األستاذٌ .حٌى بن بهون حاج امحمد
قسم اللؽة واألدب العربً  -جامعة ؼرداٌة
ً
تجربتً مع التراث الجزائري ،جمعا ً وتحقٌقا ً
ودراسة
تحقٌق حاشٌة سلٌمان الجربً نموذجا ً
الملخص:
هذه الورقة البحثٌة هً محاولة لعرض جزء من تجربتً المتواضعة
فً حقل تحقٌق التراث المخطوط ،وهً موجهة أساسا ً للطلبة والباحثٌن فً مرحلة
الماستر ومدارس الدكتوراه ،القصد منها تحفٌزهم على اقتحام ؼمار التراث
والمساهمة فً إعداد نخبة منهم ُتعنى بجمع وتحقٌق تراثنا المك ّدس فً الخزانات؛
وبخاصة فً صحرابنا الكبرى...
أما تجربتً المتواضعة مع المخطوط فقد انطلقت فٌها من مرحلة اللٌسانس؛ إذ
حققت القصٌدة الحجازٌة للشٌخ أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم الوارجبلنً كمذكرة
تخرج سنة 2001؛ وطبعتها الحقا ً فً سنة  2007بمناسبة الجزابر عاصمة
للثقافة العربٌة؛ ثم واصلت دراساتً العلٌا فً مرحلة الماجستٌر وتخصصت فً
"تحقٌق المخطوطات" بجامعة الجزابر ،وتوجت هذه المرحلة بجمع وتحقٌق
ودراسة لدٌوان الشٌخ إبراهٌم بن ِبحمان الٌسجنً (ت1817:م) ،وهو دٌوان ثريّ
ومتنوّ ع األؼراض ،طبع أٌضا ً سنة  2007بمناسبة الجزابر عاصمة للثقافة
العربٌة ،وفً مرحلة الدكتوراه تفرؼت لتحقٌق ودارسة لكتاب نفٌس فً الببلؼة
العربٌة هو حاشٌة سلٌمان الجربً على مختصر التفتازانً ،نوقشت األطروحة
فً جوان  2013بتقدٌر مشرؾ جداً ،وطبع الكتاب بدار اآلفاق العربٌة بالقاهرة
صٌؾ  ،2014وسٌكون بحول هللا فً معرض الجزابر الدولً للكتاب نهاٌة شهر
أكتوبر بحول هللا وقوته.
وخبلل فترة التحضٌر للدكتوراه قمت بتحقٌق ودارسة لبعض اآلثار المخطوطة،
منها على الخصوص :رسالة قٌّمة فً بعض أعراؾ وعادات وادي مٌزاب تؤلٌؾ
الشٌخ القرادي؛ ابن بلدة العطؾ بؽرداٌة (طبعت سنة )2009؛ وكذا "دٌوان
الؽرٌب" (شعر ملحون) للشاعر عمر بن عٌسى بلعٌد البرٌانً (ت1947:م)؛
طبع سنة .2010
عناصر البحث:
 تحقٌق التراث المخطوط؛ أضواء على الطرٌق. المخطوطات فً مٌزاب بٌن الواقع والمؤمول.ُ -ع ّدة المحقق وأدواته.

 الدراسات المح ّققة (ملخص عن مجمل المنجزات). تجربتً فً تحقٌق مخطوط حاشٌة سلٌمان الجربً على مختصر التفتازانً. طموحات وآفاق فً مشوار البحث العلمً. توصٌات.آمبلً أن ٌتحقق الؽرض المرجو من هذا البحث ،وأن ٌستفٌد الطلبة من التجربة
المتواضعة ،وأن ٌوجهنً من ٌطلع على هذه الدراسة فٌدلّنً إلى ما ؼفلت عنه
فؤسلكه وأواصل المسٌرة.
 -1تحقٌق التراث أضواء على الطرٌق:
لقد كثر الحدٌث فً السنوات األخٌرة عن المخطوطات ،كما ظهرت اهتمامات
جمّة ومبادرات ع ّدة نحسبها طٌبة ألنها ُتعنى بالمخطوطات كمادة تراثٌة وموروث
حضاريٌ ،رمز إلى جهود السلؾ فً نشر الثقافة ،وقد اتجهت البحوث المتعلقة
بالمخطوط إلى تحقٌق نصّه ،كما اقتصر بعضها على دراسته كوثٌقة مادٌة أثرٌة
حضارٌة تعطً صورة معبرة عن مختلؾ مجاالت الحٌاة السٌاسٌة والدٌنٌة
والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة..إلخ.
إن المخطوط سج ٌّل حاف ٌل ٌحفظ األحداث وٌرصد مجرٌات التارٌخ
وٌواكب التطور الحضاري وٌقرب بٌن الجماعات التً تفصلها مسافات أو ٌحول
بٌنها زمن ،وهو وثٌقة مكتوبة ٌمكن باالطبلع علٌها االقتراب من عصر صاحب
المخطوط ومكانه ،ومن معرفة تفاصٌل دقٌقة عن الحٌاة الفكرٌة واألوضاع
االقتصادٌة والحالة االجتماعٌة ،وٌصلح مصدرا هاما للتؤرٌخ للحضارة ومتابعة
تطورها.
ففً عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم تشرّ ؾ ال ُّنساخ بكتابة الوحً ،وتواصى الناس
بإتقان الكتابة ،قال علًّ بن أبً طالب لعبد هللا بن أبً رافعٌ( :ا عبد هللا ّ
ألق
دواتك ،وأطل شباة قلمك ،وفرّ ج بٌن السطور وقمّط بٌن الحروؾ) .وبعد أن كانت
الثقة عرفا سابدا بٌن الناس لم ٌحتاجوا معه إلى توثٌق ،أمر القرآن بعُرؾ مخالؾ
قاببلً... :فاكتبوهُ ،)1(ألنَّ التسجٌل ٌحفظ الحقوق ،وإجراءات التعامل تقتضً
وجود الوثابق والمستندات.
ولعل كثرة المدونات وتنوع المخطوطات دلٌل على عمق حضارة األمّة،
والمخطوط هو المكتوب بخط الٌد ال بالمطبعة وٌشمل كل نص ،فإذا عرؾ عنوانه
وصحت نسبته إلى مإلفه ،تتحدد قٌمته الحضارٌة من خبلل تارٌخ نسخه .وتزخر
مكتبات عدٌدة بالمخطوطات وعلى أصحابها فتح األبواب للباحثٌن ،ألن أسبلفهم
لم ٌإلفوا تلك الكنوز لتبقى أسٌرة الخزانات بل لٌُشبع منها طبلب العلم نهمهم
وترى النور محققة وٌستفٌد منها الخلؾ وٌتواصل مسار نشر العلم.

 -2المخطوطات فً مٌزاب بٌن الواقع والمؤمول:
ٌزخر وادي مزاب بالجنوب الجزابري بعدٌد المكتبات وخزانات المخطوط
الخاصة والعامة ،ففً كل قرى مزاب السبعة تقرٌبا ً توجد كنوز تراثٌة مخطوطة
ووثابق ومطبوعات نادرة...؛ ولتثمٌن تلك الكنوز وصٌانتها والمحافظة علٌها من
التلؾ واالندثار بادرت جمعٌة التراث خبلل التسعٌنٌات من القرن الماضً إلى
وضع فهارس لبعض الخزانات الهامة التً ٌرتادها الباحثون بكثرة ،وذلك بعد أن
أخضعت ما تصل إلٌه من نفابس مخطوطة إلى عملٌة التعقٌم والحفظ ،...ثم توالت
الجهود تباعا ً لفهرسة ما بقً من خزانات المخطوط فً قرى مزاب األخرى ،إذ
ٌ
ٌ
ومإسسات أخرى على ؼرار "مإسسة الشٌخ
جمعٌات
آزر جهود جمعٌة التراث
عمًّ سعٌد" و"جمعٌة الشٌخ أبً إسحاق أطفٌَّش" بؽرداٌة؛ وهما المتخصصتٌن
فً خدمة التراث وصٌانة المخطوط عن طرٌق وضع برامج للتصوٌر الرقمً
والضوبً للمخطوط وكذا إعادة الفهرسة ...إلخ.
وتتوزع خزانات المخطوطات على عدٌد المكتبات العامة والخاصة فً مختلؾ
قصور الوادي السبعة ووارجبلن ،وتق ّدر بنسبة الربع تقرٌبا ً أي حوالً % 25
من إجمالً مكتبات التراث اإلباضً مشرقا ً ومؽرباً.
ورؼم أنَّ المزابٌٌن من أصول أمازٌؽٌة بربرٌة فإنَّ تراثهم المخطوط والمطبوع
ّ
ٌعتز باعتماد لؽة الضاد والعناٌة بؤصول الدٌن وفروعه ،وٌفخر بخدمة اإلسبلم
والعربٌة وتؤصٌلهما فً مجتمعه ،لذا فإن التعرٌؾ برجال السلؾ من مإلفٌن
و ُنسَّاخ وو َّقافٌن أمانة فً أعناق الباحثٌن من أبناء اإلباضٌة المؽاربة وؼٌرهم ،إذ
ال تزال سٌرهم مجهولة عند األقربٌن بله البعٌدٌن ،كما أن إحٌاء التراث المخطوط
قد خضع لفترات م ّد وجزر وانكماش وانتعاش وتلؾ ونجاة ،وعلى أجٌال الٌوم أن
تدعم االنتعاش وتنقذ كنوز السلؾ ،وأن ال ٌ ّدخر المسإولون أيَّ مجهود للمساهمة
فً تحقٌق التراث الثمٌن ،وبخاصة مإازرة طبلبنا الجامعٌٌن ،وأبارك جهود
بعض األساتذة والباحثٌن الذٌن بادروا إلى تحقٌق بعض هذه الكنوز وإخراجها من
ظلمات الصنادٌق إلى أنوار المطابع والمعاهد.
على أنَّ موضوع تارٌخ المكتبات بمٌزاب موضوع ِبكر ال ٌزال بحاجة إلى دراسة
جادة لكشؾ مراحله وخباٌاه ،وقد ٌظهر للمتؤمل فٌه ألول وهلة ما ٌؤتً:
 -1عدد المكتبات وخزابن الكتب كبٌر بالنظر إلى الحجم الصؽٌر للمجتمع
المزابً.
 -2المكتبات والخزابن فً وادي مٌزاب ترجع من حٌث ظهورها إلى عوامل
منها:
 ما ٌدخل فً إطار القٌادة الروحٌة فً كل قرٌة ،كخزانات الكتب ِب ُدور التبلمٌذالمنتظمة بقرب المساجد.

 وإما للنشاط العلمً لبعض العلماء ومحبًّ العلم ،إذ ٌشرفون على إنشاء مكتباتخاصة تبقى من بعدهم ،كخزانة الشٌخ داود بن ٌوسؾ بن باحمد بن أٌوب
(ق12هـ) بالعطؾ ،وخزانة الشٌخ بلحاج بن كاسً (توفً1243 :هـ) بالقرارة،
وخزانة الشٌخ محمد بن عٌسى أزبارْ (ق13هـ) ببنً ٌزجن ،وخزانة الشٌخ َبا َبه
بن ٌونس (توفً1280 :هـ) بؽرداٌة ،وؼٌرها كثٌر...
 -3أقدم خزابن الكتب التً كشؾ البحث عنها على مستوى وادي مٌزاب _بؽضِّ
النظر عن وجودها أو اندثارها_ ٌرجع تارٌخ نشؤتها إلى القرن العاشر الهجري،
وقد توصلنا إلى حصر ذلك فً:
 -1خزانة دار التبلمٌذ بؽرداٌة ،التً أشرؾ على تؤسٌسها الشٌخ سعٌد بن
علً الجربً (توفً927 :هـ) عندما هاجر من موطنه جربة واستوطن مٌزاب،
حٌث كون نهضة علمٌة آتت ثمارا ٌانعة من بعده ،قال الشٌخ إبراهٌم أبو الٌقظان
_رحمه هللا_..." :وقد ترك الشٌخ كثٌرا من نفابس الكتب التً ٌمتلكها حبسا ً فً
خزانة دار التبلمٌذ بؽرداٌة بخطه فً نص الوقؾ ،فكان نفعها عامًا وخٌرها
شامبلً لجمٌع األجٌال العلمٌة المتعاقبة فً ؼرداٌة.)2( "...
 -2خزانة الشٌخ سعٌد بن علً الجربً الشخصٌة ،إذ اعتنى بجمع العدٌد
من الكتب القدٌمة وتركها وقفا بٌد أبنابه وحفدته وهذا إلى جانب إشرافه على
إنشاء مكتبة دار التبلمٌذ السابق ذكرها ،ومبادرة الشٌخ عمً سعٌد ُتعتبر مبادرة
مب ّكرة للمكتبات [العامة] بوادي مٌزاب ،وهً فً علمنا أقدم مكتبة على مستوى
قرى مٌزاب ،لٌس بالنظر إلى مُنشبها فحسب بل إلى الكتب التً كونها بها وبخط
ٌده( ،)3وذلك قبل وفاته.
 -3خزانة الشٌخ أحمد بن موسى الشهٌر بـ"الشٌخ المٌِ َؽرْ " ،ببلدة العطؾ،
ً
خزانة
(كان ح ًٌّا سنة 970هـ) ،قال الشٌخ أبو الٌقظان _رحمه هللا_..." :وقد ترك
ً
حافلة بنفٌس الكتب فً جمٌع الفنون النقلٌة والعقلٌة ،ومن األسؾ أنه أتت علٌها
()4
أٌدي التبلشً. "...
 -4خزانة الشٌخ الحاج محمد بن سعٌد الشهٌر بـ"الشٌخ بالحاج" ببنً
ٌزجن (ق10هـ) ،إذ تشٌر بعض التقاٌٌد إلى أنه خلّؾ خزانة كتب( ،)5وقد عثر
على كتب له كثٌرة نسخها فً ؼضون القرن العاشر الهجري سواء فً مٌزاب أو
فً جربة عندما رحل إلٌها للدراسة ،كما عُثر على طابفة من الكتب ُنسخت له.
المكتبات القدٌمة ببلدة ؼرداٌة(:)6
بالنسبة لبلدة ؼرداٌة نشطت بها حركة نسخ الكتب وجمعها وإنشاء
الخزابن والمكتبات نتٌجة لتوسع الحركة العلمٌة وازدهارها ،وهذا كؤثر إٌجاب ًّ
من آثار النهضة الفكرٌة التً أقامها الشٌخ عمًّ سعٌد الجربً ،وفً هذا الصدد
ٌمكن حصر قابمة بؤسماء خزابن الكتب القدٌمة التً كانت مراكز لئلشعاع

