢٠١٠م.

• حممود جنيب، �سروح االألفّية)من�هجه� واخلالف الّنحوّي فيه�(، ر�س�لة دكتوراه، 	
اإ�سراف: د.م�سطفى جطل، ود.عبد الّرحمن دركزللي، كلّية االآداب، ج�معة حلب، 

١٩٩٩م.

• اإعداد فريق من ب�حثي مركز بحوث 	 اآغ� ب�ملدينة املنّورة،  خمطوط�ت مكتبة ب�سري 
املنّورةاملدينة  املدينة  ودرا�س�ت  بحوث  مركز  مطبوع�ت  املنّورة،  املدينة  ودرا�س�ت 

املنّورة، الّطبعة االأولى، ٢٠٠١م.

• مرت�سى حمّمد بن حمّمد الّزبيدّي)١٢٠5هـ(، ت�ج العرو�ض من جواهر الق�مو�ض، 	
دار الفكر، بريوت، الّطبعة االأولى، ١٤١٤هـ.

• مطبعة 	 وفهر�سة(،  العراقّي)درا�سة  العلمّي  املجمع  خمطوط�ت  عّواد،  ميخ�ئيل 
املجمع العلمّي العراقّي، اجلمهورّية العراقّية، الّطبعة االأولى، ١٩7٩م.

• و�سح�ح 	 الّلغة  ت�ج  ح�ح  ال�سّ اجلوهرّي)٣٩٣هـ(،  حّم�د  بن  اإ�سم�عيل  ن�سر  اأبو 
الّطبعة  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  عّط�ر،  الغفور  عبد  اأحمد  حتقيق:  العربّية، 

الّرابعة، ١٩٨7م.

• والقواعد 	 ودرا�سته�)املن�هج  والّن�سو�ض  املخطوط�ت  حتقيق  نهر،  ه�دي 
واالإجراءات(، دار االأمل، االأردن، الّطبعة االأولى، ٢٠٠5م.

• بريوت، 	 االإ�سالمّي،  الغرب  دار  الّن�سو�ض،  حتقيق  يف  حم��سرات  ن�جي،  هالل 
الّطبعة االأولى، ١٩٩٤م.

• ي�ض عّلو�ض وعبد اهلل الّرجراجّي، فهر�ض املخطوط�ت العربّية املحفوظة يف اخلزانة 	
١٩2١-١٩5٣م(، من�سورات اخلزانة الع�ّمة للكتب  الع�ّمة ب�لّرب�ط)الق�سم الّث�ين: 

والوث�ئق، الّرب�ط، الّطبعة الّث�نية، ٢٠٠١م .
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• املعرفة، 	 دار  املخطوط�ت،  وحتقيق  العلمّي  البحث  كت�بة  اأ�سول  املرع�سلّي،  يو�سف 
بريوت، الّطبعة االأولى، ٢٠٠٣م.

ثانيا: الرسائل الجامعية :

• زينة ع�دل عبد الوه�ب، االعرتا�س�ت الّنحوّية ل�سّراح اجلمل على الّزّج�جّي، ر�س�لة 	
م�ج�ستري، اإ�سراف: اأ.د.حتّرر حمّمد الّرفيعّي، كلّية االآداب، ج�معة بغداد، ٢٠٠5م.

• ل، ر�س�لة دكتوراه، اإ�سراف: 	 عبد اهلل علي جوان، االأ�سول الّنحوّية يف �سروح املف�سّ
اأ.د.علّي حمّمد اأبو املك�رم، كلّية دار العلوم، ج�معة الق�هرة، ٢٠٠٩م.

• عدوّي طه عبد الكرمي، م�س�ئل اخلالف الّنحوّي يف �سروح الّلمع، ر�س�لة م�ج�ستري، 	
الق�هرة،  ج�معة  العلوم،  دار  كلّية  الّدامي،  عبد  العزيز  عبد  اأ.د.حمّمد  اإ�سراف: 

٢٠٠٩م.

ثالثا: المجالت والدوريات :

• حميد جميد هدو، املخطوط�ت العربّية يف املكتبة الوطنّية ب�إ�ست�نبول، جملة املورد، 	
وزارة االإعالم، اجلمهورّية العراقّية، املجلد الّث�من، العدد االأّول، ١٩7٩م.

• االإعالم، 	 وزارة  املورد،  جملة  املخطوط،  فهر�سة  بعنوان:  بحث  اإبراهيم،  زاهدة 
اجلمهورّية العراقّية، املجلد اخل�م�ض، العدد االأّول، ١٩7٦م.

• الّثق�فة 	 اآف�ق  جمّلة  علمّية،  �سرورة  املخطوط�ت  حتقيق  ح�سني،  الّرزاق  عبد 
العدد  املّتحدة،  العربّية  االإم�رات  والرّتاث،  للّثق�فة  امل�جد  جمعة  مركز  والرّتاث، 

ال�ّس�بع والع�سرون، ٢٠١٢م.

• عبد الكرمي االأمني، مالحظ�ت يف قواعد فهر�سة املخطوط�ت العربّية، جمّلة املورد، 	
اجلمهورّية العراقّية، وزارة االإعالم، املجّلد اخل�م�ض، العدد االأّول، ١٩7٦م.

• حتقيق 	 فّن  يف  جواد  م�سطفى  اأم�يل  بعنوان:  بحث  علّي،  حمّمد  الوّه�ب  عبد 
ال�ّس�د�ض،  املجلد  العراقّية،  اجلمهورّية  االإعالم،  وزارة  املورد،  جملة  الّن�سو�ض، 

العدد االأّول، ١٩77م.
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• هالل ن�جي، من قواعد الّتحقيق العلمّي: توثيق عنوان املخطوط وحتقيق ا�سم موؤّلفه، 	
جمّلة املورد، اجلمهورّية العراقّية، وزارة االإعالم، املجّلد احل�دي والع�سرون، العدد 

االأّول، ١٩٩٣م.

رابعا: المؤتمرات والمحاضرات :

• نقدّية-، 	 اجل�معّية-روؤية  الّر�س�ئل  يف  املخطوط�ت  حتقيق  فرح�ت،  ح�سن  اأحمد 
املخطوط  �سن�عة  بعنوان:  الّث�نية  الّدولّية  الّتدريبّية  الّدورة  �سمن  من�سور  بحث 
والرّتاث،  للّثق�فة  امل�جد  الّتجليد، مركز جمعة  اإلى  الرّتميم  االإ�سالمّي من  العربّي 

االإم�رات العربّية املّتحدة، ٢٠٠١م.

• ندوة 	 �سمن  من�سور  بحث  املخطوط�ت،  بعلم  الفهر�سة  عالقة  بنبني،  �سوقي  اأحمد 
تن�سيق  وق�س�ي�،  مدخل  املخطوط�ت  فهر�سة  فن  بعنوان:  املخطوط�ت)2(،  ق�س�ي� 

وحترير: د.في�سل احلفي�ن، معهد املخطوط�ت العربّية، الق�هرة، ١٩٩٩م .

• حمّمد بن �سريفة، بحث بعنوان: ظ�هرة املخطوط�ت جمهولة املوؤّلف )املخطوط�ت 	
ملوؤ�س�ّسة  الّث�ين  املوؤمتر  اأعم�ل  �سمن  من�سور  وهو  مث�ال(،  واجلغرافّية  الّت�ريخّية 
املخطوط�ت  بعنوان)درا�سة  ١٩٩٣م(  االإ�سالمّي)دي�سمرب  للرّتاث  الفرق�ن 
االإ�سالمّية بني اعتب�رات امل�ّدة والب�سر(، موؤ�ّس�سة الفرق�ن للرّتاث االإ�سالمّي، لندن، 

الّطبعة االأولى، ١٩٩7م.

• حممود الّطن�حّي، ثق�فة املفهر�ض، بحث من�سور �سمن ندوة ق�س�ي� املخطوط�ت)2)، 	
بعنوان: فن فهر�سة املخطوط�ت مدخل وق�س�ي�، تن�سيق وحترير: د.في�سل احلفي�ن، 

معهد املخطوط�ت العربّية، الق�هرة، ١٩٩٩م.

• ق�س�ي� 	 ندوة  �سمن  من�سور  بحث  واملوؤّلف،  العنوان  توثيق  م�سكالت  زيدان،  يو�سف 
املخطوط�ت)2(، بعنوان: فن فهر�سة املخطوط�ت مدخل وق�س�ي�، تن�سيق وحترير: 

د.في�سل احلفي�ن، معهد املخطوط�ت العربّية، الق�هرة، ١٩٩٩م.
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خامسا: الكتب األجنبّية :
•	 Ahlwardt, W. (1894). Verzeichniss der arabischen 

handscrfiften der Kon̈iglichen bibliothek zu Berlin. 
Berlin: A. W. Schade’s buchdr. (L. Schade) .

•	 Rrieu, C. (1894)” Supplement to the catalogue of Arabic 
Manuscripts in the British Museum”, London.

•	 Derenbourg, H., (1884), Les manuscrits arabes de 
l’Escurial décrits. Tom I Grammaire, rhétorique, poésie, 
philologie et belles-lettres, lexicographie, philosophie, 
Paris .
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الفصل الرابع

 تجربــة عربية في خدمة المخطوطات 
لقاء العشــر األواخر أنموذًجا

د.أحمد بن محمد الفقيه الزهراني
• أستاذ النحو والصرف المساعد 	

- جامعة الباحة -المملكة العربية 
السعودية

ملخص البحث
)لق�ء  عرب  املخطوط�ت  خدمة  جم�ل  يف  عربية  جتربة  البحث  هذا  يتن�ول 

الع�سر االأواخراأمنوذًج�(.

والبحث مكّون من مقدمة، ومب�حث، وخ�متة  .

ف�أم� املقدمة فقد ُذكر فيه� اأهمية البحث، و�سبب اختي�ره، واأهدافه .

عن  والث�ين  االأواخر،  الع�سر  لق�ء  فكرة  ن�س�أة  عن  فك�ن  االأول  املبحث  واأم� 
اإخراج  ال�سوابط يف  عن  والث�لث  االأواخر،  الع�سر  لق�ء  عليه�  ق�م  التي  االأ�س�ض 
لق�ء  اأ�سح�ب  والرابع عن طريقة  االأواخر،  الع�سر  لق�ء  اأ�سح�ب  الر�س�ئل عند 
الع�سر االأواخر يف ن�سخ الر�س�ئل ومق�بلته� وحتقيقه�، واخل�م�ض عن الداعمني 
الع�سر  لق�ء  يف  واالإيج�بي�ت  ال�سلببي�ت  عن  وال�س�د�ض  االأواخر،  الع�سر  للق�ء 
االأواخر، وال�س�بع عن تقومي لق�ء الع�سر االأواخر، والث�من عن االإف�دة من لق�ء 

الع�سر االأواخر يف جم�ل خدمة اللغة العربية .

واأخرًيا خل�ض البحث اإلى خ�متة ذكر فيه� اأبرز النت�ئج .
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المقدمة
وااله  ومن  و�سحبه  اآله  وعلى  اهلل  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل  احلمد 

و�سّلم ت�سليم� كثريا ..

اأم� بعد :

فقد حظيت املخطوط�ت العربية ب�هتم�م كبري، وعن�ية ف�ئقة من لدن اأ�س�تذة 
متخ�س�سني فيه� وع��سقني له�، بذلوا كّل م� لديهم من جهد ووقت للعن�ية به� 

وحتقيقه� واإخراجه� للن��ض.

العربية  لالأمة  م�  املوّثق،  امل�ّسجل  الفكري  تراثه�  من  االأمم  يدي  بني  ولي�ض   
التي  املخطوط�ت  بهذه  امتالأت  الكتب  وخزائن  كرثت،  ف�لت�آليف  وتنّوع�،  كرثة 
حملت قرائح الُكتَّ�ب يف خمتلف الفنون والعلوم واالآداب، ومل ي�سلم من عوادي 
الن��ض واالأي�م منه� اإال م� قّدره العلم�ء الع�رفون ب�ملخطوط�ت العربية االآن مب� 

يزيد على ثالثة ماليني خمطوطة )١).

وهذا العدد الوفري من املخطوط�ت موّزع يف اأقط�ر االأر�ض، يف مكتب�ت ع�مة، 
ويف ملكي�ت خ��سة .

اأو مفهر�ض فهر�سة ن�ق�سة،  الع�مة بع�سه غري مفهر�ض،   ف�لذي يف املكتب�ت 
وقد ُتهمل املج�ميع التي حتتوي اأحي�ن� يف داخله� على نف�ئ�ض، وقد ُتهمل كذلك 

املخطوط�ت املنزوعة االأغلفة .

يحتجزه  اأهله،  على  به  امل�سنون  من  منه  كثري  اخل��سة  امللكي�ت  يف  والذي 
اآب�ئهم  اإرث  يرونه  الأنهم  الن��ض؛  عن  ويحجبونه  املكتب�ت،  تلك  اأ�سح�ب 

واأجدادهم، واأنهم اأحقُّ به واأهله!

انظر: يف اللغة واالأدب درا�س�ت ) 7١2/2 )  (١(
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

وهذه المخطوطات من حيث الحجم تنقســم 
إلى قسمين:

�سغرية  ر�س�ئل  عن  عب�رة  وخمطوط�ت  مطّولة،  كتب  عن  عب�رة  خمطوط�ت 
وق�سرية.

بتحقيقه�  اعتنى  اأو  العلمية،  الر�س�ئل  اأ�س�بع  ن�لته�  فقد  املطّولة  الكتب  ف�أم� 
كب�ر املحققني، ك�أمث�ل حممود �س�كر، وعبد ال�سالم ه�رون، وال�سيد اأحمد �سقر، 
ود.حممود الطن�حي، ود.عبد الرحمن العثيمني رحمهم اهلل جميع� وغريهم ..

الغب�ر  نف�ست  ووحدان�  له� جم�ع�ت  اهلل  قّي�ض  فقد  ال�سغرية  الر�س�ئل  واأم� 
عنه�، وق�مت بتحقيقه� واإخراجه� يف ال�سورة التي اأراده� املوؤلف اأو على اأقرب 

�سورة له�..

ومن ذلك م� ق�مت به ط�ئفة نذرت نف�سه� لتحقيق هذه الر�س�ئل ال�سغرية، 
الن�درة  واملخطوط�ت  الن�فعة  الكتب  قراءة  مع  واملق�بلة  العر�ض  �سنة  واأحَيْت 
اأف�سل  املكرمة، ويف  امل�سجد احلرام مبكة  االأر�ض، يف  بقعة على وجه  اأطهر  يف 
لي�يل ال�سنة، لي�يل الع�سر االأواخر من رم�س�ن، بغية اإعداده� بعد ذلك للطبع 
الغ�برين من  اأجم�د  وبي�ن  العلم،  ن�سر  االإ�سه�َم يف  العمل  بهذا  والن�سر، راجية 

علم�ء هذه االأمة رحمهم اهلل تع�لى.

ومتت طب�عته� يف �سل�سة متت�لية حملت هذا العنوان، وهو:

دار  عن  ال�سل�سلة  هذه  و�سدرت  احلرام(،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  )لق�ء 
هذا،  وقتن�  اإلى  ت�سدر  زالت  وم�  ١٤١٩هـ،  ع�م  بريوت  يف  االإ�سالمية  الب�س�ئر 

وهلل احلمد واملّنة .
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أهمية البحث:
املخطوطة  الق�سرية  الر�س�ئل  على  ال�سوء  ت�سليطه  يف  البحث  اأهمية  تكمن 
اإليه� بحوث امل�ج�ستري والدكتوراه ؛ لعدم  يف جم�ل اللغة العربية التي ال تتطّلع 

بلوغه� ن�س�ب �سرط التحقيق يف الر�س�ئل العلمية .

أسباب اختيار البحث:
من االأ�سب�ب الداعية لكت�بة هذا البحث م� يلي:

التنبيه على اأهمية الر�س�ئل الق�سرية وال �سيم� يف جم�ل اللغة العربية .. ١

وت�سهيل . 2 اإليه�،  والو�سول  الق�سرية،  الر�س�ئل  هذه  اأم�كن  على  االطالع 
اإخراجه� ون�سره� لطلبة العلم ورّواده.

أهداف البحث:
ي�سعى البحث اإلى حتقيق عدة اأهداف، وهي على النحو االآتي:

الو�سول . ١ الق�سرية، وحم�ولة  للر�س�ئل  االأواخر  الع�سر  لق�ء  درا�سة  كيفية 
اإليه�.

و�سع اليد على االأ�سب�ب التي ك�نت وراء عمل اأ�سح�ب لق�ء الع�سر االأواخر.. 2

ال�سرعية، . ٣ االأواخر يف خدمة املخطوط�ت  الع�سر  لق�ء  االإف�دة من جتربة 
وتوظيف ذلك يف خدمة املخطوط�ت املتخ�س�سة يف اللغة العربية.

خطة البحث :
يتكون البحث من مقدمة، ومب�حث، وخ�متة، والفه�ر�ض الالزمة، وذلك على 

النحو االآتي:
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املقدمة، وفيه� اأهمية البحث، و�سبب اختي�ره، واأهدافه.

املحث االأول : ن�س�أة فكرة لق�ء الع�سر االأواخر .

املبحث الث�ين : االأ�س�ض التي ق�م عليه� لق�ء الع�سر االأواخر .

الع�سر  لق�ء  اأ�سح�ب  عند   الر�س�ئل  اإخراج  يف  ال�سوابط   : الث�لث  املبحث 
االأواخر.

ومق�بلته�  الر�س�ئل،  ن�سخ  يف  الع�سر  لق�ء  اأ�سح�ب  طريقة   : الرابع  املبحث 
وحتقيقه� .

املبحث اخل�م�ض : الداعمون للق�ء الع�سر االأواخر.

املبحث ال�س�د�ض : ال�سلببي�ت واالإيج�بي�ت يف لق�ء الع�سر االأواخر .

املبحث ال�س�بع : تقومي لق�ء الع�سر االأواخر.

املبحث الث�من : االإف�دة من لق�ء الع�سر االأواخر يف جم�ل اللغة العربية .

اخل�متة : وفيه� اأهم النت�ئج .

المصادر والمراجع
واهلل اأ�س�أل اأن يلهمن� ال�سواب يف القول والعمل، ويجنبن� اخلط�أ والزلل.
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المبحث األول 

نشأة فكرة لقاء العشر األواخر 

اجتمع �سمل من االأحبة يف اهلل، من اأهل العلم وطلبته وحمبيهم والدع�ة اإلى 
اهلل عز وجل يف �سحن احلرم املكي ال�سريف، جت�ه الكعبة امل�سرفة، يف مو�سم 
وتعّلمه  ومذاكرته،  العلم،  ملدار�سة  ؛  ع�م  كل  يف  رم�س�ن  من  االأواخر  الع�سر 
وتعليمه من اأهل احلرمني ال�سريفني، ومن البحرين، والكويت، ولبن�ن، واأمريك�، 

واملغرب.. وغريه� من البلدان اإخوة متح�بني، واأخالء مت�آلفني. 

