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 التَّخصصيَّة مجلَّة المخطوطات والمكتبات لألبحاث 

 

 
هي جملة علمية فصلية حمكمة من قبل النخبة من علماء الدراسات الرتاثية واملتحفية واملكتبية يف اجلامعات العربية، 

 والعاملية تصدر عن املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات.
استلهام املستقبل اجمليد، وأن نكون موئال ثقافيا هندف هلذه اجمللة أن تكون إضاءة على املاضي التليد، لنمضي هبا يف 

هتوي إليه أفئدة وعقول الباحثني وعشاق الرتاث. وأن جنتهد يف تعبئة الطاقات والقدرات يف مجع األوعية الثقافية والفكرية 
حنو االبتكار  والرتاثية املتنوعة، حنرص على التواصل مع اجلوانب احلية من تراثنا الزاخر لنحيا به، ومنضي معه صعدا

والتجديد والتطوير، فنحارب قطيعة الرتاث، ونتواصل مع عيونه وروائعه ونقدمها للباحث ليصنع منها اإلبداع يف البناء 
والنماء، وستسعى اجمللة إىل تقدمي خدماهتا الفنية والتعليمية وفقا للمعايري العاملية، من خالل الكفاءات األكادميية املتميزة 

ستخدام القنية احلديثة؛ مع االلتزام ابإلخالص والتفاين يف أداء العمل، وحتقيق االمتياز والتميز يف خدمة واملتخصصة، واب
الباحثني والدارسني؛ لتحقيق بيئة عمل احرتافية تثمن األفكار واملواهب املبدعة الرائعة امللتزمة بقيم العمل بروح الفريق، 

األهداف، وتستهدف هذه اجمللة املثقف العام، واملهتم بقضااي الرتاث  واحرتام اجلميع؛ مع مصداقية الرؤية ومتيز
واملخطوطات، واملشتغل بتحقيق النصوص، والباحث يف الدراسات العليا، وإخصائي املخطوطات واملكتبات ومراكز 

جذاب  عربية متخصصة تسعى إىل جعل الرتاث علم وفن وأتصيل ومتعة وتثقيف إبطار جملة املعلومات، لتكون أول
من املعرفة، ولتحتل املكانة الرائدة يف جمال الدراسات الرتاثية والواثئق واملخطوطات حمليا وعامليا، وستقوم بنشر األحباث 

نرتقي هبا يف آفاق  لتكون جملة فاعلة ذات إضافة جديدة  العلمية والفنية والتطبيقية ذات األصالة والتميز يف صفحاهتا
ف لتحلق يف فضاءات اإلبداع والتميز، وتغوص يف أعماق املخطوطات الستخراج مكوانهتا اإلعالم اإللكرتوين اهلاد

الرتاثية النفيسة، وجواهرها النادرة لتعيد للمخطوط هباءه، ولإلنسان العريب املسلم ثقته واعتباره، فاملخطوطات متثل اهلوية 
مبا خلفه اآلابء واألجداد من علوم وثقافات ومعارف  الوطنية والتارخيية والعقدية والعلمية، فهي مصدر اعتزاز وافتخار

 وفنون.
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 امللخص

 

"املـَُحد ِّث الفاصل بني الراوي  :كتابل اخلطية املوجودة يف مكتبات العامل نسخالالتعرف على إىل هتدف هذه الدراسة 
يلإلمام احلافظ "؛ "والواعي د الرااَمُهْرُمزِّي الَفارِّسِّ لعدم وقوف الباحثني على  ،"أيب حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا

، فضَّلا عن معرفتهم للمحاسن واملآخذ على حياة املؤل ِّف، ومكانته العلمية، تفاصيل  والنسخ اخلطية هلذا الكتاب اْلَقي ِّمِّ
ياة املؤلف حل موجزة : لدراسة"املنهج التارخيي"على  هذه الدراسةعتمد يف هذه النسخ، ومعرفة قيمة كل نسخة. وسن

: بتتبع النسخ اخلطية "والوصفي ،املنهج االستقرائي"عتمد على سنكمدخل هلذه الدراسة. كما   ،لعلميةوا ،االجتماعية
والكشف على اجلوانب الفنية والعلمية، وبيان  املوجودة يف مكتبات العامل، ووصف هذه النسخ وصفاا شامَّلا وافياا،

ا على تفعيل مجيع ا قائما ا علميا ا لتحقيق الكتاب حتقيقا احملاسن واملؤاخذ، وذكر نقاط القوة والضعف يف كل نسخة. متهيدا 
 املِِّّ عَ هلذا الْ  اا مناسبا قدمنا تعريفا وهبذه املناهج العلمية هلذه الدراسة  هذه النسخ اخلطية اليت توصلنا إليها من الكتاب.

للمجتمع العلمي  نقدمه "كتابه "احملدث الفاصل بني الراوي والواعي  نسخ مجيع ما توصلنا إليه من عن وكشفنااجلليل، 
 ودراسة وافية يف هذا اجملال، حيث مل يلق  ا،ا ومميزا الئقا   ا؛ ليكون حبثا املكتبة العلمية اإلسَّلمية  نثري بهاإلسَّلمي املعاصر،  

 سابقاا.  الكتاب مثل هذه العناية
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 مقدمة

 .أمجعني وأصحابه  آله  وعلى  حممد  سيدان  على  التسليم  وأت   الصَّلة  وأفضل  العاملني،  رب ِّ  هلل احلمد 

 :بعد   أما

إن علم ُمصطلح احلديث؛ علم يعتين بقواعد وأصول، يعرف هبا أحوال السند واملنت. وال َشكا أن علم اإلسناد هو من 
مفاخر هذه األمة وخصائصها؛ مييزها عن سائر األمم، ليحفظ للناس دينهم. وهو من أهم وسائل حفظ املصدر الثاين 

والتبديل. وإن من فضل هللا عز وجل  ،والتحريف ،واالختَّلق ،مصدَري التشريع يف الدين اإلسَّلمي من الكذبمن 
هلم علم مصطلح احلديث؛ حىت ال يلتبس عليهم احلديث الصحيح ابلضعيف، والثابت  أَ يا على األمة اإلسَّلمية، أنه هَ 

 أول  إنا و   العلوم الشرعية، لثبات أصوله ورسوخ قواعده.ومقدمة جلميع    ،من املكذوب، واحلق ابلباطل، لذلك فهو متهيد 
 حممد أبو احلافظ اإلمام" هو الكتب، بطون يف املوزعة مادته نثار ومجع احلديث، مصطلح علم يف التصنيف أفرد من

د  بن  الرمحن  عبد   بن  احلسن ".  والواعي  الراوي  بني  الفاصل  الـُمَحد ِّث"  كتابه  يف  اهلجري،  الرابع   القرن  يف  ،"الرااَمُهْرُمزِّي  َخَّلا
 إذ  العلم،  هذا  يف املهمة  ابلفوائد   حافل  وهو  العلم،  هذا  يف  املؤلفة  للكتب  ابلنسبة  األُم    الكتاب  هو  الكتاب،  هذا ويعترب

 .املتقدمني  احملدثني  من  الشأن  عظيم  عامل  ألافه

 أو أيديهم، خبط يكتبوهنا كانوا  عصرهم معطيات وبسبب مستقلة، أتليفات يف احلديث مصطلح علم العلماء َدوان وقد 
. واسع   بشكل  األوىل  العصور  منذ  املسلمني  بني  ونشره  العلمي،  الرتاث  هذا  بنسخ  النُّس اخ  قام  ث .  الُكت اب  على  يعتمدون 

دت  لذلك  كتبوها  اليت  احلديث،  علماء  من  أسَّلفنا  لنا  خلفها  اليت  املؤلفات  هذه.  نفسه  للكتاب  متعددة  خطية  ُنَسخ  ُوجِّ
 تلك أمهية َمَدى العلم هذا يف اَبع   له َمنْ  على خيفى وال احلديث، علم مبخطوطات احلاضر عصران يف تـُْعَرف أبيديهم

 التارخيية العتباراهتا إضافة وتوثيقها، املختلفة العلوم إثبات ألجل إليها، املاساة اإلسَّلمية األمة وحاجة املخطوطات،
 وحفظها،  وروايتها  ونسخها  بسماعها  فقاموا  املخطوطات؛  بتلك  العلماء  اهتم  ولقد   .احلديث  مصطلح  علم  ومنها  والرتاثية،

 ونظراا.  اإلسَّلمية  األمة  علوم  تدوين  على  اشتملت  حيث  األمة،  علوم  بقية  مع   احلال  جرى  وهكذا.  ابلغة  أمهية  من  هلا  ملا
  فروض  من يـَُعدُّ   هبا  واالهتمام  عليها،  احلفاظ  فإن  وأصالتها،  األمة  هوية إثبات يف إليها املاساة  للحاجة
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 وآداهبا؛ وقواعدها املخطوطات حتقيق فنون  يف الراسخني والباحثني والدارسني املتخصصني على وجب لذا الكفاية،
 .الواسع   والعاملي  العلمي  اجملال  هذا  يف  اجلاد  العمل

. الدراسة هلذه كمدخل  والعلمية االجتماعية املؤلف حياة لدراسة: التارخيي املنهج على دراسته يف الباحث اعتمد وقد 
 النسخ هذه ووصف العامل، مكتبات يف املوجودة اخلطية النسخ بتتبع : والوصفي االستقرائي املنهج على اعتمد كما

 كثر  وقوف اسن واملؤاخذ على كل نسخة. ولعدموافياا، والكشف على اجلوانب الفنية والعلمية، وبيان احمل شامَّلا  وصفاا
 هذا الختيار الباحث دعا للكتاب، وقيمة كل نسخة؛ اخلطية والنسخ املؤلف، حياة على والدارسني الباحثني من

 العلمية املكتبة وإثراء العلمي، البحث هلذا موضوعاا مؤلفه، ودراسة موجزة حلياة ودراسته دراسة مفصلة، املخطوط
 والتوفيق.  السداد  منه  وطالباا  وجل، عز  ابهلل  مستعيناا  ابلعناية،  جدير  ببحث  اإلسَّلمية

ي"اب  التعريف د الرَّاَمُهْرُمزِّي الَفارِّسِّ  إلمام "أيب حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخالَّ

 التمهيد

املصادر املعتربة إال موجزة خمتصرة، وكذا الدراسات مل ترد ترمجتهم يف  السابقني الذين  األعَّلم  التعرف على ترمجة العلماء  إن  
العلمية املعاصرة عنهم قليلة شحيحة، يقول الباحث: إن العناية أبصحاب هذه الرتاجم وكشف سريهتم العلمية بشكل 

. وعطائهم العلمي تراثهمتفاصيل  سريهم العطرة، وتسجيلإحياء  يناسب جَّللتهم ومكانتهم هلو أمر مهم للغاية ألجل
؛ على رغم علمه الغزير، وتراثه العلمي الكبري، مل يكن "أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن الرااَمُهْرُمزِّي"  ؛ومن هؤالء العلماء

 يف العصور املتأخرة. لطلبة العلمحىت  لناس، بل و دى امعروفاا ل

. وله رحَّلت 1مستقلديث يف كتاب  َدوان علم مصطلح احلمن  كان من كبار العلماء يف عصره، وهو أول    الَفذ    هذا الَعَلم
ابلدراسة واخلدمة كما يليق به، وعندما نراجع املصادر وأمهات  ظِّيتْ كثرية يف طلب العلم وكسب املعرفة، لكن ما حَ 

 ترمجته وتراثه أصَّلا على الرغم من تقدم هذا العامل وشهرته، مل تتناول   هانرى أن كثرياا من  الرتاجم واألعَّلم  كتب

 

 
. لبنان: دار املشاريع للطباعة والنشر  شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثرم. 2001ه، 1421انظر: ابن حجر العسقَّلين. أمحد بن علي بن حممد.  1

 . 13والتوزيع. ص
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 فقد اكتفت بذكر بعض األمور ال تشفي الغليل وال تداوي العليل، ،جداا خمتصرةا  فهيترمجته  تذكر اليت الكتب أما و 
 .القليلة من حياته وسكتت عن أشياء مهمة كثرية ينبغي االعتناء هبا

حىت يكون قد أَداى شيئاا يسرياا من واجب بيان ترمجة هذا  ،اجلليل ذا العاملهل خمتصرة حياول الباحث مجع ترمجة ولذلك
اجلهبذ النحرير من أعَّلم تراثنا اإلسَّلمي، وسيعرض الباحث يف هذه العجالة خمتصراا يعتصره من الرتمجة الطويلة اليت 

 مجعها هلذا العلم اجلهبذ الكبري.

ي""أيب حمم املبحث األول: عصر اإلمام  د الرَّاَمُهْرُمزِّي الَفارِّسِّ  د احلسن بن عبد الرمحن بن َخالَّ

 العلميةو   احلالة السياسية

الرااَمُهْرُمزِّي يف العصر العباسي الثاين، وميتاز هذا العصر بضعف اخلَّلفة العباسية، تزامنا مع هجوم املغول  اإلمام ُولِّد
بقيادة هوالكو خان على البَّلد اإلسَّلمية. ومن دالئل ضعف احلكومة العباسية قيام املعتصم بتعيني األتراك لتقوية 

أخذوا يف النفوذ إىل اخلَّلفة، والسيطرة لكن هؤالء األتراك  ملتمردة.ودحر احلركات ا ،اجليش، حىت يساعدوه يف اجلهاد
آلة بيد األتراك وا كانو على احلكومة، وبسطوا سيطرهتم على اجليش، وإدارة احلكومة، حىت أصبح اخلليفة ابالسم فقط، 

دى إىل ضعف احلكومة املركزية، ينفذوا ما يريدون. وكان العصر العباسي الثاين؛ عصر جتزئة وفرقة للخَّلفة العباسية، مما أ
 .2وحصرها يف بغداد، وانعكس ذلك يف تقوية وتنشئة السلطات الَّلمركزية، والدويَّلت

على الرغم من الضعف السياسي يف اخلَّلفة العباسية، إال أن العصر العباسي الثاين كان عصر االزدهار العلمي لكن 
 املادية.العلوم  و   ،اللغويةالعلوم  و   ،تأليف، والتصنيف، يف العلوم الشرعية، حيث بدأ العلماء ابلتدوين، وال3مبختلف أنواعه

املدارس، واملكتبات، واحللقات العلمية، وتنافس اخللفاء، واألمراء، والوزراء، والتجار يف  تْ سَ س ِّ ويف ذلك العصر أيضاا أُ 
أتسيسها، وبذل املال واإلنفاق عليها. وانتشرت يف البَّلد اإلسَّلمية، فَّل تكاد ختلو مدينة أو قرية، إال وكان يدارس 

 .4فيها علوم شىت، خصوصاا العلوم الشرعية

 
 .122-12/121م، 2010 -ه 1431، 2، حتقيق: إبراهيم الزيبق، دار ابن كثري، طالبداية والنهاية انظر: ابن كثري، إمساعيل بن كثري.  2
 .266، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د.ط، د.ت، صظهر اإلسالمانظر: أمحد أمني،  3
 .644-643، د.ت، ص12، دار املعارف، طالثاين العصر العباسي انظر: ضيف، شوقي.  4
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ي"اإلمام  ة  املبحث الثاين: حيا د الرَّاَمُهْرُمزِّي الَفارِّسِّ  ، ومكانته العلمية"أيب حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخالَّ

 ، ووفاتهنسبته، مولده،  امسه

مل يذكر املؤرخون سنة والدة الرااَمُهْرُمزِّي، لكن . 5هو: أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الفارسي الرااَمُهْرُمزِّي
: "وأرجح "حممد عجاج اخلطيب"ه، يقول الدكتور  265رجح أبن والدته يف حنو سنة    "حممد عجاج اخلطيب"الدكتور  

ه، وذلك ألن السمعاين ذكر أنه رحل قبل التسعني ومائتني، ومن النادر أن يرحل 265أن مولده كان يف حنو سنة 
نسبته إىل وكان    .6ديث قبل أن يشتد عوده، وقبل أن يسمع شيوخ بلده، وغالباا ما تكون الرحلة بعد البلوغ"طالب احل

ومعىن رام ابلفارسي ة املراد واملقصود، " عن مدينة "رامهرمز":  معجم البلدان يف كتابه "  ايقوت احلموييقول  مدينة رامهرمز.  
اللفظة مركبة معناها: مقصود هرمز أو مراد هرمز، وقال محزة: رامهرمز اسم خمتصر وهرمز أحد األكاسرة، فكأن  هذه 

من رامهرمز أردشري، وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان، والعام ة يسموهنا رامز كسَّل منهم عن تتمة اللفظة بكماهلا 
قال أبو القاسم عبد الرمحن بن َمْنَدة يف الوفيات: و ة.  سنة ستني وثَّلمثائ  -، رمحه هللاالرااَمُهْرُمزِّياإلمام  -  تويف. و 7واختصاراا

 .8عاش إىل قريب الستني وثَّلمثائة برامهرمز. وجزم ابن بـَْردِّس أنه تويف سنة ستني

 

 

 
. والصيداوي، حممد بن أمحد بن عبد  3/490م، 1983 -ه 1403، 1، دار الكتب العلمية، طيتيمة الدهرانظر: الثعاليب، أبو منصور عبد امللك،  5

ه. وايقوت احلموي، ايقوت بن عبد هللا الرومي. 1405، 1. حتقيق: عمر عبد السَّلم تدمري، مؤسسة الرسالة، بريوت، طمعجم الشيوخ الرمحن الغساين. 
. والذهيب، 2/923م، 1993 -هـ 1414، 1. حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسَّلمي، بريوت، طمعجم األدابء إرشاد األريب إىل معرفة األديب

 .12/170م، 1984 -ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسري أعالم النبالءحممد بن أمحد بن عثمان، 

م، 1984  -ه  1404،  2، حتقيق: حممد عجاج اخلطيب، دار الفكر، طاحملدث الفاصل بني الراوي والواعيالرااَمُهْرُمزِّي، حسن بن عبد الرمحن بن خَّلد،    6
 .11ص

 .3/17م، 1977 -ه 1397، دار صادر، د.ط، معجم البلدانايقوت احلموي، ايقوت بن عبد هللا الرومي،  7
، حتقيق: حممود األرانؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، شذرات الذهب يف أخبار من ذهببد احلي بن أمحد بن حممد. ابن العماد الَعكري، ع 8

 .321-4/320م. 1986 -هـ 1406، 1دار ابن كثري، ط
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 ثناء العلماء عليهو   ،صفته

ومسع منهم، وأخذ  ، وعاصر كثريا من العلماء واحملدثني، ولقي معهم،عصر االزدهار العلميعاش اإلمام الرااَمُهْرُمزِّي يف 
،  10القاضي،  9البارع  ،احلافظ  ،إلمامعنهم، واعرتف له العلماء واملؤرخون وأهل السري ابلعلم والصَّلح والتقوى، ووصفوه اب

مكثراا   ،: "كان فاضَّلا عن هذا العامل اجلليل  السمعايناإلمام  قال    .13صاحب رحلة  ،متقن،  12حمدث العجم،  11ديباأل
، شاعراا"و   .14من احلديث" ، 15قال اإلمام الذهيب: "اإلمام احلافظ، البارع، حمد ِّث العجم، ... وكان أحد األثبات، أخبارايا

الثعاليب يف يتيمة الدهر: "احلسن بن اإلمام  ووصفه .16: "احلافظ، القاضي، متقن، واسع الرحلة"يف موضع آخر وقال
الكَّلم، وفرسان األدب، وأعيان الفضل، وأفراد الدهر، ومجلة القضاة املوسومني مبداخلة   عبد الرمحن بن خَّلد؛ من أنياب

الوزراء والرؤساء، وكان خمتصاا اببن العميد، جتمعهما كلمة األدب، وحلمة العلم، وجتري بينهما مكاتبات ابلنثر والنظم، 
 حممد احلسن بن عبد الرمحن قال ابن ندمي: "أبو  و   .17... وهكذا كانت حاله مع املهليب الوزير"

 

 
 . 12/170م، 1984 -ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسري أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  9

 - هـ 1420. حتقيق: أمحد األرانؤوط، وتركي مصطفى. دار إحياء الرتاث، بريوت، الوايف ابلوفياتالصفدي، صَّلح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا.  10
يق: أمحد شوقي . حتقيق وتعلالدر الثمني يف أمساء املصنفني. وابن السااعي، اتج الدين علي بن أجنب بن عثمان بن عبد هللا أبو طالب. 12/42م. 2000