الثقافً ،وذلك من خبلل بعض التقاٌٌد على بعض المخطوطات القلٌلة والشحٌحة
فً هذا المجال ،أو البقاٌا الماثلة من بعض هذه الخزابن إلى ٌومنا ،وهذه الخزابن
هً كاآلتً التً رتبنا أسماءها زمنٌا:
( )7
 .1خزانة دار التبلمٌذ ( َتدَّارْ ْ
ت نْ إِرْ َوانْ ) .
 .2خزانة الشٌخ عمً سعٌد (ت927:هـ).
 .3كتب جامع الشٌخ عمً سعٌد.
 .4خزانة الشٌخ كاسً بن أٌوب (1150-1050هـ).
 .5خزانة الشٌخ أبً بكر بن ٌوسؾ الؽرداوي (ت :بعد 1206هـ).
 .6خزانة الشٌخ الحاج عمر بن صالح القاضً (ت :بعد 1200هـ).
 .7كتب الشٌخ َبا َبه بن محمد بن أبً القاسم الؽرداوي (ت1207 :هـ).
 .8خزانة الحُجاج(.)8
 .9خزانة الوقؾ(.)9
 .10خزانة مشابخ ؼرداٌة.
 .11خزانة الشٌخ َبا َبه بن ٌونس الؽرداوي (ت1280 :هـ).
 .12خزانة الشٌخ الحاج أبً بكر بن مسعود الؽرداوي (ت1325:هـ).
مجموع المكتبات بوادي مٌزاب:
ٌبلػ عدد المكتبات بوادي مٌزاب أزٌد من  118مكتبة ،وهً تتنوع بٌن العام
والخاص ،وٌمكن تقسٌمها كاآلتً:
 .1عامة؛ مثل :مكتبة القطب ببنً ٌزجن.
 .2تابعة للعشابر؛ مثل :مكتبة آل ٌ ّدر ببنً ٌزجن.
 .3تابعة للمعاهد والمدارس الحرة؛ مثل :مكتبة اإلصبلح بؽرداٌة والحٌاة
بالقرارة.
 .4تابعة للمساجد؛ مثل :مكتبة إِرْ َوانْ (دار التبلمٌذ) بالعطؾ ،ومثٌبلتها
موجودة فً كل قرى الوادي.
 .5تابعة للجمعٌات الثقافٌة؛ مثل :مكتبة جمعٌة الشٌخ أبً إسحاق إبراهٌم
أطفٌَّش بؽرداٌة.
ّ
 .6خاصة؛ مثل :مكتبة األستاذ الحاج سعٌد بؽرداٌة ،والشٌخ المطهري
بملٌكة ،والمختار الحاج الناصر ببنً ٌزجن؛ وهً فً ازدٌاد مستمر.
وقد أحدثت بعض الجمعٌات الناشطة فً مجال حماٌة المخطوطات فرق بحثٍ،
استطاعت بفضل هللا وإرادتها الخٌّرة أن تتوصل إلى وضع العدٌد من الفهارس
ً
ً
العلمٌة للخزابن والمكتبات ،وهذا بعد أن أقامت أٌاما ً
مؽلقة ،واستدعت
دراسٌة
إلٌها األساتذة والباحثٌن ذوي االهتمام بمجال التراث والمخطوطات؛ ومن أبرز
هذه الجمعٌات:

 .1جمعٌة التراث بالقرارة ،والتً باشرت العملٌة فً مطلع التسعٌنٌات ،وبالضبط
فً أواسط 1992م( ،)10بادرت إلى وضع مشروع سمّته "نحو دلٌل مخطوطات
وادي مٌزاب" ،فؤصَّلت لعمل أكادٌمً ومنهجً متمٌز تحت إشراؾ :د.محمد
صالح ناصر ود.محمد عٌسى وموسى ،فجمعت إلٌها سواعد المخلصٌن الذٌن
ق ّدموا جهدهم للتراث ،وولجوا عالم المخطوطات بداٌة بالفهرسة ،لٌتعمقوا فٌها
ً
دراسة وتحقٌ ًقا فً أبحاثهم األكادٌمٌة بعد ذلك ،وقد ظهر أول فهرس مطبوع لها
سنة  ،1994إال أنه لم ٌخلو من بعض النقابص وذلك ألن خدمات الكمبٌوتر لم
تكن متطورة بالشكل المعهود حالٌا ً(.)11
 .2مإسسة الشٌخ عمً سعٌد فً أواخر التسعٌنٌات ،أواخر )12(1999؛ وقد
قطعت أشواطا ً مهمة فً هذا المجال وال تزال تطور خدماتها وتستدرك النقابص
وتقوم بطبع الفهارس واستصدار بعضها فً أقراص مدمجة خدمة للباحثٌن.
 .3جمعٌة الشٌخ أبً إسحاق إبراهٌم أطفٌَّش لخدمة التراث بؽرداٌة ،والتً
استطاعت أن تستدرك معظم النقابص التً ظهرت فً األعمال السابقة ،بل أكثر
من هذا فقد وفقت إلى التصوٌر الرقمً لعدٌد الخزابن والمكتبات خدمة للباحثٌن
وتسهٌبل للعمل علٌهم فً اختٌار المخطوط المراد طبعه أو تصفحه على
الكمبٌوتر...
ومإخراً أنشبت نظاما ً خاصا ً لتسٌٌر المخطوطات المرقمة أسمته "برنامج
البرّ ادي"( )13وهو محرك بحث متطور ٌجمع بٌن دفتٌه أزٌد من  8768مخطوط
فً مختلؾ الفنون ،ومإخراً محرك "الرُّ ستمً"( )14وهو محرك بحث شامل لكل
قاعدة بٌانات الجمعٌة؛ ومثل هذه المبادرات الطٌبة من الواجب تدعٌمها
وتشجٌعها ،وتعمٌمها فً قطرنا هذا وفً كامل األقطار اإلسبلمٌة حتى نحفظ
لؤلجٌال رسالة السلؾ فً تبلٌػ العلم وأمانة الدٌن.
ُ – 3عدّ ة المحقق وأدواته:
لكل حرفة من الحرؾ ُع ّدة ال ٌستقٌم العمل من دونها ،وال ٌعنً أنّ من كان لدٌه
هذه العدة أو تلك َخ ِب َر الصَّنعة ،فالمرء ٌمكنه أن ٌُكوِّ ن نفسه كما ٌشاء بشًء من
الصبر والتصمٌم ،إالَّ أنه ال ٌقدر أن ٌكوِّ ن نفسه رسّاما ً أو شاعراً أو أدٌبا ...فهذه
مواهب ربّانٌة تتولد بالفطرة ،ولٌتعرّؾ على هذه الع ّدة البد أن ٌرافق أهل
االختصاص بعقله وعمله ،وإذا درست باحثا ً معدوداً فً أخبلقه وآثاره رأٌت فٌه
صفات خاصة فطرٌة ومكتبٌة وخلقٌة ومهنٌة ،وإذا نظرت إلى هذه الصفات
حقل من
وجدتها كثٌرة ووجدت فٌها ما ٌشارك به المختصٌن اآلخرٌن فً ك ِّل
ٍ
وعلم وثقاف ٍة عامة وخاصة وتجربة وما إلى ذلك ،ومن إخبلص وأمانة وما
ذكا ٍء
ٍ
إلٌها ومنها ٌشارك به ؼٌره ،ولكنها لدٌه ذات داللة مرتبطة بعمله الخاص ،ومنها
ما ٌجب أن ٌتفرد به بحكم البحث وهذه الشروط هً:

(أ) الرؼبة :وهً شرط للنجاح فً كل عمل وشرط فً البحث ،فإذا فرض علٌك
البحث فرضا ً ضقت به ذرعا وكنت كالمضطهد وٌصعب فً هذه الحالة أن ٌنجلً
لٌلك من نهارك ،أما إذا كنت راؼبا ً أنست بعملك والزمتك خبلله نشوة فبذلت
بسب ذلك الجهد؛ إذن الرؼبة شرط ضروري من شروط الباحث الناجح إذ أنها
تجعل منه متحمسا دإوبا على الجمع والتؤلٌؾ والتحقٌق ،أما إذا فُرض علٌه
الموضوع فرضا ً ضاق به ذرعا ً فبل ٌحقق الؽاٌة المرجوة منه ،وإذا كان الباحث
راؼبا ً بذل قصارى جهده فً البحث حتى ٌحقق الؽاٌة التً من أجلها أقرت
األبحاث.
وال ٌعنً هذا حجة رخٌصة ٌتوسل بها الطالب الذي ٌإثر الراحة فقد ٌحسب امرإ
ب على التوهم أما إذا بدأ وسار قلٌبلً فإنه ٌكتشؾ حقٌقته فٌحس بمتعة
أنه ؼٌر راؼ ٍ
البحث وٌسره؛ ثم إن قلة الرؼبة ال تكون سببا وجٌها لبلنصراؾ عن البحث ،ألنه
أمر البد منه أما التوفٌق ودرجة التوفٌق فذلك ما ٌقدره األستاذ وٌقدره معه
الظرؾ.
(ب) الصبر :ال تنفع الرؼبة وحدها لقطع طرٌق البحث ،ألن طرٌق البحث طوٌلة
وشاقة وما أكثر الراؼبٌن الذٌن ٌنكصون منذ البداٌة ،فقد تكون الرؼبة الظاهرة
نزوة عابرة ٌجهل صاحبها كنهها ،ومن هنا وجب أن ٌصحب الرؼبة الصبر على
المكاره والثبات إزاء المعوقات والمثابرة وبذل الجهد والوقت من دون تؤفؾ أو
تذمر فً الجمع والمناقشة والتؤمل حتى بالػ بعضهم فقال" :البحث صبر".
(ت) التتبع وحب االطبلعٌ :جب أن ٌقترن الصبر بالتتبع وحب االطبلع على ما
قٌل وٌقال وكتب وٌكتب وصدر وما ٌصدر ،فعلٌه التفتٌش فً المصادر والمراجع
وٌقرأ المجبلت والدورٌات ،ألنَّ البحث ال ٌعتمد عددا محددا من مشهور
المصادر ،بل البد من الرجوع إلى كتب أخرى تبدو أقل أهمٌة ولكنك قد تجد فً
زواٌاها ما ٌمكن أن ٌجلو ؼامضا أو ٌفتح بابا أو ٌس ّد طرٌقا ً على آخرٌن ،وال بد
للباحث وهو ٌفتش عن المصادر من االستقصاء فً بحثه فبل ٌزدري أ ٌّا ً من
المصادر ألنَّ أضؤلها وأحقرها لدى النظرة األولى قد ٌؽدو بعد التحقٌق أشدها
خطورة وأؼناها بالمعلومات والحجر الذي ٌحتقره البناءون قد ٌصٌر رأس
الزاوٌة.
(ث) األمانة العلمٌة والضمٌر :البحث أمانة وضمٌر واألمانة أن تنقل رأي ؼٌرك
فً دقة وتنسبه إلى صاحبه ،فبل تشوٌه إذا لم ٌعجبك وال تزوٌق إذا أعجبك وال
تسرق إذا رأٌته صالحا فتكون بذلك كؤي سارق ٌصدر عن دناءة ،وال ٌنجو من
عقاب عاجل أم آجل وال ٌنفعك أن تتصرؾ برأي ؼٌرك وأن تؽٌِّر صٌاؼته ثم
تدعٌه ألنَّ ذلك إن ٌخؾ علٌك وعلى آخرٌن فلن ٌخفى على الباحثٌن والناقدٌن.