مديدة،  ومدة  عديدة،  �سنوات   - تع�لى  اهلل  بف�سل   - ذلك  ا�ستمر  وقد 
املكرمة  مكة  وك�نت  وت�أييده،  وتوفيقه،  ف�سله،  من  املزيد  تع�لى  اهلل   ن�س�أل 
- وال زالت بحمد اهلل - موئل العلم�ء، وجممع الف�سالء، وملتقى االأتقي�ء، يلتقي 
فيه� اأهل امل�سرق ب�أهل املغرب، والعجم ب�لعرب - والعك�ض- ي�أخذ بع�سهم العلم 

عن بع�ض، وتت�سل اأ�س�نيدهم، ويلحق اخللف ب�ل�سلف ..

ويف ع�م ١٤١٩هـ اأ�س�ر ف�سيلة ال�سيخ املحقق والبح�ثة املدقق : حممد بن ن��سر 
العجمي على ال�سيخ نظ�م حممد �س�لح يعقوبي ب�إحي�ء �سنة العر�ض واملق�بلة مع 
قراءة الكتب الن�فعة، واملخطوط�ت الن�درة، بغية اإعداده� للطبع والن�سر- بعد 

ذلك- لدى دار الب�س�ئر االإ�سالمية ببريوت؛ ليعم نفعه�، وينت�سر خريه�.

ولقد ك�ن االأخ الكرمي االأ�ست�ذ املتفتح رمزي دم�سقية)١) - �س�حب دار الب�س�ئر 
االإ�سالمية - ِمْن رواد هذه املج�ل�ض املب�ركة اأي�س� وامل�س�ركني فيه�، فرحب بهذه 
الع�سر  لق�ء  عنوان:  حتمل  �سل�سلة  يف  اإ�سداره�  على  ب�ملوافقة  وب�در  الفكرة، 

االأواخر ب�مل�سجد احلرام )2).

تويف رحمه اهلل 2٣ �سعب�ن ع�م ١٤2٣هـ  (١(
انظر : املجموعة االأولى من لق�ء الع�سر االأواخر �سـ) ٦-7 )  (2(
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المبحث الثاني: 

األسس التي قام عليها لقاء العشر األواخر 

من اأهم االأ�س�ض التي ق�م عليه� لق�ء الع�سر االأواخر يف امل�سجد احلرام، هي:

خدمة املخطوط�ت العربية ب�سفة ع�مة .. ١

خدمة الب�حثني وطلبة العلم .. 2

اإخراج هذه الر�س�ئل -ر�س�ئل العلم�ء الق�سرية - ون�سره� ؛ وال �سيم� اأنه� . ٣
ال ت�سلح اأن تكون ر�س�لة علمية للم�ج�ستري وال للدكتوراه . )١)

المبحث الثالث 

الضوابط في إخراج الرسائل عند أصحاب لقاء العشر

اإخراج  عند  ف�ئقة  بعن�ية  عندهم  تراعى  �سوابط  الع�سر  لق�ء  الأ�سح�ب 
الر�س�ئل املخطوطة، وهي :

اأك�نت بعد . ١ اأن تكون الر�س�ئل املخطوطة ذات قيمة علمية ملحتواه� �سواء 
االألف للهجرة اأم ك�نت قبل ذلك .

وال ي�سرتط اأن تكون هذه الر�س�ئل متخ�س�سة يف العلوم ال�سرعية فقط، 
اللغة  يف  اأي�س�  املتخ�س�سة  الر�س�ئل  حتقيق  الع�سر(   )لق�ء  يقبل  بل 
واالأدب ب�سفة ع�مة، ولكنه ال يقبل حتقيق الر�س�ئل املتخ�س�سة مثال يف 

علم الري��سي�ت والفلك ونحوه� .

اأن تكون �سليمة من ن�حية العقيدة، وهذا خ��ض ب�لر�س�ئل املتخ�س�سة يف . 2
العلوم ال�سرعية.

اأفدُت هذه املعلوم�ت وم� بعده� من اأحد اأع�س�ء لق�ء الع�سر .  (١(
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قق ر�س�ئل مثال . ٣ اأن ال تكون ملوؤلف م�سهور عنه االنحراف العقدي، فال حُتَ
البن عربي، وال�سعراين، وابن الف�ر�ض وغريهم ....

اأن ال تكون طعن� يف َعَلم من علم�ء االإ�سالم اأو رمز من رموزه .. ٤

اأن ال تكون ملوؤلف جمهول؛ الأنَّ الر�س�ئل الث�بتة الن�سبة ملوؤلفيه� كثرية جدا، . 5
فال ير�سى اأحدهم بتحقيق ر�س�لة جمهولة املوؤلف اأبدا)١).

اأن يكون حجم هذه الر�س�ئل من��سب� يف القدر، بحيث تكون ر�س�ئل �سغرية . ٦
ال ت�سلح للم�ج�ستري وال للدكتوراه .

اأن ال تكون جزءا من كت�ب خمطوط كبري، اأو م�ستلة منه، اأو مبتورة، ونحو . 7
ذلك.

ف�إن . ٨ يعقوبي  نظ�م  وال�سيخ  العجمي  ن��سر  حممد  ال�سيخ  على  ُتعر�ض  اأن 
قبُل  من  ذكرْت  التي  العلمية  ب�ل�سوابط  املخطوطة  الر�س�ئل  هذه  اأج�زا 
ف�إنه� تن�سر، واإال فال ؛ الأنهم� من اأهل العلم والدراية بقيمة املخطوط�ت، 
ومن  الف�سل  اأهل  من  وهم�  تزيد،  اأو  �سنة  ثالثني  منذ  به�  عن�ية  ولهم 

علم�ء االأمة .

المبحث الرابع
طريقة أصحاب )لقاء العشر( في نسخ الرسائل 

ومقابلتها وتحقيقها
يجتمع اأ�سح�ب لق�ء الع�سر يف امل�سجد احلرم يف �سهر رم�س�ن ملق�بلة الن�سخ، 
فكل من رغب يف حتقيق خمطوٍط م�، ف�إنه ي�أتي به اإلى �سحن احلرم من بداية 
الع�سر االأواخر من رم�س�ن، ويكون االجتم�ع من بعد الع�سر حتى وقت التهجد .

كم� قلُت �س�بق� هذه املعلوم�ت م�أخوذة مبعن�ه� من اأحد اأع�س�ء لق�ء الع�سر.  (١(
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ال�سيخ  اأو  يعقوبي  نظ�م  ال�سيخ  ويكون  خمطوط،  من  ن�سخه  م�  املحقق  ويقراأ 
حممد ن��سر العجمي مم�سك ب�أ�سل املخطوط، وتتم املق�بلة ب�لت�سحيح .

 ف�إن ك�ن لدى املحقق عدة ن�سخ من املخطوط وهو بح�جة م��سة اإلى اإي�س�ح 
الفروق�ت بني الن�سخ املخطوطة، ف�إّن بع�ض االإخوة املتمر�سني يف قراءة املخطوط 
ت�سحيح  من  الت�أكد  وكذلك  الن�سخ،  بني  الفروق�ت  الإي�س�ح  مب�س�عدته  يقوم 

الن�سخة املن�سوخة وهكذا... 

ن�سخ  عدد  بح�سب  يكون  الن�سخ  بني  ب�ملق�بلة  يقومون  الذين  االأ�سخ��ض  وعدد 
املخطوط .

طب�ق  ب�إثب�ت  ذلك  بعد  يقومون  ف�إنهم  الن�سخ  بني  املق�بلة  هذه  متت  واذا   
ال�سم�ع والت�سحيح واأ�سم�ء من ح�سر، وُتطبع يف ح��سية مع الر�س�ئل املحققة .

وحتقيق هذه املخطوط�ت لي�ست فيه تعقيدات و�سروط الر�س�ئل االأك�دميية يف 
حتقيق املخطوط�ت، واإمن� ُيهّمهم �سبط الن�ض و�سالمته كم� اأراده موؤلفه ؛ لذا 

فهم يعتنون مب� ي�أتي:

�سبط الن�ض و�سالمته كم� اأراده موؤلفه .. ١

اإثب�ت الكت�ب اإلى موؤلفه واإثب�ت العنوان. . 2

ترجمة املوؤلف .. ٣

تخريج االأح�ديث وعزو االآي�ت. . ٤

التعليق على م� يحت�ج اإلى تعليق .. 5

بي�ن املنهج املّتبع عند التحقيق، ولكل حمقق طريقة خ��سة به. . ٦
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هذا وقد جرى التنبيه يف اأغلب املجلدات من الق�ئمني على لق�ء الع�سر )١) على 
ب�حث  »كّل  وهي  الر�س�ئل،  لهذه  وحمقق  ب�حث  كل  مبنهج  متعّلقة  مهمة  م�س�ألة 
وحمقق م�سوؤول عن عمله وجهده، وم� قد يعرتيه من نق�ض اأو خط�أ، ولي�ض لن� اإال 

التن�سيق بني البحوث ومت�بعة و�سوله�، لذا لزم التنبيه« )2) .

وبعد اإجن�ز حتقيق هذه الر�س�ئل ف�إنه� ُتطبع يف جمموعة واحدة يف ع�م واحد 
اإم� يف جملد واحد واإم� يف جملدين ح�سب كرثة الر�س�ئل وقّلته�.

الر�س�ئل، جعله�  االأخرية كرثة يف حتقيق  ال�سنوات  الع�سر يف  لق�ء  �سهد  وقد 
تخرج يف جملدين كل ع�م، وهذا يعّد اإجن�ًزا رائع� لهذا اللق�ء !

اأكرث من �سهر واحد، وم� على  اأنَّ حتقيق الر�س�ئل يف الغ�لب ال يتج�وز  علًم� 
الب�حث اإال اأن ي�أتي ب�لر�س�لة حمققة يف املجل�ض، وتتم مق�بلته� -كم� �سبق بي�نه- 
وي�سّلمه�  يحققه�  ثم  ملق�بلته�  به�  ي�أتي  اأو  نف�سه،  املجل�ض  يف  احل�ل  يف  وت�سلم 
حمققة نه�ية �سهر �سوال، واذا ت�أخر عن ت�سليمه� يف �سهر �سوال، ف�إنه ي�سلمه� 

يف موعٍد اأق�س�ه �سهر ذي احلجة .

منه�  املطلوب  العدد  يكتمل  مل  التي  الر�س�ئل  بع�ض  اإال  ذلك  من  ي�ستثنى  وال 
اأنَّ االإقب�ل على  لتخرج يف املجلد ال�سنوي، ولكن هذا يعد ن�درا جدا، وال �سيم� 

لق�ء الع�سر -وهلل احلمد- يتك�ثر ويتزايد ع�م� بعد ع�م ؛ لنت�ئجه الطيبة. 

وهو ال�سيخ نظ�م حممد �س�لح يعقوبي .  (١(
املجلد اخل�م�ض من لق�ء الع�سر �سـ)٨(، وكذلك بقية املجلدات االأخرى   (2(
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المبحث الخامس

الداعمون للقاء العشر األواخر 

الب�س�ئر  دار  هي  الر�س�ئل  هذه  ن�سر  توّلت  التي  الدار  اأّن  قبل  من  ذكرُت 
االإ�سالمية يف بريوت وال �سيم� اأّن �س�حب هذه الدار وهو االأ�ست�ذ رمزي دم�سقية 

رحمه اهلل ك�ن اأحد رّواد جم�ل�ض لق�ء الع�سر االأواخر يف امل�سجد احلرام ...

املح�سنني من  بع�ض  به� فهم  واملتكفلون  الر�س�ئل  الداعمون لطب�عة هذه  اأم� 
اأهل احلرمني ال�سريفني جزاهم اهلل خريا.

الروتني  عن  يبتعد  اأن  لعملهم  االأف�سل  اأّن  يرون  الع�سر(  )لق�ء  واأ�سح�ب 
اخلري  اأهل  دام  م�  تدعمهم  حكومية  مظلة  اإلى  يحت�جون  ال  فهم  احلكومي، 

واملح�سنون متكفلني بنت�جهم العلمي طب�عًة ومتوياًل.

المبحث السادس 

السلبيات واإليجابيات في لقاء العشر األواخر 

ال يخلو اأي عمل ب�سري من نق�ض واإن ُحر�ض فيه على التم�م والكم�ل، و�سدق 
االإم�م ال�س�فعي رحمه اهلل عندم� ق�ل : )اأبى اهلل اأن ُيتّم اإال كت�به( ... 

واالأخط�ء الب�سرية ال ي�سلم منه� اأحد منه� ك�ئن� من ك�ن، ولق�ء الع�سر االأواخر 
هو اأحد اجلهود الب�سرية التي ال ت�سلم من اخلط�أ والزلل .

واالأخط�ء ال�سلبية يف لق�ء الع�سر تنح�سر يف اأمور :

م�سوؤول  اإلى  املحققة  ن�سخته  اإر�س�ل  يف  املحققني  بع�ض  ت�أّخر   : االأول  االأمر 
واالعتذار  ر�س�لته  حذف  اإلى  امل�سوؤول  ي�سطر  مم�  اللق�ء،  يف  والطب�عة  الن�سر 

عن قبوله� ؛ الأن هن�ك زمن� حمددا لت�سليم الر�س�ئل املحققة فيه .
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واإن ح�سل ت�أخري قليل من بع�ض الب�حثني ف�إنه ال ي�سر �سريطة اأال يخرج عن 
الوقت املحدد لتلقي الر�س�ئل فيه، ف�إن خرج عن الوقت املحدد له فال ُتقبل منه 
الر�س�لة اإال يف الع�م الذي يليه، وت�سم بعد ذلك الر�س�لة اإلى الر�س�ئل اجلديدة 

يف الع�م اجلديد ب�إذن اهلل . 

االأمر الث�ين : ت�أخر بع�ض الب�حثني يف ت�سحيح اأخط�ء الر�س�لة املر�سلة اإليهم 
من قبل دار الن�سر . 

االأمر الث�لث : ال ُيعطى الب�حث من جميع الر�س�ئل املحققة اإال ن�سخة واحدة 
�سمن املجلد املطبوع فيه�، يف ين ُيعطى مئة ن�سخة من ر�س�لته التي حققه� هو، 

ب�سرط اإذا ك�نت م�ستلة من املجلد . 

االأمر الرابع : قي�م بع�ض املحققني بتحقيق بع�ض الر�س�ئل، واإدراجه� �سمن 
للن��ض،  واإخراجه�  طب�عته�  وبعد  الع�سر،  لق�ء  يف  املحققة  الر�س�ئل  جمموع 
ُيكت�سف فيم� بعد اأنَّ بع�سه� حمقق من قبل ب�حثني اآخرين يف غري لق�ء الع�سر  ! 
يف  الن�سر  راغب�  ب�حث  كل  يحر�ض  لذا  ؛  اللق�ء  عمل  جمهود  على  يوؤثر  وهذا 
لق�ء الع�سر على تبيني ذلك واإي�س�حه قبل اإذاعته ون�سره يف اللق�ء، فكل حمقق 

يتحمل تبع�ت م� حققه وحده فقط من نقد وخالفه .

اإيج�بي�ت له، وكم�  واإذا ك�ن هن�ك �سلبي�ت يف لق�ء الع�سر فال بد من وجود 
قيل : وب�سده� تتمّيز االأ�سي�ء .

على  موّزعة  ر�س�لة   )2٣٣( حتقيق  اللق�ء،  هذا  على  املرتتبة  االإيج�بية  ومن 
)١٦( جمموعة، وكل جمموعة مطبوعة يف جملد عدا املجموعة الرابعة ع�سرة 
واخل�م�سة ع�سرة وال�س�د�سة ع�سرة ف�إنه� ُطبعْت يف جملدين نظًرا لكرثة الر�س�ئل 

املحّققة يف االآونة االأخرية .

ح�سب  على  مني  اجته�ًدا  وّزعُته  الع�سر  لق�ء  يف  املحققة  للر�س�ئل  بي�ن  وهذا 
التخ�س�س�ت التي تنتمي اإليه هذه الر�س�ئل .
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أوال : الرسائل المتعلقة بالعقيدة وأصول الدين :

وهي )٢٠( ر�س�لة حمققة على النحو االآتي :

اعتق�د �سفي�ن بن �سعيد الثوري / ت ١٦١ هـ )١). ١

عبد . 2 بن  بكر  ابي  بن  ق��سم  بن  بكر  الأبي  ال�سنة  اأهل  اعتق�د  فيه  جزء 
الرحمن الرحبي/ ت٤٦٦-7٤٩ هـ )2)

اإلى العق�ئد لالإم�م علي بن ح�سن بن حممد بن �سديق القنوجي . ٣ الق�ئد 
/ ت١٣55 هـ)٣)

جزء فيه اأجوبة  يف اأ�سول الدين لالإم�م الع�مل اأبي العب��ض اأحمد بن عمر . ٤
بن �سريج ال�س�فعي/ ت ٣٠٦هـ)٤)

جن�ة الهلك يف بي�ن معنى م�لك امللك ت�أليف ال�سيخ العالمة املحقق �سم�ض . 5
الدين حممد بن ر�سول الربزجني ال�س�فعي / ت  ١١٠١هـ)5)

والن�ر لالإم�م . ٦ القلب عن حديث اخت�س�م اجلنة  التوجيه املخت�ر يف نفي 
بره�ن الدين اإبراهيم بن ح�سن الكوراين املدين ال�س�فعي / ت ١١٠١ هـ)٦)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١2   (١(
الر�س�لة ١٣5 ، حتقيق: د. وليد بن حممد بن عبد اهلل  العلي

١٤2٩ ، املجلد ١١  انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (2(
الر�س�لة ١2٩ ،  حتقيق: الدكتور وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي

 ٩ املجلد   ،  ١٤27 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة ٩٩ ، حتقيق وليد بن حممد العلي

 ٨ املجلد   ،  ١٤2٦ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ٨2 ، حتقيق وتعليق الدكتور وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي

 7 املجلد   ،  ١٤25 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة 7٦، حتقيق العربي الدائز الفري�طي 

 7 املجلد   ،  ١٤25 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
الر�س�لة 75، حتقيق العربي الدائز الفري�طي 
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البين�ت يف بي�ن بع�ض االآي�ت ت�أليف املال علي بن �سلط�ن حممد الق�ري . 7
الهروي /ت ١٠١4 هـ)١)

واالأربعون . ٨ ال�س�د�ض  املجل�ض  عنه�  اهلل  ر�سي  ع�ئ�سة  املوؤمنني  اأم  ف�سل 
من اأم�يل احل�فظ اأبي الق��سم علي بن احل�سن بن هبة اهلل ابن ع�س�كر 

الدم�سقي ال�س�فعي / ت 57١هـ)2)

ق�سيدة يف مدح ال�سنة واإتب�ع عقيدة ال�سلف للح�فظ اأبي ط�هر اأحمد بن . ٩
لفي االأ�سبه�ين / ت 57٦ هـ )٣) حممد ال�ِسّ

الق�سيدة الو�س�حية يف مدح ال�سيدة ع�ئ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنه� . ١٠
لالإم�م اأبي عمران مو�سى بن حممد االأندل�سي املعروف ب�بن بهيج / ك�ن 

حي� �سنة ٤٩٦ هـ )٤)

البلكرامي . ١١ مرت�سى   حممد  للعالمة  االإمي�ن  �سعب  بي�ن  يف  اجلم�ن  عقد 
الزبيدي احلنفي /ت ١٢٠5 هـ )5)