 . 338م. ص2009 -هـ 1430، 1بنبني، وحممد سعيد حنشي. دار الغرب االسَّلمي، تونس، ط

 -هـ 1415، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، اتريخ دمشقابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا.  11
، 3. مكتبة املثىن، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، جمعجم املؤلفنيبن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين. . وكحالة، عمر 232، ص52م. ج1995

 .235ص
 .12/170م، 1984 -ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسري أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  12
 - هـ 1420. حتقيق: أمحد األرانؤوط، وتركي مصطفى. دار إحياء الرتاث، بريوت، وفياتالوايف ابلالصفدي، صَّلح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا.  13

 .12/42م. 2000

 .3/30م، 1988 -ه 1408، 1، دار اجلنان، طاألنسابالسمعاين، عبد الكرمي بن حممد التميمي،  14
 .74-16/73م، 1984 -ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسري أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  15
، 1، دار الكتاب العريب، طه(380-351اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم )حوادث ووفيات سنة الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  16

 .229م، ص1991 -ه 1412
 . 3/490م، 1983-ه1403، 1، دار الكتب العلمية، طيتيمة الدهرالثعاليب، أبو منصور عبد امللك،  17
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بن خَّلد؛ قاضي، حسن التأليف، مليح التصنيف، يسلك طريقة اجلاحظ. قال يل ابن سوار الكاتب: إنه شاعر، وقد 
 .18كان مسع احلديث ورواه"

 كتبه

احلديث، َوأَثـاَر املكتبة لقد كان اإلمام الرااَمُهْرُمزِّي غزير اإلنتاج، وافر العطاء يف احلديث النبوي الشريف، وعلم مصطلح  
 العلمية اإلسَّلمية مبؤلفات قيمة أبسلوب علمي أديب رصني، وقد تعددت مؤلفاته، وتنوعت مضامينها، وستأيت ذكرها:

الفلك   -4، ربيع املتيم يف أخبار العشاق  -3، 20احلديثأمثال   -2،  19احملدث الفاصل بني الراوي والواعي -1
النوادر   -7، إمام التنزيل يف علم القرآن  -6، الرحيانتني احلسن واحلسني -5 ،واألشعاريف خمتار األخبار 

املناهل  -12 ،مباسطة الوزراء -11، رسالة السفر -10، الراثء والتعازي -9، أدب الناطق -8، والشوارد
 .21الش يب والشباب  -13،  واألعطان واحلنني إىل األوطان 

 

 
 . 189م. ص1997-ه1417، 2. حتقيق: إبراهيم رمضان، دار املعرفة، بريوت، طالفهرستالندمي، حممد بن إسحاق بن حممد.   ابن 18
ية، من كلية دار حقاقه: الدكتور "حممد عجاج اخلطيب"، وهي رسالته العلمية انل هبا الباحث درجة الدكتوراه يف العلوم اإلسَّلمية، قسم الشريعة اإلسَّلم 19

حقاقه أيضاا: و  م.1971-ه1391م. وقام "دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع" بطبع هذا الكتاب يف عام 1963-ه1383جبامعة القاهرة، عام العلوم 
تاب يف ذا الك"حممد حمب الدين أبو زيد"، وعليه تقريظ من الشيخني: "عادل بن حممد أيب تراب" و"طارق بن عوض هللا"، وقام "دار الذخائر" مبصر بطبع ه

 م. 2016-ه1437عام 
م. وقد ذُكَِّرت عنوان هذا الكتاب 1983-ه1404حقاقه وعلق عليه الدكتور "عبد العلي عبد احلميد األعظمي"، وقام "الدار السلفية" بطبعه يف عام  20

ن النيب صلى هللا عليه يف بعض املصادر: "أمثال النيب صلى هللا عليه وسلم". وحققه أيضاا: "أمحد عبد الفتاح متام" بعنوان: "كتاب أمثال احلديث املروية ع
ه. وَحقاَقه أيضاا: الدكتورة "أمة الكرمي القرشية"، وكانت رسالتها لنيل درجة الدكتوراه يف 1409وسلم"، وقام بطبعه "مؤسسة الكتب الثقافية" ببريوت، سنة 

"بعض الدالالت الرتبوية يف األمثال النبوية من خَّلل م، وطُبَِّع يف مطابع احليدري، حبيدر آابد الدكن بباكستان. انظر:  1959-ه1379جامعة "بون"، عام  
د الرااَمُهْرُمزِّي"، حصلت هبا الباحثة "هبية بنت حممد بن عمر بن  حممد القرشي"، على كتاب: )أمثال احلديث(؛ أليب حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا

 . 28م، ص1996-ه1417سَّلمية واملقارنة، عام درجة املاجستري، يف جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية اإل
. والصفدي، صَّلح الدين خليل 16/74م، 1984 -ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسري أعالم النبالءانظر: الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  21

. وابن السااعي،  12/42م. 2000-ه1420بريوت،  . حتقيق: أمحد األرانؤوط، وتركي مصطفى. دار إحياء الرتاث،الوايف ابلوفياتبن أيبك بن عبد هللا. 
، 1. حتقيق: أمحد شوقي بنبني، وحممد سعيد حنشي. دار الغرب اإلسَّلمي، تونس، طالدر الثمني يف أمساء املصنفنيعلي بن أجنب بن عثمان بن عبد هللا. 

 م. 2009-ه1430
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 الرَّاَمُهْرُمزِّيلإلمام    املـَُحد ُِّث الفاصل بني الراوي والواعيتفاصيل النسخ اخلطية لكتاب  

لقد بذل الباحث جهداا كبرياا يف تتبع مجيع النسخ اخلطية لكتاب "املـَُحد ُِّث الفاصل بني الراوي والواعي"، لإلمام "أيب 
د الرااَمُهْرُمزِّ  ي"، وهي متثل النسخ املوجودة فعلياا للكتاب يف مكتبات العامل حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا ي الَفارِّسِّ

اخلاصة والعامة، وكان عدد النسخ اخلطية الباقية للكتاب أربع عشرة نسخة وفق ما أوصل الباحث إليه حبثه الواسع 
 احلثيث.

 وهذا وصف تفصيلي هلا:
وهي نسخة اإلمام .  2303م أرشيف رقم:  ة، ميكروفيلورق  81ها أوراقعدد  ،397رقم:   كوبريلي:نسخة   -1

اإلمام الفقيه أبو حممد عبد هللا بن حممد بن عبد هللا الزانيت السلفي املؤلف وأصله، مسعها عليه مجاعة؛ منهم  
  هـ.525سنة  

مد "حمل، كتاب: "معرفة أصول احلديث"، مـَُحد ُِّث الفاصل بني الراوي والواعيالْ والنسخة يف جمموع؛ أييت بعد كتاب: 
 .بن عبد هللا احلاكم النيسابوري"

فُقَِّد اجلزء األول من هذه النسخة، وُعو ِّض جبزء آخر نسخ عن نسخة أخرى قدمية، من مساع عامر بن حسان بن عمر 
بن فتيان، يف سنة سبع عشرة وستمائة، عن القاضي الفقيه أيب طالب أمحد بن حديد، عن اإلمام احلافظ أمحد بن حممد 

سبع عشرة  رابع عشر من رمضان سنةلفي األصبهاين، وهذا اجلزء كتبه خبطه "أمحد بن القسطَّلين" يف بن أمحد الس ِّ 
أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطَّلين القتييب املصري، أبو العباس، "وتسعمائة. وهو اإلمام احملدث: 

 ".لشرح صحيح البخاريإرشاد الساري  "، صاحب كتاب: "(ه923شهاب الدين )املتوىف: 
واألجزاء الستة الباقية بسماع الفقيه أيب حممد عبد هللا بن حممد بن عبد هللا الزااَنيت، عن اإلمام احلافظ أمحد بن حممد 
لفي األصبهاين يف شهور سنة مخس وعشرين ومخسمائة، كما ذكر مساعه واترخيه يف أول كل جزء إال يف  بن أمحد الس ِّ

لثالث، وذكر يف أول جزء السادس أن مساعه كان يف شهر ربيع اآلخر من سنة مخس وعشرين ومخسمائة، اجلزءين الثاين وا
وذكر يف أول جزء السابع أن مساعه كان يف شهر مجادي األول من سنة مخس وعشرين ومخسمائة، وذكر يف مساع اجلزء 

 اخلامس أن مساعه كان ابإلسكندرية.
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ة، وعليه بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت بعض الكلمات فيه ابلشكل، وُكتَِّبت العناوين واجلزء األول؛ فيه نظام التعقيب

 ابلون األمحر. ويف ابقي األجزاء الستة؛ ُكتَِّبت العناوين خبط غامق، َوقـُي َِّدْت بعض كلماته ابلشكل.
أيب عبد هللا حممد عرف  هذا ما وقفه الوزير أبو العباس أمحد بن الوزيروعلى النسخة ختم مستدير مكتوب فيه: "

-، ويف أول اجلزء الثاين -ورقة األوىل، والثاين-". وقد يوجد هذا اخلتم يف أول اجلزء األول بكوبريلي أقال هللا عثارمها
ورقة تسع -، ويف أول اجلزء السابع -ورقة مخس وأربعون-، ويف أول اجلزء اخلامس -ورقة ثَّلث عشرة، وأربع عشرة

 .-ورقة إحدى ومثانون-األخرية  ، ويف الورقة  -وستون
ورقة ثَّلث -وعلى النسخة ختم آخر مكتوب فيه: "وإمنا لكل امرئ ما نوى". وقد يوجد هذا اخلتم يف أول اجلزء الثاين  

، ويف -ورقة مخس وأربعون-، ويف أول اجلزء اخلامس -ثَّلث وعشرون-، ويف أول اجلزء الثالث -عشرة، وأربع عشرة
ا ألنه ال يوجد يف اجلزء األول من هذه النسخة، -إحدى ومثانون ورقة -الورقة األخرية  . ويبدو أن هذا اخلتم قدمي جدا

، ويف الورقة األخرية. واجلزء األول من هذه النسخة مفقودة، -الورقة األوىل-ألن اخلتم عاداتا يوجد يف أول النسخ 
َخ عن نسخة أخرى قدمية.  وُعو ِّض جبزء آخر ُنسِّ

 :يف اول اجلزء األول
 بسم هللا الرمحن الرحيم

أخربين القاضي الفقيه مجال الدين أبو طالب أمحد بن القاضي املكىن أيب الفضل عبد هللا بن احلسني بن حديد بقراءيت 
عليه، يف سنة سبع عشرة وست مائة، أخربان اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد األصبهاين قراءة عليه، 

يوم األحد سابع شهر رمضان من سنة مثان وستني ومخسمائة، أخربان الشيخ أبو احلسني املبارك بن عبد وأان أمسع، يف 
اجلبار بن أمحد الصرييف ببغداد يف شهر رمضان يف سنة أربع وتسعني وأربعمائة قراءة قيل أخربكم أبو احلسن علي بن 

بو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن َخْراَبن النـاَهاَوْنديُّ، أخربان أمحد بن علي الفايل بقراءتك عليه فأقرا به، أخربان القاضي أ
دِّ الرااَمُهْرُمزيا، قال:  ...  القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا

 ويف آخره:
الرمحن آخر اجلزء األول من كتاب "املـَُحد ِّث الفاصل بني الراوي والواعي"، أتليف القاضي أيب حممد احلسن بن عبد 

ا، مصلياا، مسلماا  .الرااَمُهْرُمزِّي. كتبه أمحد بن القسطَّلين يف رابع عشر من رمضان سنة سبع عشرة وتسع مائة، حامدا
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 ويف اول اجلزء الثاين:

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصلى هللا على حممد وعلى آله

َلفِّ  يُّ األصبهاين، قال: أخربان الشيخ أبو احلسني املبارك أخربان الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السِّ
بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف ببغداد، قال: أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت عليه، قال أخربان 

احلسن بن عبد الرمحن بن القاضي أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن َخْراَبن النـاَهاَوْنديُّ، قال: أخربان القاضي أبو حممد 
دِّ الرااَمُهْرُمزيا، قال:  ...  َخَّلا

 ويف آخره:
آخر اجلزء الثاين من األصل يتلوه يف الثالث: "إذا قال عارم: حدثنا مَحااُد، فهو محاد بن زيد، وكذلك سليمان بن 

 .حرب". واحلمد هلل حق محده، وصلواته على حممد املصطفى، وعلى آله وذريته وسلم
 اول اجلزء الثالث:ويف  

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصلى هللا على حممد وآله وسلم

َلفِّيُّ األصبهاين رضي هللا عنه، قال: أخربان  أخربان الشيخ اإلمام الزاهد احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السِّ
بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت عليه،  الشيخ أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد قراءة، أخربان أبو احلسن علي

قال أخربان القاضي أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن َخْراَبن النـاَهاَوْنديُّ، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن 
دِّ الرااَمُهْرُمزيا، قال:  ...  بن َخَّلا

 ويف آخره:
 ."ابب الكتابآخر اجلزء الثالث يتلوه يف الذي يليه "

 ويف اول اجلزء الرابع:
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وصلى هللا على حممد وعلى آله وسلم
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 ابب الكتاب

َلفِّيُّ األصبهاين رضي هللا عنه، يف شهور سنة مخس  أخربان الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السِّ
 وعشرين ومخسمائة.

اجلبار بن أمحد اْلص رييف قراءة، قال أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن علي قال: أخربان أبو احلسني املبارك بن عبد 
الفايل بقراءيت عليه، قال أخربان أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن َخْراَبن النـاَهاَوْنديُّ القاضي، قال: أخربان القاضي أبو 

دِّ الرااَمُهْرُمزيا، قال:  ...  حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا
 ويف آخره:

آخر اجلزء الرابع، ويتلوه يف اخلامس: "حدثنا عبد هللا بن أمحد الغزاء، حدثنا حممد بن عبد هللا بن محيد املكي". واحلمد 
 هلل كما ينبغي، وصلواته على نبيه.

 ويف اول اجلزء اخلامس:
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وصلى هللا على حممد وآله وسلم
َلفِّيُّ األصبهاين، يف شهور سنة مخس وعشرين أخربان الشيخ اإلمام احلا فظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السِّ

. قال: أخربان الشيخ أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد اْلص رييف -محاها هللا-ومخسمائة، وذلك ابإلسكندرية 
، قال أخربان القاضي أبو عبد هللا أمحد بن ببغداد، قال أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت عليه

 ، دِّ الرااَمُهْرُمزيا إسحاق بن َخْراَبن النـاَهاَوْنديُّ ابلبصرة، قال: أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا
 ...  قال:

 ويف آخره:
الوليد بن محاد". واحلمد هلل على نعمه، آخر اجلزء اخلامس، يتلوه يف السادس: "حدثنا احلضرمي، قال قرأت يف كتاب 

 .وإحسانه، وصلواته على نبيه، َوَصفِّي ِّهِّ حممٍد، وآله أمجعني
 ويف اول اجلزء السادس:
 بسم هللا الرمحن الرحيم
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 وصلى هللا على حممد وآله وسلم

 ".من قال: قـََرْأُت يف كتابِّ ُفاَلن  بقية ترمجة: "
َلفِّيُّ األصبهاين يف منزله ابإلسكندرية  أخربان الشيخ اإلمام أبو طاهر   ، يف شهر -محاها هللا-أمحد بن حممد بن أمحد السِّ

ربيع اآلخر، سنة مخس وعشرين ومخسمائة. قال: أخربان الشيخ أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد اْلص رييف، 
القاضي أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن   قال أخربان أبو احلسن علي بن أمحد الفايل بقراءيت عليه، قال أخربان

: دِّ الرااَمُهْرُمزيا  ...  َخْراَبن النـاَهاَوْنديُّ ابلبصرة، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا
 ويف آخره:

حْلَدِّيثِّ آخر اجلزء السادس. يتلوه يف السابع: "  .". واحلمد هلل رب العاملنيَمنِّ اْخُتصَّ ابِّ
 ويف اول اجلزء السابع:
 بسم هللا الرمحن الرحيم
حْلَدِّيثِّ   .َمنِّ اْخُتصَّ ابِّ

َلفِّيُّ األصبهاين ابإلسكندرية  ، يف شهر -محاها هللا-أخربان الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السِّ
حلسني املبارك بن عبد اجلبار اْلص رييف، مجادي األول من شهور سنة مخس وعشرين ومخسمائة. قال: أخربان الشيخ أبو ا

ببغداد، قال أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت عليه، قال أخربان القاضي أبو عبد هللا أمحد بن 
دِّ الرااَمهُ   ...  ْرُمزيا:إسحاق بن َخْراَبن النـاَهاَوْنديُّ ابلبصرة، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا

 ويف آخره:
 .آخر اجلزء السابع. واحلمد هلل رب العاملني، وصلواته على حممد خات النبيني
لفي األصبهاين":  وجاء بعده مساع خبط اإلمام "أمحد بن حممد بن أمحد الس ِّ

بن عبد هللا الزانيت"  "مسَِّع مجيع كتاب الفاصل، وهو سبعة أجزاء، هذا اجلزء آخره الفقيه "أبو حممد عبد هللا بن حممد
ُّ" يف مجادي اآلخرة سنة مخس وعشرين  َلفِّيُّ اأْلَْصبَـَهاينِّ حرسه هللا من أصلي. وكتب "أمحد بن حممد بن أمحد الس ِّ

، واحلمد هلل وحده".  ومخسمائة، وكان السماع قبل هذا الشهر ابإلسكندرية َعَليا
لفي األصبهاين":ويف الصفحة األخرية من املخطوط مناولة خبط اإلمام "أ  محد بن حممد بن أمحد الس ِّ
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، وهو سبعة أجزاء القاضي "أاب احلجاج يوسف بن عبد الغين بن أسعد العدوي"، والفقيه:  "اَنَوْلُت هذا الكتاب كامَّلا

ا يف رواية األجزاء "أاب الوفاء إبراهيم بن حيىي بن زهري بن الصواف األنصاري" بعد أن مسَِّعا َعَليا اجلزء األول، َوأَذِّْنُت هلم
لفي األصبهاين"؛ ابإلسكندرية يف مجادي  الستة الباقية َعين ِّ على سبيل اْلُمَناَولَةِّ، وكتب "أمحد بن حممد بن أمحد الس ِّ

 اآلخرة سنة سبع وأربعني ومخسمائة، واحلمد هلل حق محده".
 199ورقة، وعدد صفحاهتا    100، عدد أوراقها  1191/حديث، رقمها القدمي  400رقم:    الظاهرية:  نسخة -2

هـ. وعنها 566املقدسي"، كتبها سنة  أبو حممد عبد الغين بن عبد الواحد صفحة. وهي خبط اإلمام احلافظ "
فحاهتا ورقة، وعدد ص  99، عدد أوراقها  220، فيلم رقم:  4678: رقم:  اجلامعة اإلسالميةصورة حمفوظة يف  

، عدد أوراقها 16611  :رقم :مكتبة املخطوطات املنوعات الكربىصفحة. وعنها صورة حمفوظة يف   197
 صفحة.  195ورقة، وعدد صفحاهتا  98

املقدسي" هذه النسخة عن اإلمام احلافظ أمحد بن حممد بن  أبو حممد عبد الغين بن عبد الواحدمسع اإلمام احلافظ "
لفي األصبهاين  ُكتَِّبت يف يف شوال سنة ست وستني ومخسمائة. عليها مساعات كثري من العلماء واحلفاظ، و أمحد الس ِّ

أسفل صفحة مساعات هذه النسخة: "نسخ عليه نسخة اتمة إىل اهلند، الناسخ "صادق فهمي املاحل" ابملكتبة الظاهرية 
 ه"، وهي نسخة "صادق آابد" اليت أتيت ذكرها فيما بعد.1347سنة  بدمشق،  

 أول اجلزء األول:يف  

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

أخربان أبو  ، قال:األصبهاين قراءة عليه سلفةأبو طاهر أمحد بن حممد بن شيخ اإلسَّلم اإلمام احلافظ  ان الشيخأخرب 
احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف ببغداذ يف شهر رمضان من سنة أربع وتسعني وأربعمائة قراءة عليه قيل  

أخربكم أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءتك عليه، فأقر به، أخربان القاضي أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق   :له
 ...  ان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:بن خرابن النهاوندي، أخرب 
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 ويف آخره:

 .، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على سيدان حممد النيب وآلهآخر اجلزء األول

 ويف أول اجلزء الثاين:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

أخربان أبو  ، قال:عليه يتقراءباألصبهاين  سلفةأبو طاهر أمحد بن حممد بن شيخ اإلسَّلم إلمام احلافظ ا ان الشيخأخرب 
أبو  انأخرب ، احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف قراءة عليه ببغداذ يف رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة

عليه، أخربان القاضي أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي،   احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت
 ...  ن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:أخربان القاضي أبو حممد احلس

 ويف آخره:

الثاين، واحلمد هلل وحده، وصلى هللا على رسوله سيدان املصطفى حممد وآله وسلم تسليماا، وحسبنا هللا ونعم آخر اجلزء  
واحلمد هلل رب يتلوه إن شاء هللا: "إذا قال عارم: حدثنا محاد فهو محاد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب.  .الوكيل

 العاملني، وصلى هللا على حممد وآله أمجعني.