ٌضاؾ إلى هذه الشروط الحافظة والذاكرة والقدرة على الترتٌب والتصنٌؾ
والشك والتثبت واإلنصاؾ والموضوعٌة؛ وٌتوّ ج كل ذلك "الموهبة" أو الملكة
التً ٌتمتع بها الباحث المتمرِّ س بالقراءة والجمع والتؤلٌؾ باستمرار ما ٌإدي إلى
تفتح مواهبه وٌجعل القارئ إزاء عمل ضخم عمٌق عملت على شده عوامل
كثٌرة(...)15
 -4الدراسات المحققة:
بداٌة اهتمامً بحقل التراث والمخطوطات كانت من حصولً على شهادة
البكالورٌا فً شهر جوان  ،1997شعبة آداب وعلوم وإنسانٌة ،من ثانوٌة العطؾ
الجدٌدة (ؼرداٌة) ،أٌن التحقت بعدها بجامعة عمار ثلٌجً باألؼواط للدراسة فً
قسم اللؽة العربٌة وآدابها ،إلى أن تخرجت منها شهر جوان  ،2002وقد درجت
فً مرحلة اللٌسانس على ٌد ثلّة من خٌرة األساتذة وأنجبهم تدرٌسا ً وتوجٌها ً ال
زلت أتذكر دروسهم ومحاضرتهم القٌّمة إلى الٌوم؛ وقد توجت المرحلة األولى
ُ
قمت فٌها بتحقٌق ودراسة للقصٌدة الحجازٌة ألبً ٌعقوب
تخرج
بمذكرة
ٍ
الوارجبلنً (570-500هـ) تحت إشراؾ الدكتور الفاضل بدٌار بشٌر؛ وقد
م ّكنتنً العناٌة األولى بالتراث واالهتمام بتحقٌق المخطوطات من االنتقال بعد ذلك
إلى جامعة الجزابر أٌن واصلت دراساتً العلٌا فً مرحلة الماجستٌر (-2003
 )2005فً تخصص "تحقٌق المخطوطات" فً حلقة الدكتور الشرٌؾ مرٌبعً؛
وقد توجت هذه المرحلة أٌضا ً بحصولً على شهادة الماجستٌر فً شهر أكتوبر
من سنة  ،2006وذلك بعد مناقشة رسالتً للماجستٌر والموسومة بـ"دٌوان ابن
ِبحمان" جمع ودراسة وتحقٌق ،تحت إشراؾ الدكتور محمد بن قاسم ناصر
بوحجّ ام؛ وقد طبعت الرسالة بدار الهدى (عٌن ملٌلة) بمناسبة الجزابر عاصمة
للثقافة العربٌة سنة 2007؛ تحت إشراؾ وزارة الثقافة ،وطبعت معها أٌضا ً
مذكرتً للٌسانس وهً" :رحلة الوارجبلنً" وذلك بعد تنقٌحها وإعدادها للطبع
والنشر مرفقة بالقصٌدة الحجازٌة للقطب أمحمد بن ٌوسؾ أطفٌَّش فً سلسلة من
ثبلثة أجزاء.
فً شهر سبتمبر من سنة  2007سجّ لت فً الدكتواره بجامعة الجزابر؛ بحثً
الموسوم بـ "حاشٌة سلٌمان الجربً على مختصر التفتازانً" (فً الببلؼة
العربٌة) دراسة وتحقٌق؛ تحت إشراؾ الدكتور الفاضل محمد بن قاسم ناصر
بوحجّ ام؛ وقد ناقشت أطروحتً للدكتوراه بجامعة الجزابر شهر جوان 2013؛
بتقدٌر مشرّؾ جداً ،وقدمتها للطبع بعد تنقٌحها فً كتاب َسنًٍّ شهر جوان 2014
عند دار اآلفاق العربٌة بالقاهرة؛ وٌقع الكتاب فً حوالً  860صفحة؛ وقد
اخترت الحدٌث فً هذا البحث تركٌز الحدٌث عن تجربتً فً تحقٌق مخطوط
حاشٌة سلٌمان الجربً على مختصر التفتازانً (موضوع أطروحتً للدكتوراه)

ألنها آخر عمل قمت به ،صدر فً صٌؾ  2014فهو حدٌث جداً ،وحتى أبرز
التجربة المتكاملة فً تحقٌق هذه المخطوطة الممٌزة.
 - 5تجربتً فً تحقٌق مخطوط حاشٌة سلٌمان الجربً على مختصر التفتازانً
سلٌمان الجربً وحاشٌته على مختصر التفتازانً:
هو سلٌمان بن عبد الرحمن بن سلٌمان المؽربً الجربً السمومنً (أبو الربٌع)
الشهٌر بـ"سلٌمانالجربً"(( ،)16ق10 :هـ16/م) ،من علماء جربة بتونس ،ابتدأ
حٌاته العلمٌة بالدراسة فً بلده ،ثم بجامع الزٌتونة ،ثم انتقل إلى مصر سنة
916هـ1510/م ،لٌنهل من معٌن جامع األزهر العامر ومدرسة الجٌعانٌة ببوالق
على ضفاؾ النٌل ،على ٌد الشٌخ أبً الحسن علً بن إبراهٌم الكٌبلنً المصري،
وهناك أخذ العلوم العقلٌة حتى تضلع فً بعضها ،ولما رجع إلى جربة ،وقد صار
عالِما ً مُح ِّققا ً _كما وصفه بذلك أبو الٌقظان_ ،درَّ س بمدرسة الجامع الكبٌر بجربة.
وٌعرّ فه بدر الدٌن القرافً (ت1008 :هـ1600/م) فً كتابه" :توشٌح الدٌباج
وحلٌة االبتهاج" بما ٌؤتً" :الجربً :سلٌمان بن [عبد الرحمن] الجربً ،كان
كامبلً ،فاضبلً ،مشهور الفوابد ،ثابت القدم فً أشؽال الطلبة ،نزل بالشٌخونٌة
بمصر ،وعكؾ الناس علٌه ،وص َّنؾ وأجاد؛ كتب حاشٌة على المتوسط ،وأخرى
على المختصر؛ شرح التلخٌص شرحا ً على إٌساؼوجً وشرحا ً على الكافٌة،
وؼٌر ذلك ،توفً رحمه هللا"(.)17
ومن أبرز تبلمذة سلٌمان الجربً :زٌن بن أحمد بن موسى الجٌزي (ت:
979هـ1569/م)؛ وقد وصفه بدر الدٌن القرافً فً كتابه "توشٌح الدٌباج" بما
ٌؤتً" :وأخذ العلم عن ؼٌرهما أٌضا ً كالشٌخ سلٌمان الجربً صاحب الحاشٌة على
مختصر المعانً والمتوسط"()18؛ وله تآلٌؾ عدٌدة أشهرها:
( )1
أ  -شرح كتاب إٌساؼوجً 9
هو شر ٌح لكتاب الشٌخ أثٌر الدٌن األبهري فً المنطق ،وقد اشتهر هذا الكتاب
بـ"شرح سلٌمان الجربً" ،وكان مُعتمداً فً جامع الزٌتونة لقٌمته العلمٌة ،وتوجد
منه طبعة حجرٌة بالمطبعة التونسٌة 1347هـ (1928م)؛ وقد سمّى سلٌمان
الجربً مإلَّ َفه هذا بـ"تقٌٌدات" وسمّاه "رسالة" ،وفً ذلك ٌقول فً الدٌباجة:
"...أما بعد؛ فهذه تقٌٌدات على متن إٌساؼوجً للشٌخ أثٌر الدٌن األبهري _برّ د هللا
ثراه_ ،وجعل الجنة مثواه؛ تجري منه مجرى الحاشٌة؛ جمعتها مما تلقٌته من لفظ
األستاذ ،آخر العلماء المتبحِّرٌن ،قدوة المخلصٌن ،وربٌس المحققٌن ،جمال العرب
والعجم ،أبً الحسن علً بن إبراهٌم الكٌبلنً بلداً ومنشاً ،المصري داراً ومسكناً،
ال زالت رباع العلوم بلطابؾ نكته ما هو له ،وأرحام الحكم بعواطفه مبلوله ،وكان
مجلس سمحت به األٌام فً قراءتً هذه الرسالة عنده؛ ٌوم اإلربعاء ثانً
أوّ ل
ٍ

عشر صفر المبارك سنة ثبلث عشرة بعد التسعمابة من الهجرة النبوٌة ،...وذلك
بالمدرسة الجٌعانٌة بشاطا بحر النٌل ببوالق من أعمال مصر المحروسة"(.)20
وتوجد نسخ مخطوطة من هذا الشرح أو الحاشٌة بـالمكتبة األزهرٌة فً مصر،
ونسخة أخرى بنفس المكتبة ،ومكتبة ج ّدة بالسعودٌة( ،)21ونسخ أخرى عدٌدة
مطبوعة ومخطوطة فً مكتبات جربة بتونس ،ووادي مٌزاب جنوب الجزابر.
ب -حاشٌة المختصر للتفتازانً(مخ) وهً موضوع أطروحتً للدكتوراه.
نسخ عدٌدة من هذه الحاشٌة ،فصورت بعضها وعرفت مكان
لقد وقفت على
ٍ
تواجد معظمها ،إذ انتشرت حاشٌة الجربً فً أؼلب أقطار العالم اإلسبلمً،
وقطعت رحلة مكوكٌة فً ظرؾ قٌاسًٍّ ،وسارت إلى أوطان ع ّدة فً نفس الفترة
التً ألّفت فٌها ،وهو ربما دلٌل على أهمٌتها ورواجها آنذاك ،ونحن نعرؾ بؤنه
ب ٌُسافر أو ٌرتحل إلى األوطان البعٌدة.
لٌس ك ُّل كتا ٍ
وإذا ذهبنا نستقصً شؤن هذه الحاشٌة وشؤن مإلِّفها ،استؽربنا من قلة ذكر
واضعها فً معاجم األعبلم التً جاءت بعده وفً كتب طبقات المإلفٌن
والمدرّ سٌن فً مصر؛ هنالك حٌث برز وقضى ردحا ً من الزمن ،وفً جربة
وتونس أٌن ولد وعاش بقٌة حٌاته؟! فلم ٌشتهر مإلفها وظل مؽموراً رؼم رواج
حاشٌته ،وهو ما ٌطرح أسبلة عدة حول شخصٌة الجربً وسبب ؼفلة أصحاب
معاجم األعبلم عن ذكر هذا المإلؾ ونشاطه الفكري والتعلٌمً فً مصر و ِجربة،
وأملنا أنّ األٌام القادمة ستسعفنا بالمزٌد من الحقابق عنه وعن أعبلم آخرٌن فً
مثل حاله.
وقد رتبت النسخ المخطوطة بحسب أهمٌتها وأشرت إلى ك ّل نسخة بحرؾ من اسم
ناسخها أو مكان وجودها حتى ٌسهل التفرٌق بٌنها أثناء التحقٌق ومقابلة النسخ،
أمَّا الوصؾ فقد قٌَّدت به عدد األوراق ،والمقٌاس ،والمسطرة ،مع ذكر اسم
الناسخ وتارٌخ النسخ والتملّك وتارٌخه إن وُ جد ،وتارٌخ التؤلٌؾ إن جاد الناسخ
به ،مع الوصؾ الشكلً للنسخة على مستوى الخط وحالة المخطوطة ،وذكر
ُّ
والطرر
بعض المعطٌات التقنٌة التً تكون واردة فً المخطوطات كنظام التعقٌبة،
والتعالٌق ونحوها.
النسخ المعتمدة فً التحقٌق:
لقد رمزت إلى كل نسخة مخطوطة بحرؾ هجابً ٌتناسب مع اسم صاحبها أو
اسم المكتبة التً ٌوجد بها المخطوط ،أو اسم البلد الذي فٌه المكتبة ،وهً منهجٌة
ؾ فً الكلمة التً
معروفة فً تحقٌق النصوص( ،)22إذ ٌختار المحقق أبرز حر ٍ
اختارها لجلب االنتباه والتذكٌر مباشرة بالمخطوطة.
أولً :النسخة (أ) وهً محفوظة فً خزانة مخطوطات دار التبلمٌذ (إروان)
بؽرداٌة؛ تحت رقم :إ.196