ردع االإخوان عن حمدث�ت اآخر جمعة من رم�س�ن لالإم�م اأبي احل�سن�ت . ١2
حممد عبد احلي اللكنوي الهندي / ت ١٣٠4 هـ)٦)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤25 ، املجلد 7 الر�س�لة 72   (١(
، حتقيق حممد خري رم�س�ن يو�سف  

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤25 ، املجلد 7 الر�س�لة 7١،   (2(
درا�سة وحتقيق احل�سني بن حممد احلدادي   

 ٤ املجلد   ،  ١٤22 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة ٤2 ، اعتنى به نظ�م �س�لح حممد يعقوبي  

 ٤ املجلد   ،  ١٤22 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ٣٣ ، اعتنى به نظ�م حممد �س�لح يعقوبي 

 2 املجلد   ،  ١4٢٠ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار  انظر   (5(
الر�س�لة ١٣ ، اعتنى به نظ�م �س�لح يعقوبي 

، املجلد ١    ١٤١٩ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٦(
الر�س�لة 7، حققه وخرج ن�سو�سه وعلق عليه جمد بن اأحمد مكي 
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خمت�سر تنزيه امل�سجد احلرام عن بدع اجلهلة العوام لالإم�م اأبي البق�ء . ١٣
اأحمد بن ال�سي�ء العدوي القر�سي احلنفي / ت ٨5٤ هـ )١)

الن��سك . ١٤ الزاهد  لالإم�م  واالإرادة  الطلب  الأهل  والعب�دة  املعرفة  مفت�ح 
اإبراهيم  بن  اأحمد  العب��ض  اأبي  الدين  عم�د  ال�س�لك  الع�بد  والع�مل 

الوا�سطي املعروف ب�بن �سيخ احلّزامّيني )ت7١١هـ) )2)

رق�ب . ١5 على  املبني  الوحي  اأ�سرار  اأغم�د  من  امل�سلولة  الرباهني  �سوارم 
النجدي  اجلري�سي  علي  بن  را�سد  املوؤرخ  لل�سيخ  الزائفني   �سبه�ت 

)ت ١٣٠٣هـ( تقريب�)٣)

تخمي�ض اأبي�ت يف التوحيد اأ�سله� لالإم�م ابن تيمية، نظم ال�سيخ العالمة . ١٦
حممد �س�لح العب��سي ال�س�فعي البحريني )ت ١٤١2هـ) )٤)

١7-ال�سيف املجزم لقت�ل من هتك حرمة احلرم املحرم لنوح بن م�سطفى . ١7
القونوي احلنفي ح�فظ الروم )ت١٠٧٠هـ) )5)

 ١ املجلد   ،  ١٤١٩ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ٤ ، اعتنى به نظ�م حممد �س�لح يعقوبي  

املجلد   ،١٤٣2 احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
١٤،)2(، الر�س�لة ١75، حتقيق وتعليق د.وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي

املجلد   ،١٤٣2 احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
١٤،)2(، الر�س�لة ١7٨، املجلد ١٤، املجلد 2، حتقيق وتعليق د. فوزية بنت عبد العزيز ال�س�ئع 

املجلد   ،١٤٣2 احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
١٤،)2(، الر�س�لة ١7٩، املجلد ١٤، املجلد 2، حتقيق ال�سيد حممد رفيق احل�سيني 

املجلد   ،١٤٣٣ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
١5،)2(، الر�س�لة ٢٠٠، حتقيق اأبي اإبراهيم بن من�سور اله��سمي االأمري
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نبين� . ١٨ وعلى  عليه  امل�سيح  �سيدن�  نزول  اإثب�ت  يف  ال�سحيح  احلق  ر�س�لة 
اخل�جني  حممد  بن  حممد  بن  حممد  ال�سيخ  للع�مل  وال�سالم  ال�سالة 

البو�سنوي )ت٣٦5هـ) )١)

بكر . ١٩ اأبي  بن  الرحمن  عبد  للح�فظ  القي�مة  يوم  اإلى  الظالمة  ت�أخري 
ال�سيوطي )ت٩١١هـ) )2)

ر�س�لة عن قوم من اأهل البدع ي�أكلون احلي�ت وال�سف�دع وينزلون النريان . ٢٠
ويوؤاخون الن�س�ء وال�سبي�ن وغري ذلك لل�سيخ االإم�م العالمة عالء الدين 

علي بن اإبراهيم بن داود ابن العط�ر ال�س�فعي )ت72٤هـ) )٣)

ثانيا : الرسائل المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن :

وهي )٤( ر�س�ئل حمققة على النحو االآتي :

اأجوبة العالمة الفقية اأبي عبداهلل ابن البق�ل على اأ�سئلة الفقية اأبي زيد . ١
القي�سي يف حل اإ�سك�الت تتعلق ب�آي�ت )ت725هـ) )٤)

الكلم�ت البين�ت يف قوله تع�لى : {وب�سر الذين اآمنوا وعملوا ال�س�حل�ت . 2
اأن لهم جن�ت} لالإم�م مرعي بن يو�سف الكرمي/ت ١٠٣٢ هـ )5) 

املجلد   ،١٤٣٤ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
١٦،)2(، الر�س�لة 222، حتقيق د.فوزية بنت عبد العزيز ال�س�ئع

املجلد   ،١٤٣٤ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
١٦،)2(، الر�س�لة 22٣، حتقيق حممد خري رم�س�ن يو�سف 

املجلد   ،١٤٣٤ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
١٦،)١(، الر�س�لة 2١٦، حتقيق ال�سيد عبد اهلل احل�سيني

 ،٦ املجلد   ،١٤2٤ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ٦5، حتقيق ال�سريف خ�لد بن العربي مدرك االإدري�سي احلمداوي

املجلد٦،   ،١٤2٤ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ٦2، حتقيق حممد خري رم�س�ن يو�سف
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

وغ�يته . ٣ وا�ستمداده  وتعريفه  التف�سري  علم  مو�سوع  بي�ن  مفيدة يف  ر�س�ئل 
اأبي عبد اهلل حممد بن خليفة املرحومي ال�سوبري  للعالمة �سم�ض الدين 

)ت١٠٨٢هـ) )١)

بي�ن م� وقع يف القراآن من االأعداد  للعالمة جنم الدين �سليم�ن بن عبد . ٤
القوي الطويف احلنبلي / ت 7١٦ هـ)2)

ثالثا : الرسائل المتعلقة بالتجويد والقراءات :

وهي )5( ر�س�ئل حمققة على النحو االآتي :

اإي�س�ح املق�لة فيم� ورد ب�الإم�لة لالإم�م يو�سف بن عبد اله�دي احلنبلي . ١
الدم�سقي/ ت  ٩٠٩ هـ )٣) 

بلب�ن . 2 بن  الدين  بدر  بن  حممد  لالإم�م  التجويد   علم  يف  امل�ستفيد  بغية 
الدم�سقي احلنبلي/ ت ١٠٨٣ هـ)٤)

حممد . ٣ بن  �سلط�ن  بن  علي  ال�سيخ  للعالمة  الالمية  لل�س�طبية  ال�س�بطية 
الق�رئ الهروي املكي ) ت ١٠١4هـ) )5)

انظر : دار الب�س�ئراالإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، املجلد ١5،)١)،   (١(
الر�س�لة ١٩٤، اعتنى به د.حممد بن يو�سف اجلوراين الع�سقالين 

١٤٣١ ، املجلد ١٣   انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (2(
الر�س�لة ١٦١ ، حتقيق: د. مه� يو�سف ج�ر اهلل احل�سن اجل�ر اهلل 

١٤2٩ ، املجلد ١١  انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (٣(
الر�س�لة ١٣١ حتقيق الدكتورة �سع�د �سبيح براك ال�سبيح.

 ٣ املجلد   ،  ١٤2١ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة 22 ، اعتنى به رمزي �سعد الدين بريوتية

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤2١ ، املجلد ١٤،   (5(
)2( الر�س�لة ١٨5 ،حتقيق د.عبد احلكيم االأني�ض
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نظم اإغ�ثة امللهوف يف عدد �سف�ت احلروف لل�سيخ اإبراهيم �سعد امل�سري . ٤
ثم املكي ال�س�فعي )ت١٣١٦هـ) )١)

النفحة الرحم�نية �سرح منت امليدانية يف علم التجويد مذيلة بتكملة مهمة . 5
يف اآداب الت�يل والتالوة لل�سيخ العالمة جم�ل الدين الق��سمي الدم�سقي 

)ت١٣٣2هـ) 

حممد  املقرئ  العالمة  لل�سيخ  التجويد  علم  يف  امليدانية  املقدمة  ويليه 
امليداين )ت٩2٣هـ) )2)

رابعا : الرسائل المتعّلقة بالحديث وعلومه :

وهي )7٤( ر�س�لة حمققة على النحو االآتي :
خمت�سر اخل�س�ل املكفرة للح�فظ جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر . ١

ال�سيوطي / ت ٩١١ هـ)٣)
اأبي . 2 الدين  تقي  احل�فظ  لالإم�م  االأ�س�نيد  املتب�ينة  االأربعني حديثً�  كت�ب 

الطيب حممد بن اأحمد احل�سني الف��سي املكي / ت ٨٣2 هـ)٤)
ال�سمرقندي . ٣ اأحمد  بن  اإ�سم�عيل  لالإم�م  املطلب  بن عبد  العب��ض  ف�س�ئل 

/ ت 5٣٦ هـ)5)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤ ، املجلد ١٦،   (١(
)2( الر�س�لة 2٣١ ، اعتنى به� ال�سيد حممد �سعيد احل�سيني الهروي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤ ، املجلد ١٦،   (2(
)2( الر�س�لة 2٣٣، اعتنى به� د.حممد بن يو�سف اجلوراين الع�سقالين

١٤٣١ ، املجلد ١٣   انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (٣(
الر�س�لة ١5٦ ، حتقيق را�سد بن ع�مر الغفيلي

املجلد ١٣    ، ب�مل�سجد احلرام١٤٣١  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ١55 ، حتقيق: حممد بن اإبراهيم احل�سني 

املجلد ١٣    ، ب�مل�سجد احلرام١٤٣١  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ١5٤ ، اعتن�ء: نظ�م حممد يعقوبي 
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بن . ٤ حممد  بكر  اأبي  للح�فظ  �سيخ�  ثم�نني  عن  حديثً�  ثم�نون  فيه  جزء 
احل�سني االآجري/ ت ٣٦٠ هـ)١)

حممد . 5 بن  الق��سم  احل�فظ  تخريج:  ال�ست  ال�سيخ�ت  عوايل  من  جزء 
الربزايل / ت 7٣٩ هـ)2)

جزء فيه ذكر �سالة امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سّلم خلف اأبي بكر ر�سي . ٦
اهلل عنه الإم�م احل�فظ �سي�ء الدين املقد�سي احلنبلي / ت ٦٤٣ هـ)٣)

متييز ثق�ت املحّدثني و�سعف�ئهم واأ�سم�ئهم وُكن�هم ت�أليف حممد بن عبد . 7
اهلل ابن الربقي / ت 2٤٩ هـ)٤)

جزء فيه حك�ي�ت عن ال�س�فعي وغريه ت�أليف حممد بن احل�سني  االآجري . ٨
/ ت ٣٦٠ هـ)5)

الثغور الب��سمة يف من�قب �سيدتن� ف�طمة  ت�أليف احل�فظ العالمة جالل . ٩
الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ال�سيوطي / ت ٩١١ هـ)٦)

الزبيدي . ١٠ مرت�سى  حممد  للعالمة  واالألق�ب  الكنى  يف  االأحب�ب  حتفة 
احل�سييني / ت ١٢٠5 هـ)7) 

املجلد ١٣    ، ب�مل�سجد احلرام١٤٣١  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ١52، حتقيق: حممد بن اإبراهيم احل�سني 

املجلد ١٣    ، ب�مل�سجد احلرام١٤٣١  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة ١5١ ، حتقيق: حممد بن ن��سر العجمي 

املجلد   ،  ١٤٣١ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
١٣الر�س�لة ١5٠ ، حتقيق: نظ�م حممد يعقوبي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١2   (٤(
الر�س�لة ١٤7 ، حتقيق: د. ع�مر �سربي التميمي

املجلد ١2    ، ب�مل�سجد احلرام١4٣٠  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ١٤٤ ، حتقيق: اإبراهيم بن من�سور اله��سمي االأمري 

املجلد   ، احلرام١4٣٠  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
١2الر�س�لة ١٣7 ، حتقيق: ح�سن احل�سيني 

١٤2٩ ، املجلد ١١  انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (7(
الر�س�لة ١٣٤ ، حتقيق: حممد ف�لح ق�ي�
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الدين . ١١ �سم�ض  للح�فظ  نظم�ن  وهم�  املدل�سني  واأ�سم�ء  احلف�ظ،  طبق�ت 
حممد بن اأحمد بن عثم�ن الذهبي/ت7٤٨ هـ)١) 

جزء يف الذب عن االإم�م الطرباين  للح�فظ �سي�ء الدين حممد بن عبد . ١2
الواحد املقد�سي / ت ٦٤2 هـ)2)

جزء فيه اأح�ديث عوال وحك�ي�ت واأ�سع�ر للح�فظ �سي�ء الدين حممد بن . ١٣
عبد الواحد املقد�سي/ت ٦٤2 هـ)٣)

احلرام، . ١٤ والبيت  االإحرام،  اأح�ديث  بجمع  املتعلقة  الكرام  ال�ست  امل�س�ئل 
ال�سالة  اأف�سل  �س�كنه�  على  املنورة  املدينة  على  احلرام  البلد  وتف�سيل 

وال�سالم ت�أليف االإم�م مرعي بن يو�سف الكرمي/ت ١١22 هـ)٤) 

اهلل . ١5 عبد  ال�سيخ  العالمة  ت�أليف  يحيى  بن  يحيى  رواية  املوط�أ   ختم 
ابن �س�مل الب�سري املكي / ت ١١٣٤ هـ)5)

القول احل�سن املتيمن يف ندب امل�س�فحة ب�ليد اليمنى واأن الذي اأظهره� . ١٦
اأهل اليمن  لل�سيخ املحدث ح�سني بن حممد االأن�س�ري اليم�ين)٦)

املجلد ١١   ، ب�مل�سجد احلرام١٤2٩  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ١٣٣، حتقيق: حممد زي�د التكلة 

١٤2٩ ، املجلد ١١  انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (2(
الر�س�لة ١٣2 ، حتقيق: نظ�م حممد يعقوبي

املجلد ١١   ، ب�مل�سجد احلرام١٤2٩  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة ١٣٠ حتقيق: حممد بن ن��سر العجمي. 

املجلد ١١   ، ب�مل�سجد احلرام١4٣٠  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ١2٤ حتقيق نظ�م بن حممد �س�لح يعقوبي. 

 ١٠ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤27  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ١١٦، حتقيق يون�ض عزيز املكن��سي 

 ١٠ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤27  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
الر�س�لة ١١٤ ، حتقيق حممد بن ن��سر العجمي 
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ك�سف الغمة يف بي�ن حديث ينزل على هذا البيت كل يوم م�ئة وع�سرون . ١7
البكري  حممد  ي�ر  بن  حممد  �س�ه  بن  احلق   عبد  حممد  ت�أليف  رحمة 

االإله�آب�دي الهندي/  ١252- ١٣٣٣ هـ)١)

ح�س�ن . ١٨ عند  اخلري  اطلبوا  ال�سالم  عليه  قوله  يف  والوجوه  الطرق  حت�سني 
الوجوه ت�أليف العالمة مرعي بن يو�سف الكرمي احلنبلي / ت ١٠٣٢ هـ)2) 

ال�سلفي . ١٩ حممد  بن  اأحمد  الط�هر  الأبي  امل�سل�سلة  العيدية  االأح�ديث 
االأ�سبه�ين / ت57٦ هـ)٣)

حممد . ٢٠ بن  علي  بن  احل�سن  حممد  اأبي  اأم�يل  من  التوا�سع  يف  جمل�ض 
اجلوهري / ت ٤5٤ هـ)٤)

جمل�س�ن من اأم�يل اأحدهم� يف �سف�ت اهلل عزوجل  للح�فظ اأبي بكر بن . 2١
مو�سى مردويه / ت 4١٠ هـ)5) 

ترجمة م�سلمة بن خملد وبي�ن �سحبته للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم للح�فظ . 22
اأبي احلج�ج يو�سف بن عبد الرحمن املزي/ت 7٤2 هـ )٦)

 ١٠ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤27  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ١١٣ ، عني به� را�سد بن ع�مر بن عبد اهلل الغفيلي 

 ١٠ املجلد  احلرام١٤27،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة ١١2 ، حتقيق را�سد بن ع�مر بن عبد اهلل الغفيلي 

املجلد    ،  ١٤27 احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
١٠الر�س�لة ١١١، حتقيق اإر�س�د احلق االأثري

  ٩ املجلد   ، احلرام١٤27  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ١٠٦ ، حتقيق الدكتور احل�سني اآيت �سعيد 

 ٩ املجلد  احلرام١٤27،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ١٠5 ، اعتنى بهم� حممد زي�د التكلة 

 ٩ املجلد  احلرام١٤27،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
الر�س�لة ٩7 ، حتقيق نظ�م حممد �س�لح يعقوبي 



2١٤

خ�س�ئ�ض م�سند االإم�م اأحمد بن حنبل للح�فظ اأبي مو�سى حممد بن اأبي . 2٣
بكر  املديني االأ�سبه�ين / ت 5٨١ هـ)١)

الربعي، . 2٤ زبر  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  للق��سي  الن�س�رى  �سروط  فيه  جزء 
وبذيله اأح�ديث الأبي حممد عبد الوه�ب الكالبي. )2)

م�سطلح . 25 يف  فرح  ابن  منظومة  ب�سرح  م�سطلح  من  للحديث  م�  بي�ن 
الق�در  عبد  بن  اأحمد  بن  عبدالق�در  للعالمة  ال�سريف  النبوي  احلديث 

الغنيمي االأن�س�ري من علم�ء القرن ١١ هـ)٣)

ت�ليف . 2٦ للنووي  االأربعني  كت�ب  يف  املذكورين  الرج�ل  معرفة  على  املعني 
ن املكي ال�س�فعي / ت ١٠5٧ هـ)٤) العالمة حممد علي بن عاَلّ

اأخب�ر الثقالء لالإم�م اأبي حممد احل�سن بن حممد بن احل�سن اخلالل / . 27
ت ٤2٩ هـ)5)

اأربعون حديث� يف ف�سل القراآن العظيم ت�أليف االإم�م العالمة عبد الرحمن . 2٨
بن عبد اهلل بلفقيه احل�سيني الرتميي احل�سرمي / ١٠٨٩-١١٦2 هـ)٦)

 ٩ املجلد  احلرام١٤27،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ٩٦  ، حتقيق حممد بن ن��سر العجمي 

 ٨ املجلد   ،  ١٤2٦ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة ٩٤، حتقيق اأن�ض بن عبد الرحمن بن عبد اهلل العقيل

  ٨ املجلد   ،  ١٤2٦ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة ٨٩ ، حتقيق نور الدين ط�لب

 ٨ املجلد   ،  ١٤2٦ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ٨٨  ، حتقيق حممد بن ن��سر العجمي