 ويف أول اجلزء الثالث:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

أخربان أبو  األصبهاين بثغر اإلسكندرية، سلفةأبو طاهر أمحد بن حممد بن شيخ اإلسَّلم اإلمام احلافظ  ان الشيخأخرب 
 عليه، أخربان   أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت  انأخرب ، بارك بن عبد اجلبار بن أمحد قراءةاحلسني امل
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القاضي أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد 
 ...  الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

 الثالث، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على رسوله سيدان حممد وآله وسلم تسليماا.آخر اجلزء  

 ويف أول اجلزء الرابع:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

 ابب الكتاب

أخربان أبو احلسني   األصبهاين،  سلفةأبو طاهر أمحد بن حممد بن    22شيخ اإلسَّلم فخر األمةاإلمام احلافظ    ان الشيخأخرب 
عليه، أخربان أبو  أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت انأخرب ، قراءة الصرييف املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد

د الرمحن بن خَّلد ، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبالقاضي عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي
 ...  الرامهرمزي:

 ويف آخره:

، حدثنا حممد بن عبد هللا بن محيد الغزاء أمحد: "حدثنا عبد هللا بن يف اخلامس إن شاء هللا يتلوهالرابع، آخر اجلزء 
 .وكيلوحسبنا هللا ونعم الواحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على سيدان املصطفى حممد النيب وآله أمجعني،   ".املكي

 ويف أول اجلزء اخلامس:

 

 
 رمبا: "فخر األئمة".  22
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

أخربان أبو  األصبهاين، بثغر اإلسكندرية، سلفةأبو طاهر أمحد بن حممد بن شيخ اإلسَّلم اإلمام احلافظ  ان الشيخأخرب 
عليه،  أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت انأخرب ببغداد،  الصرييف احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد 

، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد ابلبصرة أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي القاضي أخربان
 ...  الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي:

 ويف آخره:

واحلمد هلل رب العاملني، وصلى   قال: قرأت يف كتاب الوليد بن محاد".: "حدثنا احلضرمي،  إن شاء هللا  يتلوه يف السادس
 .وحسبنا هللا ونعم الوكيلهللا على رسوله سيدان املصطفى حممد وآله أمجعني، 

 ويف أول اجلزء السادس:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

 ".نبقية ترمجة من قال: قرأت يف كتاب فال"

أخربان أبو احلسني املبارك   بثغر اإلسكندرية،  ؛األصبهاين  سلفةاإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن    ان الشيخأخرب 
أبو عبد هللا أمحد   القاضي  عليه، أخربان   علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيتنيأبو احلس  انأخرب ،  بن عبد اجلبار بن أمحد 

 ...  ، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي:ابلبصرة  بن إسحاق بن خرابن النهاوندي

 ويف آخره:

وحسبنا هللا ونعم أمجعني،  وصحبه آخره، واحلمد هلل رب العاملني، وصلواته على رسوله سيدان املصطفى حممد وآله
 .الوكيل
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 زء السابع:ويف أول اجل

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

 ".من اْخُتصَّ ابحلديث"

أخربان أبو احلسني املبارك   بثغر اإلسكندرية،  ؛األصبهاين  سلفةاإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن    ان الشيخأخرب 
 القاضي عليه، أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت انأخرب الصرييف ببغداذ،  بن عبد اجلبار بن أمحد

، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد ابلبصرة أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي
 ...  الرامهرمزي:

 ويف آخره:

وحسبنا هللا آخر الكتاب، واحلمد هلل رب العاملني، وصلواته على رسوله اجملتىب من خلقه حممد، وآله وصحبه أمجعني، 
 .ونعم الوكيل

 وعليها بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت بعض كلماهتا ابلشكل، ويف هناية كل كتاب مساعات وبَّلغات.
صفحة. والنسخة كاملة  316ورقة، وعدد صفحاهتا  160 ، عدد أوراقها129/86رقم:  سوهاج: نسخة -3

". عبد هللا حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم امليدومي وشرف الدين أب"اإلمام  اوراويه امالكهيف سبعة أجزاء. 
ديب، رقم:  إبمارة مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاثوعنها صورة حمفوظة يف  هـ.573-568كتبت سنة 

صفحه. غري كاملة، ففيها ستة أجزاء، سقط  276ورقة، وعدد صفحاهتا  138، عدد أوراقها 129/86
، وحُتفظ حتت رقم: دار الكتب املصريةاألصلية انتقلت إىل سوهاج وقد قيل َأنا نسخة  منها اجلزء السابع.

 قصة األجزاء الثَّلثة األخرية. ان  اهلكن، و صفحة  175، وعدد صفحاهتا  ورقة  88  هاأوراقعدد  ،  483مصطلح  
 ا أربعة أجزاء، من أوهلا إىل آخر اجلزء الرابع. حالي  منها واملوجود  
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، دار الكتب املصريةولكن نسخة سوهاج يف أصلها سبعة أجزاء وليست أربعة أجزاء، كما هي اليوم يف مكتبة 

وبعد التحري والتدقيق ومراجعة املسؤلني عن خمطوطات وال ندري أين ذهبت األجزاء الثَّلثة املفقودة من النسخة،  
دار الكتب املصرية تبني أن املوجود من نسخة سوهاج فيها إمنا صورة فوتستات قدمية عنها، وغري واضحة، وأن 
النسخة فُقَِّدْت من مكتبتها األصلية يف سوهاج، لذلك ال وجود لألصل يف مكتبة سوهاج، وال يف دار الكتب 

 املصرية.
د ت نسخ نسخة خطية كاملة عن صورة نسخة مكتبة سوهاج هذه املفقودة، وهي يف سبعة أجزاء وق -4

 دار الكتب املصريةه، وهذه النسخة حمفوظة يف مكتبة 1353سنة  دار الكتب املصريةلصاحل مكتبة 
وهي خبط الناسخ  صفحة، 331، وعدد صفحاهتا ورقة 165 هاأوراقعدد  ،493ابلقاهرة حتت رقم: 

 . كتب الناسخ يف آخر ه، كاملة يف سبعة أجزاء1353  سنة  سوهاجنسخة    عن  هانسخرشيد"،    "حسن
هذه النسخة: "قد ت بعون هللا وقوته نسخ كتاب الفاصل مبعرفة "حسن رشيد" على نفقة دار الكتب املصرية من 

يف يوم اخلميس اثلث  مصطلح احلديث، وكان الفراغ من نسخه 483النسخة الفوتغرافية املوجودة هبا حتت رقم: 
ميَّلدية،   1934أغسطس سنة    23عشر مجادي األوىل سنة ألف وثَّلمثائة ثَّلثة ومخسني من اهلجرة النبوية، موافق  

 واحلمد هلل رب العاملني، والصَّلة والسَّلم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم".
 أول اجلزء األول:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

عامل الثقة رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح ُعرَِّف اببن رواج األزديُّ أخربان الشيخ اإلمام ال
قراءة مين عليه لثَّلث بقني من مجادي األوىل سنة اثنتني وأربعني وستمائة جبزيرة مصر ابلقلعة املستجدة هبا، قلُت له 

لفي األصبهاين قراءة عليه وأان أمسع  بن حممد  د بن حممد بن أمحداإلمام احلافظ أبو طاهر أمحأخربكم  يف شهر الس ِّ
أخربان أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف ببغداذ يف شهر  ،رمضان من سنة أربع وسبعني ومخسمائة

 كعلي بن أمحد بن علي الفايل بقراءتأخربكم أبو احلسن    له  رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة قراءة عليه وأان أمسع، قيل
أخربان القاضي أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن   عليه، فأقر به،

 ... عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 1, 2018 

 
 20 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 ويف آخره:

حممد وآله وسَّلمه. يتلوه يف الثاين إن شاء هللا   آخر اجلزء األول من كتاب: "الفاصل". واحلمد هلل وحده، وصلواته على
 تعاىل: "ولو كان التبالغ يف الكَّلم َدرَكاا يبلغ به َمن رام". وحسبنا هللا ونعم الوكيل.

 وأول اجلزء الثاين:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

فتوح ُعرَِّف اببن رواج بقراءيت عليه عامل رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن أخربان الشيخ اإلمام ال
 احلافظ أبو   لليلتني بقيتا من مُجادي األوىل سنة اثنتني وأربعني وستمائة جبزيرة مصر ابلقلعة املستجدة هبا، أخربان الشيخ

لفي األصبهاين قراءة عليه وأان أمسع أخربان أبو احلسني املبارك بن عب  بن حممد   طاهر أمحد بن حممد بن أمحد  د اجلبار الس ِّ
 أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت  انببغداذ يف رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة أخرب   قراءة عليهبن أمحد  

عليه، أخربان القاضي أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد 
 ...  الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

آخر اجلزء الثاين من األصل، يتلوه يف الثالث: "إذا قال عارم: حدثنا، فهو محاد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب". 
 واحلمد هلل حق محده، وصلواته على سيدان حممد وآله وسَّلمه.

 وأول اجلزء الثالث:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وصلى هللا على سيدان حممد وآله وسلم

عامل احملدث رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح ُعرَِّف اببن رواج قراءة ان الشيخ اإلمام الأخرب 
  عليه وأان أمسع غرة مجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة ابلقلعة اجلبلية ظاهر القاهرة املعرية، أخربان الشيخ اإلمام
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لفي األصبهاين قراءة عليه وأان أمسع   ن أمحداحلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد ب أبو احلسني املبارك الشيخ  أخربان  قال:    ،الس ِّ
عليه، أخربان القاضي أبو  أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت انأخرب قراءة عليه، بن عبد اجلبار بن أمحد 

عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، 
 ...  قال:

 وأول اجلزء الرابع ساقطة من األصل.  ،آخر اجلزء الثالث

 ويف آخر اجلزء الرابع:

ن حممد الغزاء". واحلمد هلل وحده، وصلواته على حممد وآله وصحبه وسَّلمه. آخر اجلزء الرابع، يتلوه: "حدثنا عبد هللا ب
 وحسبنا هللا ونعم الوكيل.

 وأول اجلزء اخلامس:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

األجل الثقة رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الُقَرشي ُعرَِّف اببن رواج بقراءيت أخربان الشيخ  
 َّلث خلون من مجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة ابلقلعة اجلبلية ظاهر القاهرة املعرية، أخربان الشيخعليه لث
لفي األصبهاين قراءة عليه وأان أمسع يف  بن حممد بن إبراهيم احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد اإلمام  شهر الس ِّ

شهر ببغداذ يف الصرييف أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد خ الشيأخربان ومخسمائة،  وسبعنيرمضان سنة أربع 
عليه، أخربان القاضي أبو  أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت انأخرب  ،رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة

ن بن خَّلد الرامهرمزي، عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي، أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمح
 ...  قال:

 ويف آخره:

آخر اجلزء اخلامس، يتلوه يف السادس: "حدثنا احلضرمي، قال: قرأت يف كتاب الوليد بن محاد". واحلمد هلل وحده، 
 وصلواته على حممد وآله وصحبه وذريته وسَّلمه.
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 وأول اجلزء السادس:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

اإلمام العامل رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الُقَرشي ُعرَِّف اببن رواج بقراءيت أخربان الشيخ  
احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن عليه لثَّلث خلون من مجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة، قال: أخربان 

لفي األص بن حممد بن إبراهيم أمحد  وسبعنيسنة أربع  يوم الثَّلاثء اثين شوال منبهاين قراءة عليه وأان أمسع يف الس ِّ
أبو احلسن علي بن أمحد   انأخرب   الصرييف قراءة عليه،أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد    الشيخ  أخربانومخسمائة،  

أخربان  ابلبصرة، قال: رابن النهاونديأخربان أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خقال: عليه،  بن علي الفايل بقراءيت
 ...  القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

". واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممد من اختص ابحلديثآخر اجلزء السادس من األصل، يتلوه يف السابع: "
 .وآله وصحبه وسَّلمه. وحسبنا هللا ونعم الوكيل

 وأول اجلزء السابع:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وصلى هللا على حممد وآله وسلم

األجل العامل احملدث أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الُقَرشي ُعرَِّف اببن رواج بقراءيت أخربان الشيخ 
احلافظ أبو طاهر أمحد بن لشيخ اإلمام  عليه ألربع خلون من مجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة، قال: أخربان ا

لفي األصبهاين    بن حممد بن إبراهيم  حممد بن أمحد  أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار   أخربانإجازة إن مل يكن مساعاا،  الس ِّ
 يتأبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراء انأخرب  وأربعمائة ، وتسعنيسنة أربع  ببغداذ يف شهر رمضان منقراءة 

أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن ابلبصرة،  أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاونديالقاضي عليه، أخربان 
 ... عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:
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 ويف آخره:

القاسم امليدومي". آخر اجلزء السابع من "الفاصل"، وبتمامه ت مجيع الكتاب على يد كاتبه: "حممد بن إبراهيم بن أيب 
 .واحلمد هلل وحده وصلواته على سيدان حممد وآله وسَّلمه. وحسبنا هللا ونعم الوكيل

مالك هذه النسخة وكاتبها هو اإلمام العامل الفاضل "شرف الدين أيب عبد هللا حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم بن عباد 
امل الثقة "رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي امليدومي"، قرأ مجيع هذا الكتاب على الشيخ اإلمام الع

 بن فتوح ُعرَِّف اببن رواج األزدي"؛ يف مجادي األوىل ومجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة.
 وعليها بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت مجيع كلماهتا ابلشكل، وُكتَِّب العناوين خبط غامق، وفيها نظام التعقيبة. 

 122ورقة، وعدد صفحاهتا    62  هاأوراقعدد  ،  3620مبدينة مشهد: رقم:    آستان قدس رضوينسخة   -5
 620صفحة، بسماع مالك النسخة اإلمام "إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الويل املعروف اببن الويل"، سنة  

النسخة مبدينة قم، إبيران: مكتبة آية هللا املرعشي النجفي ه. وعنها صوراتن حمفوظتان يف  610أو 
صفحة، ويف أوهلا إضافة يف أربع  122ورقة، وعدد صفحاهتا  62 هاأوراقعدد ، 959: رقم: األوىل

ا للمؤلف، املرعشي النجفيورقات كتبها "شهاب الدين احلسيين  "، وهي حتتوي على: ترمجة موجزة جدا
النسخة ، وحبث يسري حول عنوان الكتاب. ووبعض عناوين النسخ اخلطية املوجودة يف العامل هلذا الكتاب

صفحة. وعنها صورة حمفوظة يف  122ورقة، وعدد صفحاهتا  62 هاأوراقعدد ، 1560: رقم: الثانية
صفحة،  117ورقة، وعدد صفحاهتا  61 هاأوراقعدد مبدينة ديب،  مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث

مكتبة آية هللا فحات، وهي صورة عن نسخة والنسخة انقصة وحمذوفة منها ورقة واحدة ومخس ص
 .959عن رقم:  املرعشي النجفي  

الورقة األخرية غري -، والنسخة انقصة قدر ورقة واحدة يف آخرها 610السابع عشر من مجادي اآلخرة من سنة 
 لكها "حممد ". راويها وماويكىن أاب سفيان، مات سنة سبع وتسعني ومائة، وعبد ، وتنتهي هذه النسخة عند: "-موجودة
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بن حممد املقدسي"، مسع عن "علي بن حممد بن خطاب الباجي" يف جمالس آخرها يوم اإلثنني اثلث ذي القعدة سنة 

 مخس وسبعني وسبعمائة ابلقاهرة.
 يف أول اجلزء األول:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 تسليماا  صلى هللا على سيدان حممد وآله وسلم

شرف الدين خادم حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسنته القائمة احلافظ  العامل  اإلمام    الفقيه األجل  أخربان الشيخ
أخربان الشيخ اإلمام احلافظ احلسن علي بن أيب املكارم املفضل بن علي املقدسي رضي هللا عنه ابإلسكندرية، قال:    أبو

لفي األصبهاين أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار   الشيخ  قال: أخربانابإلسكندرية،    أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد الس ِّ
أخربكم أبو احلسن علي بن له  قيل  ،  يف شهر رمضان من سنة أربع وتسعني وأربعمائة قراءة عليه  ببغدادبن أمحد الصرييف  

ن خرابن النهاوندي، أخربان عليه، فأقر به، أخربان القاضي أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق ب  كأمحد بن علي الفايل بقراءت
 ...  القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

 آخر اجلزء األول من أجزاء الشيخ.

 ويف آخر اجلزء الثاين:

 آخر اجلزء الثاين، يتلوه: "إذا قال عارم".

 ويف آخر اجلزء الثالث:

 ".ابب الكتابيليه: "آخر اجلزء الثالث، يتلوه يف الذي  

 ويف آخر اجلزء اخلامس:

 ".من قال: قرأت يف كتاب فالنآخر اجلزء اخلامس، بقية ترمجة: "
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 ويف آخر النسخة؛ اخلطوط متداخلة بعضها يف بعض، وغري مقروءة.

األوىل: أخر جزء يف علم النجوم يف ست ورقات، ُكتَِّبت يف بداية الصفحة   -بعد هذا الكتاب-ويف آخر هذه النسخة 
كتاب يف علم النجوم، أتليف بعض قدماء املنجمني، جيدة الفوائد، خبط مؤلفه". وأتيت بعض هذا اجلزء؛ رسالة أليب 

 احلسن اثبت بن قرة احلراين يف علم الفلك والنجوم، يف ثَّلث ورقات.
 غامق.  وعليها بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت بعض كلماهتا ابلشكل، وُكتَِّب العناوين خبط

، وعدد ورقة  74  هاأوراقعدد  .  156، كتاب  25رقم: فيلم    مكتبة اجلامع الكبري الغربية بصنعاء:  نسخة -6
 ه.702صفحة، ُكتبت يف مجادي اآلخر، سنة    142صفحاهتا 

 يف أول اجلزء األول:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وصحبه  آلهعلى  سيدان حممد النيب األمي و واته وسَّلمه على  صلواحلمد هلل وحده و 

يقول الفقري إىل هللا تعاىل حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن حممد بن عبد هللا بن سلمة احلبشي، أخربين موالي وسندي 
اإلمام العامل والدي عفيف الدين عبد الرمحن بن عمر احلبشي، قال: أخربان الفقيه تقي الدين عمر بن علي بن أيب اخلري 

ضي فخر الدين إسحاق بن أيب بكر الطربي، قال: أخربان احلافظ فخر الدين حممد بن إبراهيم  الشعيب، قال: أخربان القا
أخربان الشيخ اإلمام اخلربي الفارسي، واإلمام الشريف أبو حممد عبد هللا بن عبد اجلبار بن عبد هللا العثماين، قاال: 

لفي األصبهاين بن حممد احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد  قراءة عليه، قال: أخربان أبو احلسني املبارك بن الس ِّ
قيل أخربكم أبو احلسن ،  يف شهر رمضان من سنة أربع وتسعني وأربعمائة قراءة عليه  دعبد اجلبار بن أمحد الصرييف ببغدا
النهاوندي، أخربان القاضي أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن    عليه، فأقر به،  كعلي بن أمحد بن علي الفايل بقراءت

 ...  أخربان القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

 الكَّلم َدرَكاا يبلغ به َمن رام".آخر اجلزء األول من الكتاب، يتلوه الثاين إن شاء هللا تعاىل: "ولو كان التبالغ يف الكَّلم 
 وصحبه وسلم. وآلهواحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممد  
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 ويف أول اجلزء الثاين:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

لفي األصبهاين قراءة عليه، بن حممد  أخربان احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد أخربان أبو احلسني وأان أمسع،  الس ِّ
أبو احلسن    انأخرب ،  يف رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة  دببغدا  وأان أمسع،  ،قراءة عليه  ،املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد

عليه، أخربان القاضي أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي، أخربان  علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت
 ...  القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

األصل، يتلوه يف الثالث: "إذا قال عارم: حدثنا محاد، فهو محاد بن زيد، وكذلك سليمان بن  آخر اجلزء الثاين من
 حرب". واحلمد هلل وحده وصلواته على سيدان حممد نبيه ورسوله وعلى آله وصحبه وسَّلمه تسليماا كثرياا.