وقد رمزت لها بالحرؾ (أ) نسبة إلى دار "إروان" أو دار التبلمٌذ.
معلومات النسخ :د.نا /نهار الثبلثاء  20صفر الخٌر 932هـ.
251ق23 ،سطر15.7×20.7 ،سم/نسخ مشرقً مصري واضح/أسود،
قرمزي ،أحمر/مبتور األول.
ً
* ح.ح متوسطة ،الورق مصقول ،والجلدة منفصلة وأق ُّل مقاسا ،نظام التعقٌبة م ّتبع
ومتسلل.
مبلحظات:
* نقل الناسخ من نسخة المإلؾ ،وقد ذكر فً آخر الحاشٌة تارٌخ الفراغ من
التؤلٌؾ الموافق للٌوم الرابع من جمادى اآلخر بعد صبلة الجمعة من سنة 917هـ
( 29أوت 1511م) ،لكنه أثبت سنة النسخ كالتالً" :سنة اثنٌن وتسعمابة" ،وهو
ؼٌر معقول ،والثابت أنه سهوٌ من الناسخ إذ ال ٌمكن الجمع بٌن هذا التارٌخ
وتارٌخ التؤلٌؾ المذكور والصواب هو" :اثنٌن وثبلثٌن وتسعمابة ،بمعنى أنه سها
عن تسجٌل عشرات تارٌخ ال َّنسخ.
*النسخة منقولة من نسخة المإلؾ مباشرة ،وهو ما ٌرفع من قٌمتها العلمٌة
والتارٌخٌة.
ُ
* فً الهامش تصحٌحات وطرر بخطٌن مؽربٌٌن أحدهما بقلم الشٌخ ضٌاء الدٌن
عبد العزٌز الثمٌنً(.)23
كراس واحدٍ.
* البتر فً األول قدر ثبلث كرارٌس ،وفً الوسط بعد ق 99قدر
ٍ
* تتمٌز هذه ن(أ) ون(ؾ) باختصار بعض المفردات وبخاصة لفظتً :إلى آخره
= إلخ؛ وحٌنب ٍذ = ح.
* فً وجه الورقة األخٌرة تملّك باسم عمرو بن محمد الشماخً الذي اشتراه من
الشٌخ علً البرادي ،وفً ظهرها كذلك نقرأ ما ٌلً" :انتقلت هذه الحاشٌة المباركة
مقبوض
ومال
صحٌح
من مالكها األول إلى ٌد مالكها كاتب الحروؾ؛ بشراء
ٍ
ٍ
ٍ
بالرضا والتسلٌم؛ أبً القاسم بن سعٌد بن ٌحً الشماخً ،فً شعبان 1193هـ".
* تعمد الناسخ عدم تسجٌل اسمه تواضعا ً وتحقٌراً لنفسه كما جاء فً األخٌر ،وفً
ظهر الؽبلؾ نجد العبارة اآلتٌة" :عارٌة بٌد راجعا ً إلى عمّنا عٌسى بن عبد
العزٌز"؛ والرَّ اجح أنه عٌسى بن الشٌخ عبد العزٌز الثمٌنً _رحمه هللا_.
ثانٌا ً :النسخة (ث) وهً نسخة خزانة مخطوطات الشٌخ ببانو( ،)24ببنً ٌزجن،
بؽرداٌة ،وهً ضمن محفوظات مكتبة الشٌخ الحاج صالح لعلً( )25ببنً ٌزجن،
بؽرداٌة.
ُ
وقد رمزت لها بالحرؾ (ث) لما تحوٌه من طرر عدٌدة بخط الشٌخ ضٌاء الدٌن
عبد العزٌز الثمٌنً ،وهو ما ٌفٌد مراجعته وتصحٌحه لها ،وربما قد درّ س بها
طلبته.

معلومات النسخ:
عدد األوراق143 :ق ،المقٌاس15.2×21.5 :سم 27 ،إلى  34سطر فً
الورقة ،الخط مؽربً مقروء ،به عناوٌن جانبٌة كالفصول واألبواب ،حالة الحفظ
متوسطة ،ببعض الورق تآكل فً األطراؾ والؽبلؾ بجلدة واحدة.
معلومات النسخ :د.نا /د.م.ن /أوابل جمادى الثانً 1090هـ.
مبلحظات:
ُ
* فً هامش النسخة طرر وتعالٌق متنوعة بخط الشٌخ ضٌاء الدٌن عبد العزٌز
الثمٌنً ،وهو ما ٌفٌد مراجعته وتصحٌحه لها ،ولفظة "قؾ" تتكرر بالهامش أٌضا ً
وهو ما ٌفٌد بؤنه ربما كان ٌدرّ س بها طلبته.
()26
ثالثا ً :النسخة (س) وهً محفوظة فً خزانة الشٌخ ازبار  ،بمكتبة الشٌخ بلحاج
ببنً ٌزجن ،تحت رقم ،451 :وقد رمزت لها بالحرؾ (س) نسبة إلى ناسخها:
سعٌد بن سعٌد البللوتً النفوسً(.)27
معلومات النسخ238 :ق 24 -س – /15.5×21ن .مؽربً واضح /أسود
كامل.
وأحمر/
الناسخ :سعٌد بن سٌعد البللوتً النفوسً /د.م.ن/الثبلثاء ،آخر شهر صفر
1137هـ.
مبلحظات:
* ورد فً ظهر الورقة األولى" :هذه حاشٌة الشٌخ سلٌمان الجربً ،شارح
إٌساؼوجً ،ومح ِّ
شً المحلً عن جمع الجوامع( ،)28ق ّدس هللا روحه وهدانا وإٌاه
لدٌن الرضا والؽفران".
* نسخ الناسخ الكاتب لصدٌق له هو :أبو القاسم بن محمد المصعبً؛ مما ٌد ّل على
أنَّ المخطوط قد ُنسخ فً مصر ثم انتقل إلى "اللوت" بجبل نفوسة من القطر
اللٌبً ،وهو مسقط رأس سعٌد بن سعٌد البللوتً النفوسً.
رابعا ً :النسخة (ك) وهً محفوظة بمكتبة اإلسكندرٌة ،بجمهورٌة مصر العربٌة؛
نمرة وصول الكتاب ،62560 :متسلسلة2041 :ج ،الرؾ :ببلؼة ،رقم الكتاب:
.33
رمزت لها بالحرؾ (ك) نسبة إلى مكان وجودها :اإلسكندرٌة ،وأبرز حرؾ فً
الكلمة هو "الكاؾ".
معلومات النسخ:
229ق 23 -س – /15.5×21ن .مشرقً واضح /أسود وأحمر /كامل.
الناسخ :د.نا /د.م.ن/د.ت.ن ولعله خبلل ق 12هـ ،ولعلها قدمت من الشام إلى
العراق بحسب التملٌكات.
مبلحظات:

* فً وجه الورقة األولى تملٌكة فٌها" :الحمد هلل وحده ،بعد أن ملكته بالشراء
الشرعً بثمن قدره ثبلثة عروس ،فً أوابل شهر ربٌع األول سنة سبع وثبلثٌن
] البانً()29؛
ومابة وألؾ (1137ه) وهبته بالهبة الصحٌحة الشرعٌة[...
جعله هللا من العلماء العاملٌن ،وأنا الفقٌر إلى كرم ربه...
* فً وجه الورقة األولى تملٌكة أخرى فٌها" :فً نوبة فقٌر ألطاؾ الملك العلً،
محمد البكري الحموي ابن السٌد علً؛ فً ربٌع الثانً 1182هـ(.")30
* فً حاشٌة الورقة األخٌرة من المخطوطة تملٌكات وتوقٌؾ فً سبٌل طلبة العلم،
منها" :فاعلم أٌها الناظر فً هذا الكتاب قد أوقفهما الحاج عبد هللا وأخٌه الحاج
محمد أمٌن أبناء المرحوم الحاج عمر التكرٌتً( )31على روح والدٌهم وقؾٌ هلل
تعالى على طلبة العلم من أهل السنة والجماعات؛ وقفا ً صحٌحا ً شرع ٌّاً ...فً
جماى اآلخر 1206ه"؛ (فبراٌر 1792م).
خامسا ً :النسخة (ؾ)؛ وهً من مقتنٌات الخزانة الحسنٌة بالمشور الملكً
بالرباط ،المؽرب .رقمها.1891 :
وقد رمزت لها بالحرؾ (ؾ) نسبة إلى ناسخها وهو :محمد بن علً الفرجً
الؽماري()32؛ وهو من المؽرب األقصى.
معلومات النسخ:
بداٌة المخطوطة" :قال الشٌخ اإلمام العالم المتفنن؛ أبو الربٌع سلٌمان بن عبد
الرحمن بن سلٌمان الجربً _رحمه هللا تعالى ورضً عنه_ ،قوله :نحمدك."...
آخرها..." :على صاحبها أفضل الصبلة وأزكى التحٌات؛ وذلك بمدرسة شٌخون
رحمه هللا بالقاهرة المحروسة باهلل تعالى؛ نجز والحمد هلل حق حمده ،والصبلة
والسبلم على سٌدنا وموالنا محمد نبٌه وعبده؛ على ٌد عبٌد هللا وأقل عبٌده؛ محمد
بن علً الفرجً [الؽماري] رضا هللا له وعلمه علما ً نافعا ً بجاه سٌد األولٌن
( )3
واآلخرٌن سٌدنا وموالنا محمد صلى هللا علٌه وسلم تسلٌماً؛ بفاس الجدٌد 3
_آمنه هللا تعالى_؛ بمدرسته()34؛ فً السابع والعشرٌن من ذي القعدة الحرام سنة
ثمانٌن وألؾ من الهجرة النبوٌة على صاحبها أفضل الصبلة والسبلم"؛ (18
أبرٌل 1670م).
119ق 35 -س – /15.5×21ن .مؽربً واضح /أسود وأحمر /كامل.
الناسخ :محمد بن علً الفرجً الؽماري /فاس الجدٌد؛ المؽرب 27 /ذي القعدة
1080هـ.
مبلحظات على النسخة:
* المخطوطة تقع ضمن مجموع به كتابٌن ،وتبدأ الحاشٌة من 42ظ إلى 161ظ
* النسخة موثقة وعلٌها ُ
طرر وتعالٌق ،كما ٌبدوا أنها قوبلت بنسخ أخرى.
* تتمٌز النسخة بكثرة العناوٌن الجانبٌة وهً مكتوبة بخط جلًّ برتقالً اللون.

* الناسخ صاحب مدرسة بفاس الجدٌد كما أفاد بذلك وهو ما ٌرفع من قٌمة
المخطوطة.
ً
* الراجح أٌضا وجود نسخ أخرى بالمؽرب ،ألنّ الناسخ قد نقلها من نسخة مؽربٌة
بفاس.
نس ٌخ أخرى من حاشٌة الجربً فً مكتبات عالمٌة:
وادي مٌزاب؛ الجزائر:
ثبلث نسخ أخرى فً خزانة دار التبلمٌذ أو الخزانة العامة بؽرداٌة تحت رقم:
13إ 46 -إ 158 -إ
( )3
 13إ 8 :ق ،نا :سلٌمان بن حرز هللا القبللً  5الجربً /حوالً منتصؾق12هـ /مبتورة اآلخر.
 46إ 76 :ق ،د.نا/د.ت.ن؛ حوالً ق11هـ /ن.مؽربً /مبتورة األول واآلخر. 158إ 91 :ق ،د.نا /د.ت.ن /حوالً ق11هـ/ن.مشرقً /مبتورة األول واآلخر.تونس:
نسخة المكتبة الوطنٌة تونس أو دار الكتب الوطنٌة بتونس ،رقم الكتاب.18252 :
وقد رمزت لها بالحرؾ (ح) نسبة إلى آخر مبلّكها وهو :حسن حسنً عبد
الوهاب التونسً()36؛ وقد كان هذا المخطوط ضمن مقتنٌات مكتبته التً أهداها
لدار الكتب الوطنٌة بتونس.
معلومات النسخ187 :ق 23 -س – /15.5×21ن .فارسً واضح /أسود/
كامل.
الناسخ :د.نا /د.م.ن/د.ت.ن ولعله خبلل ق 12هـ ،الراجح أنها قدمت من العراق
أو ببلد فارس.
مبلحظات:
* فً وجه الورقة األولى تملٌكات عدة منها" :دخل فً سلك نوبة العبد الفقٌر إلى
ربّ العباد :علً الحداد؛ بثمن قدره  ،25110سنة 1230ه"؛ (1815م).
* فً وجه الورقة األولى تملٌكة أخرى فٌها" :قد دخل فً سِ لك مُلك الفقٌر إلى
الملك القدٌر :علً بن صالح بن الحاج رجب بن حرم بن قورد علً؛ ؼفر هللا له
ولوالدٌه."...
( )3
* وآخر تملٌكة فٌها" :الحمد هلل؛ اشتراه محمد بٌرم الرَّ ابع  7لطؾ هللا سبحانه
به؛ من كتب داود( ،)38فً جمادى األولى عام 72هـ()39؛ ثمنه."306 :
* على هوامش بعض األوراق تعلٌقات ُ
وطرر بخط مؽربً مؽاٌر لؤلصل
المكتوب بخط فارسً.
مركز جمعة الماجد ،دبً:

ٌحوي ثبلث نسخ مخطوطة استقدمت من سراٌٌفو عاصمة البوسنة ،مصدرها
خزانة الؽازي خسرو بٌك( ،)40وعلٌها ختم دابري وآخر مستطٌل الشكل فٌه
عبارة باللؽة البوسنٌة ثم لفظة("SARAJEVO" :سراٌٌفو).
 -1النسخة رقم640256 :
عدد األوراق188 :ق /الناسخ :عبد هللا بن صالح بن عبد هللا /تا.ن 27 :رمضان
1156هـ
* النسخة مكتوبة بخط الرقعة ،وعلٌها حواشً وتعلٌقات بالخط الفارسً.
 -2النسخة رقم638352 :
عدد األوراق190 :ق /الناسخ :محمد بن مصطفى بن محمود بن علً /تا.ن20 :
صفر الخٌر 1135هـ
أولها" :حاشٌة المختصر لموالنا سلٌمان بن عبد الرحمن بن سلٌمان المؽربً
الجربً السمومنً رحمه هللا تعالى".
آخرها" :وقع الفراغ من إتمام تحرٌر هذه النسخة الشرٌفة علً ٌد العبد الضعٌؾ
( )4
المفتقر إلى رحمة ربه العلً :محمد بن مصطفى بن محمود بن علً [المفتً] 1
بمدٌنة موستار([ ،42رزقنا مجري المتمكن طامعا] ؼفران الستار الؽفار؛ لٌلة
االثنٌن  20من شهر صفر الخٌر سنة خمس وثبلثٌن ومابة وألؾ من هجرة من له
ّ
العز والشرؾ".
* النسخة مكتوبة بخط الرقعة ،وعلٌها حواشً وتعلٌقات بالخط الفارسً.
* الراجح أنّ هذه النسخة منقولة عن النسخة رقم.638264 :
 -3النسخة رقم.638264 :
عدد األوراق176 :ق /الناسخ :شعبان وارادي [كذا] /تا.ن 5 :ربٌع األول
1088هـ.
أولها" :هذه حاشٌة المختصر لموالنا سلٌمان بن عبد الرحمن بن سلٌمان المؽربً
الجربً السمومنً رحمه هللا تعالى ،سنة 1084ه" ،وؼٌر معلوم سبب اختبلؾ
التارٌخ البداٌة عن النهاٌة.
آخرها" :قد وقع الفراغ من هذه النسخة اللطٌفة فً شهر ربٌع األول ٌوم الخامس
منه وهو ٌوم األحد وقت ضحوة الكبرى ،سنة ثمان وثمانٌن وألؾ ،على ٌد
الضعٌؾ :شعبان وارادي ؼفر هللا له.
ُ
* النسخة مكتوبة بخط الرقعة ،علٌها طرر وتعلقٌات بخط فارسً.
* على النسخة أٌضا ً آثار رطوبة.
المملكة المؽربٌة
نسختان أخرٌان فً الخزانة الحسنٌة بالرباط ،تحت رقم 2093 :و.3854

* النسختان تجارٌتان فٌما ٌبدو ،وال تحمبلن أٌة معلومات توثٌقٌة عن ناسخٌها وال
تارٌخ النسخ ومكانه ،..باإلضافة إلى ذلك فإنّ الحالة الصحٌة إلحدى المخطوطتٌن
متردٌة ،إذ اخترقت األرضة أوراقها حتى فسد محتواها.
مركز نجٌبوٌه
هو مركز الدكتور أحمد بن عبد الكرٌم نجٌب للمخطوطات وخدمة التراث ،مقرّ ه
فً دَ بلن بؤٌرلندا.
وٌحوز نسخة واحدة من حاشٌة الجربً ،تحت رقم :القرص 157؛ ضمن الكتب
واألجزاء المفردة.
عدد لوحات المخطوط  /173د.نا /د.ت.ن /ن.مؽربً/كامل.
* الحالة الصحٌة لهذه المخطوطة متردٌة ،والورق مخروم من كل األطراؾ
والجوانب تقرٌبا.
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
حاشٌة على المختصر للتفتازانً
تؤلٌؾ :سلٌمان بن عبد الرحمن بن سلٌمان المؽربً
أوله :قوله :نحمدك ٌا من شرح صدورنا للمصنفٌن...
آخره :وكذا خواتم السور فً ؼاٌة الحسن ونهاٌة الكمال ،ألنها من أدعٌة ووصاٌا
وفرابض ..والحمد هلل رب العالمٌن.
تمت حواشً المختصر بحمد هللا وتوفٌقه على ٌد جامعها ومإلفها أقل العبٌد
والباسط ذراعٌه بالوصٌد :سلٌمان بن عبد الرحمن بن سلٌمان المؽربً الجربً
السمومنً ،عامله هللا بلطفه الخفً وأجراه على عوابد بره الخفً ،بعد صبلة
الجمعة رابع جمادى األخٌر سنة سبع عشرة وتسعمابة؛ وال حول وال قوة إالَّ باهلل
العلً العظٌم؛ تمت بحمد هللا.
مبلحظات:
( )4
* نسخة بخط نسخً معتاد ،وبخط المإلؾ  3سنة 917هـ 216 /لوحة /رقم
الحفظ.9247 :
* على الورقة األولى هذه حاشٌة على المختصر للسعد لبعض العلماء وهو
العبلمة الجربً ،وهللا تعالى أعلم.
* سبحان من نظم هذا الكتاب من فضله؛ فً عضد ملك عبده الفقٌر محمد بن
بدٌر ،سنة 76هـ(.)44
* على هامش الورقة الثانٌة فً األعلى" :وقؾ الفقٌر محمد بدٌر( )45على أوالده
ثم على طلبة العلم بالمسجد األقصى ،ومقرّ ه ال ِحلَق [بداره](.")46
* فً فهرس مكتبة اإلمام محمد بن سعود ورد :النسخة مصورة عن مكتبة القدس.

المصدر :فهرس المخطوطات المصورة فً األدب والببلؼة والنقد( ،جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسبلمٌة ،عمادة شإون المكتبات ،قسم المخطوطات) ،وضعه:
د.عبد الرزاق حسٌن ،ط ،1987 ،1ص .479
( )4
مكتبة كوبرلً 7
حاشٌة على المختصر للتفتازانً
تؤلٌؾ :سلٌمان بن عبد الرحمن المؽربً
أوله :قوله :نحمدك ٌا من شرح صدورنا للمصنفٌن فً التل ّفظ بالحمد صٌؽتان
أحدهما التعجٌز...
ّ
ّ
آخره :والحمد هلل الذي جعلنا من المصلٌن على أفضل المصلٌن...
مبلحظات:
نسخة بخط ال ّنسخ ،ضمن مجموع به أربع كتب ،الحاشٌة من  72إلى .291
المقٌاس :المثبت [ ،]17×11والراجح أنه  20.5×15باعتبار الكتاب السابق
وكون الكتب فً مجموع واحد.
المسطرة 21 :سطراَ[ ،د.ت.ن] ،والراجح أنّ هذه الكتب قد ُنسخت فً القرن
الحادي عشر.
مبلحظات:
* لم ٌعثر على ذكر الكاتب ومإلفه فً المراجع( ،أي لم ٌعثر المفهرس فً كتب
المإلفٌن واألعبلم ،وهو دلٌل على أنّ الكتاب أي الحاشٌة وصاحبها سلٌمان
الجربً مؽمورٌن ،وؼٌر معروفٌن عند المإلفٌن).
* الكتاب ضمن مجموع به  4كتب ،وهو تحت رقم.498 :
* الكتب األخرى حواشً أٌضا على المختصر:
 حاشٌة على المختصر ،لسٌؾ الدٌن أحمد بن ٌحً الشهٌر بحفٌد التفتازانً. حاشٌة على المختصر ،لموالنا زاده نظام الدٌن عثمان الخطابً. حاشٌة أخرى على المختصر ،لموالنا زاده نظام الدٌن عثمان الخطابً.* مجموع الكتب ؼٌر مإرخ لكنه ٌبدو أنه ٌعود إلى القرن الحادي عشر.
المصدر :فهرس مخطوطات كوبرلً ،إعداد :د.مصطفى رمضان ششن ،وجواد
إٌزكً ،وجمٌل أفٌكار ،نشر :منظمة المإتمر اإلسبلمً ،استنبول ،ط،1986 ،1
ج ،3ص .224 - 223
( )4
األزهرٌة بمصر 8
حاشٌة الجربً على المختصر للسعد التفتازانً على التلخٌص.
تؤلٌؾ :العبلّمة سلٌمان بن عبد الرحمن ابن الجربً المؽربً السمومنً.
أوله :قوله :نحمدك ٌا من شرح صدورنا للمصنفٌن فً التل ّفظ بالحمد
صٌؽتان...إلخ.

مبلحظات:
* نسخة فً مجلد بخط فارسً.
* بآخرها نقص (خرم) ،وبعض أوراقها مجدول بالمداد األحمر.
* فً 115ق /مسطرتها  27سطراً 21 /سم.
* رقم الحفظ 2127 :ببلؼة ،رقم الحفظ العام.53474 :
* علٌها تملٌكات لكنها ممحوّ ة عمداً عند األسماء ،ومنها" :مما أودعه هللا تعالى
عند عبده الفقٌر [محمد حسٌن] الحاج محمد ،الشهٌر بـ[محمداي البكرادي] بن
محمد علً" ،المحو واقع بالقوة على أسماء األعبلم بٌن قوسٌن.
المصدر :سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة ( ،)55/11فهرس الكتب
الموجودة بالمكتبة األزهرٌة إلى ( ،1947فنون علم اللؽة والببلؼة والنحو
والصرؾ والعروض والقافٌة) ،مطبعة األزهر ،1948 ،ج ،4ص.364
ال أستبعد فرضٌة وجود مإلفات أخرى لهذا العلم المؽمور فً أقطار مصر
وجربة ومزاب بالجزابر ،عسى الزمان ٌتحفنا بها إذا تجددت فرص البحث
والتنقٌب بتلك الحواضر العلمٌة واستمرت ،وقد الحظت كما الحظ بعض
حواش
المشتؽلٌن بالتراث وفهرسة خزابن المخطوطات فً وادي مٌزاب وجود
ٍ
كثٌرة لعلماء وطلبة مزابٌٌن وجزابرٌٌن فً تلك الفترة أي القرن 10هـ كانوا قد
زاولوا دراستهم بجامع األزهر بمصر والزٌتونة بتونس ،ومنهم من سجل وجوده
بمصر وجربة فً آخر بعض مإلفاته ،وهو ما ٌإكد وجود حركة علمٌة وربما
ت ألولبك األعبلم ما تزال مؽمورة بتلك الحواضر.
وجود منسوخا ٍ
قراءة فً تملٌكات وتوقٌعات النسخ المخطوطة من تآلٌؾ الجربً
إنَّ معرفة أسماء األشخاص الذٌن تملكوا النسخ المخطوطة بالنسخ أو الشراء أو
اإلهداء؛ ٌفٌد فً توثٌق النسخة وتقوٌمها( ،)49خاصة إذا عرفنا أنَّ انتقال النسخ
المخطوطة من ٌد إلى أخرى ومن بلد إلى آخر أمرٌ مكلؾٌ جداً آنب ٍذ وربما ما ٌزال
كذلك إلى الٌوم.
بالنسبة لشرح الجربً على إٌساؼوجً؛ فقد وقفت بنفسً خبلل زٌارتً للقاهرة
شهر دٌسمبر  2012على نسخ عدٌدة مخطوطة من هذا الشرح النفٌس بالمكتبة
األزهرٌة ودار الكتب القومٌة؛ إذ بلػ عددها أزٌد من عشرٌن نسخة ،وٌظهر من
خبلل وصفها أنها جُلبت جمٌعُها من أروقة "المؽاربة" و"األتراك" و"األكراد"
بالجامع األزهر؛ وبعض النسخ جاءت ضمن مجامٌع لكتب ،أو حواشً على كتب
فً المنطق ،وهو ما ٌبرز أهمٌتها وانتشارها آنبذ بٌن المهتمٌن بعلم المنطق ،من
ذلك نسخة من شرح الجربً على إٌساؼوجً بهامش حاشٌة الحنفً ،وهً بخط
مؽربً()50؛ ونسخة علٌها تملّكات وتوقفات؛ أما التملك :فلمحمود بن أبً الحسن
بن شمس الدٌن بن نور الدٌن المحلى ،والتوقٌؾ من :عبد اللطٌؾ بن سالم النابلً،