 ٨ املجلد   ،  ١٤2٦ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ٨7، اعتنى به نظ�م حممد �س�لح يعقوبي

 7 املجلد   ،  ١٤25 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
الر�س�لة ٨١ ، اعتنى به� حممد بن ابي بكر بن عبد اهلل ب�ذيب



2١5

المخطــوط والتراث اللغوي
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جزء يف كالم العلم�ء على حديث تواجد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على . 2٩
ردائه  ومتزيق  تواجده  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  املن�سوب  احلديث 
عندم� اأن�سد عنده قد ل�سعت حية الهوى كبدي جمع االإم�م احل�فظ �سم�ض 

الدين حممد بن عبد اله�دي املقد�سي احلنبلي)١) 

جزء فيه اأربعون حديث� خمرجة عن كب�ر م�سيخة احل�فظ �سيخ االإ�سالم . ٣٠
ابن تيمية تخريج املحدث اأمني الدين اإبراهيم الواين الدم�سقي)2)

اإج�زة مفتي ال�س�فعية بدم�سق حممد بن عبدالرحمن الغزي الدم�سقي/ت . ٣١
١١٦7 هـ لل�سيخ علي بن م�سطفى املعروف ب�بن الدب�غ احللبي)٣)

حجر . ٣2 بن  علي  بن  اأحمد  للح�فظ  وغريه�  االأعي�د  يف  التهنئة  يف  جزء 
الع�سقالين/ ت ٨52 هـ )٤)

القول املخت�ر يف حديث : حت�جت اجلنة والن�ر لل�سيخ العالمة حممد بن . ٣٣
ر�سول احل�سيني الربزجني ثم املدين / ت ١١٠٢ هـ)5)

 7 املجلد   ،  ١٤25 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة 7٨ ، اعتنى حممد زي�د بن عمر التكلة

 7 املجلد   ،  ١٤25 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة ٦٦، ، حتقيق حممد بن ن��سر العجمي

 ٦ املجلد   ،١٤2٤ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة ٦١ ، حتقيق حممد بن ن��سر العجمي

 ٦ املجلد   ،  ١٤2٤ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة 57 ، حتقيق عبد الق�در بن ع�بدي الن�يلي

 5 املجلد  احلرام١٤2٣،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة 5٣، حتقيق العربي الدائز الفري�طي 



2١٦

احل�فظ . ٣٤ لالإم�م  امل�سطفى  حقوق  بتعريف  ف�  ال�َسّ كت�ب  ختم  يف  جمل�ض 
ن��سر  ب�بن  الدم�سقي�ملعروف  القي�سي  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  �سم�ض 

الدين / ت ٨٤2 هـ)١)

الف�سل علي . ٣5 اأبي  الع�س�رية االختي�رية لالإم�م احل�فظ  الع�سرة  االأح�ديث 
بن اأحمد بن بن حجر الع�سقالين/ ت ٨52 هـ)2) 

بن . ٣٦ علي  الق��سم  اأبي  اأم�يل  من  واخلم�سون  الث�ين  املجل�ض  املالهي  ذم 
احل�سن بن هبة اهلل بن ع�س�كر ال�س�فعي / ت 57١ هـ)٣)

�س�مل . ٣7 بن  عبداهلل  املحدث  ال�سيخ  ت�أليف  الرتمذي  االإم�م  ج�مع  ختم 
الب�سري/ ت ١١٣٤ هـ )٤)

اإبدال . ٣٨ جزء يف عدم �سحة م� نقل عن بالل بن رب�ح ر�سي اهلل عنه من 
اخلي�سري  حممد  بن  حممد  اخلري  اأبي  لل�سيخ  �سينً�  االأذان  يف  ني  ال�ِسّ

الدم�سقي / ت ٨٩٤ هـ)5)
جزء فيه زواج اأبي الع��ض بن الربيع بزينب بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه . ٣٩

و�سلم من تخريج احل�فظ عبدالغني بن عبد الواحد املقد�سي/ت ٦٠٠ هـ)٦)

 5 املجلد  احلرام١٤2٣،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة 5١ ، حتقيق عبد اللطيف بن حممد اجليالين 

 5 املجلد  احلرام١٤2٣،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة 5٠ ، حتقيق فرا�ض حممد ولي�ض وي�ض 

 5 املجلد   ، احلرام١٤2٣  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة ٤٨ ، حققه وعلق عليه العربي الدائز الفري�طي 

 ٤ املجلد   ، احلرام١٤22  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ٤٦، حققه وعلق عليه العربي الدائز الفري�طي 

، املجلد ٤،   ١٤22 االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (5(
الر�س�لة ٤٤،قراأه� وعلق عليه� جم�ل عزون

 ٤ املجلد   ،  ١٤22 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
الر�س�لة ٣٨ ، اعتنى به م�س�عد �س�مل العبد اجل�در



2١٧
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بن . 4٠ عبدالعظيم  احل�فظ  اإمالء  ع��سوراء  يوم  �سوم  ف�سل  يف  جمل�ض 
عبدالقوي املنذري/ت ٦5٦ هـ)١)

عبد . ٤١ بن  حممد  الدين  �سم�ض  للح�فظ  لعي��ض  ف�  ال�ِسّ ختم  يف  االنته��ض 
الرحمن ال�سخ�وي/ ت ٩٠٢ هـ)2)

مقدمة اإمالء اال�ستذك�ر للح�فظ اأبي ط�هر اأحمد بن حممد بن اإبراهيم . ٤2
لفي االأ�سبه�ين / ت 57٦ هـ)٣) ال�ِسّ

على . ٤٣ عنه  اهلل  ر�سي  اخلط�ب  بن  عمر  املوؤمنني  اأمري  �سروط  فيه  جزء 
الن�س�رى ، وفيه : حديث وا�سل الدم�سقي ومن�ظرته لهم رواية اأبي عمرو 

عثم�ن ال�سم�ك)٤)
العرو�ض املجلية يف اأ�س�نيد احلديث امل�سل�سل ب�الأولية للح�فظ �سفي الدين . ٤٤

حممد بن اأحمد البخ�ري. تخريج الزبيدي)5). 
جزء فيه ذكر ح�ل عكرمة مولى ابن عب��ض وم� قيل فيه. تخريج احل�فظ . ٤5

عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري)٦)

 ٤ املجلد   ، احلرام١٤22  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ٣٦، اعتنى به عبد اللطيف بن حممد اجليالين 

 ٣ املجلد   ، احلرام١٤2١  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة ٣2،  حتقيق عبد اللطيف بن حممد اجليالين 

 ٣ املجلد   ، احلرام١٤2١  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة ٣١ ، حتقيق عبد اللطيف بن حممد اجليالين 

 ٣ املجلد   ، احلرام١٤2١  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة 2٣ ، اعتنى به نظ�م حممد �س�لح يعقوبي 

، املجلد 2  ب�مل�سجد احلرام  ١4٢٠  االأواخر  الع�سر  لق�ء  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة  الب�س�ئر  : دار  انظر   (5(
الر�س�لة ١5  حتقيق وتعليق حممد بن ن��سر العجمي

 2 املجلد   ، احلرام١4٢٠  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
الر�س�لة ١2 ،اعتنى به نظ�م �س�لح يعقوبي 



2١٨

لل�سيخ . ٤٦ م�  هونً�  حبيبك  اأحبب  حديث  على  الكالم  يف  العجم�  الف�سيحة 
اأحمد بن عبد اللطيف الرببري احل�سيني / ت١22٦ هـ )١)

تعليق لطيف على اآخر حديث يف ري��ض ال�س�حلني لل�سيخ ق��سم بن �س�لح . ٤7
بن اأبي بكر ال�سهري ب�لق��سمي الدم�سقي /ت١2٨٤ هـ)2)

الف�نيد يف حالوة االأ�س�نيد للح�فظ جالل الدين ال�سيوطي / ت ٩١١ هـ)٣) . ٤٨

م�أخذ العلم لالإم�م اللغوي اأحمد بن ف�ر�ض/ ت 2٩5 هـ)٤). ٤٩

جزء فيه م�سيخة اأبي احل�سني ابن املهتدي ب�هلل ال�سغرى / ت ٤٦5 هـ)5). 5٠

بن . 5١ اأحمد  لالإم�م احل�فظ  قري�ض  االأئمة من  العي�ض يف طرق حديث  لذة 
علي بن حجر الع�سقالين )ت ٨52هـ) )٦)

جزء احل�فظ االإم�م حممد بن ب�س�ر فيم� رواه عن �سيوخه برواية االإم�م . 52
احل�فظ اأبي يعلى املو�سلي)7) 

 2 املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام ١4٢٠  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ١٠ ، حتقيق رمزي �سعد الدين بريوتية

 ١ املجلد   ، احلرام١٤١٩  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة 5 ، حتقيق وتعليق حممد بن ن��سر العجمي 

 ١ املجلد   ، احلرام١٤١٩  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة ٣ ، اعتنى به رمزي �سعد الدين بريوتية 

، املجلد 5    ١٤2٣ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٤(
الر�س�لة ٤7 ، اعتنى به حممد بن ن��سر العجمي 

١٤٣١ ، املجلد ١٣   انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (5(
الر�س�لة ١5٣ ، حتقيق: ق��سم بن حممد �س�هر

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣2، املجلد ١٤،)١)،   (٦(
الر�س�لة١٦٤، حتقيق حممد ن��سر العجمي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣2، املجلد ١٤)١)،   (7(
الر�س�لة١٦5، حتقيق عبد علي كو�سك
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جزء فيه من حديث اأبي الف�سل اأحمد بن مالعب )ت 2٤5هـ) )١). 5٣

جزء يف حديث القلتني بجميع طرقه الث�بتة جمع االإم�م احل�فظ الن�قد . 5٤
�سي�ء الدين حممد بن عبد الواحد املقد�سي ) ت ٦٤٣هـ) )2)

اأبي . 55 حديث  من  واأ�سع�ر  وحك�ي�ت  اأخب�ر  فيه  جزء  وهو  احللوى  جزء 
من�سور حممد بن عبد اهلل بن املب�رك البندنيجي املعروف ب�بن عفيجة  
ابن  ٦25هـ( تخريج احل�فظ املحب حممد بن حممود  �سيوخه ) ت  عن 

النج�ر ) ت ٦٤٣هـ) )٣) 

للفقيه . 5٦ و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  مروية  اأح�ديث  اأربعة  فيه  جزء 
ن�سر بن اإبراهيم املقد�سي ) ت 4٩٠هـ) )٤)

العالمة . 57 لالإم�م  الت�س�بيح  �سالة  على  الكالم  يف  النجيح   اجلزء 
حممد بن اأبي الفتح البعلي احلنبلي ) ت ٧٠٩ هـ) )5)

الثبوت يف �سبط القنوت لالإم�م جالل الدين ال�سيوطي )ت ٩١١هـ) )٦). 5٨

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣2، املجلد ١٤)١)،   (١(
الر�س�لة١٦٦، حتقيق ق��سم بن حممد ق��سم �س�هر .

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2، املجلد ١٤)١)،   (2(
الر�س�لة١٦7، حتقيق يو�سف بن حممد مروان بن �سليم�ن االأوزبكي املقد�سي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2، املجلد ١٤)١)،   (٣(
الر�س�لة١٦٨، ب�عتن�ء حممد زي�د بن عمر التكلة

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣2، املجلد ١٤)١)،   (٤(
الر�س�لة١٦٩، ب�عتن�ء حممد زي�د بن عمر التكلة

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2، املجلد ١٤)١)،   (5(
الر�س�لة١٧٠، اعتنى به نظ�م بن حممد �س�لح يعقوبي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2، املجلد ١٤)١)،   (٦(
الر�س�لة١7١، حتقيق فريد بن حممد فويلة .
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حتذير اأعالم الب�سر من اأح�ديث عك� وعينه� امل�سم�ة بعني البقر للعالمة . 5٩
املغربي  الت�فالين  حممد  بن  حممد  ال�سريف  القد�ض  يف  احلنفية  مفتي 

)ت١١٩١هـ) )١)

القد�ض . ٦٠ يف  احلنفية  مفتي  للعالمة  اأنط�كية  يف  ورد  فيم�  الك�فية  القولة 
ال�سريف حممد بن حممد الت�فالين املغربي )ت١١٩١هـ) )2)

يوم . ٦١ كل  البيت  هذا  على  اهلل  و »ينزل  داء«  البقر  جزء يف حديثي »حلوم 
وليلة« للح�فظ حممد عبد الرحمن ال�سخ�وي) ت٩٠٢هـ) )٣)

االأربعون املخرجة من م�سموع�ت الفراوي الأبي عبد اهلل حممد بن الف�سل . ٦2
بن اأحمد ال�س�عدي الفراوي )ت 5٣٠هـ) )٤)

خري . ٦٣ اآث�ر  من  امللتقطة  ال�سهية  الثم�ر  ويليه  حديثية،  اأجزاء  فيه  جمموع 
املربد  البن  املر�سية  االأئمة  األف�ظ  من  املنتق�ة  البهية  والدرر  الربية، 

يو�سف بن ح�سن بن عبد اله�دي )ت٩٠٩هـ) )5)

اأربعون حديث� من جوامع الكلم للعالمة املال علي الق�ري )ت١٠١4هـ) )٦). ٦٤

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2، املجلد ١٤)١)،   (١(
الر�س�لة١72، حتقيق حممد خ�لد كالب

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2، املجلد ١٤)١)،   (2(
الر�س�لة١7٣، حتقيق حممد خ�لد كالب

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، املجلد ١5)١)،   (٣(
الر�س�لة١٨٨، اعتنى به� نظ�م حممد �س�لح يعقوبي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، املجلد ١5)١)،   (٤(
الر�س�لة١٨٩، حتقيق ق��سم بن حممد �س�هر اأبو حممد البق�عي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، املجلد ١5)١)،   (5(
الر�س�لة١٩١، اعتنى به� عبد اهلل بن حممد الكندري

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، املجلد ١5)١)،   (٦(
الر�س�لة١٩2، حتقيق ال�سيد ح�سن احل�سيني
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اأبي . ٦5 التنقيح يف م�س�ألة الت�سحيح للح�فظ جالل الدين عبد الرحمن بن 
بكر ال�سيوطي )ت٩١١هـ) )١)

ف�سل ال�سالة على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لالإم�م اللغوي اأحمد . ٦٦
بن ف�ر�ض )ت٣٩5هـ) )2)

اجلزء من حديث اأبي الهيثم خ�لد بن مردا�ض ال�سراج )ت2٣١هـ) )٣). ٦7

كت�ب االأربعني املخرجة لل�سيخ حممد بن من�سور الني�س�بوري)٤). ٦٨

الدين . ٦٩ بره�ن  املقرئ  للح�فظ  االأن�م  لنفع  االأحك�م  يف  االأربعني  كت�ب 
اإبراهيم بن عمر اجلعربي )ت7٣2هـ) )5)

جزء يف طرق حديث نعم االإدام اخلل وهو : املنتقى من جزء اأبي حممد . ٧٠
عبد الرحمن بن عثم�ن بن الق��سم بن اأبي ن�سر التميمي للعالمة ال�سيد 

حممد مرت�سى الزبيدي )١٢٠5هـ) )٦)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، املجلد ١5)2)،   (١(
الر�س�لة٢٠٢، اعتنى به� را�سد بن ع�مر الغفيلي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤، املجلد ١٦)١)،   (2(
الر�س�لة٢٠٨، حتقيق حممد بن ن��سر العجمي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٤، املجلد ١٦)١)،   (٣(
الر�س�لة٢٠٩، اعتنى به� اأمره ي�زجي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤، املجلد ١٦)١)،   (٤(
الر�س�لة٢١٠، حتقيق ق��سم بن حممد ق��سم �س�هر اأبي حممد البق�عي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٤، املجلد ١٦)١)،   (5(
الر�س�لة2١١، حتقيق د.ال�سيد حممد رفيق احل�سيني

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤، املجلد ١٦)١)،   (٦(
الر�س�لة2١2، اعتنى به� نظ�م حممد �س�لح يعقوبي
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ف�سل ليلة اجلمعة على ليلة القدر لالإم�م اأبي يعلى حممد بن احل�سني بن . 7١
حممد ابن خلف ابن الفراء احلنبلي )ت٤٨5هـ) )١)

عبد . 72 املقرئ  املحدث  لل�سيخ  ع��سوراء  يوم  �سالة  يف  املراء  م�دة  ح�سم 
اخل�لق بن علي املزج�جي الزبيدي اليمني )ت١٢٠١هـ) )2)

رئي�ض . 7٣ ال�س�فعي  علي  بن  اأحمد  لل�سيخ  زمزم  بف�سيلة  امللتزم  االإعالم 
املحدثني بج�مع اأي��سوفي� )ت١١7٩هـ) )٣)

ح�سول البغية لل�س�ئل هل يف اجلنة حلية لربه�ن الدين الن�جي الدم�سقي . 7٤
ال�س�فعي )ت٩٠٠هـ) )٤)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤، املجلد ١٦)١)،   (١(
الر�س�لة2١٣، حتقيق �س�لح عبد الفت�ح

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤، املجلد ١٦)١)،   (2(
الر�س�لة2١٩، حتقيق حممد خ�لد كالب

املجلد٣،   ،١٤2١ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة 25، حتقيق رمزي بريوتية

 ،٦ املجلد   ،١٤2٤ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة 5٨، اعتنى به نظ�م حممد �س�لح يعقوبي
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خامسا : الرسائل المتعلقة بالفقه الحنفي :

وهي )١2( ر�س�ئل حمققة على النحو االآتي :

تعريف امل�سرت�سد حكَم الغرا�ض يف امل�سجد للعالمة املحقق �سم�ض الدين . ١
حممد بن حممد بن حممد بن ح�سن احللبي احلنفي ال�سهري بـ »ابن اأمري 

ح�ج«،وبـ »ابن املوؤّقت« ت ٨7٩ هـ)5)

�سلط�ن . 2 بن  علي  االإم�م  العالمة  ت�أليف  م�لك  اإر�س�ل  يف  ال�س�لك  �سف�ء 
الق�ري الهروي/ ت ١٠١4 هـ)٦)

تغري الراغب يف جتديد الوقف اخل�رب ت�أليف االم�م الفقيه حممد ع�بد . ٣
االأن�س�ري ال�سندي احلنفي / ت ١257 هـ)7)

احلظ االأوفر ملن اأط�ق ال�سوم يف ال�سفر ت�أليف االم�م الفقيه حممد ع�بد . ٤
االأن�س�ري ال�سندي احلنفي / ت ١257 هـ)٨)

بن . 5 الفقيه علي  االإم�م  ت�أليف  ال�سالم  ال�سالة عن  اإفراد  بي�ن  ر�س�لة يف 
�سلط�ن الق�ري الهروي احلنفي / ت ١٠١4 هـ)٩)

املجلد ١٣    ، ب�مل�سجد احلرام١٤٣١  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ١5٩ ، حتقيق: حممد خ�لد ُكاّلب 

املجلد ١١   ، ب�مل�سجد احلرام١4٣٠  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
الر�س�لة  ١27  ، حتقيق  يون�ض عزيزو املكن��سي 