 ويف أول اجلزء الثالث:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ر وانفع به برمحتك  رب َيس ِّ

حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح ُعرَِّف اببن رواج األزدي، قراءة  أبو عامل احملدثأخربان الشيخ اإلمام ال
أخربان الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن عليه، وأان أمسع يف شهر ربيع األول سنة أربعني وستمائة، قال:  

لفي األصبهاين  أمحد أبو احلسني   الشيخ  أخربانوأان أمسع، يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني ومخسمائة،    قراءة عليه،  ،الس ِّ
عليه، أخربان القاضي   أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت  انقراءة عليه، أخرب ،  املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد 

د احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي، أخربان القاضي أبو حمم
 ...  قال:
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 ويف آخره:

 آخر اجلزء الثالث، واحلمد هلل وحده وصلواته على سيدان حممد نبيه وآله وصحبه وسَّلمه تسليماا كثرياا.

 ويف أول اجلزء الرابع:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ر وانفع برمحتك  رب َيس ِّ

الفقيه أخربان الشيخ اإلمام الوهاب بن ظافر ُعرَِّف اببن رواج، قال:  23حممد عبد أبو نعامل رشيد الديأخربان الشيخ ال
لفي األصبهاين احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد أبو احلسني املبارك بن عبد  حدثنا الشيخ رضي هللا عنه، الس ِّ

أبو احلسن علي بن أمحد  انأخرب  وأربعمائة ببغداد،يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني قراءة حممد الصرييف، اجلبار بن 
، أخربان أبو حممد احلسن بن عبد القاضي  عليه، أخربان أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي  الفايل بقراءيت

 ...  الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي:

 ويف آخره:

وآله وصحبه وسلم. ويتلوه يف أول اخلامس: "حدثنا عبد   آخر اجلزء الرابع، واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممد 
 هللا بن أمحد الغزاء".

 ويف أول اجلزء اخلامس:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 

 
 كلمة "عبد" ساقطة من هنا.  23
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أخربان الشيخ حممد عبد الوهاب بن ظافر بن رواج، قراءة عليه وأان أمسع، قال:  أبو عامل رشيد الدينأخربان الشيخ ال
لفي األصبهاين هر أمحد بن حممد بن أمحداحلافظ أبو طا اإلمام الفقيه أبو احلسني املبارك بن  أخربان الشيخ ، قال:الس ِّ

 الفايل   بن علي  أبو احلسن علي بن أمحد  انأخرب   الصرييف، ببغداد يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة،عبد اجلبار  

أبو حممد القاضي ، أخربان ابلبصرة أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق بن خرابن النهاوندي القاضي عليه، أخربان بقراءيت
 ...  احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي:

 ويف آخره:

 آخر اجلزء اخلامس، واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدان حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 ويف أول اجلزء السادس:

 لرمحن الرحيمبسم هللا ا

ر وانفع برمحتك  رب َيس ِّ

أخربان الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد حممد عبد الوهاب بن ظافر ُعرَِّف اببن رواج، قال:  أبوعامل أخربان الشيخ ال
لفي األصبهاين بن حممد بن أمحد  أمحد أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن  قال: أخربان الشيخ رضي هللا عنه، الس ِّ

 الفايل بقراءيت بن علي أبو احلسن علي بن أمحد  انأخرب  الصرييف ببغداد، يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة،
أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن القاضي  ، أخربان  ابلبصرة  أبو عبد هللا أمحد بن إسحاق النهاونديالقاضي  عليه، أخربان  

 ...  بن خَّلد الرامهرمزي:

 ويف آخره:

". واحلمد هلل وحده، وصلى هللا على سيدان من اختص ابحلديثاجلزء السادس من األصل، يتلوه يف السابع: "آخر 
 حممد النيب األمي وعلى آله وسلم.

 ويف أول اجلزء السابع:
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وصلى هللا على سيدان حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم

القرشي العلوي، قراءة عليه، وأان ُعرَِّف اببن رواج  مد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح  حم أبوعامل  أخربان الشيخ ال
لفي بن حممد بن إبراهيم    أخربان الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد أمسع بثغر اإلسكندرية، قال:   الس ِّ

قراءة ببغداد، يف شهر رمضان من سنة أربع رك بن عبد اجلبار  أبو احلسني املباإجازة إن مل يكن مساعاا، أخربان    األصبهاين
أبو عبد هللا أمحد بن القاضي عليه، أخربان  الفايل بقراءيت بن علي أبو احلسن علي بن أمحد  انأخرب  وتسعني وأربعمائة،

 ...  هرمزي:أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامالقاضي ، أخربان  ابلبصرة النهاونديبن خرابن  إسحاق  

 ويف آخره:

آخر اجلزء السابع من "الفاصل"، وبتمامه ت مجيع الكتاب، واحلمد هلل وحده وصلواته على سيدان حممد نبيه ورسوله 
وعلى آله وصحبه وسَّلمه تسليماا كثرياا كثرياا كثرياا، طيباا مباركاا فيه. وذلك بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مجادي 

  وسبعمائة.اآلخرة من سنة اثنني
 وفيها نظام التعقيبة، وعليها بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت مجيع كلماهتا ابلشكل.

النسخة  صفحة. 296 ، وعدد صفحاهتاورقة 153ها أوراقعدد  ،1608رقم:  اسكوريـال: نسخة -7
، عدد 34: رقم:  اجلامعة اإلسالمية. وعنها صورة حمفوظة يف  هـ731كتبت سنة  كاملة يف سبعة أجزاء،  

مركز مجعة املاجد للثقافة صفحة. وعنها صورة حمفوظة يف  294ورقة، وعدد صفحاهتا  152أوراقها 
صفحة، والنسخة انقصة أربع عشرة   262ورقة، وعدد صفحاهتا    136  هاأوراقعدد  مبدينة ديب،    والرتاث

 ورقة من آخرها.
 عبد املؤمن بن خلف الدمياطي". هذه النسخة نسخت من نسخة كتبت خبط احلافظ "شرف الدين

يف أوهلا: "بسم هللا الرمحن الرحيم. وصلى هللا على حممد وآله وصحبه. أخربان الشيخ رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب 
لفي   بن ظافر بن علي بن فتوح بن رواج القرشي أجازه، قال: أخربان اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد الس ِّ
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القاضي أبو حممد احلسن بن عبد األصبهاين قراءة عليه وأان أمسع يف شهر رمضان سنة أربع وسبعني ومخسمائة ... أان 

د الرااَمُهْرُمزِّي، قال: احلمد هلل وال إله إال هللا، وعلى حممد نيب هللا وآله صلوات هللا.   اعرتضت طائفة ممنالرمحن بن َخَّلا
 ...".  واإلزراء هبم  ،لوا بتنقص أصحاب احلديثيشنأ احلديث ويبغض أهله، فقا

ا َورِّق ا". آخر  ويف آخرها: "... عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لَبـاْيَك َحج ا َحق ا، تـََعبُّدا
سيدان حممد وآله  اجلزء السابع من كتاب املـَُحد ُِّث الفاصل بني الراوي والواعي، وهو آخر الكتاب، وصلى هللا على

 وصحبه وسلم تسليماا".
 وفيها نظام التعقيبة، وعليها بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت بعض كلماهتا ابلشكل.

 301 ، وعدد صفحاهتاورقة 161 هاأوراقعدد  .7934 :رقم :جامعة اإلمام حممَّد بن سعود نسخة -8
 .ف-0292امليكروفيلم:  : رقم:  ابلرايضمؤسسة امللك فيصل  وعنها صورة حمفوظة يف   ة.صفح

" نسخة كاملة حممد بن عبد هللا احلموي"هـ(. ونسخ   717بسماع مالكها "عثمان بن بلبان بن عبد هللا املقاتلي" )ت
 اليت أييت ذكرها.  شهيد علي  عن هذه النسخة، وهي نسخة

يف أوهلا: "بسم هللا الرمحن الرحيم. صلى هللا على سيدان حممد النيب األمي وآله وسلم. أخربان الشيخ اإلمام العامل احلافظ 
لفي األصبهاين رضي هللا عنه قراءة عليه وأان أمسع غري مرة ابإلسكندرية ... أان  أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد الس ِّ

د الرااَمُهْرُمزِّي، قال: احلمد هلل وال إله إال هللا، وعلى حممد نيب هللا وآله القاضي أبو حممد احلسن بن عبد   الرمحن بن َخَّلا
 ...".  واإلزراء هبم  ،يشنأ احلديث ويبغض أهله، فقالوا بتنقص أصحاب احلديث  اعرتضت طائفة ممنصلوات هللا.  

ا َورِّق ا". ت ويف آخرها: "... عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا صلى هللا علي ه وسلم: "لَبـاْيَك َحج ا َحق ا، تـََعبُّدا
 اجلزء السابع وبتمامه ت كتاب الفاصل واحلمد هلل وحده، وصلى هللا على حممد وآله وسلم، وحسبنا هللا ونعم الوكيل".

 وفيها نظام التعقيبة، وعليها بعض احلواشي والتعليقات والتصحيحات.
حممد "نسخ صفحة،  259، وعدد صفحاهتا ورقة 134ها أوراق، عدد 531 :رقم شهيد علي:نسخة  -9

 ه.1121، يف سنة  جامعة اإلمام حممَّد بن سعود" هذه النسخة عن نسخة  بن عبد هللا احلموي
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ويف بعض صفحات هذه النسخة ختم مستدير مكتوب فيه: "مما وقفه الوزير الشهيد علي ابشا رمحه هللا تعاىل بشرط  

 ج من خزانته".أن ال خير 
كتب الناسخ يف آخر هذه النسخة: "كتبه الفقري إىل هللا تعاىل حممد بن عبد هللا احلموي املستوطن مدينة حلب الشهباء 
برسم فخر املواىل الكرام العامل العَّلمة احملقق املدقق موالان إبراهيم أفندي الشهري نسبته الكرمية بوحدي أفندي، وهو إذ 

 الشرعية حبلب احملروسة نفعه هللا به، وذلك سنة إحدى وعشرين وألف ومائة".ذاك متويل األحكام  
يف أوهلا: "بسم هللا الرمحن الرحيم. وصلى هللا على النيب األمي وآله وسلم. أخربان الشيخ اإلمام العامل احلافظ أبو طاهر 

لفي األصبهاين رضي هللا عنه قراءة عليه وأان أمسع غري مرة ابإلسكندرية ... أان   القاضي أبو أمحد بن حممد بن أمحد الس ِّ
د الرااَمُهْرُمزِّي، قال: احلمد هلل وال إله إال هللا، وعلى حممد نيب هللا وآله صلوات هللا. حممد احلسن بن عبد الرمحن بن   َخَّلا

 ...".  واإلزراء هبم  ،يشنأ احلديث ويبغض أهله، فقالوا بتنقص أصحاب احلديث  اعرتضت طائفة ممن
ا َورِّق ا". ت ويف آخرها: "... عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لَ  بـاْيَك َحج ا َحق ا، تـََعبُّدا

اجلزء السابع، وبتمامه ت كتاب الفاصل، واحلمد هلل وحده، وصلى هللا على سيدان حممد وآله وسلم، وحسبنا هللا ونعم 
 الوكيل".

 أمحر.وفيها نظام التعقيبة، وعليها بعض احلواشي والتعليقات والتصحيحات، وُكتَِّبت العناوين خبط غامق 
وهذه النسخة كتبت سنة صفحة،  182، وعدد صفحاهتا ورقة 92 هاأوراقعدد )بدون رقم(،  صادق آابد: نسخة

نسخ الناسخ هذه النسخة من نسخة الظاهرية كما ُكتَِّبت يف ه، كتبها الناسخ "حممد بن صادق فهمي". 1347
د، الناسخ "صادق فهمي املاحل" ابملكتبة أسفل صفحة مساعات النسخة الظاهرية: "نسخ عليه نسخة اتمة إىل اهلن

 ه.1347سنة الظاهرية بدمشق،  
-كتب الناسخ يف آخر هذه النسخة: "انتهى بقلم الفقري إىل ربه املاحل حممد بن صادق فهمي بن السيد أمني املاحل 

األحد الثالث من شهر ذي   وملن تسبب إبيصال اخلري إليهما وإليه وجلميع عباده، وكان الفراغ يوم  -غفر هللا له ولوالديه
احلجة سنة ألف وثَّلمثائة وسبع وأربعني هجرية. إين نسخت هذا الكتاب ألجل املكتبة العلمية العالية لصاحبها "بري 

 إحسان هللا شاه" صاحب اللواء اخلامس، واستوفيت مثن نسخه، وهللا املوفق".
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يف أوهلا: "بسم هللا الرمحن الرحيم. وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم. أخربان الشيخ اإلمام احلافظ شيخ اإلسَّلم 

لفة األصبهاين بقراءيت عليه ... أنبأان   د أبو طاهر أمحد بن حممد بن سِّ القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا
يشنأ احلديث  اعرتضت طائفة ممنهلل وال إله إال هللا، وعلى حممد نيب هللا وآله صلوات هللا. الرااَمُهْرُمزِّي، قال: احلمد 

 ...". واإلزراء هبم  ،ويبغض أهله، فقالوا بتنقص أصحاب احلديث
ا َورِّ  ق ا". آخر ويف آخرها: "... عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لَبـاْيَك َحج ا َحق ا، تـََعبُّدا

الكتاب. واحلمد هلل رب العاملني، وصلواته على رسوله اجملتىب من خلقه حممد وآله وصحبه أمجعني، وحسبنا هللا ونعم 
 الوكيل".

على هذه النسخ اخلطية العشر، وسيبقى سعيه احلثيث ألجل احلصول على صور من النسخ األخرى،  الباحث حصل
 وهي:

، يف بغداد، وال ندري ماذا حلا هبا بعد األحداث األليمة م837  :رقم  ،العراقياجملمع العلمي  نسخة   -10
وقد راجعت اجملمع األستاذة الدكتورة  الدامية اليت نكبت هبا بغداد مما تسبب يف تعذر احلصول عليها.

 زكية الدليمي فلم جتد هلا أثراا يف اجلمع بعد األحداث.
. وهي نسخة أصلية قدمية انقصة 3228/4 مبدينة ديب، رقم:  ثمركز مجعة املاجد للثقافة والرتانسخة   -11

قليَّل من الطرفني، وقد رفض املركز تصويرها للباحث، حيث يتشدد مركز مجعة املاجد يف تصوير أصوله، 
 بل وال حىت اإلفصاح عنها، وقد علمنا تفاصيلها من أحد الباحثني الذين وقفوا عليها هناك.

 ضمن جمموع.  333-259ة، من  ورق75ف( يف 309)  280:  ابلرابط، رقم  اخلزانة العامةنسخة   -12
. يقول الدكتور "حممد عجاج اخلطيب" عن هذه النسخة: "فبحثت عنها طويَّلا التكية اإلخالصيةنسخة   -13

، قبل أن تضم هذه اإلخَّلصيةيف حلب، حىت تبني يل من بعض املسؤولني أهنا فقدت من خزانة التكية 
 .24وقاف حلب"اخلزانة إىل مكتبة أ

 

 
د.  الرااَمُهْرمُ   24 ث الفاصل بني الراوي والواعيم1984-ه1404زِّي، احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا . حتقيق: الدكتور حممد عجاج اخلطيب، بريوت: . الـُمَحد ِّ

 .37دار الفكر. ص
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 املصادر واملراجع

 ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د.ط، د.ت.ظهر اإلسالمأمحد أمني،   -1
بعض الدالالت الرتبوية يف األمثال النبوية من خالل كتاب   .هبية بنت حممد بن عمر بن حممد القرشي -2

د  جامعة أم  .املاجستري رسالة .الرَّاَمُهْرُمزِّي)أمثال احلديث( أليب حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخالَّ
 م.1996  -ه  1417 .القرى

 م.1983 -ه 1403،  1، دار الكتب العلمية، طيتيمة الدهرالثعاليب، أبو منصور عبد امللك،   -3
شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل م.  2001ه،  1421حجر العسقَّلين. أمحد بن علي بن حممد.  ابن   -4

 ع للطباعة والنشر والتوزيع.. لبنان: دار املشارياألثر
اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم )حوادث ووفيات سنة الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  -5

 م.1991  -ه  1412، 1، دار الكتاب العريب، طه(351-380
 م.1984  –ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسري أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،   -6
، حتقيق: حممد عجاج احملدث الفاصل بني الراوي والواعيُهْرُمزِّي، حسن بن عبد الرمحن بن خَّلد،  الراامَ  -7

 م.1984 -ه 1404،  2اخلطيب، دار الفكر، ط
. حتقيق: أمحد شوقي الدر الثمني يف أمساء املصنفنيالسااعي، علي بن أجنب بن عثمان بن عبد هللا.  ابن   -8

 م.2009 - ه1430،  1اإلسَّلمي، تونس، ط  بنبني، وحممد سعيد حنشي. دار الغرب
 م.1988  -  ه1408، 1، دار اجلنان، طاألنسابالسمعاين، عبد الكرمي بن حممد التميمي،   -9

. حتقيق: أمحد األرانؤوط، وتركي الوايف ابلوفياتالصفدي، صَّلح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا.  -10
 م.2000 -ه 1420مصطفى. دار إحياء الرتاث، بريوت،  

. حتقيق: معجم الشيوخالصيداوي، أبو احلسني حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حيىي بن مُجَْيع الغساين.   -11
 ه.1405،  1عمر عبد السَّلم تدمري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 ، د.ت.12، دار املعارف، طالعصر العباسي الثاينضيف، شوقي.   -12
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، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، اتريخ دمشق هللا.  عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبةابن  -13

 م.1995  -ه  1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
، حتقيق: حممود شذرات الذهب يف أخبار من ذهبالعماد الَعكري، عبد احلي بن أمحد بن حممد. ابن  -14

 م.1986  -ـ ه1406،  1األرانؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، دار ابن كثري، ط
 -ه 1431، 2، حتقيق: إبراهيم الزيبق، دار ابن كثري، طالبداية والنهايةكثري، إمساعيل بن كثري. ابن   -15

 م.2010
. مكتبة املثىن، بريوت، دار إحياء معجم املؤلفنيكحالة، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين.  -16

 الرتاث العريب.
 ،2ط بريوت، املعرفة، دار رمضان، إبراهيم: حتقيق. هرستالف. حممد  بن إسحاق بن حممد  ابن الندمي، -17

 .م1997  - هـ1417
معجم األدابء إرشاد األريب إىل ايقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي.  -18

 .م1993 -هـ 1414،  1. حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسَّلمي، بريوت، طمعرفة األديب
 م.1977  -ه 1397، دار صادر، د.ط،  معجم البلدانايقوت احلموي، ايقوت بن عبد هللا،   -19
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 امللخص

 

تزخر خزائن املخطوطات يف العامل العريب واإلسالمي، وبالد الشرق والغرب من غري العامل اإلسالمي بعدد وفري من 
ابلقرآن الكرمي وعلومه املخطوطات الّنفيسة اجملهولة العنوان أو املؤّلف يف شّّت املعارف العلمّية، ومن أمّهها ما له صلة 

كالّتفسري، والّناسخ واملنسوخ، والقراءات، والوجوه والّنظائر، واحملكم واملتشابه، والّتجويد، وتراجم القرّاء، ورسم القرآن، 
وأمثاله، وقصصه، وغري ذلك من علوم قرآنّية أفردت هلا تلك املؤلّفات الّنفيسة اليت حال دون االستفادة منها عائق 

املتعّلق ابملؤّلف والعنوان، غري أّن الباحث املتمّرس مع الّّتاث واملخطوطات والفهرسة يالحظ حّقا أّن حمرّكات اجلهالة 
البحث الّشرعّية تتيح البحث يف نصوص كتب كثرية جّدا يف زمن قياسي، وساعد ذلك على كشف عدد كبري من هذه 

 املخطوطات اجملهولة.
 الّزمنّية يف ظهور نتائج البحث تكتسي أمهّية كبرية من ثالث نواح:إّن هذه الّسرعة  

 األوىل: الكشف على أكرب عدد ممكن من جماهيل املخطوطات يف ظرف زميّن قياسي.
 الثّانية: توّفر مواّد علمّية للحّد من مشكلة شّح املوضوعات يف جمال الّدراسات العليا )املاجستري والدّكتوراه(.