على :طلبة العلم و"رواق المؽاربة"؛ ونسخة أخرى علٌها تملك لـ :عبد الرحمن
بن علً بن عبد الرحمن بن إبراهٌم الخطٌب السروي؛ والتوقٌؾ كان على:
"رواق األكراد"()51؛ وبعضها نسخ فً مدن مصرٌة كدمٌاط وطنطا والصعٌد؛
والنسخ المتبقٌة من شرح الجربً على إٌساؼوجً والموجودة بدار الكتب
المصرٌة فهً من دون ناسخ وال تارٌخ نسخ ،والراجح أنها تعود إلى ق 12هـ.
أمّا النسخ المخطوطة لحاشٌة الجربً على مختصر المعانً للتفتازانً؛ فمن خبلل
نظرة فاحصة فً أسماء النسّاخ والمبلّكٌن والو ّقافٌن للمجموعة التً بٌن أٌدٌنا؛
نبلحظ وجود ألقاب عاببلت علمٌة عدة هً" :البدٌري" فً القدس الشرٌؾ
بفلسطٌن ،و"البانً" و"الحموي" فً الشام ،ووقؾ "التكرٌتً"(العراقً) فً
مصر ،ونسخ البللوتً النفوسً بلٌبٌا ،والقبلّلً فً جربة بتونس ،والفرجً
الؽماري فً فاس بالمؽرب األقصى ،ومحمد المفتً بموستار من إقلٌم البوسنة،
ونسخة كوبرلً باسطنبول ،وتملٌكة "بٌرم الرابع" أحد ح ّكام تونس بدار الكتب
الوطنٌة بتونس ،انتها ًء بنسخ وادي مٌزاب المتمٌزة أٌضاً؛ وعلٌها تملٌكات أفاضل
من عابلتً "ال ّشماخً" و"البرادي" الجربٌتٌن...؛ والشك أنَّ التوصل إلى معرفة
أنساب هإالء األعبلم سٌفٌدنا فً توثٌق النسخ وتقوٌمها(.)52
كما أنَّ عبارات الوقؾ والتحبٌس؛ وبخاصة ما ُنسِ ب فً تلك النسخ لجامع أو
مكتبة أو مدرسة أو ؼٌرهاٌُ ،سهم فً معرفة قٌمة تلك النسخ أٌضا ً( ،)53وكمثال
حلَق العلم بالمسجد األقصى
نجد تحبٌس الشٌخ محمد بن بدٌر نسخة الحاشٌة على ِ
وقد حفظها بمكتبته "البدٌرٌة" بجانب الحرم المقدسً الشرٌؾ؛ وأحسب أنَّ
عملٌات ال َّتحبٌس والوقؾ فً حواضر العلم قد م ّكنت هذا الكتاب من االنتقال بٌن
مجموعة كبٌرة من طلبة العلم؛ وأتاحت لهم فرصة النظر فٌه ،ولعل بعضهم قد
اقتبس منه أو نقل منه ،كما أعتقد أنَّ كثٌرٌن قد لخصوه أو شرحوه...؛ وإن كان
انتفاعهم منه الشك سٌكون بحسب قدرات كل فر ٍد ومستواه العلمً واإلدراكً؛
وممن اتصل بحاشٌة الجربً لما نزل مصر ،نجدٌ :حً بن أبً القاسم بن ٌوسؾ
المصعبً الؽرداوي (حً فً1024 :هـ1615/م) فقد ّ
اطلع هذا األخٌر على
حاشٌة سلٌمان الجربً وأفاد منها ،بل وضع بدوره حاشٌة على مختصر المعانً،
وذكر بؤنه نقل من حاشٌة الجربً وؼٌره؛ هذا ما وصل إلٌنا وعرفناه ،أمّا بقٌة
الذٌن زاروا حواضر مصر وأفادوا من حاشٌة الجربً بالنقل واالقتباس
والتلخٌص فبل نعلم عنهم شٌبا ً بعد ،عسى أن ٌسعفنا مستقبل األٌام بالجدٌد فً هذا
الباب.
ُّ
ً
دون أن ننسى أٌضا اإلشارة إلى التعالٌق والطرر التً جاءت على هوامش بعض
النسخ ،ولع ّل أبرزها هو ما توصلنا إلى تحدٌد هوٌة صاحبه ،وذلك بعد الفحص
الدقٌق للخطوط التً اشتهرت فً مخطوطات وادي مزاب ،وقد استعنت بؤحد

الخبراء المتمرّ سٌن فً فهرسة خزانات المخطوطات بمزاب ،وبخاصة األستاذ
ُّ
والطرر التً جاءت
ٌحً بوراس األكرم ،إذ بواسطته عرفت بؤنَّ بعض التعالٌق
خصوصا ً فً هامش ن(ث) هً من وضع الشٌخ ضٌاء الدٌن عبد العزٌز الثمٌنً
مإلؾ كتاب النٌل وأحد العلماء الثابتٌن فً المعقول والمنقول ،كما أن األستاذ
ٌحً بوراس لم ٌستبعد فرضٌة أن ٌكون الشٌخ الثمٌنً قد قابل ن(ث) باألصل أي
ن(أ) ،وذلك بمقارنة الخطوط وبما توفر بٌن ٌدٌه من األدلة المادٌة فً
المخطوطتٌن(.)54
وستظل األبحاث قابمة من أجل التعرؾ أكثر وتوثٌق المزٌد فً هذا الشؤن ،كما
أنَّ النظر فً توارٌخ تملك النسخ قد ٌفٌد فً معرفة بعض أسباب وأوان انتقال هذا
المخطوط النفٌس بٌن مختلؾ األمصار اإلسبلمٌة قدٌما ً وحدٌثاً.
إنَّ أهمٌة حاشٌة الجربً تكمن فً قٌمتها التارٌخٌة واألدبٌة ،وبالتخصص فً علم
الببلؼة العربٌة ،ولعل كون المإلؾ فً فترة زمنٌة مؽمورة كان من أسبابه ؼفلة
المإلفٌن عن ذكر آثاره وتتبع نشاطه وأعماله؛ لتظل تلك الفترة التارٌخٌة بحاجة
إلى مزٌد من العناٌة فً البحث والدراسة ،وتل ّح فً استكشاؾ ما ظ ّل مؽموراً بها
من كتب األدب وعلوم اللؽة المتنوعة ،وستظل تلك اآلثار مؽمورة بالرؼم من
حركة العلماء المؽاربة فً حواضر المشرق وبخاصة فً مصر ،ممن تخصصوا
فً علوم اللؽة العربٌة وساهموا بإبداعاتهم فً تنشٌط الساحة الثقافٌة والفكرٌة فً
مصر وتونس والجزابر والمؽرب خصوصاً ،ووصلت آثارهم إلى أبرز بلدان
أوربا الشرقٌة فً أٌام حكم العثمانٌٌن لها.
خالصة
لقد بالػ بعض الباحثٌن عندما عابوا على الفترات التارٌخٌة المتؤخرة بؤنها عصر
الشروح والحواشً ،وأنه شابها الحشو والتكرار وجمود القرٌحة...إلخ ،ؼٌر أنَّ
المإكد بؤنَّ كثرتها فً عصر الشٌخ سلٌمان الجربً لم ٌكن إالَّ ولٌد "األمانة
العلمٌة" ،وحرصا ً من أولبك المإلفٌن على بقاء األصول صافٌة كما هً،
ومنسوبة إلى أصحابها ،واحترام ما جادت به قرابح السابقٌن ،ولعله جدٌر بالذكر
أٌضا ً هو أنَّ هذه الشروح تتمتع باألصالة العلمٌة ،إذ قد ٌفوق شر ٌح أصبلً ،وربما
فاقت أٌضا َ حاشٌة شرحاً.
لقد كان الهدؾ من دراستً لحاشٌة الجربً هو إبراز شخصٌته وإظهارها ،حٌث
أنه لم ٌتناولها باحث بالدراسة المستفٌضة والمتؤنٌة من قبل ،ولتتضح لنا كل
جوانب شخصٌته العلمٌة واألدبٌة.
من أجل ذلك فقد استقصٌت كل معلومة ٌمكن أن تفٌد فً التعرٌؾ بهذا العالم من
خبلل آثاره وسعة انتشارها فً اآلفاق ،وقد تحدثت فً الدراسة عن البٌبة
واألحوال المحٌطة بعصره واألمصار التً عاش بها ،وعن نسبه ونشؤته ،وعن

مصادر ثقافته وعوامل نبوؼه وعن مشابخه وعبلقته بعلماء عصره ،وعن نشاطه
فً التدرٌس بمصر وتبلمٌذه بها ،وعودته إلى تونس ونشاطه بها أٌضاً ،ثم تحدثت
ب عن آثاره العلمٌة ،ووصفت النسخ المخطوطة التً وقفت علٌها والتً
بإسها ٍ
اعتمدت علٌها فً تحقٌق متن الكتاب ،ثم أنهٌت بإبراز بعض الخصابص الفنٌة
فً حاشٌة المإلؾ ،وكان من أهمها :سعٌه إلى تٌسٌر الببلؼة لطالبٌها والتنوٌع فً
الشواهد وتحلٌل األمثلة والتحلٌل المنطقً للمسابل الببلؼٌة وتنظٌم مادة الكتاب...
خاتمة
وبعد فإنّ الذي رمته من وراء هذا العمل _على قلة جهدي فٌه_ هو الوصول إلى
اعتبار تلكم الجهود العلمٌة فً التؤلٌؾ والنسخ من المرجعٌات العلمٌة التً البد
من وضعها فً الحُسبان ،عند دراسة التراث الجزابري والمؽاربً عموما ً لِ َما
تضمَّنته تلك الجهود من معلومات قٌمة انتقلت من بل ٍد إلى آخر؛ بحٌث تإكد مدى
التبلحم الفكري والثقافً بٌن الشعوب العربٌة واإلسبلمٌة ،كما تبٌّنت لً مجموعة
من الحقابق ٌمكن أن ألخصها فٌما ٌلً:
 -1لقد حرص المؽاربة عموما ً على خدمة اللؽة العربٌة وعلومها منذ القرون
الهجرٌة األولى؛ إذ سعى أصحاب الدولة الرستمٌة فً تٌهرت (296 -160هـ/
909 – 777م) إلى إنشاء مكتبة "المعصومة" ،وجلبوا إلٌها الكتب من كل مكان،
فبلؽت كتبها ثبلثمابة ألؾ مجلد فً كل العلوم.
 -2تظل مكتبات وخزابن وادي مٌزاب العامة والخاصة شاهداً ح ٌّا ً على جهود
علمابه فً خدمة اللؽة العربٌة وترقٌتها ،وال أد َّل على ذلك من وجودها فً كل
قرى الوادي والتً ٌزٌد عددها الٌوم عن  120مكتبة وخزانة ،ومما ٌد ّل على ذلك
أٌضا ً أنَّ أه َّم النسخ من حاشٌة سلٌمان الجربً توجد فً خزانات مٌزاب وت َّم جلبها
من أماكن بعٌدة.
 -3الذي ٌدرك موجبات وجود عبلقات بٌن العلماء فً مختلؾ األقطار بإمكانه أن
ٌتصور نمط األعمال الفكرٌة الممكن تداولها ضمنها وهً عدٌدة ومتنوعة ،وما
بقً منها قد وصلنا من خبلل الكتب وبعض الرسابل العلمٌة الموثقة ،وإن المتؤمل
فً رصٌد األعمال الفكرٌة األدبٌة لعلماء المؽرب اإلسبلمً قدٌما ً وحدٌثا ً ٌدرك
عناٌتهم الفابقة فً اقتناء كتب علوم اللؽة العربٌة ونسخها ،وقد كان منشؤ هذه
العناٌة أوّ الً نصرة لؽة القرآن وفهم تعالٌم الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ ،كما مرَّ معنا
آنفاً ،فلم ٌتعصبوا للسانهم البربري وهم األمازٌػ ،بل نافحوا بك ِّل ما أوتوا من قوة
فً سبٌل فهم علوم اللؽة العربٌة وتدرٌسها ،وقد برز من أصبلبهم فً العصر
الحدٌث من خدم اللؽة العربٌة وأعلى شؤنها فً الجزابر وخارجها.
 -4لم ٌكن من الٌسٌر الحصول على الكتب المشرقٌة فً شمال إفرٌقٌا ،كما لم
ٌتٌسر للجمٌع فرص نسخ الكتب وتداولها بشكل موسّع ،ورؼم ذلك فقد توفر

اإلٌمان بالمبدأ واإلرادة والعزم الكبٌرٌن عند الكثٌر من العلماء األعبلم ،وقد بذل
بعضهم فً سبٌل تحقٌق ذلك الؽالً والنفٌس ،ومن هإالء نجد القطب أطفٌَّش الذي
ٌقول فً مراسلة من مٌزاب إلى الشٌخ السَّالمً فً عُمان..." :وإنً مُرٌ ٌد لنفعكم
فن ،إالَّ أن ال َّنسخ هنا بؤُجرة ؼالٌة ،ومثل
لو كان لً ما ٌل بمالً وبكتبً فً ك ِّل ٍ
( )5
ً
شرحك القصٌدة أو مثل الشٌخ دروٌش أو النٌل  5ست عشرة رٌاال كبٌرة فواتح
فً ك ِّل واحدة ،والناس ال ٌُعٌنونً فً ذلك ،وال فً مثله فً إٌقاؾ الكتب ،وإنً
أعالج ما تٌسَّر لً من األرسالٌ ،ؤتٌكم إن شاء هللا مختصر القواعد والحاشٌة،
بزٌادات مفٌد ٍة كبٌر ٍة جداً على الذي عندكم ،فً الفقه وشرح أبً سلٌمان داود فً
النحو وؼٌر ذلك شٌبا ً فشٌبا ً إن شاء هللا عز وجل.)56("...
 -5ازدهار حركة اقتناء الكتب وتبادلها بٌن علماء المؽرب والمشرق؛ وبشكل
ملفت للنظر خبلل القرن التاسع عشر وبخاصة مع قطب األبمة الشٌخ امحمد بن
ٌوسؾ أطفٌَّش الجزابري.
 -6لقد كانت مناسبة الحج إلى بٌت هللا الحرام فرصة لتبلقً العلماء األعبلم،
وتعمٌق أواصر الصِّلة وتبادل الرأي والمشورة ،وكذا تبادل الكتب والمراجع
العلمٌة ،وإقامة المناظرات العلمٌة وطلب الفتوى إلى ؼٌر ذلك..
 -7كانت مصر المحروسة طرٌقا ربٌسٌة تربط المشرق بالمؽرب وملتقى ٌجمع
مختلؾ الفبات إلٌه من التجار والحجٌج وطبلب العلم ،ومن الجالٌات التً استقرت
بها وأفادت من خٌرها وفضلها الجالٌات الجربٌة والمزابٌة ،فقد كان لطبلبها خانٌ
(محل إقامة) ٌإوٌهم ،وانتظمت أحوالهم بها ،وكوّ نوا بها مكتبة عامرة
بالمخطوطات ؼزٌرة بالمصنفات وأمهات الكتب فً شتى العلوم ،وصارت
موقوفة للدارسٌن والباحثٌن المقٌمٌن بها ،وإننا نرجو مواصلة البحث فً استقصاء
آثار المدرسة اإلباضٌة فً مصر المحروسة والتعرٌؾ بها فً سبٌل المعرفة
والتعارؾ واالعتراؾ.