 ١٠ ١٤27 ، املجلد  انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (7(
الر�س�لة ١2٣ ، حققه وعلق عليه عبد الرحمن نذر

 ١٠ ١٤27 ، املجلد  انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (٨(
الر�س�لة ١22، حققه وعلق عليه اأح�سن اأحمد عبد ال�سكور

 ١٠ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤27  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٩(
الر�س�لة ١١٨  ، اعتنى ب�إخراجه� حممد ف�حت ق�ي� 
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دور الفلك يف حكم امل�ء امل�ستعمل يف الربك ت�أليف �سم�ض الدين حممد بن . ٦
علي بن طولون ال�س�حلي / ت ٩52هـ)١)

نف�ض اجلعبة يف االقتداء من جوف الكعبة ت�ليف العالمة عبد الغني بن  . 7
اإ�سم�عيل للن�بل�سي/ت ١١٤٣ هـ)2)

لل�سيخ الفقيه املحدث ق��سم بن قطلوبغ� احلنفي /ت . ٨ الكف�ءة يف النك�ح 
٨7٩ هـ)٣)

حترير االأقوال يف �سوم ال�ست من �سوال لل�سيخ املحدث ق��سم بن قطلوبغ� . ٩
)ت٨7٩هـ) )٤)

احلي . ١٠ عبد  حممد  احل�سن�ت  اأبي  لالإم�م  االعتك�ف.  حكم  يف  االإن�س�ف 
االن�س�ف  بتح�سية  اال�سع�ف   : ومعه    ، هـ   ١٣٠4 ت   / الهندي  اللكنوي 

لل�سيخ حممد عبد �سكور الرم�س�نفوري)5)

ر�س�لة بذل اجلهود يف حترير اأ�سئلة تغيري النقود للعالمة حممد بن عبد . ١١
اهلل الغزي التمري��سي احلنفي )ت١٠٠٦هـ) )٦)

املجلد7   ، احلرام١٤2٦  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة 77 ، حتقيق حممد خري رم�س�ن يو�سف 

،  املجلد 7   ١٤25 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة  الب�س�ئر  : دار  انظر   (2(
الر�س�لة ٧٠ ، اعتنى به� نظ�م حممد �س�لح يعقوبي

 ٤ املجلد   ، احلرام١٤22  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة 4٠ ، حتقيق د.عبد ال�ست�ر اأبو غدة 

، املجلد ٣،   ١٤2١ االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٤(
الر�س�لة 2٦ ، حتقيق عبد ال�ست�ر اأبوغدة

 ١ املجلد   ،  ١٤١٩ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ٦، حققه وخرج ن�سو�سه وعلق عليه جمد بن اأحمد مكي 

١٤٣٤، املجلد ١٦،  انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (٦(
)١(، الر�س�لة ٢٢٠، حتقيق اأد. ح�س�م الدين بن مو�سى عف�نة
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قطع اجلدل يف اأحك�م اال�ستقب�ل للكعبة امل�سرفة لل�سيخ حممد بن ح�سن . ١2
العجيمي )ت١١5٦هـ) )١)

سادسا : الرسائل المتعلقة بالفقه المالكي :

وهي ر�س�لة واحدة حمققة :

اأجوبة الزرق�ين على اأ�سئلة وردت من املغرب ت�أليف حممد بن عبد الب�قي . ١
الزرق�ين / ت ١١22 هـ)2)

سابعا : الرسائل المتعلقة بالفقه الشافعي :

وهي )٣٤( ر�س�لة حمققة على النحو االآتي :

حترير الدرهم واملثق�ل والرطل واملكي�ل للعالمة م�سطفى بن حنفي بن . ١
ح�سن الذهبي ال�س�فعي امل�سري / ت ١٢٨٠ هـ)٣)

ج�ج ت�أليف اإدري�ض بن اأحمد اليمني املكي / ت . 2 برج امِلج�ج يف اأحك�م ال�ِسّ
١١2٦ هـ)٤)

�سرف . ٣ بن  يحيى  زكي�ء  ابي  العالمة  احل�فظ  ت�أليف  اال�ست�سق�ء  اآداب 
النووي / ت ٦7٦ هـ)5)

املجلد٣،   ،١٤2١ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ٣٠، بعن�ية يو�سف بن حممد ال�سبحي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١2    (2(
الر�س�لة ١٤٣ ، حتقيق: حممد رفيق احل�سيني

املجلد ١٣    ، ب�مل�سجد احلرام١٤٣١  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة ١٦٠، حتقيق: را�سد بن ع�مر الغفيلي 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١2،   (٤(
الر�س�لة ١٤١ ، حتقيق: را�سد بن ع�مر الغفيلي العجمي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١2،   (5(
الر�س�لة ١٣٩ ، حتقيق �س�رة بنت حمد اخل�لد
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ميزان امَلعَدلة يف �س�أن الب�سملة  ت�أليف احل�فظ العالمة جالل الدين عبد . ٤
الرحمن بن ابي بكر ال�سيوطي / ت ٩١١ هـ)١) 

اجلواب ال�س�يف عن ال�سوؤال اخل�يف ت�أليف احل�فظ اأحمد بن علي بن حجر . 5
الع�سقالين / ت ٨52 هـ)2)

فتح املن�ن ببي�ن الر�سل يف القراآن ت�أليف ال�سيخ العالمة اأحمد بن اأحمد . ٦
ال�سج�عي ال�س�فعي / ت ١١٩7 هـ)٣)

بن . 7 علي  بن  اأحمد  احل�فظ  ت�أليف  اخلليل  بلد  حكم  عن  اجلليل  اجلواب 
حجر الع�سقالين / ت٨52 هـ)٤)

زكي�ء . ٨ اأبي  االإم�م  ت�أليف  ب�قيه�  وق�سمة  الغنيمة  تخمي�ض  وجوب  م�س�ألة 
يحيى بن �سرف النووي ال�س�فعي / ت ٦7٦ هـ)5)

بن . ٩ اأحمد  مو�سى  اأبي  الدين  �سه�ب  ت�أليف  للموؤمن�ت  املهم�ت  امل�س�ئل 
مو�سى بن خف�جة الزرعي ال�سفدي / ٧5٠ هـ )٦)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١2    (١(
الر�س�لة ١٣٨، حتقيق: را�سد بن ع�مر الغفيلي العجمي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١2   (2(
الر�س�لة ١٣٦ ، حتقيق: د. عبد الروؤوف بن حممد  الكم�يل

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١١   (٣(
الر�س�لة ١2٨ ، حتقيق: را�سد  بن ع�مر الغفيلي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١١   (٤(
الر�س�لة ١2٦ ، حتقيق الدكتور عبد ال�ست�ر اأبو غدة

املجلد ١١   ، ب�مل�سجد احلرام١4٣٠  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ١25 ، حتقيق عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل 

 ١٠ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤27  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
الر�س�لة ١2١ ، حتقيق عبد ال�ست�ر اأبو غدة 
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قرة العني ملن وع� يف ا�ستحب�ب رفع الدين يف الدع� ت�أليف املحدث اأحمد . ١٠
بن علي الغزي ال�س�فعي / ت ١١7٩ هـ)١)

اأبي . ١١ الدين  نور  العالمة  ت�أليف  �سروط   من  للو�سوء  فيم�  ال�سموط  درر 
احل�سن علي بن عبد اهلل احل�سني املعروف لل�سمهودي / ت ٩١١هـ)2)

جزء يف االإج�زة ت�أليف احل�فظ من�سور بن �سليم الهمداين االإ�سكندراين . ١2
ال�س�فعي ابن العم�دية / ت ٦7٣ هـ)٣)

حتقيق النظر يف حكم الب�سر املن�سوب لربه�ن الدين ال�سبكي)٤). ١٣

القول البليغ يف حكم التبليغ لل�سيخ اأبي العب��ض اأحمد بن حممد احل�سني . ١٤
احلموي احلنفي/ت١٠٩٨ هـ)5)

عبد . ١5 الدين  زين  للح�فظ  الو�سوء  فيه�  ي�ستحب  التي  ال�سور  منظومة يف 
الرحيم بن احل�سني العراقي / ت ٨٠٦ هـ، و�سرحه� البنه ويل الدين اأبي 

زرعة اأحمد / ت ٨2٦ هـ )٦)

 ١٠ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤27  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  االإ�سالمية بريوت،  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ١٢٠، حتقيق ال�سيد ح�سن احل�سيني 

 ١٠ ١٤27 ، املجلد  انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام   (2(
الر�س�لة ١١7 ، حتقيق الدكتور عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤27 هـ، املجلد ١٠   (٣(
الر�س�لة ١١٠ ، اعتنى به� نظ�م حممد �س�لح يعقوبي

 ٩ املجلد   ،  ١٤27 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ١٠4، حتقيق د. عبد احلكيم حممد االأني�ض

 ٩ املجلد   ،  ١٤27 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ١٠١ ، حتقيق نظ�م حممد �س�لح يعقوبي

 ٩ املجلد   ،  ١٤27 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
الر�س�لة ١٠٠، حتقيق را�سد بن ع�مر الغفيلي
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حممد . ١٦ بن  يو�سف  العالمة  ت�ليف  واجلمع  الق�سر  ب�أخب�ر  ال�سمع  ت�سنيف 
البط�ح االأهدل ال�س�فعي  / ت ١٤2٦ هـ)١)

اإع�نة القريب املجيب للط�لب اللبيب يف معرفة الو�سية ب�لن�سيب اأو مبثل . ١7
الن�سيب لالإم�م اأحمد بن داود االأهدل)2)

�سب�ع . ١٨ بن  اإبراهيم  بن  الرحمن  عبد  الدين  ت�ج  ت�أليف  الغن�ئم  م�س�ألة 
الفزاري�مل�سهور ب�بن الفرك�ح /ت ٦٩٠ هـ)٣)  

كت�ب الذبح واالأ�سطي�د املنتخب من كت�ب ال�سيخني ووجوه املت�أخرين اأهل . ١٩
التحقيق واالجته�د لبع�ض اأئمة ال�س�فعية. )٤)

بن . ٢٠ اأحمد  الدين  �سه�ب  لالإم�م  احليوان  من  ويحرم  يحل  فيم�  منظومة 
عم�د االأقفه�سي /ت ٧5٠ هـ)5) 

فتوى يف وقف جم�ور للحرم للح�فظ اأبي الف�سل اأحمد بن علي بن حجر . 2١
الع�سقالين/ ت٨52هـ)٦) 

 ٨ املجلد   ،  ١٤2٦ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ٩5 ، حتقيق را�سد بن ع�مر الغفيلي

، املجلد  ٨   ١٤2٦ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة  الب�س�ئر  : دار  انظر   (2(
الر�س�لة ٩١ ،  اعتنى به� الدكتور املهدي حممد احلرازي 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤2٦ ، املجلد  ٨،   (٣(
الر�س�لة ٩٠ ، حتقيق عبد ال�ست�ر اأبو غدة

 ،٨ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤2٦  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ٨٦ ، اعتنى به نظ�م حممد �س�لح اليعقوبي 

، املجلد ٨،   ١٤2٦ االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (5(
الر�س�لة ٨5 ، حتقيق حممد خري رم�س�ن يو�سف 

، املجلد 7،   ١٤25 االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٦(
الر�س�لة 7٤ ،  حتقيق فريد بن عمر عزوق
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احل�فظ . 22 للعالمة  الثالثة  امل�س�جد  اأحد  يف  ب�ل�سلوات  التطوع  يف  م�س�ألة 
�سالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي /ت 7٦١ هـ)١)

ال�سن� وال�سنوت يف معرفة م� يتعلق ب�لقنوت لل�سيخ �سم�ض الدين حممد بن . 2٣
ر�سول احل�سيني الربزجني ثم املدين ال�س�فعي / ت ١١٠٣هـ)2) 

م�س�ألة يف ق�ض ال�س�رب للح�فظ زين الدين اأبي الف�سل عبد الرحيم بن . 2٤
احل�سني العراقي/ ت ٨٠٦ هـ)٣) 

املن�هل العذبة يف اإ�سالح م� وهى من الكعبة لالإم�م اأحمد بن حممد بن . 25
حجر الهيتمي/ ت ٩7٣ هـ)٤)

بن . 2٦ ح�سن  لل�سيخ  واالإم�م  امل�أموم  واأحك�م  اجلم�عة  ف�سل  يف  املرام  بذل 
اإبراهيم البيط�ر الدم�سقي/ ت ١272 هـ )5)

اإف�دة املبتدي امل�ستفيد يف حكم اإتي�ن امل�أموم ب�لت�سميع وجهره به اإذا بلغ . 27
الدم�سقي  حممد  بن  اإبراهيم  الدين  بره�ن  للح�فظ  ب�لتحميد  واإ�سراره 

املعروف ب�لن�جي / ت٩٠٠ هـ)٦) 

 ،7 املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤25  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ٦7 ،   حتقيق عبد الروؤوف بن حممد 

 ،٦ املجلد   ،١٤2٤ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة ٦٣،  حتقيق العربي الدائز الفري�طي

 ،5 املجلد   ،١٤2٣ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة 5٤ ، حتقيق موالي عبد الرحيم بن مب�رك الدريو�ض

، املجلد 5،   ١٤2٣ االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٤(
الر�س�لة ٤٩ ، حتقيق عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل

 ،٤ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤22  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ٣7، اعتنى به عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل 

، املجلد ٣،   ١٤2١ االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٦(
الر�س�لة 2٩ ، اعتنى به عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل
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م�س�ئل حتليل احل�ئ�ض من االإحرام االإم�م �سرف الدين اأبي الق��سم هبة . 2٨
اهلل ابن  الب�رزي ال�س�فعي / ت 7٣٨ هـ)١)

اإر�س�د العب�د يف ف�سل اجله�د لل�سيخ ح�سن بن اإبراهيم البيط�ر الدم�سقي . 2٩
ال�س�فعي / ت ١272 هـ)2) 

حتذير اجلمهور من مف��سد �سه�دة الزور لل�سيخ اأحمد بن عمر املحم�س�ين . ٣٠
البريوتي االأزهري/ ت ١٣٧٠ هـ)٣) 

العب��ض . ٣١ اأبي  االإ�سالم  ل�سيخ  االإم�مة  و�سروط  الو�سوء  �سروط  ر�س�لت� 
�سه�ب الدين اأحمد بن حمزة الرملي االأن�س�ري ال�س�فعي )ت٩7١هـ) 

تقريب�)٤)

ر�س�لت�ن يف ال�سم�ع :. ٣2

االأولى لل�سيخ االإم�م العالمة عالء الدين ابن العط�ر )ت72٤هـ( الث�نية 
ل�سيخ االإ�سالم حميي الدين النووي )ت٦7٦هـ) )5)

حتذير اأئمة االإ�سالم عن تغيري بن�ء البيت احلرام للعالمة الفقيه ال�سيخ . ٣٣
وجيه الدين عبد الرحمن ابن زي�د اليمني)٦)

، املجلد 2،  االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٢٠  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (١(
الر�س�لة 2١ ، حتقيق وتعليق حممد بن ن��سر العجمي

 ،2 املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١4٢٠  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة ١٤ ،  حتقيق وتعليق حممد بن ن��سر العجمي 

، املجلد 2،  االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٢٠  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٣(
الر�س�لة ١١ ، حتقيق وتعليق رمزي �سعد الدين بريوتية

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، املجلد١5،)١)،   (٤(
الر�س�لة١٩5، حتقيق د. عبد الروؤوف بن حممد بن اأحمد الكم�يل

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، املجلد١5،)2)،   (5(
الر�س�لة١٩٨، حتقيق ال�سيد عبد اهلل احل�سيني

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤، املجلد١٦،)١)،   (٦(
الر�س�لة2١٤، اعتنى به� يو�سف بن حممد ال�سبحي
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

واملع�ين . ٣٤ االأ�سم�ء  من  الرو�سة  يف  وقع  م�  اإلى  االإ�س�رات  كت�ب 
واللغ�ت لالإم�م حميي الدين اأبي زكري� يحيى بن �سرف النووي / 

ت ٦7٦ هـ)١)

ثامنا : الرسائل المتعلقة بالفقه الحنبلي :

وهي )٨( ر�س�ئل حمققة على النحو االآتي :

دليل احلك�م يف الو�سول اإلى دار ال�سالم ت�أليف مرعي بن يو�سف الكرمي . ١
احلنبلي/ ت ١٠٣٣ هـ،  وهي ر�س�لة يف اآداب الق��سي والق�س�ء)2)

متييز اخلالف يف م�سكلة االأوق�ف ت�أليف مرعي بن يو�سف الكرمي / ت . 2
١٠٣٣ هـ)٣)

بكتب . ٣ ج�ئز  غري  العلم  اأن  على  ١١٨٨هـ   ت  ال�سف�ريني/  العالمة  جواب 
الفقه الأنه� حمدثة. )٤)

بن . ٤ اأبي احل�سن علي  الدين   ال�سيخ عالء  ت�ليف  العمل ب�خلطوط  م�س�ألة 
اأبي بكر بن ابراهيم ابن مفلح احلنبلي/ت ٨٨2 هـ)5)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣١ ، املجلد ١٣،   (١(
الر�س�لة ١5٨ ، حتقيق د.عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١2،   (2(
الر�س�لة ١٤2 ، حتقيق: نظ�م  حممد يعقوبي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١4٣٠ ، املجلد ١2،   (٣(
الر�س�لة ١4٠ ، حتقيق: د. عبد ال�ست�ر اأبو غدة 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤27 ، املجلد ١٠،   (٤(
الر�س�لة ١١٩ ،  حتقيق الدكتور وليد بن حمد العلي

 ٩ املجلد   ،  ١٤27 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ١٠٣، حتقيق الدكتور عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل
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يو�سف . 5 املح��سن  ابي  الدين  العالمة جم�ل  ت�ليف  العق�ر  بيع  االختي�ر يف 
اأحمد ابن عبداله�دي العمري املقد�سي الدم�سقي احلنبلي  بن ح�سن بن 

/ ت ٩٠٩ هـ)١)

اإر�س�د احل�ئر اإلى علم الكب�ئر لالإم�م جم�ل الدين ابي املح��سن يو�سف . ٦
بن ح�سن ابن عبداله�دي املقد�سي/ ت ٩٠٩هـ)2)

تفريج الكروب يف تعزيل الدروب لالإم�م الزاهد عبد الرحمن بن اأبي بكر  . 7
بن داود احلنبلي/ ت ٨5٦ هـ)٣) 

الع�مل . ٨ لل�سيخ  االإرادات  منتهى  امل�ستقنع  زاد  فيه�  خ�لف  التي  امل�س�ئل 
احلنبلي احل�ئلي �سليم�ن بن عطية املزيني )ت١٣٦٣هـ) )٤)

تاسعا : الرسائل المتعلقة بالفقه المقارن :

وهي )7( ر�س�ئل حمققة على النحو االآتي :

بن . ١ حممد  للعالمة  الرج�ل  على  االإ�سب�ل  حترمي  يف  اال�ستدالل  ا�ستيف�ء 
اإ�سم�عيل االأمري ال�سنع�ين / ت ١١٨2 هـ)5) 

 ،٩ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤27  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ١٠٢ ، حتقيق الدكتور عبد الروؤوف بن حممد بن اأحمد الكم�يل 