 فات جاّدة للمكتبة الّّتاثّية.الثّالثة: إضا
إّن تقنّية املعلومات احلاسوبّية وحمرّكات البحث املرتبطة هبا توّفر يف هذا العصر جمال البحث يف نصوص هائلة ما كانت 

، تتيّسر لألجيال الّسابقة، وهذا من فضل هللا تعاىل على األّمة اإلسالمّية من جهة، وعلى األسرة الّّتاثّية كّل يف ختّصصه
 وأييت جمال القرآن الكرمي وعلومه يف هرم ذلك كّله.
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إّن هذا البحث يكشف ضوابط الّتعامل مع حمرّكات البحث، وتوضيح كيفّية االستفادة منها يف الكشف عن جماهيل 
املخطوطات يف ظرف زميّن قياسي، ويعرض مناذج من املخطوطات اليت مّت الكشف عن عناوينها ومؤّلفيها يف علوم 

 سري والقراءات وتراجم القّراء.الّتف
 

 املقّدمة:
ما زالت خزائن املخطوطات يف العامل العريب واإلسالمي، وبالد الشرق والغرب من غري العامل اإلسالمي تزخر بعدد وفري 

ن الكرمي وعلومه من املخطوطات الّنفيسة اجملهولة العنوان أو املؤّلف يف شّّت املعارف العلمّية، ومن أمّهها ما له صلة ابلقرآ
كالّتفسري، والّناسخ واملنسوخ، والقراءات، والوجوه والّنظائر، واحملكم واملتشابه، والّتجويد، وتراجم القرّاء، ورسم القرآن، 
وأمثاله، وقصصه، وغري ذلك من علوم قرآنّية أفردت هلا تلك املؤلّفات الّنفيسة اليت حال دون االستفادة منها عائق 

ق ابملؤّلف والعنوان، غري أّن الباحث املتمّرس مع الّّتاث واملخطوطات والفهرسة يالحظ حّقا أّن حمرّكات اجلهالة املتعلّ 
البحث الّشرعّية تتيح البحث يف نصوص كتب كثرية جّدا يف زمن قياسي، وساعد ذلك على كشف عدد وفري من 

 املخطوطات اجملهولة.
 بحث تكتسي أمهّية كبرية من ثالث نواح:إّن هذه الّسرعة الّزمنّية يف ظهور نتائج ال

 األوىل: الكشف على أكرب عدد ممكن من جماهيل املخطوطات يف ظرف زميّن قياسي.
 الثّانية: توّفر مواّد علمّية للحّد من مشكلة شّح املوضوعات يف جمال الّدراسات العليا )املاجستري والدّكتوراه(.

 ة.الثّالثة: إضافات جاّدة للمكتبة الّّتاثيّ 
إّن تقنّية املعلومات احلاسوبّية وحمرّكات البحث املرتبطة هبا توّفر يف هذا العصر جمال البحث يف نصوص هائلة ما كانت 
تتيّسر لألجيال الّسابقة، وهذا من فضل هللا تعاىل على األّمة اإلسالمّية من جهة، وعلى األسرة الّّتاثّية كّل يف ختّصصه، 

 وعلومه يف هرم ذلك كّله.  وأييت جمال القرآن الكرمي
إّن هذا البحث يكشف ـ إن شاء هللا ـ ضوابط الّتعامل مع حمرّكات البحث، وتوضيح كيفّية االستفادة منها يف الكشف 
عن جماهيل املخطوطات يف ظرف زميّن قياسي، ويعرض مناذج من املخطوطات اليت مّت الكشف عن عناوينها ومؤّلفيها 

 ءات وتراجم القرّاء.يف علوم الّتفسري والقرا
 وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يضّم تسعة مباحث:
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 املبحث األّول: عرض مشكلة البحث
 املبحث الثّاين: الّدراسات الّسابقة

 خطوطات علوم القرآن اجملهولةحملة إحصائّية ملاملبحث الثّالث:  
 

 حمرّكات البحث الّشرعّيةو   : حملة تعريفّية عن املخطوطات اجملهولةرّابع املبحث ال
 حملة عن الكتب اجملهولة عند القدماء:  امساملبحث اخل
 لكشف جماهيل املخطوطات   حمرّكات البحث الّشرعّيةضوابط عاّمة يف استعمال  :  ّسادساملبحث ال
 : أمثلة تطبيقّية ملا مّت اكتشافه من خمطوطات عن طريق حمرّكات البحث الّشرعّيةّسابع املبحث ال

 مراعاة أمور مهّمة: ثّامنال  املبحث
 : خامتة فيها نتائج البحث وعدد من الّتوصيات املهّمةّتاسع املبحث ال

 املبحث األّول: عرض مشكلة البحث
تزخر خزائن الكتب يف العاملني العريب والغريب بعدد هائل من املخطوطات اإلسالمّية يف شّّت فنون املعرفة من تفسري 

ه ولغة وأدب وشعر ورايضيات وفلك وغري ذلك من معارف، وانصّب جهد احملّققني يف وقراءات وحديث وتراجم وفق
دراساهتم وحتقيقاهتم على نوع معنّي من املخطوطات وهي اليت عرفت عناوينها ومؤلّفوها، وهي من الكثرة مبكان، وما 

املخطوطات اجملهولة اليت مل يكشف عن هويّتها نشر منها ال ميّثل إاّل نسبة قليلة ممّا مل حيظ بعد ابلّدراسة والّتحقيق، أّما  
 :انمؤّلفا وعنواان فلم يقبل عليها الّدارسون لثالثة أسباب يف نظر 

 ،األّول: وفرة مثيالهتا املعروفة العنوان واملؤّلف؛ فلم يكن من احلكمة أن يصرف اجلهد والوقت يف كشف اجملهول البعيد 
 وترك املعلوم القريب.

الثّاين: حاجة هذا الّنمط االكتشايف إىل عقول متخّصصة ذات ثقافة عميقة وواسعة يف الّّتاث اإلسالمي تستطيع أن 
 هتتدي إىل هويّة هذه اجملاهيل الرّابضة دهرا يف خزائن الكتب حمّملة آباثر الّسنني وعبق اترخيها القدمي.

 رّكات البحثّية للجيل القدمي من احملّققني.الثّالث: عدم توّفر مثل هذه احمل
 جمموعة أسئلة مهّمة:  انوهنا يطرح الباحث

 ـ ما هو الواجب شرعا جتاه هذا الكّم الوافر من املخطوطات اجملهولة؟  1
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 اجملاهيل؟  الكتب  ـ وإىل مّت يستمّر هذا الّتجاهل هلذه  2
 لنفض الغبار عن هذا الّلون من تراثنا القّيم؟  يةلكّتونـ وهل حان الوقت لالستعانة مبحرّكات البحث اإل  3
الّّتاث (( يف مقّررات جامعاتنا املتخّصصة يف  كتب  سّميها: )) كشف جماهيلنـ وهل مثّة جمال إلدراج ماّدة علمّية  4

 ؟، وعلوم الّتاثعلوم الّشريعة
تخريج كوادر متخّصصة تسهم يف إخراج كنوزان تدرك حجم املسؤولّية املنوطة هبا ل  واملؤسسات الّتاثية  ـ وهل جامعاتنا  5

الّّتاثّية اليت يعجز عن الّتعامل معها كّلها عصبة قليلة فاضلة من احملّققني مقارنًة بضخامة الّّتاث الذي ما زال خمطوطا 
 قابعا يف خزائن اخلافقني؟

 قول:نهذه الّتساؤالت    نوجوااب ع
اإلسالمي الّشرعي العريب والعناية به وإخراجه من دهاليز اخلزائن إىل فسحات شّك أّن خدمة هذا الّّتاث ن ناـ لس 1

ّهلة من األّمة، وأيمث اجلميع يف حالة تعطيله، وهي مسة )) الواجب أ  واجب كفائي، ختاطب به فئة م   والنشر الطّباعة
إاّل بنهوض مجاعة به دون الباقني. الكفائي (( الذي هتدف الّشريعة من ورائه إىل حتقيق مصاحل للمكلَّفني ال تتحّقق 

، ويف مقّدمتها وسّنة رسوله  ،وإّن يف نشر تراثنا اإلسالمي نشر ملا حواه من علوم ختدم يف مجلتها كتاب هللا تعاىل
 موضوعنا هذا.   ،علوم القرآن الكرمي 

 مدى زميّن يستمّر هذا الّتجاهل هلذه اجملاهيل؟أي إىل  و ـ    2
أّن توظيف الّتقنية املعاصرة من خالل حمرّكات البحث الّشرعّية، مع مزجها خبربات املختّصني، كفيالن أن يوقفا   نافتوقّعات

هذا الّتجاهل، ويسداي خدمة جليلة لكشف هويّة جماهيل املخطوطات عاّمة، وما له صلة بعلوم القرآن على وجه 
 اخلصوص. 

 الّشرعّية لنفض الغبار عن هذا الّلون من تراثنا القّيم؟ هل حان الوقت لالستعانة مبحرّكات البحث  و ـ    3
فاجلواب نعم، وظهور مثل هذه احملرّكات احلاوية كّما هائال من نصوص الكتب، واستخراج الباحث حاجته منها قبل 

للمتأّخرين، مقابل أن يرتّد إليه ط ْرف ه هلو من أعظم نعم هللا تعاىل على الّناس يف هذا العصر، جرب هللا به الّضعف احلاصل  
 ما حىب به سبحانه املتقّدمني من قّوة احلافظة، واستحضار مكان الفائدة احملتاج إليها من الكتاب.

إدراج ماّدة علمّية تسمى: ))كشف جماهيل الّّتاث(( يف مقّررات جامعاتنا املتخّصصة  فائدة وجدوى منهل مثّة و ـ  4
 يف علوم الّشريعة؟ 
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؛ ألّن اجلامعات الّشرعّية أوىل جهة علمّية تدرك أمهّية مثل هذه املاّدة اليت حتّقق يف تطلع لتحقيقهنو  ندعوا إليه فهذا ما
 أمرين مهّمني:  انتصّور 

 األّول: ختريج متخّصصني يف جمال الّّتاث عاّمة.
قرآن الكرمي، من خاّصًة ما كان له صلة بعلوم ال اجملاهيل بعد فك لغزها؛ الثّاين: نشر أكرب عدد ممكن من خمطوطات

 خالل أطاريح علمّية يف فّتة الّدراسات العليا.
ـ وأّما هل تدرك جامعاتنا حجم املسؤولّية املنوطة هبا لتخريج كوادر متخّصصة تسهم يف إخراج كنوزان الّّتاثّية اليت  5

عصبة قليلة فاضلة من احملّققني مقارنًة بضخامة الّّتاث الذي  ؛ سوىعن الّتعامل معها كّلها الكثري من الباحثني يعجز
 ني؟ما زال خمطوطا قابعا يف خزائن اخلافق

فجوابه أّن الباحث أيمل أن يسود هذا الوعي الّّتاثي يف األقسام العلمّية املتخصّصة يف علوم القرآن، واألمل معقود يف 
 مثل هذا املؤمتر أن يسهم يف إطالق شرارة هذا األمل املنشود.

 املبحث الثّاين: الّدراسات الّسابقة
لبحث الّشرعّية يف الكشف عن جماهيل املخطوطات، نعم هناك طّلع على دراسة سابقة مفردة عن دور حمرّكات انمل 

تقليديّة معروفة يسلكها خمتّصو الّّتاث املخطوط عاّمة،  وأساليب دراسات ومقاالت كثرية طّيبة منشورة عن طرق
 ومن ذلك:   ؛ومفهرسوه خاّصة

 تعاىل.  للدّكتور صالح الّدين املنّجد رمحه هللا،  ـ قواعد فهرسة املخطوطات العربّية  1
 للدكتور أمين فؤاد سّيد خبري املخطوطات يف دار الكتب املصريّة.، ـ الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات  2
 للدكتور فيصل احلفيان.، ـ فّن فهرسة املخطوطات  3
 للدّكتور عبد الّسّتار احللوجي.،  ـ املخطوط العريب  4
 دكتور جنم عبد الرمحن خلف.. مدخل يف حتقيق املخطوطات ودراستها، لألستاذ ال5
وله سابقة مميزة حفظه هللا تعاىل،  لألستاذ الدّكتور حكمت بشري ايسني، ـ تيسري الكشف عن املخطوطات اجملهولة 6

 .يف هذا الباب
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وأمثال هذه الكتب اليت حّددت الطّرق املتداولة يف فهرسة املخطوطات والكشف عن جماهيلها، وأابن فيها كّل مؤّلف 
دراسته، مع و  ،قراءة املخطوط اجملهول يف كقاعدة عاّمةعن عصارة خربته وجتربته يف هذا اجملال، وجيمع ذلك كّله 

 .الكتاب، ومؤلفه  إىل عنوان  ثالباح  للعثور على أّي إشارة هتديطول التأمل فيه؛  
 :يتوأّما تفصيل تلك اإلشارات فيمكن تلخيصها فيما أي

 إذ هذان املوضعان مظّنة ذكر العنوان واملؤّلف عادًة.  قراءة فاحصة؛  مقّدمة املخطوط وخامتته  قراءةـ    1
 الكتاب أو اجلزء احلديثي.ـ البحث يف طباق الّسماع خاّصة يف كتب احلديث فعادة ما يصرّح فيها ابسم    3
 ـ موضوع املخطوط وفّنه الذي عاجله ومذهب املؤّلف الذي ينتسب إليه.  4
، أما تشتهر به خمطوطات املذهب احلنفي املشرقي ـ نوع اخلّط الذي كتب به املخطوط؛ فالّتعليق والنستعليق 5

 الّنسخ فتشّتك فيه غالبا خمطوطات الّشافعية واحلنابلة.  خط  تشتهر به املخطوطات املالكّية، وأّمافاألندلسي واملغريب  اخلط  
 ـ أمساء الكتب والعلماء والّشيوخ املذكورين يف املخطوط.  6
 ـ إحاالت املؤّلف إىل بعض مصّنفاته اليت فّصل فيها الكالم عن املسألة العارضة يف كتابه اجملهول هذا.  7
 ا يف عملية البحث.ـ تعليقات هامشية بقلم قرّاء الكتاب تساعد كثري   8
 ـ معامل ترد يف ثنااي الكتاب كالبلدان واملساجد واملدارس.  9

 ـ حوادث مشهورة عاصرها املؤّلف كثريا ما تساعد على حتديد عصره الذي عاش فيه.  10
 ـ أمساء امللوك والّسالطني اليت كتبت خلزائنهم مثل هذه الكتب.  11
 يكّررها أو أشعار ينشدها دائما يف مصّنفاته األخرى.  ـ مالحظة أسلوب املؤّلف من خالل عبارات  12
. مالحظة املادة اليت كتب عليها املخطوط؛ حيث ميكن اجلزم أبن املخطوط الذي كتب على الرِّق )اجللد( 13

 فغالبا يكون مؤلفه من رجال القرون املبكرة إىل القرن السادس اهلجري.
حيدد عمر الورق التقرييب إن كان املخطوط مبكرا، أو متأخرا،  . ويستطيع اخلبري املتبحر هبذه الصناعة أن 14

وكلما اتسعت خربة املتخصص وتعمقت يكون تشخيصه مقاراب، وأحياان مطابقا. ومبثل هذا اجملس ميكن حتديد القرن 
 الذي كتب فيه املخطوط.
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ي كتب به املخطوط؛ فإن . وما يقال عن املادة اليت كتب عليها املخطوط، يقال أيضا يف حق املداد الذ15
اخلربة يف األحبار تساعد إىل حد بعيد يف كشف احلقبة الزمنية اليت كتب فيها املخطوط، مما يساعد على حصر نطاق 

 حدود البحث، ويعني على اختصار اجلهد والوقت.
لها عوامل . وكذلك معرفة املدارس الفنية يف الزخارف، وأمناطها، وأساليب التذهيب وطرائقه ومدارسه، ك16

 تعني الباحث على تضييق مساحة البحث، وحتديد عمر املخطوط التقرييب.
. وكم من خمطوط خمروم الطرفني كشفنا امسه وعرفنا مؤلف من خالل أرقام الكراريس، اليت توضع غالبا يف 17

ان تكون امللزمة صفحة( عادة، وأحيا 20ورقات ) 10أول كل ملزمة يف املخطوط غالبا، والكراسة اخلطية تكون يف 
ورقة لتسجيل أطباق السماع عليها. وهذه األرقام اخلاصة بكل ملزمة من الكتاب هي الطريقة املبكرة لّتقيم الكتاب   12

املخطوط، مث تكور األمر إىل ترقيم األوراق؛ لكن ترقيم املالزم كان يصحبه عادة اسم الكتاب اختصارا؛ فيقولون: 
 ة العاشرة من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالين.)العاشرة من الفتح( أي امللزم

. وكم من خمطوط مبتور الطرفني عرفنا امسه واسم مؤلفه، وشيئا من اترخيه النفيس من خالل قيود املقابلة، 18
( وحتديد حمطاهتا ومنازهلا؛ حيث جند مثال على حاشية بعض أوراق املخطوط: )بلغ قراءة على مؤلفه شيخنا املنذري

)بلغ عراضا على ...( )بلغ مساعا من ...( وهذا يقتضي من الباحث أن يدقق املخطوط اجملهول كله متنه وحواشيه 
 للوصول إىل معرفته وكشفه.

كما أن طريقة التجليد للمخطوط هلا أمهية ابلغة إن كان جبلدته األصلية، وكذا قيود التملكات وأختامها، وقيود الوقوف، 
 عد الباحث كثريا كأمهية قيود السماعات وأطباقها إن تعذر الوقوف عليها.والقراءة، وهي تسا

 إىل غري ذلك من القرائن الكثرية اليت يدركها من مارس فهرسة املخطوطات واستمتع ابلكشف عن جماهيلها.
الطرفني، أو أحد أطرافها؛ فهي وهذه العالمات الدالة على كشف اجملاهيل من املخطوطات يف حالتها الكاملة، واملبتورة  

 يف جمملها تنقسم إىل أربعة أقسام:
 أوال: عالمات ودالالت نستخرجها من نص الكتاب املخطوط حصرا، وهي مادة الكتاب العلمية األساسية.

 اثنيا: عالمات نستخرجها من لواحق النص املخطوط، كنوع اخلط، واحلرب املستعمل يف كتابته، وتذهيبه، وزخرفته. 
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اثلثا: عالمات نستخرجها من خوارج النص املخطوط، كالسماعات، واملقابالت، والتصحيحات، واحلواشي، 
 والتعليقات، وحتديد أرقام مالزمه.
وامل النص املخطوط وأوعيته؛ كمواد الكتابة من الرقوق، وورق الربدي، والورق الكاغد، رابعا: عالمات نستخرجها من ح

 ونوعية التجليد والتسفري.
وهذه األقسام األربعة بعضها مباشر وحاسم كالنوع األول، مث يتلوه النوع الثالث. أما القسم الثاين والرابع فهما يساعدان 

 صول إىل املراد، وتساهم يف اختصار الوقت واجلهد.على حصر البحث يف مساحة حمددة تقرب الو 
 خطوطات علوم القرآن اجملهولةحملة إحصائّية ملاملبحث الثّالث:  

مل تنج خمطوطات علوم القرآن ـ كسائر فنون املعرفة ـ من قضّية اجلهالة اليت مّست رصيدا مهّما منها، وألسباب متنّوعة 
وظّلت حبيسة الّرفوف ال حتظى إبقبال الّدارسني، إالّ أفرادا يدفعهم عشق الّّتاث اختفت منها معامل العناوين واملؤلّفني،  

وحّب االكتشاف لتصّفح اجملاهيل خاّصة تلك اليت الحت عليها آاثر  القِّد م، وخزائن الكتب ـ شرقا وغراب ـ ال تكاد 
ط، أو مؤّلفا كذلك، ويتعّذر اإلحصاء الّدقيق ختلو الواحدة منها من خمطوطات جمهولة اهلويّة عنواان ومؤلّفا، أو عنواان فق

 ـ اثنان:  انلعدد جماهيل خمطوطات علوم القرآن ألسباب عديدة أبرزها ـ يف تصّور 
 األّول: غياب الفهرسة عن كثري من املخطوطات خاّصة ما كان حبوزة األفراد.