ملحق:

نفس الحاشٌة ،نسخة المكتبة الوطنٌة بتونس ،وهً بخط فارسً.

نفس الحاشٌة ،نسخة الخزانة الحسنٌة بالرباط ،وهً بخط مؽربً.

نفس الحاشٌة ،نسخة خزانة الشٌخ أبانو ببنً ٌزقن ،مٌزاب  -الجزائر ،وهً
بخط مؽربً.
 - 6طموحات وآفاق مستقبلٌة:
لكل باحث متدرّ ج طموحات وآفاق ٌتطلع إلى تحقٌقها بالتعاون مع المهتمٌن من
أمثاله بحقل تخصصه؛ ومن جملة ما أتمنى تحقٌقه مواصلة الجهود فً إبراز
الثروة الوطنٌة من المخطوطات فً الجنوب الجزابري وتحقٌق ما أمكن منه.
وكذا:
 المساهمة فً إنشاء مخبر جهوي للمخطوطاتٌُ ،عنى بحماٌة وحفظ وترمٌمالثروة الوطنٌة من المخطوط فً الجنوب الجزابري ،وكذا التعاون مع مخابر
ترعى نفس التوجه والطموح.
 العمل فً مٌدان تحقٌق المخطوطات وحماٌة التراث المادي وؼٌر المادي. المساهمة فً النهوض بالبحث العلمً المتخصص فً العالم العربً واإلسبلمً. المساهمة فً وضع خرٌطة لخزانات المخطوط عبر التراب الوطنً الجزابريوكذا المؽرب الكبٌر.

 توطٌد أواصر التواصل بٌن مختلؾ الجامعات الوطنٌة الجزابرٌة والمؽاربٌةواإلفرٌقٌة والعربٌة واإلسبلمٌة.
ومن التوصٌات العملٌة:
 -1الدعوة إلى إنشاء صندوق عربً وإسبلمً خاص لتموٌل حماٌة التراث
المخطوط ونشره ،تعضٌداً للجهود التً تبذلها الحكومات والمإسسات العلمٌة فً
هذا المجال ،مع بعث تبادل الخبرات الفنٌة والبعثات التدرٌبٌة المتصلة
بالمخطوطات ،وتصوٌرها ،وصٌانتها ،وترمٌمها ،وتبادل الفهارس للتعرٌؾ بما
تقتنٌه كل دولة من مخطوطات ،مع السعً إلنجاز الفهارس الموحدة بإشراؾ
هٌبات علمٌة متخصصة كمعهد المخطوطات العربٌة.
 -2وضع قانون عربً موحد لحماٌة المخطوطات ،كتتوٌج للقوانٌن الوطنٌة لكل
دولة ،وٌشمل كل ما ٌتصل بؤمن المخطوطات ،وصٌانتها ،وإدارتها وملكٌتها
وسبل التعرٌؾ بها ،وجمعها ،وحفظها ،وترقٌمها ،وتصوٌرها وتقٌٌم االنتفاع بها
إلى ؼٌر ذلك من األمور بمشاركة المتخصصٌن فً األرشٌؾ والمخطوطات
ورجال القانون ،ووضع العقوبات الرادعة لكل عمل من شؤنه اإلساءة إلى
المخطوطات أو تهرٌبها ،مع وضع المكافآت البلزمة لكل من ٌسهل جمع
المخطوطات ووضعها تحت تصرؾ الجهات المسإولة عن حماٌتها ورعاٌتها.
 -3االستمرار فً بذل الجهود على المستوٌات الوطنٌة للتعرٌؾ بؤهمٌة
المخطوطات فً حٌاة كل أمة ،ومتابعة السعً القتنابها ،ورعاٌتها ،وحفظها،
وترقٌمها والتعرٌؾ بها وفق أفضل السبل والوسابل.
 -4إجراء مسح شامل على المستوى الوطنً للمخطوطات المحفوظة فً المكتبات
العامة والخاصة ،ونشر قوابم بها ،تمهٌداً إلصدار فهارس المخطوطات الموحدة
على المستوى الوطنً والعربً واإلسبلمً ،وتصوٌرها بوساطة المصؽرات
الفٌلمٌة ،ووضع هذه الصور تحت تصرؾ الباحثٌن فً كل دولة عربٌة وإسبلمٌة،
وكذلك نشر قابمة موحدة للرسابل الجامعٌة على مستوى الماجستٌر والدكتوراه
التً تناولت تحقٌق المخطوطات على مستوى الجامعات العربٌة أو الجامعات
األجنبٌة التً اهتمت بتحقٌق مخطوطات عربٌة.
 -5توجٌه مزٌد من االهتمام لتحقٌق المخطوطات ذات المحتوٌات العلمٌة
واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفنون العسكرٌة ،نظراً ألهمٌة هذه الموضوعات،
وقلة اهتمام الباحثٌن بها.
 -6وجوب تعمٌم الطرق والوسابل العلمٌة الحدٌثة فً حفظ المخطوطات
وصٌانتها ،فً مختلؾ المكتبات ودور الوثابق التً تقتنً مخطوطات ما أمكن
ذلك ،ونشر المعلومات البلزمة حول هذا الموضوع.
اإلحالت:

 - 1سورة البقرة ،اآلٌة .282
 -2ملحق السٌر ،إبراهٌم أبً الٌقظان ،مخ ،ص.06
ٌُ -3نظر :بشٌر الحاج موسى ،نحو دراسة حٌاة وآثار الشٌخ سعٌد بن علً الجربً ،ص.13
ٌُ -4نظر :ملحق السٌر ،ص .27
ٌُ -5نظر :فهرس مخطوطات خزانة آت افضل ببنً ٌسجن ،جمعٌة التراث ،ص،40
المخطوط رقم.137 :
 -6فهرس مخطوطات الخزانة العامة ،قسم التراث والمكتبة ،مإسسة الشٌخ عمً سعٌد ،ط،1
أكتوبر  ،2002ص :ج.
 -7هً دار التبلمٌذ ،باللؽة المزابٌة.
 -8حُجَّ اج :لقب عابلً شهٌر بقصر ؼرداٌة إلى الٌوم.
 -9هكذا ورد ذكرها فً بعض المخطوطات ،وٌمكن أن تكون اسمًا ثانٌا لخزانة دار التبلمٌذ أو
خزانة الحجاج أو خزانة مشاٌخ ؼرداٌة.
ٌ -10نظر :فهرس مخطوطات الخزانة العامة ،ؼرداٌة ،التقدٌم.
ٌ -11نظر :أ.مصطفى ابن ادرسٌو ،فهرسة المخطوطات والمكتبات فً وادي مٌزاب ،مقال،
مجلة الحٌاة القرارة ،عدد  ،12أكتوبر  ،2008ص.198
ٌ -12نظر :فهرس مخطوطات ،خزانة أل ٌدّر ببنً ٌسجن ،التقدٌم.
 -13نسبة إلى عبد هللا بن أبً الفضل أبً القاسم بن إبراهٌم البرادي (ت بعد835 :هـ/
1431م) ممن ن َّشط الحركة العلمٌة بتونس ،من تبلمذته :ابنه ٌحٌى ،وأبو الربٌع سلٌمان بن
زكرٌاء الفرسطابً ،وزكرٌاء بن أفلح الصدؼٌانً ،وأبو النجاة ٌونس التعارٌتً...؛ وله كتاب
شهٌر ٌعرؾ بـ"الجواهر المنتقاة" ،وضع فً آخره فهرسة مطولة ألشهر الكتب التً وجدت فً
زمانه ،ومن هنا اقتبس االسم؛ موقع الجمعٌة/http://www.elminhaj.org :
.http://www.elminhaj.org/erostomi/aide.php -14
ٌ -15نظر :ظاهر محسن جاسم ،محاضرات فً منهج البحث والمكتبة ،قسم اللؽة العربٌة،
جامعة الكوفة ،العراق؛ بحث مرقون ،ص.5
 -16معجم أعبلم اإلباضٌة ،لجنة من الباحثٌن ،نشر جمعٌة التراث ؼرداٌة ،ط،1999 ،1
ج ،3ص.425 ،424
 -17بدر الدٌن القرافً ،توشٌح الدٌّباج وحلٌة االبتهاج ،تحقٌق أحمد الشتٌوي ،دار الؽرب
اإلسبلمً ،بٌروت ،ط ،1983 ،1ج ،3ص.105
 -18بدر الدٌن القرافً ،توشٌح الدٌّباج وحلٌة االبتهاج ،ص ،102وهذه الحاشٌة على
المتوسط تظل مفقودة ولم ٌرد ذكرها إال هنا.
 -19إٌساؼوجً :لفظ ٌونانً معناه الكلٌّات الخمس :الجنس والنوع والفصل والخاصة
والعرض العام ،وهو باب من األبواب ال ِّتسعة للمنطق.
 -20سلٌمان الجربً ،شرح على متن إٌساؼوجً فً المنطق ،المبطعة التونسٌة ،تونس ،ط،1
1347هـ ،ص.3 - 2
 -21عبد هللا محمد الحبشً ،جامع الشروح والحواشً (معجم شاهد ألسماء الكتب المشروحة
فً التراث اإلسبلمً وبٌان شروحها) ،طبع المجمع الثقافً أبو ظبً ،اإلمارات العربٌة
المتحدة ،ط ،2004 ،1ص.353