 ،٦ املجلد   ،١٤2٤ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة 5٩ ، حتقيق د.وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي

، املجلد ٤،   ١٤22 االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٣(
الر�س�لة ٣5، اعتنى به حممد بن ن��سر العجمي 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، املجلد١5،)2)،   (٤(
الر�س�لة٢٠١، اعتنى به� ح�س�ن بن اإبراهيم بن عبد الرحمن الرويع�ن

، املجلد ٤،   ١٤22 االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (5(
الر�س�لة ٤١ ، حتقيق عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

بن . 2 حممد  للعالمة  الأبيك  وم�لك  اأنت   : حديث  �سرح  يف  لطيفة  ر�س�لة 
اإ�سم�عيل االأمري ال�سنع�ين/ ت ١١٨2 هـ)١)

النفح امل�سكي يف عمرة املكي لل�سيخ ح�سن بن علي العجيمي احلنفي املكي . ٣
)ت ١١١٣هـ) )2)

بن . ٤ مرعي  العالمة  لالإم�م  واحلرير  الذهب  ا�ستعم�ل  يف  املنري  ال�سراج 
يو�سف بن اأبي بكر الكرمي احلنبلي )ت١٠٣٣هـ) )٣)

بغية الطلب يف ت�سليح االأ�سن�ن وتلبي�سه� ب�لذهب للع�مل ال�سيخ حممد بن . 5
حممد بن حممد اخل�جني البو�سنوي )ت١٣٦5هـ) )٤)

العف�ف عن و�سع اليد على ال�سدر ح�ل الطواف للعالمة ال�سيخ علي بن . ٦
�سلط�ن حممد الق�ري )ت١٠١4هـ) )5)

الفي�ض املبني يف حترير ال�س�ع عند املجتهدين مبكي�ل البلد االأمني لل�سيخ . 7
حممد ق�ئم بن �س�لح ال�سندي )ت١١57هـ) )٦)

 ،٣ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤2١  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة 2٨ ، اعتنى به م�س�عد �س�مل العبد اجل�بر 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2، املجلد١٤،)2)،   (2(
الر�س�لة ١٨٠،ُعني به� را�سد بن ع�مر بن عبد اهلل الغفيلي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣2، املجلد١٤،)2)،   (٣(
الر�س�لة ١٨١، حتقيق د.عبد الروؤوف بن حممد بن اأحمد الكم�يل

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2، املجلد١٤،)2)،   (٤(
الر�س�لة١٨2،حتقيق د.عبد الروؤوف بن حممد بن اأحمد الكم�يل

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، املجلد١5،)١)،   (5(
الر�س�لة ١٩٦، حتقيق يو�سف بن حممد مروان االأوزبكي املقد�سي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٤، املجلد١٦،)2)،   (٦(
الر�س�لة 22١،عني به را�سد بن ع�مر بن عبد اهلل الغفيلي 
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عاشرا : الرسائل المتعلقة بأصول الفقه والقواعد 
الفقهية :

وهي )5( ر�س�ئل حمققة على النحو االآتي :

ت�سحيذ االأفه�م يف اإطالق�ت االأمر والنهي واال�ستفه�م ل�سيخ عبداهلل بن . ١
زيد املغربي الزبيدي اليم�ين/ت ١٣٨٩ هـ)١)

مق�م الر�س�د بني التقليد واالجته�د للعالمة ال�سيخ في�سل بن عبد العزيز . 2
اآل مب�رك النجدي )ت ١٣7٦هـ) )2)

التف�و�ض يف التن�ق�ض للعالمة حممود بن حممد ن�سيب احلمزاوي مفتي . ٣
الدي�ر ال�س�مية )ت١٣٠5هـ) )٣)

اليهود . ٤ مغت�سالت  ر�س�لة يف وجوب هدم  املط�بل  تعطيل  الوابل يف  اخلري 
يف القد�ض ال�سريف للعالمة مفتي احلنفية يف القد�ض ال�سريف حممد بن 
حممد الت�فالتي املغربي )ت١١٩١هـ( ويليه� فتوى يف وجوب منع اليهود 
من ال�سالة عند ح�ئط الرباق خل�متة علم�ء اآل قدوم احلن�بلة يو�سف بن 

عبد اهلل القدومي الن�بل�سي )ت١٣5١هـ) )٤)

 ٦ املجلد  احلرام١٤2٤،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ٦٠ ، حتقيق املهدي حممد احلرازي  

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2، املجلد١٤،)2)،   (2(
الر�س�لة١٨٤،اعتنى به وعلق عليه حممد بن يو�سف اجلوراين الع�سقالين

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٣،املجلد١5،)2)،   (٣(
الر�س�لة١٩7،حتقيق حممد خري رم�س�ن يو�سف 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٣، املجلد١5،)2)،   (٤(
الر�س�لة١٩٩، حتقيق حممد خ�لد كالب 
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

حتفة الطالب يف م�ستثني�ت »كل م� ك�ن اأكرث يف العمل فهو اأكرث يف الثواب« . 5
ال�س�فعي  الغزي  الدين  بدر  بن  حممد  الدين  جنم  العالمة  للمحدث 

الدم�سقي )ت١٠٦١هـ) )١)

الحادي عشر: الرسائل المتعلقة بالزهد والسلوك 
والرقائق :

وهي )١٤( ر�س�لة حمققة على النحو االآتي :

زكري� . ١ الق��سي  االإ�سالم  �سيخ  ت�أليف  االأدعية  اأحك�م  االأزهية يف  تلخي�ض 
االأن�س�ري ال�س�فعي / ت ٩2٦ هـ)2)

اإ�سم�عيل بن عمر . 2 الفداء  اأبي  ت�أليف احل�فظ عم�د الدين  �سعب االإمي�ن 
بن كثري القر�سي /ت77٤ هـ)٣)

وهو . ٣ والوظ�ئف،  املن��سب  واأ�سح�ب  للق�س�ة  امليلق  ابن  الق��سي  و�سية 
/ت  ال�س�فعي  املليق  بن  حممد  بن  الدين  ن��سر  اهلل  عبد  اأبي  الق��سي 

7٩7  هـ)٤)

ر�س�لة يف بر الوالدين لالإم�م  الق��سي تقي الدين ال�ُسبكي / ت 57٦  هـ)5) . ٤

١٤2٤،املجلد٦،  احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة5٦، حتقيق د. عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل

، املجلد 7،   ١٤25 االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (2(
الر�س�لة 7٣ حتقيق الدكتور عبد الروؤوف بن حممد بن اأحمد الكم�يل

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤25 ،  املجلد 7،   (٣(
الر�س�لة ٦٩،حتقيق وتعليق د.وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي

، املجلد ٤،   ١٤22 االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٤(
الر�س�لة ٤5، قراأه� وعلق عليه� جم�ل عزون

، املجلد ٤،   ١٤22 االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (5(
الر�س�لة ٤٣ ، اعتنى به نظ�م �س�لح حممد يعقوبي
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مدخل اأهل الفقه والل�س�ن اإلى ميدان املحبة والعرف�ن لالإم�م عم�د الدين . 5
اأبي العب��ض اأحمد بن اإبراهيم الوا�سطي ال�سهري ب�بن �سيخ احلزامني)١)

الدين . ٦ جم�ل  حممد  العالمة  لل�سيخ  اهلل  يف  احلب  يف  الت�س�رع  ثمرة 
الق��سمي / ت١٣٣2 هـ )2)

�سر اال�ستغف�ر عقب ال�سلوات لل�سيخ العالمة حممد جم�ل الدين الق��سمي . 7
/ ت١٣٣2 هـ )٣)

الد�سوقي . ٨ �سبط  اأحمد  بن  ح�سن  لل�سيخ  �سريفة  ون�سيحة  لطيفة  نبذة 
الدم�سقي ال�س�فعي / ١2٤١- ١٣٠٦ هـ)٤)

الوا�سطي . ٩ غرباهيم  بن  اأحمد  الزاهد  لالإم�م  االأولي�ء  طريق  مفت�ح 
الدم�سقي احلنبلي املعروف ب�بن �سيخ احلزاميني/ ت 7١١ هـ)5)

مفت�ح الطريق اإلى �سلوك التحقيق لالإم�م الزاهد الن��سك والع�مل الع�بد . ١٠
املعروف  الوا�سطي  اإبراهيم  بن  اأحمد  العب��ض  اأبي  الدين  عم�د  ال�س�لك 

ب�بن �سيخ احلّزامّيني )ت7١١هـ) )٦)

، املجلد ٤،   ١٤22 االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (١(
الر�س�لة ٣٩ ،حتقيق وتعليق وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي

، املجلد 2،  االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٢٠  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (2(
الر�س�لة ٩ ، حتقيق وتعليق حممد بن ن��سر العجمي

، املجلد 2،  االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٢٠  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٣(
الر�س�لة ٨ ، حتقيق وتعليق حممد بن ن��سر العجمي

 ،١ املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤١٩  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة 2 ، بعن�ية وحتقيق ال�سيخ حممد بن ن��سر العجمي 

١٤2٤، املجلد ١،  االأواخر ب�مل�سجد احلرام   الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (5(
الر�س�لة ١ ، اعتنى به وتعليق حممد بن ن��سر العجمي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام  ١٤٣2،املجلد١٤،)2  (٦(
(،الر�س�لة١7٦،حتقيق وتعليق د.وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

الن��سك . ١١ الزاهد  لالإم�م  الع�ملني  لرب  االأن�ض  وب�ب  املحبني  طريق  مفت�ح 
اإبراهيم  بن  اأحمد  العب��ض  اأبي  الدين  عم�د  ال�س�لك  الع�بد  والع�مل 

الوا�سطي املعروف ب�بن �سيخ احلّزامّيني )ت7١١هـ)  )١)

ال�سر امل�سون والعلم املخزون فيه لوائح من املحبة و�سوؤون لالإم�م الزاهد . ١2
عم�د الدين اأبي العب��ض اأحمد بن اإبراهيم الوا�سطي املعروف ب�بن �سيخ 

احلزاميني )ت7١١هـ) )2)

ميزان احلق وال�سالل يف تف�سيل اأحوال النجب�ء واالأبدال لالإم�م الزاهد . ١٣
عم�د الدين اأبي العب��ض اأحمد بن اإبراهيم الوا�سطي املعروف ب�بن �سيخ 

احلزاميني )ت7١١هـ) )٣)

ميزان ال�سيوخ لالإم�م الزاهد عم�د الدين اأبي العب��ض اأحمد بن اإبراهيم . ١٤
الوا�سطي املعروف ب�بن �سيخ احلزاميني )ت7١١هـ) )٤)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2،املجلد١٤،)2)  (١(
،الر�س�لة١77،حتقيق وتعليق د.وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٣،املجلد١5،)2،ا  (2(
لر�س�لة٢٠٣،حتقيق د. وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي 

احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
١٤٣٣،املجلد١5،)2(،الر�س�لة٢٠4، حتقيق د. وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٣،املجلد١5،)2)،   (٤(
الر�س�لة٢٠5، حتقيق د. وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي 
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الثاني عشر: الرسائل المتعلقة باألخالق واآلداب 
الشرعية :

وهي )١7( ر�س�لة حمققة على النحو االآتي :

ر�س�لٌة يف ري��سة ال�سبي�ن وتعليمهم وت�أديبهم  ل�سيخ اجل�مع االأزهر �سم�ض . ١
الدين حممد بن حممد االأنب�بي / ت ١٣١٣ هـ)١)

اآداب الدار�ض واملدار�ض ت�أليف حممد جم�ل الدين الق��سمي / ت ١٣٣2  هـ)2). 2

حتفة الن�س�ك بنظم متعلق�ت ال�سواك نظم العالمة ال�سيد  اأبي بكر بن اأحمد . ٣
بن ابي الق��سم االأهدل اليمني / ت ١٠٢5 هـ)٣) 

�سوب الغم�مة يف اإر�س�ل طرف العم�مة لالإم�م كم�ل الدين حممد بن اأبي . ٤
�سريف املقد�سي ال�س�فعي/ت ٩٠5 هـ)٤)

و�سية تقي الدين ال�ُسبكي / 75٦ هـ لولده حممد)5) . 5

القول املعروف يف ف�سل املعروف لالإم�م مرعي بن يو�سف الكرمي املقد�سي . ٦
احلنبلي / ت ١٠٣٣ هـ)٦) 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣١ ، املجلد ١٣،   (١(
الر�س�لة ١٦٣ ، حتقيق: د. الوليد بن حممد العلّي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١4٣٠ ، املجلد ١2،   (2(
الر�س�لة ١٤٩ ،حتقيق: حممد بن ن��سر العجمي 

 ،٨ املجلد   ،١٤2٦ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة ٨٤ ، حتقيق وتعليق الدكتور عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل

، املجلد ٦،   ١٤2٤ االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٤(
الر�س�لة ٦٤، حتقيق د.عبد الروؤوف بن حممد الكم�يل

، املجلد 2،  االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٢٠  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (5(
الر�س�لة ٢٠ ، اعتنى به نظ�م حممد �س�لح يعقوبي

 ،2 املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١4٢٠  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٦(
الر�س�لة ١٩ ، حتقيق حممد اأبوبكر عبد اهلل ب�ديب 
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

اإخال�ض الوداد يف �سدق امليع�د لالإم�م مرعي بن يو�سف الكرمي املقد�سي . 7
/ ت ١٠٣٣ هـ)١)  

فتح الرحيم ال�سمد بحكم �سحبة الن�س�ء واالأمرد لل�سيخ اأحمد بن اأحمد بن . ٨
حممد ال�سج�عي )ت١١٩7هـ) )2)

ال�سيوطي . ٩ بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  للح�فظ  االأظف�ر  قلم  عن  االإ�سف�ر 
)ت٩١١هـ) )٣)

الظفر بقلم الظفر للح�فظ عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي )ت٩١١هـ) )٤). ١٠

الدين . ١١ عم�د  الزاهد  لالإم�م  االأبرار  للعلم�ء  االأنوار  بلوامع  االأ�سرار  تلقيح 
احلزاميني  �سيخ  ب�بن  املعروف  الوا�سطي  اإبراهيم  بن  اأحمد  العب��ض  اأبي 

)ت7١١هـ) )5)

الزاهد . ١2 لالإم�م  االأكي��ض  االأذكي�ء  �سلوك  االأنف��ض يف  وعم�رة  القلوب  حي�ة 
�سيخ  ب�بن  املعروف  الوا�سطي  اإبراهيم  بن  اأحمد  العب��ض  اأبي  الدين  عم�د 

احلزاميني )ت7١١هـ) )٦)

، املجلد 2،  االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٢٠  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (١(
الر�س�لة ١7 ،  حتقيق خ�لد بن العريي مدرك

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣2،املجلد١٤،)2)  (2(
،الر�س�لة١٨٣،حتقيق را�سد بن ع�مر بن عبد اهلل الغفيلي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٤،املجلد١٦،)١)،   (٣(
الر�س�لة2١7، حتقيق اأبي جعفر جم�ل بن عبد ال�سالم الهجر�سي 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤، املجلد١٦،)١)،   (٤(
الر�س�لة2١٨، حتقيق اأبي جعفر جم�ل بن عبد ال�سالم الهجر�سي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤،املجلد١٦،)2)  (5(
،الر�س�لة22٤،حتقيق د.وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٤، املجلد١٦،)2)،   (٦(
الر�س�لة225، حتقيق د.وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي 
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عمدة الطالب من موؤمني اأهل الكت�ب امل�ست�قني اإلى ذوق االأحب�ب، الراغبني . ١٣
الدين  عم�د  الزاهد  لالإم�م  واالألب�ب  ال�سرائر  يف  االإ�سالم  دين  ر�سوخ  يف 
احلزاميني  �سيخ  ب�بن  املعروف  الوا�سطي  اإبراهيم  بن  اأحمد  العب��ض  اأبي 

)ت7١١هـ) )١)

ب�سط اليدين الإكرام االأبوين للف��سل النحرير مولوي حممد غوث بن ن��سر . ١٤
الدين حممد )ت١2٣٨هـ) )2)

تفريج االأحزان بعون املن�ن تخمي�ض ن�سيحة االإخوان لل�سيخ يحيى بن حممد . ١5
بن اأحمد الكم�يل )ت١٤2٤هـ) )٣)

يعقوب . ١٦ بن  حممد  بن  املح�سن  عبد  ال�سيخ  االأديب  نظم  البحرين  المية 
ال�سح�ف املحرقي البحريني ثم املكي )ت١٣5٠هـ) )٤)

�سفة املوؤمن واملوؤمنة للع�مل الزاهد الواعظ اأبي الفي�ض ثوب�ن بن اإبراهيم . ١7
االإخميمي املعروف بـ)ذي النون امل�سري( )ت2٤5هـ) )5)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤، املجلد١٦،)2)،   (١(
الر�س�لة22٦، حتقيق د.وليد بن حممد بن عبد اهلل العلي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٤،املجلد١٦،)2)،   (2(
الر�س�لة227، حتقيق ال�سيد عبد اهلل احل�سني 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣٤،املجلد١٦،)2)،   (٣(
الر�س�لة22٩،حتقيق د.عبد الروؤوف بن حممد بن اأحمد الكم�يل 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤،املجلد١٦،)2)  (٤(
،الر�س�لة٢٣٠،حتقيق د. ال�سيد حممد رفيق احل�سيني

املجلد٤،   ،١٤22 احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة٣٤، اعتنى به رمزي �سعد الدين بريوتية



2٤١

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

الثالث عشر: الرسائل المتعلقة بالتأريخ والطبقات 
والتراجم :

وهي )٦( ر�س�ئل حمققة على النحو االآتي :

ال�س�فعي . ١ االإ�سنوي  احل�سن  بن  الرحيم  عبد  الدين  جم�ل  االإم�م  ترجمة 
للح�فظ عبد الرحيم بن احل�سني العراقي / ت ٨٠٦ هـ )١)

بغية الراوي يف ترجمة النواوي ت�أليف حممد بن حممد ابن اإم�م الك�ملية . 2
/ ت ٨7٤ هـ)2)

مرت�سى . ٣ حممد  للعالمة  العواتك  عن  االإف�س�ح  يف  املدارك  اإي�س�ح 
البلكرامي الزبيدي احلنفي /ت ١٢٠5 هـ)٣)

)ت7١٩هـ(تخريج . ٤ املطعم  مع�يل  بن  الرحمن  عبد  بن  عي�سى  م�سيخة 
احل�فظ حممد بن اأحمد بن عثم�ن الذهبي )ت7٤٨هـ) )٤)

تراجم علم�ء االأمة من املحدثني خ��سة لالإم�م �سم�ض الدين اأبي املع�يل . 5
حممد بن عبد الرحمن بن زين الع�بدين الغزي )ت١١٦7هـ) )5)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣١ ، املجلد ١٣،   (١(
الر�س�لة ١57 ، حتقيق: عبد اهلل حممد الكندري

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١2،   (2(
الر�س�لة ١٤٦ ، حتقيق: د. عبد الروؤوف الكم�يل

، املجلد 2،  االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٢٠  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٣(
الر�س�لة ١٦ ، حتقيق وتعليق م�س�عد �س�مل العبد اجل�در.