 الثّاين: الّظهور املستمّر جملموعات جديدة من املخطوطات.
جّيدة جملاهيل خمطوطات الّتفسري وعلوم القرآن وردت يف فهرس أصدرته مؤّسسة آل البيت ابألردن عام   لكن مثّة فهرسة

م ضمن مشروعها الّضخم: )) الفهرس الّشامل للّّتاث العريب اإلسالمي املخطوط ((، من ذلك ما خيّص الّتفسري 1989
((، وحتته قوائم عديدة ضّمت رصيدا من  املؤلّفنياجملهوالت: املخطوطات جمهولة وعلوم القرآن ففي آخره نقرأ: )) 

، (1)صفحة 116خمطوطات جمهولة مرتّبة حسب فنون عّدة هلا صلة ابلقرآن الكرمي، وقد استغرقت تلك القوائم قرابة 
 يف هذا اجلدول:من املهّم تلخيصها   نارأي
 
 

 

 .1019ـ  2/903الّتفسري وعلوم القرآن  ( فهرس خمطوطات1)
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الّرقم 
 الّتسلسلي

املخطوطات عدد  الفّن ذو الّصلة بعلوم القرآن
 اجملهولة

اتريخ أقدم خمطوط 
 جمهول

 هـ1046 6 آداب القرآن الكرمي 1
 هـ تقديرا11القرن  11 أدعية القرآن الكرمي 2
 هـ852 14 أسباب الّنزول واملّكي واملدين 3
أسرار القرآن الكرمي وخواّصه  4

 وفضائله
 هـ671 157

 هـ725 25 إعجاز القرآن وبالغته 5
 هـ669 51 القرآن الكرميإعراب   6
 هـ526 55 ألفاظ القرآن الكرمي وغريبه 7
 هـ1224 5 أمثال القرآن 8
 هـ تقديرا4القرن  2007 (2)تفسري القرآن ومتعّلقاته 9

 هـ793 25 علوم القرآن 10
 هـ تقديرا11القرن  10 فقه القرآن الكرمي وأحكامه 11
 تقديراهـ  4القرن  101 فهارس القرآن الكرمي 12
 هـ تقديرا9القرن  91 قصص القرآن الكرمي 13
 هـ925 25 لغة القرآن وحنوه وصرفه 14
 مسألة خلق القرآن الكرمي  15

 (3)وأنّه كالم هللا القدمي 

 مل حيّدد أّي اتريخ 28

 

، وقد دجمت  104، وأخرى على تفسري الّزخمشري وعددها  186يف الفهرس الّسابق ذِّْكٌر لتعليقاٍت وحواٍش على تفسري البيضاوي ملؤلّفِّني جمهولني وعددها  (  2)
 (.104+  186+  1717خمطوطا جمهوال ) 2007، فصار اجملموع 1717ت اجملهولة يف تفسري القرآن ومتعّلقاته هذين إىل عدد املخطوطا

طالحات حادثة املقصود املخطوطات املفردة يف املسألة املشهورة يف كتب العقائد: هل القرآن الكرمي خملوق أو ال وهل هو قدمي أو حادث؟ وكّل هذه االص(  3)
وغريهم من أئّمة  طيبة الطّيبة اء تكّلم هبا اخللف من املعتزلة وغريهم، والذي عليه أهل السّنة واجلماعة ترك اخلوض يف ذلك والّتعّمق فيه، وهو ما درج عليه علم
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 هـ تقديرا6القرن  32 مشكل القرآن الكرمي 16
 هـ تقديرا10القرن  53 الّناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي 17
 هـ770 125 متفّرقات هلا صلة ابلقرآن الكرمي 18

 
 دالالت ونتائج من هذا اجلدول:

 ( فّنا.  18ـ عدد فنون علوم القرآن اليت حصرت خمطوطاهتا اجملهولة )   1
 ( خمطوطا يف شّّت فنون القرآن.  2720ـ جمموع املخطوطات اجملهولة )   2
 (.  5ـ أقّل الفنون عددا من اجملهوالت ما له صلة أبمثال القرآن وعددها )    3
 (.  2007ـ أكثر الفنون عددا من اجملهوالت ما له صلة بتفسري القرآن ومتعّلقاته وعددها )   4
 (.  151.11عدد الفنون = )   ÷الكّلي   ـ متوّسط جمهوالت الفنون = العدد  5
 ـ أقدم املخطوطات اجملهولة من جهة الّتاريخ ما كان له صلة بفّنني:  6
األّول: تفسري القرآن ومتعّلقاته، واملخطوطة اجملهولة قطعة كبرية من الّتفسري ضمت تفسري سورة املائدة إىل سورة    

هـ 4[ ملفّسر جمهول،  والّنسخة يرقى خّطها إىل القرن  10990الواقعة، حتتفظ هبا املكتبة الظّاهريّة بدمشق حتت رقم: ]
 تقديرا.

واملخطوطة اجملهولة عنواهنا: )) سور القرآن وآايته وحروفه ونزوله ((، حتتفظ به مكتبة  الثّاين: فهارس القرآن الكرمي،

 هـ تقديرا.4ورقة، ترقى أيضا إىل القرن   57( [، يف    1251ـ )   H     ،599]   383  (4)جاريت
أمثال القرآن، حتتفظ   ـ أحدث املخطوطات اجملهولة زمنّيا ما كان له صلة بفّن أمثال القرآن، واملخطوطة هي: رسالة يف  7

 هـ.1224ورقة، كتبت عام   69[، يف    T  .182 at-Tafsir/  11/820]    1/84به مكتبة تونك  

 

كما  ((  وليس من هللا شيء خملوق ، كالم هللا وهو منه  )): رآن فقالوامسعت خايل مالك بن أنس ومجاعة العلماء ابملدينة فذكروا الق: ويسأقال ابن أيب اإلسالم 
 )) ـ مع شرح ابن أيب العّز احلنفي ـ: : يف العقيدة املشهورة  اإلمام الّطحاوي، وخّلص ذلك 2/249يف كتاب شرح أصول اعتقاد أهل الّسّنة واجلماعة لالّلكائي 

، ليس مبخلوق ه كالم هللا تعاىل ابحلقيقةوأيقنوا أنّ ا، قه املؤمنون على ذلك حقّ ، وصدّ ة قوال، وأنزله هللا على رسوله وحيابال كيفيّ  أمنه بد ،القرآن كالم هللا وإنّ 
 . (( ةالربيّ ككالم 

 ( أبمريكا، ورصيدها من املخطوطات مصّور يف مكتبة امللك فهد الوطنّية مبدينة الّرايض. princetonضمن مكتبة جامعة برنستون )( 4)
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ـ متّثل هذه القوائم ماّدة قّيمة ملن أراد أن يلج عامل جماهيل املخطوطات؛ من أجل اكتشاف نوادر يف علوم القرآن قد  8
 املفقود من تراثنا الّتليد، وكفى هبذا إضافة جاّدة للمعرفة.  يكون من ضمنها كتاب يعّده الباحثون اآلن يف عداد

 حمرّكات البحث الّشرعّيةو   : حملة تعريفّية عن املخطوطات اجملهولةّرابعاملبحث ال
 املخطوط اجملهول: كّل كتاب مكتوب خبّط اليد مل يعرف عنوانه أو مؤّلفه أو كالمها.ـ    1

 أ ـ كتاب: شامل ملا عظم حجمه من الكتب الكبار أو صغر من الّرسائل واألجزاء الّلطيفة.     
ب ـ خبّط اليد: نظرا لواقع املخطوطات اليت وصلتنا مكتوبًة أبانمل املؤّلفني، أو خبط أهل العلم وطالبه، أو     

 الّنّساخ.
عديدة أمّهها: ضياع صفحة العنوان اليت يثبت فيها ج ـ مل يعرف عنوانه أو مؤّلفه أو كالمها: وهلذا أسباب     

عادًة اسم املخطوط ومؤلّفه، أو ضياع مقّدمته اليت حتتفظ هنايتها ابلعنوان عادًة إثر مجلة: )) ومسّيته ... ((، وحنو ذلك 
 من أسباب جيمعها خفاء الّدالئل واإلشارات اليت هتدي إىل صاحب الكتاب.

: مواقع يف الّشبكة العنكبوتّية أو أقراص مدجمة أو صلبة ذات سعة كبرية، ةرّكات البحث الّشرعيّ حمـ  2
حتتفظ بكّم هائل من الكتب الّشرعّية متيحًة البحث فيها بواسطة إدخال كلمة أو نّص، معطيًة نتائج قّيمًة يف 

 ظرف زميّن قياسي.  
 مثل موقع املكتبة الّشاملة.مواقع يف الّشبكة العنكبوتّية:  أ ـ     
 مثل قرص الّشعر العريب.أقراص مدجمة:  ب ـ      

 : مثل قرص اجلامع الكبري.أقراص صلبةج ـ      
ألّن الكلمة أو الّنّص املراد استخراجهما من نصوص الكتب يتحّرك الكّتونيا يف  د ـ ووصفت ابحملرّكات:    

 ثناايها حترّكا سريعا، مستخرجا املاّدة املطلوبة يف ظرف قياسي مذهل. 
ألّن الكتب املضّمنة فيها ذات صلة بعلوم الّشريعة غالبا، وال يعين هذا عدم توّفر  هـ ـ ووصفت ابلّشرعّية:    

ن أخرى، خاّصة مع إمكانّية إضافة الباحثني يف هذا اجملال ما يرغبون يف إضافته إىل هذه احملرّكات، ممّا كان كتب يف فنو 
 له أكرب األثر يف توّسع احملتوى كمًّا وفنًّا كما هو واضح على وجه خاّص مع ))املكتبة الّشاملة((. 

جمهولة املؤّلف أو العنوان، سعيا إىل كشفهما عن واضح بعد هذه الّلمحة أّن حبثنا منصّب على كتب أو رسائل  
 طريق إدخال كلمات أو نصوص من تلك اجملاهيل يف هذه احملرّكات البحثّية الّسريعة وفق ضوابط معّينة أييت توضيحها.
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 حملة عن الكتب اجملهولة عند القدماء:  امساملبحث اخل

  ( 5)عرف مؤّلفوها أو عناوينها، وقد عقد الكتيب املشهور ابلّندميمل خيل عصر يف اترخينا اإلسالمي من خمطوطات جمهولة مل ي

هلذا املوضوع عنواان مسّاه: )) الفّن الثّالث: يف الكتب املصّنفة يف معاٍن شّّت  (6)هـ يف كتابه )) الفهرست ((438ت 
 ((، وسرد حتته عددا من اجملاهيل مثل:  ال يعرف مصّنفوها وال مؤّلفوها

 ـ )) أحاديث البطّالني: ال يعرف من صّنفها ((.  1
كتاب نوادر أيب   ،كتاب نوادر جحا  فها:ف يف نوادرهم الكتب ال يعلم من ألّ لني ألّ مساء قوم من املغفّ أ ـ )) 2
 ((....    تاب نوادر سورة األعرايبر، كبن أمحاكتاب نوادر  ،  ضمضم

 الكتاب إشارات متفّرقة إىل جماهيل عّدة مثل قوله:ويف ثنااي  
 جمجُْهوٌل ُيْسأجُل عجْنهُ ـ يف ابب الكتب املؤّلفة يف أحكام القرآن الكرمي: )) كتاب اإليضاح عن أحكام القرآن  1

))(7). 
الكتاب اجملهول، والّندمي ـ (( ففيه إشارة واضحة الهتمامهم ابلكشف عن مؤّلف هذا  جمجُْهوٌل ُيْسأجُل عجْنهُ وأتمل قوله: ))

وإن كان كتبّيا متخّصصا ـ إاّل أنّه أحال على غريه بسؤاله أمال أن يكون لديه عن الكتاب علم وخرب، وهو ما حيّبذ أن 
 يكون عليه املختّصون املعاصرون يف هذا الفّن إذا عجز أحدهم عن كشف جمهول أحال إىل عامل آخر.

 .(8)((  جمهوللبيطرة: )) كتاب البـ ْيط ر ة للحصييب ـ يف ابب الكتب املؤلّفة يف ا  2

 .(9)(( جمهولـ يف ابب الكتب املؤلّفة يف العطر: )) كتاب العِّْطر   3
 هـ:748وجرى على هذا السَّن ن عدد من العلماء املهتّمني ابلّتواريخ والّّتاجم مثل مؤرّخ اإلسالم الّذهيب ت  

 

هـ، انظر لسان امليزان البن 438أبو الفرج حمّمد بن إسحاق بن حمّمد البغدادي الّشهري ابلّندمي، ورّاق قدمي، نقموا عليه بدعة االعتزال والّتشّيع، تويّف عام ( 5)
 . 6/29، واألعالم للّزركلي 5/72حجر 

 .435الفهرست ص ( 6)
 .41ـ  40املصدر الّسابق ص ( 7)
 . 753املصدر الّسابق ص ( 8)
 . 440املصدر الّسابق ص ( 9)
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وهو سني بن علّي الرّازي قال: )) كنت  قد وقفت  على أتليف كبري يف السُّن ن أ ـ ففي ترمجته أليب زرعة أمحد بن احل  

 .(10)((  فقيل: إنّه من تصنيفهفيه أحاديث غريبة   انقص
 خمروما أظّنه لهب ـ ويف ترمجة أيب العّباس أمحد بن نصر بن حمّمد الّنصييب املصري قال: )) رأيت  تصنيفا يف الّسنن 

))(11). 
ني إشارة إىل أحد أسباب اجلهالة وهو نقصان ورقات من الكتاب، أو ما يصطلح عليه بـ: )) اخلرم ففي هذين الّنصّ 

، وقد تـ ح فَّظ  الّذهيب يف الّنّص األّول بصيغة الّتمريض )) قيل (( على من حكم بعزو الكتاب إىل أيب زرعة، (12)((
مسلك يدّل على الّتحّري والّدقّة؛ ألّن نسبة مؤلَّف إىل واكتفى يف الثّاين بصيغة )) أظّن (( بدل )) أجزم ((، وهو 

 صاحبه مسؤولّية علمّية حتتاج إىل بذل جهد، وال يقبل فيها حكم مرجتل ال يستند إىل قرائن قويّة.
إّن إحياء هذا الّلون من فنون العلم هو جتديد ملسلك القدماء أصحاب الّسبق يف خوض غماره، ووسيلٌة م ثْـل ى لكشف 

ل املخطوطات، وخدمٌة قّيمٌة لّتاث أعالم مِّْن حّقهم أن ت ْكش ف  أمساؤهم وجت  لَّى عناوين  كتبهم؛ ليتسّّن حاضرا جماهي
 االستفادة  منها كما ف عِّل  ذلك من قبل يف عصرهم.

 لكشف جماهيل املخطوطات   حمرّكات البحث الّشرعّيةضوابط عاّمة يف استعمال : ّسادساملبحث ال
ة احملرّكات البحثّية كان مستكشفوا جماهيل املخطوطات يتصّفحوهنا بعمق للظّفر أبّي إشارة هتدي إىل قبل ظهور تقني

العنوان أو املؤّلف، وأكسبهم هذا ـ مع مرور الّزمن ـ خربة واسعة وملكة فريدة، غري أّن هذا املسلك يستغرق زمنا ال يتيح 
لعصر معقودا على تلك اخلربات القدمية، وتقنيات حمرّكات كشف عدد كبري من اجملاهيل، لذا صار األمل يف هذا ا

 البحث احلديثة، وميكن توضيح ثالثة مسالك هلذه األخرية كما أييت:
 
 

 

 . 440املصدر الّسابق ص ( 10)
 . 440املصدر الّسابق ص ( 11)
محن بن عبد د بن عبد هللا بن عبد الرّ حممّ مشس الّدين على نقص يف نصوص خمطوط ولو كان معلوم العنوان واملؤّلف ففي ترمجة أيضا  ((اخلرم  ))ويطلق ( 12)

مئة بكثري من   قدم دمشق بعد العشر وسبع )): 2/180هـ قال ابن اجلزري يف غاية الّنهاية يف طبقات القرّاء 749ت   ز الكتيبابملطرّ  املعروفالبغدادي حيم الرّ 
 . (( ه احلسنوبقي إذا ظفر بكتاب خمروم يكمله خبطّ  ، اجتمع عنده ما مل جيتمع عند غريهوأخذ جيمع منها حّّت  ،تاءاكتب القر 
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 املسلك األّول:

إدخال كلمة أو مجلة أو نّص مفّرق يف خاانت البحث وإعطاء أمر بدء البحث؛ فإن ظهر اسم الكتاب احلاوي 
، دّل ذلك على أّن املخطوط قيد الكشف هو % 100مع املخطوط اجملهول لتلك املدخالت بصورة متطابقة 

 كتاب مطبوع متداول. 
وال نبالغ إذا قلنا إّن هذا املسلك استحوذ على الباحثني فصار أّول شيء يهرعون إليه؛ لتيّسر احملرّكات البحثّية املرفقة  

العلمي، واملسابقة لنيل شرف كشف خمطوط جمهول من جهة مع احلواسيب احملمولة والثّابتة من جهة، وإلشباع هنمهم 
 أخرى.

إّن األمثلة على ما كشف من جماهيل املخطوطات هبذا املسلك كثرية جّدا يهّمنا هنا بعض ما له صلة بعلوم القرآن 
 وفنونه.