املجلد١5،  احلرام١٤٣٣،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
)١(، الر�س�لة١٩٠، بعن�ية حممد زي�د بن عمر التكلة 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤، املجلد١٦،)2)،   (5(
الر�س�لة22٨، حتقيق عبد اهلل الكندري



2٤2

ن�سر األوية الت�سريف ب�الإعالم والتعريف مبن له والية عم�رة م� �سقط من . ٦
البيت ال�سريف لل�سيخ حممد ابن عالن البكري ال�سديقي املكي ال�س�فعي 

)ت١٠5٧هـ) )١)

الرابع عشر: الرسائل المتعلقة بالسيرة والشمائل 
النبوية :

وهي ر�س�لت�ن حمققت�ن على النحو االآتي :

اأبي . ١ املحدث  العالمة  نظم  ال�سريفة  البعثة  ح�دث�ت  يف  اللطيفة  التحفة 
حممد عبد الرحمن بن علي الديبع ال�سيب�ين اليم�ين / ت ٩٤٤هـ)2)

بن . 2 حممد  الدين  �سم�ض  للح�فظ  ه�س�م  ابن  �سرية  ختم  يف   االإمل�م 
عبد الرحمن  ال�سخ�وي/ ت ٩٠٢ هـ)٣)

الخامس عشر: الرسائل المتعلقة بالجغرافيا 
والرحالت :

وهي ر�س�لة واحدة حمققة على النحو االآتي :

ر�س�لة يف اأ�سم�ء مكة امل�سرفة ت�أليف  ال�سيخ املحقق ذي الت�س�نيف اأحمد . ١
بن اأحمد بن حممد ال�سج�عي /ت١١٩7 هـ)٤)

احلرام١٤2١،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
املجلد٣،الر�س�لة2٤، اعتنى به حممد اأبو بكر عبد اهلل ب�ذيب 

، املجلد ٨،   ١٤2٦ االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (2(
الر�س�لة  ٨٣ ، حتقيق وتعليق الدكتور عبد الروؤوف بن حممد  الكم�يل

 ،٦ املجلد   ،١٤2٤ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٣(
الر�س�لة 55، حتقيق احل�سني بن حممد احلدادي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤25 ،  املجلد 7،   (٤(
الر�س�لة ٦٨، عني به� را�سد بن ع�مر بن عبد اهلل الغفيلي



2٤٣

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

السادس عشر: الرسائل المتعلقة باللغة والبالغة 
واألدب والنحو والصرف :

وهي )٦( ر�س�ئل حمققة على النحو االآتي :

بن . ١ احلي  عبد  العالمة  ال�سيخ  ت�ليف  قطرب  مثلث�ت  �سرح  يف  منظومة 
اأحمد بن العم�د احلنبلي/ ت ١٠٨٩ هـ)١)

العطر الوردي يف تخمي�ض المية ابن الوردي نظم الق��سي االأديب حممد . 2
بن عبد اللطيف اآل حممود البحريني )ت١٣٩٠هـ) )2)

منظومة من�زل القمر للعالمة الفلكي خليفة بن حمد النبه�ين البحريني . ٣
لل�سيد  القمر  من�زل  على  الثمر  جمع  تعليق�ت  مع  )ت١٣55هـ(  املكي 

حم�سن بن علي امل�س�وي احل�سيني)٣)

القواعد املليحة يف فن النحو نظم ال�سيخ العالمة حممد �س�لح العب��سي . ٤
ال�س�فعي البحريني / ت ١٤١2 هـ)٤)

قطع اللج�ج يف االإج�ج الأحمد بن اأحمد احللواين اخلليجي )ت١٣٠٨هـ) )5). 5

، املجلد ٩،   ١٤27 االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (١(
الر�س�لة ٩٨ ، حتقيق وليد عبد اهلل املني�ض

 ،١٤٣٣ احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
املجلد١5،)2(،الر�س�لة٢٠٦، حتقيق ال�سيد حممد رفيق احل�سيني

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣، جملد١5،)2)،   (٣(
الر�س�لة٢٠٧،حتقيق ال�سيد حممد رفيق احل�سيني

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣١ ، املجلد ١٣،    (٤(
الر�س�لة ١٦2 ، حتقيق: حممد رفيق احل�سيني

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣2، املجلد١٤،)2)،   (5(
الر�س�لة١٨7، حتقيق حممد خري رم�س�ن يو�سف 



2٤٤

بن . ٦ علي  بن  اهلل  عبد  االأديب  ال�س�عر  لل�سيخ  املبنية  احلروف  اأرجوزة يف 
جرب بن زايد البحريني )ت١٩٤5م( )١)

السابع عشر: الرسائل المتعلقة باإلثبات 
والفهارس واإلجازات :

وهي )١٤( ر�س�ئل حمققة على النحو االآتي :

اإج�زت�ن ملحّدث حلب ال�سهب�ء ال�سيخ حممد راغب الطب�خ / ت ١٣٨٩  هـ)2). ١

وف�تهم . 2 وت�ريخ  ح�لهم  وذكر  املهدي   ابن  ال�سريف  �سيوخ  ذكر  فيه  جزء 
وخمت�ر حديثهم وغري ذلك ، حممد بن العب��ض ابن املهدي / ت ٤٤٤  هـ)٣)

جمموع فيه اإج�زات من عالمة اجلزائر اأبي عبد اهلل حممد بن حممود . ٣
االأزميلتي اجلزائري احلنفي ال�سهري ب�بن العت�بي االأثري / ت١2٦7 هـ)٤)

ثبت ال�سيخ نعم�ن االآلو�سي البغدادي، ومعه اإج�زته للعالمة جم�ل الدين . ٤
الق��سمي الدم�سقي ، ور�س�لة منه للعالمة اإ�سح�ق اآل ال�سيخ النجدي/ ت 

١٣١7 هـ)5)

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٤،املجلد١٦،)2)،   (١(
الر�س�لة2٣2، حتقيق اأحمد بن عبد اهلل ر�ستم

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١4٣٠ ، املجلد ١2،   (2(
الر�س�لة ١٤٨ ، اعتن�ء: حممد بن اإبراهيم احل�سني 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٣٠ ، املجلد ١2،   (٣(
الر�س�لة ١٤5 ، حتقيق: عبد اهلل حممد الكندري

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤27 ، املجلد ١٠،   (٤(
الر�س�لة ١١5، بعن�ية حممد زي�د بن عمر الّتكلة

 ،٩ املجلد   ،١٤27 ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (5(
الر�س�لة ١٠٩، بعن�ية حممد زي�د بن عمر التكلة



2٤5

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

القرع�وي . 5 اإج�زة  وب�آخره�   ، القر�سي  اهلل  اأحمد  املحدث  ال�سيخ  اإج�زة 
لل�سيخ ح�فظ احلكمي)١)

املعروف . ٦ املكي  اأحمد احلنفي  الدين  بن عالء  الدين حممد  القطب  ثبت 
ب�لقطب النهروايل / ت ٩٩٠هـ )2)

اإج�زة العالمة ال�سيخ حممد اأبي الق��سم البن�ر�سي / ت ١٣٦٩ هـ للعالمة . 7
حممد بن عبد اللطيف اآل ال�سيخ ١٣٦7 هـ)٣)

اإج�زة العالمة �سعد بن حمد بن عتيق / ت ١٣٤٩ للعالمة حممد بن عبد . ٨
اللطيف اآل ال�سيخ/ ت )٤)١٣٦7

�س�مل . ٩ اأبي  الع�مل  للح�فظ  وولده،  ال�سالوي  �سعيد  الأبي  ال�سمني  اإج�زة 
امل�لكي  االإ�سكندري  الداري  التميمي  ال�سمني  بن ح�سن  حممد بن حممد 

/ ت ٨2١ هـ)5)

 ،٩ املجلد  احلرام١٤27،  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة ١٠٨، حتقيق عبد اهلل بن اأحمد بن عبد اهلل التوم 

١٤27، املجلد ٩،  االأواخر ب�مل�سجد احلرام   الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (2(
الر�س�لة ١٠٧ ، حققه وعلق عليه العربي الف�يز الفري�طي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤2٦ ، املجلد  ٨،   (٣(
الر�س�لة ٩٣ ، حتقيق بدر بن علي بن ط�مي العتيبي

املجلد٨،   ،  ١٤2٦ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (٤(
الر�س�لة ٩2، حتقيق بدر بن علي بن ط�مي العتيبي

، املجلد 7،   ١٤25 االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (5(
الر�س�لة ٨٠، درا�سة وحتقيق احل�سني بن حممد احلدادي



2٤٦

اإج�زت�ن للمحدث العالمة �سعد بن حمد بن عتيق النجدي ، اإج�زته لل�سيخ . ١٠
لل�سيخ عبد اهلل بن  واإج�زته   ، الوه�ب  العزيز بن عبد اهلل بن عبد  عبد 

عبد العزيز العنقري  رحمهم اهلل)١)

م�سيخة االإم�م اأبي حف�ض عمر بن احل�سن بن مزيد بن املراغي احللبي . ١١
تخريج احل�فظ �سدر الدين �سليم�ن بن يو�سف الي��سويف املقد�سي)2)

اإج�زة ال�سيخ العالمة عبداللطيف بن عبدالرحمن اآل ال�سيخ لل�سيخ اأحمد . ١2
بن عي�سى النجدي وال�سيخ را�سد بن عي�سى امل�لكي البحريني)٣). 

الدم�سقي . ١٣ احللبي  �سعيد  حممد  ال�سيخ  امل�سند  الفقيه  العالمة  اإج�زة 
)ت١25٩هـ( لولده العالمة عبد اهلل احللبي الدم�سقي )ت١2٨٦هـ( تخريج 

العالمة ال�سيخ عبد الغني الغنيمي امليداين الدم�سقي )ت١2٩٨هـ) )٤)

لعالمة . ١٤ عي�سى  بن  اإبراهيم  جند  وموؤرخ  الق��سي  �س�لح  ال�سيخ  اإج�زة 
الق�سيم عبد الرحمن ال�سعدي)5)

 ،7 املجلد   ، ب�مل�سجد احلرام١٤25  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (١(
الر�س�لة 7٩ ، اعتنى حممد زي�د بن عمر التكلة 

 ،5 املجلد   ،١٤2٣ ب�مل�سجد احلرام  االأواخر  الع�سر  لق�ء  �سل�سلة  بريوت،  االإ�سالمية  الب�س�ئر  دار   : انظر   (2(
الر�س�لة 52 ، حتقيق عبد اللطيف بن حممد اجليالين

، املجلد ٣،   ١٤2١ االأواخر ب�مل�سجد احلرام  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٣(
الر�س�لة 27 ، اعتنى به حممد بن ن��سر العجمي

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣2، املجلد١٤،)١)،   (٤(
الر�س�لة١7٤، حتقيق عمر بن موفق الن�سوق�ين 

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١٤٣٣،املجلد١5،)١)،   (5(
الر�س�لة١٩٣، حتقيق حممد بن ن��سر العجمي
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الثامن عشر: الرسائل المتعلقة بالطب وبغيره :
وهي ر�س�لت�ن حمققت�ن على النحو االآتي :

االأطب�ء والداعون بدفع �سر الط�عون لالإم�م مرعي بن يو�سف . ١ م� يفعله 
الكرمي املقد�سي / ١٠٣٣ هـ )٦)

حالوة الرز يف حل اللغز، الأحمد بن اأحمد احللواين اخلليجي )ت١٣٠٨هـ)  )7) . 2

المبحث السابع 

تقويم لقاء العشر األواخر 

�سبق  كم�  الع�سر  لق�ء  يف  املحققة  الر�س�ئل  اأ�سم�ء  عن�وين  �سرد  خالل  من 
بي�نه، لوحظ على الق�ئمني على اللق�ء م� يلي:

العلوم  يف  املتخ�س�سة  الر�س�ئل  بتحقيق  الع�سر  لق�ء  اأ�سح�ب  اعتن�ء   : اأوال 
ال�سرعية ب�سفة ع�مة وال ين�زع يف هذا من�زع، وال �سيم� م� ك�ن خ��س� ب�مل�سجد 

احلرام . 

ونحوه�،  والفقه  وعلومه  ب�حلديث  املتعّلقة  الر�س�ئل  كرثة  هذا  على  والدليل 
بخالف الر�س�ئل املتعّلقة ب�لعلوم اللغوية التي مل تظفر من هذا العدد اله�ئل من 
ن�سبة  اإذ ميثل  ر�س�ئل فقط، وهذا عدد �سئيل جدا،  بـ)٦(  اإال  الر�س�ئل)2٣٣( 

)2.5( ب�ملئة ! .

بع�سهم  على  يالحظ  اإذ  ب�ل�سوية،  بينهم  الر�س�ئل  حتقيق  توزيع  عدم   : ث�ني� 
االإكث�ر من حتقيق الر�س�ئل ك�ل�سيخ العجمي وال�سيخ نظ�م يعقوبي .

، املجلد 2،  االأواخر ب�مل�سجد احلرام ١4٢٠  الع�سر  االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء  الب�س�ئر  : دار  انظر   (٦(
الر�س�لة ١٨ ، حتقيق خ�لد العربي مدرك

انظر : دار الب�س�ئر االإ�سالمية بريوت، �سل�سلة لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام١٤٣2، املجلد١٤،)2)،   (7(
الر�س�لة١٨٦، حتقيق حممد خري رم�س�ن يو�سف 



2٤٨

جمع  على  ال�سديد  وحر�سهم  االأف��سل  هوؤالء  اعتن�ء  اإلى  يرجع  ذلك  ولعل 
املخطوط�ت من اأم�كن �ستى، وبذل الغ�يل والنفي�ض للح�سول عليه�، فهم اأولى 

اإذن بتحقيق هذه الر�س�ئل من غريهم .

ث�لث� : تف�وت اأ�سح�ب اللق�ء يف التحقيق، واإن ح�ول بع�سهم كم� �سبق اأن يخلي 
م�سوؤول  وحمقق  ب�حث  )كّل   : بقوله  منّبه�  اللق�ء  هذا  على  الق�ئمني  م�سوؤولية 
عن عمله وجهده، وم� قد يعرتيه من نق�ض اأو خط�أ، ولي�ض لن� اإال التن�سيق بني 

البحوث ومت�بعة و�سوله�، لذا لزم التنبيه( )١)

ح �سبب التف�وت يف التحقيق بني الب�حثني، وتنّوع األف�ظهم  وهذا التنبيه يو�سّ
اأخرى  ت�رة  اأواالعتن�ء  التعليق  اأو  ت�رة  التحقيق  لفظة  ا�ستعم�ل  يف  وعب�راتهم 

ونحو ذلك ...

لذا، مل ي�سر املحققون على طريقة واحدة يف التحقيق، مم� اأّدى اإلى اختالف 
معي�ر التحقيق عندهم.

ولو ك�ن هن�ك جلنة من الق�ئمني على هذا اللق�ء ملراجعة عمل املحققني لهذه 
مق�ربة  اإلى  مدع�ة  ذلك  لك�ن  ذلك،  ونحو  فيه�  والزلل  اخللل  و�سد  الر�س�ئل، 

عملهم من الكم�ل ب�إذن اهلل .

ت�أريخ الر�س�ئل املخطوطة، فتجدهم ي�سمون  اللق�ء يف  اأ�سح�ب  : تو�ّسع  رابع� 
م� ُقرب عهُدن� به خمطوطة !

ت�أليف  من  هي  التي  واجلمع،  الق�سر  ب�أخب�ر  ال�سمع  ت�سنيف   : ر�س�لة  مثل 
العالمة يو�سف بن حممد البط�ح االأهدل ال�س�فعي املتوفى �سنة ١٤2٦ هـ !!!

املجلد اخل�م�ض من لق�ء الع�سر �سـ)٨(، وكذلك بقية املجلدات االأخرى   (١(
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المبحث الثامن 

اإلفادة من لقاء العشر األواخر في مجال اللغة العربية 

عظمى  اأهمية  له  والق�سرية  ال�سغرية  الر�س�ئل  هذه  حتقيق  على  اإالإقب�ل  اإّن 
وف�ئدة كربى، وال �سيم� يف جم�ل اللغة العربية نظًرا لقّلة الر�س�ئل املحققة فيه� 

مق�رنة بغريه� يف لق�ء الع�سر االأواخر كم� �سبق بي�نه واإي�س�حه .

اإخراج  اأهمية  على  قبُل  من  اهلل  رحمه  ه�رون  ال�سالم  عبد  االأ�ست�ذ  نّبه  وقد 
هذه الر�س�ئل ال�سغرية واإن قّل ان�سراف الن��سرين واملحققني عنه� يف الغ�لب، 
اأغلب م� تتجه  يقول رحمه اهلل : )وقد راأيُت هّمة الن��سرين املحققني تتجه يف 
اإلى املخطوط�ت ذات ال�سهرة الظ�هرة، واإلى م� جّل مقداره من كتب ال�سلف، 
م�  يروقهم  الن��ض  ك�ن  وقدمي�  ال�سغرية.  الر�س�ئل  هذه  االأمر  اأكرث  ُمغفلني يف 
ميالأ اأب�س�رهم، وم� يروعهم بج�س�مته وِعظمه، ورّب اأ�سد َمزير يف اأثواب رجل 

نحيف !( )١) .

حتقيقه�  يف  ال�سبق  ق�سب  العربية  اللغة  جم�ل  يف  الق�سرية  للر�س�ئل  وك�ن 
ون�سره� على لق�ء الع�سر اإال اأّن هذا التحقيق ك�ن عمال فردي� ال جم�عي�، فم�ت 

مبوت �س�حبه اأو قّل وندر .

ومن ذلك مثال م� ق�م به :

فيه: . ١ ق�ل  املخطوط�ت«  »نوادر  كت�به  يف  ه�رون  ال�سالم  عبد  االأ�ست�ذ 
ال�سغرية  الكتب  اأك�سف عن ط�ئفة من هذه  اأن  العزم على  )ف�سّح مني 
غط�ءه�، واأقدم منه� اإلى جمهرة الب�حثني م�دة ن�درة. واأن اجعل هذا يف 
اأربع  و�سيتكّون من كل  وال�سفح�ت.  االأرق�م  جمموع�ت متت�لية مت�سل�سلة 

نوادر املخطوط�ت )٨/١(.   (١(
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مل�  ع�م  بفهر�ض  تنتهي  �سفحة،  خم�سم�ئة  نحو  يف  يقع  جملد  جمموع�ت 
فيه� من الر�س�ئل()١)

الدكتور ح�مت �س�لح ال�س�من يف كت�به »ن�سو�ض حمققة يف اللغة والنحو«، . 2
قد  كنُت  والنحو،  اللغة  تراثية حمققة يف  ن�سو�ض  فهذه  )وبعد  فيه:  ق�ل 
هذه  على  احل�سول  ول�سعوبة  الر�سينة،  العلمية  املجالت  يف  ن�سرُته� 
املجالت لقدم العهد بن�سرته� االأولى، رغب اإيلَّ كثري من االإخوة الب�حثني 
اأن اأجمع هذه الن�سو�ض يف كت�ب واحد يكون يف متن�ول اليد . وقد لّبيت 

هذه الرغبة خدمة لرتاثن� املجيد ...( )2)

ال�سغرية . ٣ الر�س�ئل  بع�ض  اإخراج  يف  التواب  عبد  رم�س�ن  الدكتور 
االأعرابي  زي�د  بن  حممد  اهلل  عبد  الأبي  البئر«  »كت�ب  مثل:   مفردة 
ثعلب  يحيى  بن  اأحمد  العب��ض  الأبي  ال�سعر«  و »قواعد  2٣١هـ،)٣)  ت 

ت2٩١هـ)٤).

للعالمة . ٤ وحتقيق�ت«  لـ »بحوث  وجمعه  اإعداده  من  �سم�ض  عزيز  حممد 
عبدالعزيز امليمني يف جزاأين)5)

»بحوث . 5 كت�به  يف  املع�سومي  الكرمي  حمفوظ  اأبو  العالمة  االأ�ست�ذ 
اأكتبه�  اأن  يل  �سنح  �ستى،  ومق�الت  بحوث  )هذه   : فيه  ق�ل  وتنبيه�ت«، 
ب�للغة العربية على مواعيد خمتلفة، واتفق يل ن�سره� يف جمالت عديدة، 
املجمع  جملة  »منه�  وخ�رجه�  الهند  بالد  من  �س�درة  االأكرث  على  عربية 
العلمي العربي بدم�سق وهي تعرف االآن مبجلة اللغة العربية، وجملة ثق�فة 

نوادر املخطوط�ت )٨/١(.   (١(
ن�سو�ض حمققة يف اللغة والنحو)5(.   (2(

الن��سر، الهيئة امل�سرية الع�مة للت�أليف والن�سر ١٩٧٠م .   (٣(
الن��سر، مكتبة اخل�جني ١٩٦٦م .   (٤(

الن��سر، دار الغرب االإ�سالمي ١٩٩5م .   (5(
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الهند بدلهي »الهند« وجملة العرب لعالمة اجلزيرة ال�سيخ حمد اجل��سر 
ب�أوائل البحوث  ب�أ�سم�ئه� على الهوام�ض  التي تذكر  رحمه اهلل؛ واأخواته� 

كله�، اعرتاف� مبّنته� الوا�سعة على هذا الك�تب . 

لقلة  ال�س�دة،  القراء  اإلى  املجموعة  بتقدمي هذه  اأقوم  اأن  بو�سعي  ... وم� ك�ن 
االأ�سدق�ء  من  نفرا  له�  قي�ض  اهلل  ولكن  والن�سر؛  للطب�عة  الالزمة  الو�س�ئل 
الن�بهني، فبعثت على اقرتاحهم، بن�سخ م�سورة ملق�التي، اإلى طبيب نزيل جدة 
يعرفني وي�سمى الدكتور ظفري اأحمد حر�سه اهلل، فح�سلوا على هذه الن�سخ من 

لديه واعتنوا برتتيبه� وتقدميه� اإلى املولعني به�( )١)  

الدكتور حممد الدايل يف كت�به »احل�س�ئل يف علوم العربية وتراثه�«، ق�ل . ٦
فيه )وبعد؛ فبني يديك ح�س�ئل من رحلتي العلمية من بحوث ودرا�س�ت 
ومق�الت ور�س�ئل ون�سو�ض جمموعة يف علوم العربية وتراثه�، ُن�سرت يف 

جمالت علمية حمّكمة فيم� م�سى من الزم�ن حتى �سنة ٢٠٠١م . 

ورغب اإيّل بع�ض من اأعرف يف �سورية وغريه� من البالد العربية من االأ�س�تذة 
والب�حثني وطلبة العلم اأن اأجمعه� لتي�سري الوقوف عليه� واالنتف�ع به�( )2)

الدكتور حممود الطن�حي يف كت�به »يف اللغة واالأدب درا�س�ت وبحوث«)٣) . 7

اأو  املحّكمة،  العلمية  املجالت  املن�سورة يف  الق�سرية  الر�س�ئل  من  ذلك  وغري 
يف كت�ب �سم درا�س�ت مهداة اإلى اأحد العلم�ء، مثل: درا�س�ت عربية واإ�سالمية 
بلوغه  مبن��سبة  �س�كر  حممود  فهر  اأبي  الكبري  العربية  اأديب  اإلى  مهداة 

بحوث وتنبيه�ت)١/57(.   (١(
احل�س�ئل)١/5(.   (2(

الن��سر، دار الغرب االإ�سالمي٢٠٠٢م.   (٣(
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ال�سبعني)١)، وثمرات االمتن�ن درا�س�ت اأدبية ولغوية مهداة اإلى االأ�ست�ذ الدكتور 
ح�سني ن�س�ر مبن��سبة بلوغه اخل�م�سة وال�سبعني)2) .

فمن خالل م� �سبق يتبنّي اأّن اجلهود يف اإخراج الر�س�ئل اللغوية جهود فردية، 
موزعة ومفّرقة على املجالت العلمية ونحوه�، وقّلم� من اعتنى به� وجمعه� يف 

جملد واحد .

)لق�ء  جتربة  من  االإف�دة  العربية  ب�للغة  املخت�سني  على  نظري  يف  يتعنّي  لذا 
الع�سر(، وتاليف ال�سلبي�ت عندهم، وذلك على النحو االآتي :

فيه-على جمموعة من  و�سليع  التحقيق  تر�سيح م�سرف ع�م -م�هر يف  اأوال: 
املخت�سني ب�للغة العربية، املعتنني ب�لرتاث العربي ؛ للبحث عن الر�س�ئل اللغوية 
منه�  تبقى  م�  واإخراج  واالإ�سالمي،  العربي  الع�مل  يف  الكتب  دور  يف  املخطوطة 

مم� مل ُيحقق بعُد .

لق�ء  اأع�س�ء  اأحد  اأخربين  -كم�  غ�لب�  موجودة  املخطوطة  الر�س�ئل  وهذه 
الع�سر- يف املج�ميع، وغريه� .

املوا�سيع  خمتلفة  ق�سرية  خمطوطة  ر�س�ئل  عن  عب�رة  هي  واملج�ميع 
من  كثري  قدره�  يعرف  ال  الر�س�ئل  هذه  من  نف�ئ�ض  وفيه�   والعن�وين، 

الن��ض . 

وقد بداأ الق�ئمون على املخطوط�ت يف دور الكتب موؤخرا بفهر�سة املج�ميع اإال 
اأن هذه الفهر�سة لي�ست دقيقة ؛ لذا ال بد من ت�سفح املج�ميع ورقة ورقة للعثور 

على هذه الر�س�ئل املتعلقة ب�للغة العربية .  

ث�ني� : و�سع �سوابط دقيقة الإخراج هذه الر�س�ئل وحتقيقه�، وهي:

الن��سر، مكتبة اخل�جني،١٩٨2م.   (١(
الن��سر، مكتبة اخل�جني،٢٠٠٢م.   (2(
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اأن تكون الر�س�ئل من علم�ء القرن االأول الهجري اإلى القرن الث�ين ع�سر . ١
الهجري . 

اأال يزيد عدد لوح�ت الر�س�ئل عن ع�سر لوح�ت .. 2

اأن يكون لهذه الر�س�ئل قيمة علمية، يحدده� الق�ئمون على هذا امل�سروع.. ٣

ث�لث� : مت�بعة عمل املحققني لهذه الر�س�ئل ومراجعته جيدا من قبل املجموعة 
املخت�سة ب�لتحقيق التي ي�سرف عليه� اأحد املهرة يف التحقيق .

توّفر  ح�سب  واأوق�ته  االجتم�ع  مك�ن  العمل  هذا  على  امل�سرف  يحدد   : رابع� 
اهلل  عبد  امللك  مركز  يف  اللق�ء  يكون  اأن  ل  ويف�سّ وكرثته�،  املخطوطة  الر�س�ئل 
اأو يف اإحدى ق�ع�ت الفن�دق املخ�س�سة لالجتم�ع�ت للمركز، وال  يف الري��ض، 
ي�سلح اأن يكون االجتم�ع يف امل�سجد احلرام لكرثة املعتمرين والزوار فيه، ولعدم 

    . � اكتم�ل م�سروع امل�سجد احلرام اأي�سً

اأبح�ث  بجمع  العربية  اللغة  خلدمة  اهلل  عبد  امللك  مركز  ق�م  لو   : خ�م�س� 
لن�  خلرجت  جمموعة  وطب�عته�  الق�سرية  الر�س�ئل  بتحقيق  املتعلقة  الرتقية 
جملدات كثرية من هذه الر�س�ئل القّيمة، ولعم نفعه� طلبة العلم ب�سهولة وي�سر .

ويكون ذلك مبخط�بة املركز للج�مع�ت واأ�س�تذته� الإر�س�ل ن�سخة من اأبح�ثهم 
اإليه، وحّثهم على هذا االأمر وت�سجيعهم عليه .   

اإثر  يوم�  يتن�ق�سون  املخطوط�ت  علم�ء  )اإنَّ   : الطن�حي  د.حممود  يقول 
يوم، ب�ملوت الذي ال ُيرد، وب�ل�سوارف التي ال تدفع . وقد م�ت كثري من علم�ء 
وبع�سهم  واحتجن،  �سنَّ  فبع�سهم  الكثري،  ال�سيء  �سدورهم  ويف  املخطوط�ت 

تراخى وغّره طول االأمل .

ولهذا ف�إين اأدعو كل من اأنعم اهلل عليه ب�سيء من هذا العلم اأن ين�سره ويذيعه، 
ف�إّن املوت ال موعد له، وعلمه عند عالم الغيوب.



25٤

ثم اإّن من اأوجب الواجب�ت على ج�مع�تن� العربية اأن تعتني بهذا العلم، وجتعل 
له من ميزانيته� ن�سيب� مفرو�س�، واأن ت�ستثمر من بقي من خرباء هذا العلم، 
ينقطع  فال  امل�سرية،  وتكمل  الطريق  يف  مت�سي  جديدة،  اأجي�ل  عليهم  لتتخرج 
مدد هذا العلم الذي هو االأ�س��ض الكت�س�ف املغّيب من تراثن�، وت�أكيد الثقة مب� 

�سلم لن� منه، من عوادي الن��ض واالأي�م()١)

مق�الت العالمة الدكتور حممود الطن�حي ٣٩٨/١ .  (١(
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

الخاتمة 
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�س�حل�ت، وال�سالة وال�سالم على نبّين� حممد 

وعلى اآله و�سحبه ومن وااله، وبعد :

درا�سة  احلرام  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  لق�ء  درا�سة  تن�ول  البحث  هذا  ف�إن 
�سبق  العربية، م�  اللغة  توظيفه� يف خدمة  َثّم حم�ولة  وتقوميه�، ومن  لة،  مف�سّ

عر�سه وبي�نه.

هذا وقد تو�سل البحث اإلى عّدة نت�ئج ؛ اأهمه� :

تطوعي . ١ جم�عي  عمل  اأّول  احلرام «  ب�مل�سجد  االأواخر  الع�سر  » لق�ء  ُيعد 
منّظم ُيعنى ب�إخراج الر�س�ئل الق�سرية املخطوطة  .

اعتنى »اأ�سح�ب اللق�ء« ب�لر�س�ئل ال�سرعية واملتعلقة ب�حلرمني ال�سرفني . 2
عن�ية كربى بن�سبة »٩7.5« يف املئة .

قّل عن�ية »اأ�سح�ب اللق�ء« ب�لر�س�ئل اللغوية ع�مة، فلم يخرج منه� اإال م� . ٣
يع�دل ن�سبة »2.5« يف املئة فقط ! . 

ظهر يف عمل لق�ء الع�سر االأواخر اإيج�بي�ت، و�سلبي�ت لعدم توحيد معي�ر . ٤
التحقيق لديهم، وغري ذلك.

توظيف م� ق�م به اأ�سح�ب لق�ء الع�سر يف خدمة اللغة العربية، واالإف�دة . 5
اإي�س�حه  �سبق  -كم�  فيه�  وقعوا  التي  وال�سلبي�ت  امل�آخذ  جتنب  مع  منه، 

وبي�نه- .

هذا وب�هلل التوفيق واحلمد هلل رب الع�ملني

كتبه يف �لبلد �لأمني

د. �أحمد بن حممد بن يحيى �لفقيه �لزهر�ين 
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المصادر والمراجع 
بحثوث وتنبيه�ت، للعالمة اأبي حمفوظ الكرمي املع�سومي، الن��سر دار الغرب 

االإ�سالمي، ط١، ٢٠٠١م .

�سم�ض،  عزيز  حممد  اإعداد  امليمني،  العزيز  عبد  للعالمة  وتنبيه�ت،  بحوث 
الن��سر دار الغرب االإ�سالمي، ط١، ١٩٩5م .

العالمة  الدكتور  االأ�ست�ذ  اإلى  مهداة  ولغوية  اأدبية  درا�سة  االمتن�ن  ثمرات 
اخل�جني،  مكتبة  الن��سر  وال�سبعني،  اخل�م�سة  بلوغه  مبن��سبة  ن�س�ر  ح�سني 

الق�هرة، ط١، ٢٠٠٢م .

ون�سو�ض  ومق�الت  ودرا�س�ت  بحوث  وتراثه�  العربية  علوم  يف  احل�س�ئل 
حمققة، للدكتور حممد اأحمد الدايل، الن��سر دار النوادر، لبن�ن، ط١، ٢٠١١م .

حممود  فهر  اأبي  الكبري  العربية  اأديب  اإلى  مهداة  واإ�سالمية  عربية  درا�س�ت 
حممد �س�كر مبن��سبة بلوغه ال�سبعني، الن��سر مكتبة اخل�جني، الق�هرة، ط١، 

١٩٨2م .

يف اللغة واالأدب درا�س�ت وبحوث، لالأ�ست�ذ الدكتور حممود حممد الطن�حي، 
الن��سر دار الغرب االإ�سالمي،بريوت، ط١، ٢٠٠٢م.

قواعد ال�سعر الأبي العب��ض اأحمد بن يحيى ثعلب، حتقيق الدكتور رم�س�ن عبد 
التواب، الن��سر مكتبة اخل�جني،ط١، ١٩٦٦م .

البئر،الأبي عبد اهلل حممد بن زي�د االأعرابي، حتقيق الدكتور رم�س�ن  كت�ب 
ط١،  الق�هرة،  والن�سر،  للت�أليف  الع�مة  امل�سرية  الهيئة  الن��سر  التواب،  عبد 

١٩٧٠م .

لق�ء الع�سر االأواخر ب�مل�سجد احلرام، الن��سر دار الب�س�ئر االإ�سالمية، بريوت، 
ط١، املجلد ١ - ١٦، من ع�م ١٤١٩هـ - ١٤٣٤هـ .
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

الب�س�ئر  دار  الن��سر  الطن�حي،  حممد  حممود  الدكتور  العالمة  مق�الت 
االإ�سالمية، بريوت، ط١، ٢٠٠٢م.

ال�س�من،  �س�لح  ح�مت  الدكتور  حتقيق  والنحو،  اللغة  يف  حمققة  ن�سو�ض 
الن��سر وزارة التعليم الع�يل والبحث العلمي يف ج�معة بغداد، ط١، ١٩٩١م.

بريوت،  اجليل،  دار  الن��سر  ه�رون،  ال�سالم  عبد  املخطوط�ت، حتقيق  نوادر 
ط١، ١٩٩١م.



الفهر�ض
5 كلمة �ملركز 

13 الفصل األول 
حماية التراث اللغوي المخطوط من عبث بعض دور النشر

  والمنتسبين إلى التحقيق 
)اآلليات والضوابط(

١٣ مقدمة 

٣2 املبحث الأول:  م�صطلحات البحث: مفاهيمها وم�صامينها 

٣٩ املبحث الثاين:  اأهمية حتقيق الرتاث وحمايته من العبث به: 

٣5 �ملبحث �لث�لث:  �آلي�ت حم�ية الرتاث �للغوي و�صوابطها: 

٦٨ م�س�در �لبحث ومر�جعه : 

71 الفصل الثاني  
 مواقع المخطوطات العربية على الشبكة العالمية 

)وصف  وتحليل(

٧١ ملخ�ص درا�صة 

٧٣ �ملقدمة 

٧٨ �لف�سل �لأول: 

١02 �لف�سل �لث�ين 

١١٧ �لف�سل �لث�لث 

١2٤ �خل�متة 

١2٧ �ملر�جع 



1٢٩ الفصل الثالث 

 نظرة عالجّية للّتراث الّلغوّي المجهول الّنسبة في فهارس 
المكتبات العربّية واألجنبّية

١2٩ �ملقّدمة: 

١٣٤ توطئة: 

 املبحث االأّول: 
١٣٦ اأنواع الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�صبة يف فهار�ص املخطوطات العربّية والأجنبّية 

 املبحث الّث�ين: 
١٤٨ ظاهرة الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�صبة يف فهار�ص املخطوطات  

 املبحث الّث�لث: 
١5٩ م�صكالت الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�صبة يف الّدر�ص الّلغوّي املعا�صر  

 املبحث الّرابع: 
١٦5 الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�صبة يف فهار�ص املخطوطات )درا�صة اإح�صائّية(  

 املبحث اخل�م�ض: 
 دور الهيئات واملوؤ�ّص�صات واجلامعات واملهتمني بالرّتاث العربّي املخطوط يف معاجلة ظاهرة 

١٧١ الرّتاث الّلغوّي جمهول الّن�صبة 

 املبحث ال�ّس�د�ض: 
١٧5 اقرتاحات وحلول ملعاجلة م�صكالت الرّتاث الّلغوّي جمهول الّن�صبة 

١٨٣ �خل�متة: 

١٨5 �مل�س�در و�ملر�جع: 



1٩3 الفصل الرابع 

 تجربة عربية في خدمة المخطوطات 
لقاء العشر األواخر أنموذًجا

١٩٣ ملخ�ص البحث 

١٩٤ �ملقدمة 

١٩٦ �أهمية �لبحث: 

١٩٦ �أ�سب�ب �ختي�ر �لبحث: 

١٩٦ �أهد�ف �لبحث: 

١٩٦ خطة البحث : 

 املبحث االأّول: 
١٩٨ ن�س�أة فكرة لق�ء �لع�سر �لأو�خر 

 املبحث الث�ين: 
١٩٩ �لأ�س�ض �لتي ق�م عليه� لق�ء �لع�سر �لأو�خر 

 املبحث الث�لث: 
١٩٩ �ل�سو�بط يف �إخر�ج �لر�س�ئل عند �أ�سح�ب لق�ء �لع�سر 

 املبحث الرابع: 
200 طريقة �أ�سح�ب )لق�ء �لع�سر( يف ن�سخ �لر�س�ئل ومق�بلته� وحتقيقه� 

 املبحث اخل�م�ض: 
20٣ �لد�عمون للق�ء �لع�سر �لأو�خر 



 املبحث ال�س�د�ض: 

20٣ �ل�سلبي�ت و�لإيج�بي�ت يف لق�ء �لع�سر �لأو�خر  

 املبحث ال�س�بع: 
2٤٧ تقومي لق�ء �لع�سر �لأو�خر 

 املبحث الث�من: 
2٤٩ �لإف�دة من لق�ء �لع�سر �لأو�خر يف جم�ل �للغة �لعربية 
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25٦ �خل�متة  

25٨ �لفهر�ض  