 املثال األّول:
مللك عبد هللا بن عبد العزيز اجلامعّية أ ـ خمطوط يف تفسري سورة البقرة ملؤّلف جمهول حتتفظ بنسخته األصلّية مكتبة ا

[، كتبت على صفحته العنوان: )) خّط يد، تفسري سورة البقرة، غري كامل ((،  43جبامعة أّم القرى حتت ] رقم: 
سنة واملخطوط قابع يف املكتبة غري حمظّي بكشف   36هـ، أي قرابة  8/5/1398واتريخ امتالك املكتبة للمخطوط هو  

 هويّته.
ت اعتباطا مجلًة وردت يف املخطوط اجملهول نصُّها: )) ما أ ثْبِّت  يف املصحف من أمساء الّسور واألعشار شيء ب ـ اخّت 

، وأدرجتها يف خانة البحث يف قرص )) املكتبة الّشاملة ((، فظهر مباشرًة أنّه نّص (13)ابتدعه احلّجاج يف زمنه ... ((
هـ واملسّمى: )) الّسراج املنري 977صري املشهور ابخلطيب الّشربيين ت  من كتاب املفّسر مشس الّدين حمّمد بن أمحد امل

 . (14)يف اإلعانة على معرفة معاين كالم ربّنا احلكيم اخلبري ((
 1انظر الّلوحة رقم:  

 

 أ. 3/ق 1( 13)
هـ صّلى ركعتني يف الّروضة الّنبويّة، واستخار  961أنّه لـّما زار طيبة الطّيبة عام  1/2. ومن لطيف القول ما ذكره املؤّلف يف املقّدمة 1/12الّسراج املنري ( 14)

 هللا تعاىل يف أتليف تفسريه، فانشرح صدره لذلك وشرع فيه بعد أن عاد إىل القاهرة.
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 43رقم:  مكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز اجلامعّية  [ الورقة الثّالثة من خمطوط    1] الّلوحة رقم:    
 املثال الثّاين:

أ ـ قطعة خمطوطة قدمية من كتاب يف الّتفسري جمهول العنوان واملؤّلف، حتتفظ بنسخته األصلّية مكتبة مركز سعود البابطني 
عزون يف وصفها يف الفهرس الذي عمله [، قال الدكتور مجال  25اخلريي للّّتاث والّثقافة مبدينة الّرايض حتت ] رقم: 

للمكتبة: )) قطعة اندرة من تفسري للقرآن الكرمي مضبوطة كّلها ابلّشكل، مقابلة على األصل املنقول عنه، مبتورة 
الطّرفني، كتبت على ر ّق غزال، خبّط أندلسّي عتيق يرقى تقديرا إىل القرن اخلامس أو الّسادس هجري، يدّل أسلوهبا 

لى علم مؤّلفها، وقدمه الرّاسخة يف علوم األدب والّلغة، وهو يذكر يف ثنااي تفسريه إعراب اآلايت والقراءات، وحمتواها ع

 .(15)ويستشهد أبشعار العرب، ويرّجح بني رواايت الّتفسري حبجج بّينة تدّل على علّو كعبه يف العلوم ((
ب )) معاين القرآن وإعرابه (( أليب إسحاق إبراهيم بن ب ـ مث اكتشف الحقا أّن هذه القطعة اجملهولة هي جزء من كتا

 هـ، بعد أن أدرج يف خانة البحث من قرص )) اجلامع الكبري (( هذه اجلملة: )) ولو 311الّسرّي الّزّجاج املتوّّف عام 

 

 . 1/514لبابطني اخلريي للّّتاث والثّقافة قبس من خمطوطات مركز سعود ا( 15)
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مبا يـ ْعقِّل  العباد  العذاب  من أراد هللا جّل ثناؤه املبالغة  يف إحراقهم بغري انر وبغري ق طِّراٍن لق دِّر  على ذلك، ولكّنه عّذب 

، ومل يكن هذا (17)، فظهر مباشرًة أنّه نّص من كتاب الّزّجاج املذكور(16)جهته، وحّذرهم ما يعرفون حقيقته ... ((
الكتاب آنذاك متيّسرا يف حمرّكات البحث الّشرعّية، وقد بذل الدكتور الباحث جهدا واسعا يف كشف ماهية املخطوط 

حكم جبهالة عنوانه ومؤلّفه يف الفهرس هناك، مث تبني له من خالل البحث بواسطة حمركات البحث عنوان فلم يوفق، مث  

 .(18)الكتاب، واسم مؤّلفه
ج ـ تنبيه: نشرت مكتبة عامل الكتب ببريوت  كتاب )) معاين القرآن وإعرابه (( للّزّجاج بتحقيق: د. عبد اجلليل عبده 

هـ يف مخس جمّلدات، ومل يفصح احملّقق عن الّنسخ اليت اعتمدها يف إخراج نّص 1408شليب يف طبعته األوىل عام 

هـ، 593هـ، 504هـ، 395هـ، 368س ْرٌد جملّلدات متفّرقة منه قدمية الّنسخ:  (19)الكتاب، ويف فهارس املخطوطات
هـ، والقطع الّثالث احملفوظة يف خزانة البابطني يف الرايض قدمية هي األخرى، ج وَّد  ن ْسخ ها ـ فيما يظهر 641هـ، 617

نتسخاهتم الّنفيسة وجهلت أمساؤهم. ـ ع ل ٌم أندلسي متقن، من املؤسف أن يظّل جمهوال كما ظّل كثريون قبله وصلت م
 وهذه القطع تصّحح كثريا من الّتصحيف الذي طال نشرة عامل الكتب، وقد 

الحظ بعض الباحثني هذا اخللل فيها: )) وجدت  بعض األمور املخجلة واليت ضاق هبا صدري، ممّا جيعلين أجزم أبّن 

ْفر العظيم وق ْدرِّه ((حتقيق هذا الكتاب وإخراجه هبذه الّصورة عمل سوقي ال يتن  .(20)اسب مع جاللة هذا السِّّ
 
 
 

 

 أ. 25الورقة ( 16)
 .3/170معاين القرآن وإعرابه ( 17)
أّن املؤّلف  1/36، وي ص حَّح  ما ذكره الدكتور الباحث مجال عزون يف فهرسته 242، 66، 25هناك ثالث قطع خطّّية من هذه الّنسخة حتت رقم: ( 18)

 اجملهول ع ل ٌم أندلسّي، والّصحيح ـ بعد االكتشاف ـ أنّه الزّّجاج البغدادي، إالّ أّن الّناسخ يظّل أندلسيّا.  
 .41ـ  1/40وعلومه  خمطوطات الّتفسري( 19)
 (. http://sh.rewayat2.com/tafasir/Web)أبو إبراهيم حسانني : تنبيهات مهّمة وضروريّة ( 20)
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 2انظر الّلوحة رقم:  
 
 
 

 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

 25[ الورقة األخرية من خمطوط خزانة البابطني رقم:    2] الّلوحة رقم:  
 من جتزئة نسخة أندلسّية من كتاب معاين القرآن وإعرابه للّزّجاج  31متّثل هناية اجلزء  

 
 الثّاين:املسلك  

إدخال كلمة أو مجلة أو نّص مفّرق يف خاانت البحث وإعطاء أمر بدء البحث؛ فإن مل يظهر اسم الكتاب احلاوي 
 لتلك املدخالت دّل ذلك على أّن املخطوط قيد الكشف هو إّما:

 أ ـ كتاب مل يطبع.
 ب ـ أو كتاب طبع لكن مل يدرج يف حمّرك البحث.
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املخطوط اجملهول، والبحث عن أّي إشارة هتدي إىل املؤّلف أو العنوان، مستعينا خبربته، فيبذل اجلهد يف تصّفح 

 وحمرّكات البحث إبدخال نصوص معّينة هلا صلة بشيوخ صاحب الكتاب اجملهول وحنو ذلك من إشارات.
 ومثال هذا املسلك:

من جماميع املكتبة العمريّة   34جملموع رقم:  أ ـ ورقات خمطوطة من كتاب يف تراجم القرّاء ملؤّلف جمهول، موجودة ضمن ا
أ(، ومل يلتفت إليها مفهرسو املكتبة كالّسّواس يف )) فهرس  171ب ـ  170أ +  160ب ـ  159بدمشق الّشام ) 

جماميع املدرسة العمريّة يف دار الكتب الظّاهريّة بدمشق ((، ود. عزّة حسن يف )) فهرس خمطوطات دار الكتب الظّاهريّة 
وم القرآن ((، وال أصحاب الفهارس العاّمة للمكتبة الوطنّية الصادرة قبل بضع سنوات، والّسبب أهّنا ورقات قليلة ـ عل

جمهولة مفّرقة وقعت بني كتب معروفة، وقد كتبت خبّط أندلسي متقن يرقى تقديرا إىل القرن الّسادس اهلجري، ولتّتضح 
 الّّتمجتني:الّصورة عن حقيقة هذا الكتاب نورد منه هاتني  

مصريٌّ يُكىن أاب ، خلف بن إبراهيم بن حمّمد بن جعفر بن محدان بن خاقاناألوىل: قال صاحب الكتاب: )) 
وحمّمد   ،وأمحد بن حمّمد بن أيب الّرجاء  ،أخذ القراءة ع ْرضاً عن مجاعٍة من مشيخة املصرّيني منهم أمحد بن أسامة،  القاسم

 وحمّمد بن عبد هللا املعافري وغريهم.  ،وأبو سلمة احلمزاوي  ،بن عبد هللا األمناطي
 الّرواية، صادق  الّلهجة، كتب شيئاً كثرياً من احلديث والفقه.  مشهوراً ابلفضل والّنسك، واسع    ،كان ضابطاً متقناً جمّوداً 
 .كتبنا عنه من ذلك كثريا

 ثني سنًة.مسعت ه يقول: كتبت  العلم  ثال
  ومسعت ه ينشد:

 ولوال مـا أؤّمل  ما حييـت         أموت  إذا ذكرت ك مثّ أحيـا
 فكم أحيا عليك وكم أموت         وأحيا تيها وأموت  شوقاً 

مسعت  خلف بن إبراهيم يقول: قلت  أليب إسحاق حمّمد بن القاسم بن شعبان: كيف أقول: حّدثنا أو أخربان؟ قال: ق ْل 
.  كيف شئت 
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 .(21)((  وتويّف شيخ نا أبو القاسم رمحه هللا مبصر سنة اثنتني وأربع مائة
ْلح يُْكىنج خلف بن هشام البّزار من أهل فجِم الص  :  ِذْكُر من امُسه خلف بن هشامالثّانية: قال صاحب الكتاب: ))  

يب، األعشى، وروى احلروف  عن إسحاق املسيّ أخذ القراءة ع ْرضاً عن س ل ْيم بن عيسى وعن يعقوب بن خليفة  ،  أاب حمّمد
وعن حيىي بن آدم وعن ع بيد بن ع قيل، ومسع من الكسائي حروفًا ومل يقرأ عليه القرآن، مسعت  بعض  أصحابنا يقول: 

 إنّه قصده للقراءة فلّما جلس إليه مسعه يقول: قال يل الّسلطان، وقلت  للّسلطان، فّتكه ومل يقرأ عليه.
 ومن غريهم مجاعٌة كثريٌة. ،ومن شريك  ،ومن محّاد بن زيد   ،ومن أيب عوانة  ،ن مالك بن أنسمسع خ ل ٌف م

 ورواية احلديث، ثقٌة مأموٌن.  ،مشهوٌر ابلقراءة ،مقرىٌء متصّدرٌ 
وأمحد بن زهري بن  ،وحمّمد بن اجلهم ،وإدريس بن عبد الكرمي  ،روى القراءة  عنه ع ْرضًا ومساعًا أمحد بن زيد احللواين

 ومجاعٌة.  ،وأمحد بن حمّمد الرباثي  ،والفضل بن أمحد الّزبيدي  ،وأمحد بن إبراهيم ورّاقه  ،وحمّمد بن خملد األنصاريّ   ،ربح
حّدثنا عبد الّرمحن بن عثمان، قال: أخربان قاسم بن أصبغ، قال: أخربان أمحد بن زهري قال: خ ل ف بن هشام أبو حمّمد 

 البزّار املقرىء.
ملقرىء قال: كان خلف بن هشام أيخذ مبذهب ا إجازًة، قال: أخربان حمّمد بن عبد هللا األصبهاين أخربان ابن  خاقان 

 محزة إاّل أنّه خالفه يف مئٍة وعشرين ح ْرفاً.
حّدثنا عبد الّرمحن بن عثمان، قال: أخربان قاسم، قال: أخربان ابن أيب خيثمة قال: مات خ ل ف  بن هشام سنة تسع 

 وعشرين ومائتني.

ادى اآلخرة، وكان خمتفياً أاّيم اجلهمّية  .(22)((  قال موسى بن هارون: مات يف مج 
 
 
 
 

 3انظر الّلوحة رقم:  
 

 أ. 160ب ـ  159، ق  34جمموع العمريّة رقم : ( 21)
 أ. 171ب ـ  170، ق  34جمموع العمريّة رقم : ( 22)
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 [ منوذج من الورقات اجملهولة احملفوظة مبجاميع العمرية بدمشق الشام  3] الّلوحة رقم:  
واضٌح من أّول نظرة إىل هذين الّنّصني يف فّن تراجم القرّاء أنّه لون جديد مل يعرفه الباحثون من قبل يف املنشور من كتب 

 األقدمني يف تراجم القرّاء وهي ثالثة:

 هـ.748للمؤرّخ املقرىء مشس الّدين الّذهيب ت    (23)الطّبقات واألعصارأ ـ معرفة القرّاء الكبار على  

 هـ.833للمقرىء ابن اجلزري ت    (24)ب ـ غاية الّنهاية يف طبقات القرّاء
 
 

 

 بتحقيق د. طّيار آليت قوالج، وصدرت عن مركز البحوث اإلسالمّية إبستانبول. هـ 1416له عّدة نشرات أجودها املنشورة بّتكيا عام ( 23)
هـ. والبن اجلزري جهود مباركة يف علم القراءات وله فيها شيوخ كثريون من مجلتهم مقرىء املدينة النّبويّة أبو  1351نشره املستشرق ج برجسّتاسر عام ( 24)

فقرأها على أيب عبد هللا هـ ـ 768ـ أي يف سنة مثان  حجّ   )): 9/256هـ قال الّسخاوي يف الّضوء الالّمع 785عبد هللا حمّمد بن صاحل بن إمساعيل املدين ت 
سنة  ... ن الكايف مَّ ض  مب   اعً مْ ـقرأت عليه ج   ))ومن مجلة ما قال فيها:  2/155. وترجم له ابن اجلزري يف غاية الّنهاية (( خطيب طيبة وإمامهاحل اد بن صحممّ 

 . (( ابملدينة الشريفة بني الروضة واملنربئة م ني وسبعستّ مثان 
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أئّمة اخلمسة األمصار الذين انتشرت قراءهتم يف سائر األقطار  (25)ج ـ أحاسن األخبار يف حماسن الّسبعة األخيار
 هـ. 768للمقرىء ابن وهبان املّزي احلنفي ت 

إذ ينقدح يف الذهن أّن املؤّلف قدمي الطّبقة، ويالحظ أنّه يروي ابألسانيد العالية، وحيبك الّّتمجة أبسلوب جزل للغاية، 

هـ، وقع 1423يف حدود عام    (26)لورقات اجملهولة أثناء جرده جملاميع العمريّةواحلقَّ نقول أنّه مبجّرد ما وقف على هذه ا
هـ، 444يف نفسه أهّنا جزء من كتاب )) طبقات القرّاء واملقرئني (( لإلمام املقرىء احلافظ أيب عمرو الّداين األندلسي ت  

ماء  عن الكتاب، مث أيقن بعدها ـ جازما مّث أقبل على الورقات نسخا ومقابلة وتوثيقا، وراجع نصوصا كثرية نقلها العل

. واآلن وقد (27)غري مراتب ـ أهّنا جزء من كتاب الّداين املعدود عند املختّصني من مجلة ما فقد من تراث هذا اإلمام
 جاء عهد احملرّكات البحثّية فال مانع من االستئناس هبا شّدا للعضد وإزالة للّريبة.

فقرات متفّرقة خلف بن إبراهيم بن حمّمد سبيل املثال ـ من الّنّص األّول احلاوي لّتمجة  أ ـ أدخل الدكتور الباحث ـ على
الّرواية، صادق  الّلهجة، كتب شيئاً كثرياً  مشهوراً ابلفضل والّنسك، واسع   ،كان ضابطاً متقناً جمّوداً من هذه اجلملة: ))  
(( يف اخلانة األوىل للبحث، وأدخل كلمة )) الّداين (( يف اخلانة الثّانية،   كتبنا عنه من ذلك كثريا  من احلديث والفقه.

بن اجلزري، واختار من برانمج )) الشاملة (( ثالثة كتب فقط: اتريخ اإلسالم ومعرفة القرّاء للّذهيب، وغاية الّنهاية ال
 وهذا أمثلة موّضحة يف هذه اجلداول اآلتية: 

 
 
 
 
 

 

 هـ. 1425نشره الّزميل د. أمحد بن فارس الّسّلوم وصدر عن دار ابن حزم يف جمّلد واحد ببريوت عام ( 25)
 يف قسم خمطوطات اجلامعة اإلسالمّية بطيبة الطّّيبة أاّيم دراسته فيها. ( 26)
ر الوفاء  اهلادي محيتُّو املغريب للّداين كتابني أحدمها يف معجم شيوخه، والثّاين يف معجم مؤلّفاته وبيان املوجود منها واملفقود، صدرا عن داأفرد الدّكتور عبد  (  27)

 هـ.1421ابملغرب عام 
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 اجلدول األّول:
خاانت 
 البحث

الّنّص أو الكلمة يف خانة 
 البحث

 النتيجة 

عزو الّذهيب النّص الّسابق بصورة مقاربة جّدا للّداين  الّداين اخلانة األوىل
قال الداين: كان ضابطاً لقراءة ورش، ومتقناً ))  قال:  

هلا. جمودًا مشهورًا ابلفضل والن سك، واسع الرواية، 
...((، وكذلك فعل صادق اللهجة. كتبنا عنه الكثري

ابن اجلزري، ومعلوم أّن كتاب الّداين الّلذين ينقالن 
نصوص الّّتاجم هو كتاب طبقات القرّاء عنه 

 واملقرئني بال خالف.
 

 ضابطا اخلانة الثّانية
 خلف بن إبراهيم بن حمّمد اخلانة الثّالثة

 اجلدول الثّاين:
 أدخل أمساء الّشيوخ املروّي عنهم يف هذه الورقات اجملهولة كّل شيخ يف خانة، والّشيوخ هم: 

 هـ.402ـ خلف بن إبراهيم ابن خاقان املصري أبو القاسم ت    1
 هـ.395ـ عبد الّرمحن بن عثمان بن عّفان القرطيب أبو املطّرف ت   2
 هـ.401ـ فارس بن أمحد بن موسى احلمصي أبو الفتح ت    3
 

خاانت 
 البحث

الّنّص أو الكلمة يف خانة 
 البحث

 النتيجة 

ظهر نّص من ترمجة الّداين يف كتابني مها )) اتريخ  خلف بن إبراهيم اخلانة األوىل

للّذهيب، وسياق   (28)اإلسالم (( و)) معرفة القرّاء ((  عبد الّرمحن بن عثمان اخلانة الثّانية
 فارس بن أمحد اخلانة الثّالثة

 

 . 1/407معرفة القرّاء الكبار ( 28)
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واايت على أيب احلسن طاهر قرأ مبصر ابلرّ األّول: ))  
ب ابن غ ْلب ون، وعلى أيب الفتح فارس يّ الطّ بن أيب 

الّضرير، وقرأ لورش على أيب القاسم خ ل ف   أمحد بن  
الّسبعة  ، ومسع كتابيبن إبراهيم بن خاقان املصر 

بن علّي  أمحدد بن البن جماهد على أيب مسلم حممّ 
  بن فِّراس أمحدالكاتب، ومسع منه احلديث، ومن 

القشريي الزّاهد ن بن عثمان محالع بـْق سي، وعبد الرّ 

))(29). 
 

لقد سّهل حمّرك البحث بضربة واحدة كشف ثالثة من أمساء شيوخه املقرئني روى عنهم صاحب الورقات اجملهولة الذي 
 الّداين وليس أحد سواه.ظهر أنّه أبو عمرو  

كثريًة وردْت يف هذه الورقات معزّوًة بنّصها إىل كتاب )) طبقات القرّاء واملقرئني (( للّداين،  ويزيد األمر أتكيدا أّن مجال ً
قرىٌء ونوّضح ذلك مبثال واحد من ترمجة خلف بن هشام املتقّدمة يف الورقات اجملهولة من خالل هذا الّنّص: )) م

 ((، واختار أربع كلمات يف أربع خاانت حبث:  ورواية احلديث، ثقٌة مأمونٌ   ،شهوٌر ابلقراءةم ،متصّدرٌ 
 
 
 
 
 
 

 اجلدول الثّالث:

 

 . 9/659اتريخ اإلسالم ( 29)
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خاانت 
 البحث

الّنّص أو الكلمة يف خانة 
 البحث

 النتيجة 

ظهر هذا الّنّص املهّم من ترمجة خلف بن هشام من  خلف بن هشام اخلانة األوىل
كتاب )) إكمال هتذيب الكمال (( ملغلطاي: )) 

 ،ةصاحب سنّ  ،شاطي: هو ثقةد الرّ وقال أبو حممّ 
اين إمام يف القراءة. وكذا قاله أبو عمرو الدّ  ،مأمون 

 .(30)ت ((بقاالطّ ب  يف كتا

 ثقة اخلانة الثّانية
 مأمون اخلانة الثّالثة
 الّداين اخلانة الرّابعة

 

من هذه الورقات الّنفيسة من كتاب غاية يف األمهّية  (31)واحلاصل أّن حمرّكات البحث عضدت ما وّفق هللا إىل كشفه
 هو )) طبقات القرّاء واملقرئني (( حلافظ األندلس ومقرئها أيب عمرو الّداين، فاحلمد هلل على توفيقه.

 املسلك الثّالث: الّشبكة العنكبوتّية
وص الكتب الّّتاثّية املتنّوعة تبقَّى مصدرا عظيما يساعد على كشف الكثري من جماهيل املخطوطات نظرا لضخامة نص

((، وله نظائر يعرفها املختّصون. واألمثلة على  googleوالبحوث املنشورة املتيّسرة، ومن أشهر احملرّكات العاملّية )) 
 كشف جماهيل املخطوطات ابستعمال هذا احملّرك العمالق كثرية أكتفي هنا مبثالني:

 امللك عبد العزيز العاّمة مبدينة طيبة الطّّيبة:األّول: جاء يف أحد فهارس مكتبة  

 

هـ كانت له مكتبة حافلة ابملخطوطات، ومن 762ع ابملصادر الّنفيسة، ومؤلّفه م غ ْلطاْي  املتوّّف عام  . وهذا الكتاب مّت 4/208إكمال هتذيب الكمال  (  30)
 مطبوع متداول.  ((اإلشارة إىل سرية املصطفى واتريخ من بعده من اخللفا  ))مسّاه:  آاثره كتاب يف سرية من تشرّفت به طيبة الطّيبة 

 ثرية ليس هذا جمال استقصائها.  القرائن على ما يعضد هذا الكشف ك ( 31)
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إىل ذكر  (32)القرآن: ملؤّلف مل يذكر، أّوله بعد البسملة: أّما بعد فإّن بعض اإلخوان حار)) تلخيص البيان يف جمازات 
خرج ابملسلمني يطلب عري قريش املقبلة من    : وذلك أّن الّنيبّ ما يشتمل عليه القرآن من عجائب االستعارات، وآخره

 . (33)الّشام، والّنسخة مبتورة اآلخر، كتبت بقلم تعليق ((
 رآن.أ ـ خلت حمرّكات البحث الّشرعّية املتنّوعة عن كتاب عنوانه: تلخيص البيان يف جمازات الق

(( وإدخال مجلة وردت يف املخطوط اجملهول وهي: )) ما يشتمل عليه  googleب ـ ابستعمال حمّرك البحث )) 

، وأفادت أنّه نّص (34)اثنية (( 0.14القرآن من عجائب االستعارات ((، ظهرت الّنتيجة يف ظرف زميّن قياسي )) 
ن حمّمد بن احلسني البغدادي املشهور ابلّشريف الّرضّي من كتاب )) تلخيص البيان يف جمازات القرآن (( أليب احلس

 . (35)هـ، وهو فيه حقيقةً 406املتوّّف عام 
 الثّاين: يف نفس الفهرس: )) منظومة يف رسم املصحف ملؤّلف مل يذكر:

 أّوهلا: احلذف يف الّرمحن والّصراط    العاملني حيثما صراط... 

 . (36)هـ ((1120انتهى منه املؤّلف سنة  
 أ ـ خلت حمرّكات البحث الّشرعّية املتنّوعة عن هذا الّنظم.

 (( وإدخال صدر البيت األّول: )) احلذف يف الّرمحن والّصراط ((، ظهرت googleب ـ ابستعمال حمّرك البحث ))  

، وأنّه بيت من نظم رجزي يف علم رسم القرآن ونّص كالم الباحث: (37)اثنية ((  0.22الّنتيجة يف ظرف زميّن قياسي ))  
 )) الّسراج يف علم املبني 

 

 كذا يف الفهرس، والّصحيح كما يف املطبوع: جاراين. (  32)
من إعداد زميلي الفاضل عّمار بن  1233فهرس خمطوطات الّتفسري والّتجويد والقراءات وعلوم القرآن يف مكتبة امللك عبد العزيز ابملدينة املنّورة رقم: ( 33)

 تعاىل. سعيد متالت حفظه هللا 
 (. //:www.fajrbn.comhttp)موقع فجر البحرين  (34)
 م، بتحقيق وتقدمي: د. علي حممود مقّلد. 1984، من منشورات دار مكتبة احلياة ببريوت عام 25تلخيص البيان يف جمازات القرآن ص ( 35)
من إعداد زميلي الفاضل عّمار بن  1233زيز ابملدينة املنّورة رقم: فهرس خمطوطات الّتفسري والّتجويد والقراءات وعلوم القرآن يف مكتبة امللك عبد الع( 36)

 سعيد متالت حفظه هللا تعاىل. 
 (.//:www.kl28.nethttp)موقع كلمات  (37)
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ونوره للمقرئني ألمحد بن عمرو اجلكين الّشهري بطري اجلّنة أو الطّالب الّصحراوي، وقفت عليه مطبوعا بتونس يف جمموع، 

 هـ ... ((.  1120ن نظمه كما ذكر يف آخره سنة  وقد فرغ م
 املبحث الثّامن: مراعاة أمور مهّمة 

 ينبغي على مستعمل حمرّكات البحث لغرض كشف جماهيل املخطوطات أن يراعي مجلة أمور:
ـ ضرورة الّتأيّن البالغ واجتناب الّتسرّع يف احلكم على الكتاب اجملهول بعدم وجود نصوص منه يف احملرّكات البحثّية؛  1

وضرورة مراجعة أكثر من حمّرك، وعدم االكتفاء بواحد دون ما سواه، واستعمال أوجه متعددة، وعبارات خمتلفة يف 
ثه. وإمّنا كان الّتسرّع يف هذا الباب غري حمّبذ ملا فيه من تضييع الفرصة البحث، حّت يصل إىل درجة االطمئنان لنتيجة حب

إلسداء خدمة جليلة ملؤّلف مات وكتاب اندثر، فرّب أتّن واستقصاء يف البحث يكون وسيلة إلحياء ذكر علم مضى 
 .على وفاته قرون، وإاتحة االستفادة من كتاب يعتربه املختّصون يف عداد املفقود من الّّتاث

ـ متابعة اجلديد من كتب الّّتاث وإضافتها إىل حمّرك البحث خاّصتك؛ من خالل تصّفح الّشبكة العنكبوتّية اليت ما  2
 زالت تسدي خدمات جليلة لرّواد حتميل الكتب واالستفادة من كّل جديد.

 ـ كتابة الكلمة أو اجلملة املدخلة يف خاانت البحث برسم إمالئي حديث.  3
 سن طبعة مدرجة يف حمرّكات البحث.ـ انتقاء أح  4
 ـ تنويع طريقة البحث ابلنّص املطابق، أو الكلمات املتفّرقة؛ للحصول على أكرب عدد ممكن من الّنتائج.  5
ـ االنتباه لورقات املخطوط اجملهول كاملًة فكم ض مَّْت كتٌب إىل أمثاهلا ضمن جماميع، مّث بّتت صفحة العنوان وتعّذر   6

اك الباحث أّن بني يديه أكثر من كتاب أو رسالة، فأدخل كلمات من كتاب ومل يظفر بنتيجة، ولو أدخل جرّاء ذلك إدر 
 أخرى من موضع آخر لظفر بكتاب آخر قد تظهر نتائجه يف احملركات البحثّية.

ـ ضرورة إدراك الباحث أّن استعمال احملرّكات البحثّية قد يعطيك نّصا من كتاب مطبوع مطابق للمخطوط اجملهول،  7
 أو نّصا منقوال عنه وليس ابلّضرورة أن يكون املخطوط اجملهول قد طبع.

لكة البحث من خالل ـ ضرورة االلتفات ـ من حني آلخر ـ إىل الطّريقة القدمية يف كشف اجملاهيل من أجل تنمية م 8
 تصّفحها وقراءة نصوصها.
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 : خامتة فيها نتائج البحث وعدد من الّتوصيات املهّمةّتاسعاملبحث ال

 أثبت هذا البحث مجلة أمور أمّهها: 
ـ أّن تقنية املعلومات وسيلة مثلى خلدمة علوم القرآن من خالل تسهيل الكشف عن خمطوطات جمهولة ال تزال تقبع  1

 يف خزائن الكتب شرقا وغراب.
ـ أّن حمرّكات البحث بعد إدخال كلمات ومجل من املخطوطات اجملهولة فيها ال ختلو من ثالث حاالت ذات صلة  2

 نّه: ابملخطوط اجملهول املكتشف أ
 أ ـ نسخة أخرى من كتاب سبق نشره.    
 ب ـ أو نسخة أخرى من كتاب  له نسخ خطّية متوّفرة ومل يسبق نشره.    
 ج ـ أو نسخة فريدة من كتاب يعتربه املختّصون يف عداد املفقود.     

 وهذا الّنوع الثّالث هو أعظم مقصود هذا البحث وجيب أن حيظى ابلعناية والّدراسة والّتنويه.
 ـ أّن كشف جماهيل الكتب فّن اندر ينبغي إحياء قواعده يف ربوع اجلامعات املتخّصصة.  3
ـ أّن خزائن الكتب حتتفظ بعدد ال يستهان به من خمطوطات جمهولة يف علوم القرآن، ممّا يعين ضرورة أتهيل  4

 ني وعناوين.أكرب عدد ممكن من املختّصني يف هذا اجملال؛ لتحديد هواّيت تلك اجملاهيل مؤلّف
 كما يوصي البحث مبا أييت:

ـ أن حتصر املؤسسات واملكتبات واجلامعات اإلسالمية، واجلهات البحثية املعنية املخطوطات اجملهولة من  1
 خالل مواقع املخطوطات املتاحة، مع تنسيق اجلهود بينها.

 لومات.ـ إقامة ورشات تدريبّية من طرف خمتّصني يف علوم القرآن وتقنّيات املع  2
 ـ حتميل خمطوطات علوم القرآن من مواقع الّشبكة العنكبوتية لالستعانة هبا يف كشف اجملاهيل.  3
 ـ تبيّن اجلامعة طباعة ما مّت اكتشافه من خمطوطات جمهولة اندرة يف علوم القرآن ممّا مل يسبق نشره.  4
 ـ تشجيع الباحثني املتمّيزين يف جمال كشف اجملاهيل.  5
تبيّن اجلامعة جائزة سنويّة ألفضل خمطوط أصلي يف علوم القرآن كان جمهوال مث اكتشف يتقّدم به األفراد من ـ    6

 كافّة الّدول وفق ضوابط معّينة تضعها اجلامعة لذلك.
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ـ الّدعوة إىل إضافة خانة جديدة يف فهرسة املخطوطات ذات صلة مبحرّكات البحث الّشرعّية، حيّدد فيها  7

 املفهرس مدى مراجعته هلا، مبّينا اإلضافة العلمّية احلاصلة من ذلك.
ـ جتريد فهارس خمطوطات علوم القرآن الستخراج ما حّدد يف وصفها بداية املخطوطات وهناايهتا، وإعادة كتابة   8

 ((.  wordذلك على صورة نصوص )) 
ن نصوص خمطوطات جمهولة يف علوم القرآن ممّا ـ تعيني جلنة خمتّصة يتكّفل أفرادها إبدخال أكرب عدد ممكن م  8

ال أثر له يف حمرّكات البحث، حّّت تتكّون قاعدة نصوص ذات نطاق واسع ميكن توظيفها يف جمال كشف اجملاهيل، 
 وعلى أقّل تقدير يتّم إدخال بداايت املخطوطات اجملهولة وهناايهتا.

احلديثة يف كشف املزّور من املخطوطات عاّمة وخمطوطات  ـ الّدعوة إىل إقامة مؤمتر دويل عن دور الّتقنّيات 9
 علوم القرآن على وجه اخلصوص. 

ـ الّدعوة إىل إقامة مؤمتر دويل آخر عن احلاسوب وكتب الّّتاث، ومساندة الفكرة اليت دعا إليها بعض  10

 ممّا له صلة مبجاهيل املخطوطات من انحية:  (38)الباحثني
 .اخ املعروفنيسّ من خطوط العلماء والنّ عدد   حصر أكربأ ـ         
 .وربطه ابسم صاحبه ف على اخلطّ عرّ إعداد برجمة للتّ ب ـ      
يباجة، واخلامتة، إذ رة، مثل: الدّ احلروف، وتكون فيه كلمات متكرّ  مراعاة إدخال مناذج منه حتوي مجيع ج ـ     

 .يب  الة على النّ البسملة واحلمدلة والصّ  غالبا ما حتوي على
على للّتعّرف   على مجيع اخلطوط املوجودة فيه،ـ  الربانمج املعّد   ن خاللـ ميعرض املخطوط اجملهول  انسخ ه  د ـ      

 .صاحبه
ة يف تقدير عمر املخطوط، يعطي نتائج مهمّ لة يف ذلك،  الدقّ حتّري  و  طإدخال أكرب عدد من مناذج اخلطو هـ ـ      

 .وبيان انسخه
نظريّة تطبيقّية تدّرس يف ختّصص الّدراسات العليا يف علوم القرآن يف اجلامعات ذات ـ اقّتاح ماّدة جديدة  11

 صلة بكشف جماهيل املخطوطات.
 

 (. //:www.mashhoor.nethttp)موقع الّشيخ مشهور حسن سلمان : احلاسوب وكتب الّّتاث اخلطّّية  (38)
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 املراجعفهرس املصادر و 

ـ أحاسن األخبار يف حماسن الّسبعة األخيار أئّمة اخلمسة األمصار الذين انتشرت قراءهتم يف سائر األقطار: أليب  1
هـ، حتقيق: د. أمحد بن فارس الّسّلوم، دار ابن 768أمحد بن وهبان املّزي الّدمشقي احلنفي ت  حمّمد عبد الوّهاب بن

 هـ، ببريوت.1425حزم، ط األوىل، 
ـ األرجوزة املنّبهة على أمساء القرّاء والّرواة وأصول القراءات وع ْقدِّ الّدايانت ابلّتجويد والتالوات: أليب عمرو عثمان  2

 هـ، الّرايض.1420هـ، حّققه وعّلق عليه: حمّمد بن جمقان اجلزائري، دار املغين، ط األوىل،  444الّداين ت بن سعيد  
 ت لعالء الّدين مغلطاي بن قليج بن عبد هللا احلنفيـ اإلشارة إىل سرية املصطفى واتريخ من بعده من اخللفا:  3

 هـ، بريوت. 1416ية، ط األوىل،  حتقيق: حمّمد نظام الّدين الفتيح، الّدار الّشام هـ،762
م، 1990اسعة،  هـ، دار العلم للماليني، ط التّ 1396  ت  مشقيركلي الدّ د الزّ ين بن حممود بن حممّ خلري الدّ   :ـ األعالم  4

 بريوت ـ لبنان.
هـ، حتقيق:  762 ت لعالء الّدين مغلطاي بن قليج بن عبد هللا احلنفي: إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الّرجالـ  5

، وتوزيع: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط األوىل، عادل بن حمّمد وأسامة بن إبراهيم، الّناشر: الفاروق احلديثة للطّباعة
 هـ، القاهرة.1422

: حتقيق ،هـ 748ت  الّذهيب عبد هللا حمّمد بن أمحد شمس الّدين أيب: لاتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ـ 6
 م، بريوت.2003، ط األوىل،  عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي  بّشار

هـ، 406ـ تلخيص البيان يف جمازات القرآن: أليب احلسن حمّمد بن احلسني البغدادي املشهور ابلّشريف الّرضّي ت  7
 م، بريوت. 1984مكتبة احلياة، ط األوىل، حتقيق وتقدمي: د. علي حممود مقّلد، من منشورات دار  

 (.http://sh.rewayat2.com/tafasir/Webتنبيهات مهّمة وضروريّة أليب إبراهيم حسانني )ـ    8
اخلبري: لشمس الّدين حمّمد بن أمحد اخلطيب ـ الّسراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربّنا احلكيم  9

 هـ، حتقيق: إبراهيم مشس الّدين، دار الكتب العلمّية، ط األوىل، بريوت.977ي ت الّشربيين املصر 
د. أمحد   :هـ، حتقيق418  ت  لكائيأليب القاسم هبة هللا بن احلسن الالّ :  ة واجلماعةنّ شرح أصول اعتقاد أهل السّ ـ    10

 ايض.هـ، الرّ 1411انية،  سعد محدان، دار طيبة، ط الثّ 

http://sh.rewayat2.com/tafasir/Web
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هـ، منشورات دار مكتبة  902 ت أليب اخلري حمّمد بن عبد الّرمحن الّسخاويّ : هل القرن الّتاسع الّضوء الاّلمع ألـ  11

 احلياة، بريوت ـ لبنان.
هـ، نشرة مع شرحها البن أيب العّز 321ـ العقيدة الّطحاويّة: أليب جعفر أمحد بن حمّمد الّطحاوي املصري ت  12

احلنفي، حتقيق: أمحد حمّمد شاكر، طبعة الّرائسة العاّمة إلدارات البحوث العلمّية واإلفتاء والّدعوة واإلرشاد، ط األوىل، 
 الّرايض. 

هـ، عين بنشره ج. برجسّتاسر، دار  833 ت أليب اخلري حمّمد بن حمّمد اجلزري: القرّاء غاية الّنهاية يف طبقاتـ  13
 ، بريوت.هـ  1402ة، ط الثّالثة،  الكتب العلميّ 

 ، ط األوىل،مؤّسسة آل البيتالّتفسري،  فهرس خمطوطات: الفهرس الّشامل للّّتاث العريب اإلسالمي املخطوطـ  14
   ، األردن.م1989

طوطات الّتفسري والّتجويد والقراءات وعلوم القرآن يف مكتبة امللك عبد العزيز ابملدينة املنّورة، إعداد: ـ فهرس خم 15
هـ، 1429عّمار بن سعيد متالت، من منشورات وزارة الّشؤون اإلسالمّية واألوقاف والّدعوة واإلرشاد، ط األوىل، 

 الّرايض.
ي للّّتاث والثّقافة: إعداد: كاتبه د. مجال عّزون، من إصدارات ـ قبس من خمطوطات مركز سعود البابطني اخلري  16

 م، الّرايض. 2010املركز، ط األوىل، 
، دار املعرفة، ط هـ، حتقيق: رضا ، جتدد 380 البغدادي ت أليب الفرج حمّمد بن إسحاق الّندميـ الفهرست:  17

  هـ، بريوت.1398األوىل، 
هـ، طبع جملس دائرة املعارف النظامية 852  املصري  بن علي بن حجر العسقالينالفضل أمحد    : أليبلسان امليزان ـ    18

 هـ.1329حبيدر آابد، اهلند، ط األوىل، 
هـ، حتقيق: د. عبد 311ـ معاين القرآن وإعرابه: أليب إسحاق إبراهيم بن الّسرّي البغدادي املشهور ابلّزّجاج ت  19

 هـ، بريوت.1408ىل، اجلليل عبده شليب، مكتبة عامل الكتب، ط األو 
حتقيق:  ،هـ 748ت  الّذهيب عبد هللا حمّمد بن أمحد شمس الّدين أيبـ معرفة القرّاء الكبار على الطّبقات واألعصار: ل

 هـ، تركيا.1416د. طّيار آليت قوالج، مركز البحوث اإلسالمّية إبستانبول، ط األوىل،  
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 (.http://www.mashhoor.netوكتب الّّتاث اخلطّّية )ـ موقع الّشيخ مشهور حسن سلمان: احلاسوب  

 (.http://www.fajrbn.comـ موقع فجر البحرين )
 (.http://www.kl28.netـ موقع كلمات )



 دليل النشر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  
ترقية حقيقة لمستوى  رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال إلتزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ النشر العلمي بحثه، وكذلك تعزز من خبرته في مجال
ضوابط   تضفي على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست النشر العلمي  

 

 تعليمات للباحثين: 

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1
 (. PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد  واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن
Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،    بما في ذلك الجداول والصور

 العدد المالحق واإلستبانات. والرسومات , ويستنى من هذا 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3
، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري  العربية واإلنجليزية باللغتين

 والميالدي.

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،  العناوين الرئيسية  -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات  

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
(  5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ، مع مالحظة إشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.كلمات

 صفحة بخط سميك. يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط ال -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص،   -7
 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (ويشار إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة من المراجع األجنبية  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في  يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية  -10
 .عدم متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

 

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

تبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب  تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، و •
 .تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،   •
إلى نهاية البحث عن طريق  ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة 

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة  ) اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي 
 ( دفعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87shttps://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق:  2007) .ن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــبابـ
 . 145، ص: 2. ج: 2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 .150، ص: 3سابق، ج:  ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •
 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق:  العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب  (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


ان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر: 

 المية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )
 . 36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر   لتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في الدعوة وا2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 السلطان زين العابدين.دكتوراه، جامعة   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما  لهيئة التحرير الحق بإجراء أي   -14
 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحث -16  ه من موقع المجلة إلكترونيا



عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من   مالحظة:
حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

 

 لة:آليات النشر واإلحا 

يوماً   30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن
  3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 لألخذ بالمالحظات . أشهر(

عقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد ي
 .وزخم األبحاث الُمحالة للنشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Content 

 

املوازنة واملقارنة بني النسخ اخلطية املوجودة يف مكتبات العامل لكتاب: “اْلمـَُحد ُِّث الفاصل بني الراوي والواعي”   .1
 للرامهرمزي، وبيان جوانب القوة والضعف يف كل نسخة

ري وعلوم دور حمر كات البحث الش رعي ة وغريها يف تسهيل الكشف عن جماهيل املخطوطات ) بعض خمطوطات الت فس .2
 القرآن وتراجم القر اء منوذجا (