 -22صبلح الدٌن المن ّجد ،قواعد تحقٌق المخطوطات ،دار الكتاب الجدٌد ،بٌروت ،لبنان ،ط،7
 ،1987ص .24
( -23و1718 :م -ت1808 :م) أحد أبرز أعبلم اإلباضٌة فً العصر الحدٌث ،وهو من بنً
ٌسجن بمزاب ،جنوب الجزابر ،تفرّغ مب ّكراً لل ّتؤلٌؾ فؤتحؾ المكتبة اإلسبلمٌة بمجموعة مإلّفات
منها ما هو عمدة المذهب اإلباضً فً الفقه ككتاب "ال ّنٌل وشفاء العلٌل" ،وقد شرحه القطب
أطفٌَّش ُ
وطبع فً  17مجلدا ،وله "ال ّتاج على المنهاج" فً  26جزءا ،و"تعاظم الموجٌن" وهو
شرح لمرج البحرٌن ألبً ٌعقوب ٌوسؾ الوارجبلنً ،وؼٌرها كثٌر ما ٌزال مخطوطا ،كما
ترك مكتبة عامرة بنً ٌسجن ،تعرؾ اآلن باسم "مكتبة االستقامة"ٌ .نظر :معجم أعبلم
اإلباضٌة ،ج ،3ص .534 -532
 -24محمد بن ٌوسؾ ،ببانو (و1313 :هـ 1896 /م  -ت1409 :هـ 1988 /م) ،ولد بنً
ٌزجن بمٌزاب ،درس بتونس ،وبعد عودته إلى مٌزاب درّس بالمدرسة الجدٌدة بجوار مسجد
العزابة ثم صار وكٌبلً للمسجد وربٌسا ً للحلقة ،وأنشؤ الحقا ً
َّ
بنً ٌزجن ،وعٌِّن عضوا فً حلقة
المدرسة الجابرٌة للذكور ،ترك مكتبة من أكبر مكتبات وادي مٌزاب ،وأؼناها بالمخطوطات؛
ٌنظر :معجم أعبلم اإلباضٌة ،ج ،4ص 407وما بعدها.
 -25صالح بن عمر بن داود ،لَعْ لً (و1287 :هـ1870 /م  -ت1347 :هـ1928 /م) من
أجلَّة علماء بنً ٌزجن بمٌزاب ،ابتبله هللا بمرض الجدري فً الخامسة من عمره فؤصٌب
بالعمى؛ درس عند القطب أطفٌَّش ،ثم سافر إلى تونس وحضر دروس الزٌتونة ،كما حضر
دروسا ً فً جامع األزهر بالقاهرة عند مروره بها فً طرٌقه إلى الحجِّ ،وح َّج مرَّ تٌن ،وكان فً
ك ِّل مرَّ ة ٌجتمع بعلماء الحجاز ،أقام فً الح َّجة الثانٌة عاما ً كامبلً أمضاه فً القراءة ومجالسة
العلماء؛ خلؾ القطب أطفٌَّش فً المٌدان بعد رحٌله ،أنشؤ معهداً له عام 1307هـ1889/م،
َّ
العزابة ببنً ٌسجن ،وكان مهت ّما ً بجمع الكتب وتؤلٌفها ،إذ ٌوجد بمكتبته
وأسندت إلٌه مشٌخة
_التً ال تزال قابمة إلى الٌوم_ نحو ألفً كتاب بٌن مطبوع ومخطوط؛ ٌنظر :نفسه ،ج3
ص 475وما بعدها.
ْ
 -26محمد بن عٌسى ابن عبد هللا ،اَز َبارْ (حً فً1301 :هـ 1883 /م) من علماء بنً ٌسجن
بمٌزاب ،تتلمذ على ٌد علماء عصره بمسقط رأسه ،ث َّم هاجر إلى المشرق لبلستزادة من علوم
النقل والعقل رفقة الشٌخ إبراهٌم بن ٌوسؾ أطفٌَّش الشقٌق األكبر لقطب األٌمة ،استقرَّ بعُمان
مدَّة طوٌلة ٌنهل من معٌن فقهابها وعلمابها ،ث َّم عاد إلى وطنه ،فعٌِّن شٌخا على مسجد بنً
ٌسجن ،ث َّم تولَّى منصب مشٌخة وادي مٌزاب ،وقد عٌِّن قاضٌا فً بنً ٌسجن سنة 1883م،
وهو أوَّ ل قاض من قضاة المحكمة الشرعٌـَّة بٌزجن ،جلب معه من عمان نفابس الكتب ،وأنفق
فً سبٌلها أمواال طابلة؛ وترك خزانة عامرة بهذه المخطوطات ،وقد عادت بعد وفاته إلى
عشٌرته« :آل خالد» ،ببنً ٌزجنٌ .نظر معجم أعبلم اإلباضٌة ،ج ،3ص.392
 -27سعٌد بن سعٌد البللـوتً النفوسً( ،أبو عثمان) الشهٌر بـ«مراح اللوت» (النصؾ األول
ق11 :هـ 17 /م)؛ عالم جربً تونسً وأصله من نفوسة بلٌبٌا ،له مهارة ومعرفة فً علم الفلك
والمواقٌتٌ ،ذكر ابن تعارٌت أنـَّه رأى له «أرجوزة فً حساب الشهور ،وأٌام السنة العربٌة
والعجمٌة» ،وله ؼٌرهاٌ .نظر معجم أعبلم اإلباضٌة ،ج ،3ص.173
 -28هذه النسخة الوحٌدة التً وردت فٌها هذه العبارة ،ولم نجد بع ُد هذا الشرح رؼم بحثنا
الدقٌق فً العدٌد من فهارس خزابن المخطوطات.
 -29لؤلسؾ فإنَّ الكلمة التً قبل هذا اللقب ال تظهر ،وقد وقع محو مقصود لؤلسماء ،الراجح
أن المحو كان من طرؾ المالك الجدٌد ،ولم ٌبق ظاهراً ؼٌر لفظة "البانً" ،وهو لقب عابلة

عرٌقة فً دمشق الفٌحاء ،من نسلها الشٌخ محمد بشٌر البانً (ت2008:م) ،وهو عالم دٌن
وقاضً ،كان مستشار محكمة النقض بدمشق ،ومن المإسسٌن البارزٌن لمجمع الشٌخ أحمد
كفتارو بدمشق.
 -30فً الموقع اإللكترونً لجامعة الٌبزٌك (بؤلمانٌا) مخطوطة تحمل نفس اسم المالك وتوقٌعه
بنفس الخط ،ولكن بفارق شهر بٌن تملٌكة الكتاب األول والثانً؛ (حاشٌتنا موقعة من طرؾ
نفس المالك فً ربٌع الثانً 1182هـ1768/م) ،وهذا نصّ التملٌكة" :فً نوبة فقٌر ألطاؾ
الملك العلً محمد البكري الحموي ابن السٌد علً؛ فً ربٌع األول 1182هـ" ،وقد انتقلت
المخطوطة التً كانت ضمن محتوٌات مكتبة الرفاعٌة فً دمشق بسورٌا إلى ألمانٌا بعد أن
باعها العثمانٌون للقنصل األلمانً ثم نقلت جمٌع محتوٌاتها إلى ألمانٌا الحقا ً فً 1853م؛ أنظر
رابط المخطوطة الثانٌة فً جامعة الٌبزٌك؛ وٌوجد علٌها تملٌكات أخرى ألعبلم شامٌٌن ،ولعل
النسختٌن فً األصل من الشام وقد رحلت إحداهما إلى الدٌار المصرٌة فٌما بقٌت األخرى
بدمشق.
http://www.refaiya.uni.leipzig.de/content/below/research.xml?XSL.lastPage
 -31تكرٌت مدٌنة قدٌمة فً العراق،تقع على مسافة 160كم شمال ؼرب بؽداد على نهر
دجلة ،وهً مركز محافظة صبلح الدٌن،وقد ولد فٌها القابد صبلح الدٌن األٌوبً ،وقد شهدت
فً تارٌخها القدٌم والحدٌث حٌاة فكرٌة زاخرة بالعلماء والمفكرٌن.
 -32لؤلسؾ تظ ّل تعوزنا _رؼم البحث المتواصل_ المعلومات الكافٌة للتعرٌؾ بهذا العلم
المؽمور.
 -33فاس جدٌد أو فاس الجدٌد هو أحد األجزاء الثبلثة المكونة لمدٌنة فاس بالمملكة
المؽربٌة،شٌده المرٌنٌٌون سنة 1276م كمتمم لفاس البالً أو العتٌق.
ً
ٌ -34بدوا واضحا ً أنّ الناسخ صاحب مدرسة بفاس الجدٌد ،وقد ٌكون علما فً عصره وهو ما
بحثت عنه قصد التعرٌؾ به أكثر.
 -35قبللة :حومة كبٌرة فً جنوب جزٌرة جربة ،وأهلها إباضًٌ المذهب وٌتكلمون البربرٌة
دون ؼٌرهم من سكان الجزٌرة.
 -36حسن حسنً بن صالح عبد الوهاب بن ٌوسؾ الصمادحً التجٌبً (ت1968/11/9:م)،
أدٌب ولؽوي ومإرخ تونسً ،تقلب فً عدة وظابؾ إدارٌة منها أنه عٌّن ربٌسا لخزانة
المحفوظات التونسٌة ،ثم قابداً أو والٌا ً على إحدى المحافظات التونسٌة ،كما عٌن ربٌسا لجمعٌة
األوقاؾ ،وبعد استقبلل تونس على رأس المعهد القومً لآلثار والفنون ،فؤسس المتاحؾ
اإلسبلمٌة والرومانٌة ،وكان إلى جانب عمله اإلداري مولعا بجمع المخطوطات والكتب النادرة،
وقد جمع خبلل حٌاته عددا كبٌراً من نفابس المخطوطات وقد أهداها إلى المكتبة الوطنٌة
التونسٌة ،ومن أهم أقدم نسخ القرآن بمكتبة حسن حسنً عبد الوهاب فً دار الكتب الوطنٌة،
كما ترك آثاراً مإلفة عدٌدة فً تارٌخ تونس وأعبلمهاhttp://ar.wikipedia.org/wiki/ .
 -37محمد بٌرم الرابع (حً فً 1272ه) من عابلة بنً بٌرم؛ وهو والد وعم محمد بٌرم
الخامس (1317-1256هـ1899-1840/م) ،ولد فً تونس (العاصمة) ،تلقى األصول األولى
ً
عددا من الببلد
للثقافة اإلسبلمٌة فً مجالس العابلة عاش فً تونس ومصر وتركٌا ،وزار
العربٌة واألوربٌة.
 -38هكذا فً األصل ،ولعله ذمًّ من أهل الكتاب ٌهود تونس.

 -39الراجح أن المقصود بالقول" :جمادى األولى عام 72ه"؛ أن تكون سنة  72من القرن
13هـ ،أي1272 :هـ؛ (ٌناٌر 1856م) ،وذلك بالنظر إلى طبٌعة الخط ،ثم بالقٌاس بٌن حٌاة
بٌرم الرابع وبٌرم الخامس (ت1317:ه).
 -40ؼازي خسرو بك أو ؼازي هسرو بٌك فً بعض المراجع (1541 -1480م) أشهر
أمراء البوسنة والهرسك قاطبة وبانً سراٌٌفو الحدٌثة ،خاض فتوحات ومعارك عدة فً أوربا
وكان لسٌرته صدى إقلٌمً ،كما قام بإعادة بناء مدٌنة سراٌٌفو بشكلها الحالً وقد استلهم فٌه
نظام البناء فً أؼلب المدن اإلسبلمٌة ،وأسس العدٌد من المشارٌع الضخمة فً مدٌنة سراٌٌفو
التً كانت عاصمة لوالٌته؛ بعد الحرب األهلٌة  1995 – 1992توجهت جهود عدة ثقافٌة
وإنسانٌة دولٌة وإسبلمٌة وعربٌة إلعادة إعمار سراٌٌفو ،إذ تم إعادة ترمٌم وإعمار مسجد
ؼازي خسرو بك الكبٌر ،وقد فوجبت األوساط العربٌة الثقافٌة بك ّم المخطوطات العربٌة القدٌمة
التً كان األمٌر ٌحتفظ بها فً صنادٌق مختلفة منها مخطوطات نادرة ال تتوافر فً األقطار
العربٌة.
 -41هكذا فً األصل ،ولم نجد بعد ترجمة لهذا العلم المؽمور.
 -42موستار :مدٌنة سٌاحٌة كبٌرة فً قلب البوسنة ،بها مساجد ومراكز إسبلمٌة كثٌرة ،ما
تزال قابمة وشاهدة على فترة ازدهار عمرانً وحضاري كبٌر ،أمّا توفرها على نسّاخ
للمخطوطات فهو دلٌل آخر على ازدهار الحركة الفكرٌة والثقافٌة بها آنذاك؛ وأثر موقعها
المتمٌز فً شرق أوربا.
 -43الراجح أنه توهم من المفهرس ،أل َّنه قام بالنقل الحرفً لما ورد فً آخر المخطوطة ونسبه
للمإلؾ ،إذ لم ترد بالمخطوطة معلومات أخرى عن الناسخ وتارٌخ النسخ ،وهو ما أوهم
المفهرس بؤن هذه النسخة هً األصل وهذا مستبعد.
 -44الراجح أنها سنة 1176ه ،ألنَّ واقؾ المخطوطة وهو :محمد بن بدٌر ولد سنة 1160هـ
وتوفً سنة 1220هـ.
 -45محمد بدٌر بن سٌرٌن ،الشهٌر بابن حبٌش الشافعً المقدسً؛ مإسس عابلة البدٌري فً
القدس وفلسطٌن عامة ،عالم أزهري ،وشٌخ الطرٌقة الخلوتٌة؛ ولد بالمؽرب فً حدود سنة
 1160هـ1747/م ،وقدم والده به إلى مصر وهو ابن سبع سنٌن ،وأمضى فً القاهرة ثبلثٌن
عاما ً ٌدرس فً األزهر وؼٌره من دور العلم ،واتصل بالشٌخ محمود الكردي الكورانً
(العراقً) شٌخ الخلوتٌة ،فجعله من جملة خلفاء الخلوتٌة ،وأمره بالتوجه إلى بٌت المقدس ،فقدم
إلٌها وسكن فً الحرم الشرٌؾ؛ ولمحمد بن بدٌر تآلٌؾ كثٌرة منظومة ومنثورة فً شبون الدٌن
واألدب ،منها نظمه قصٌدة فً هزٌمة نابلٌون فً عكا تتؤلؾ من  157بٌتا ً من بحر البسٌط،
وقد بقٌت آثاره مخطوطة فً مكتبته ،والتً أسسها بمنزله واقتنى لها الكتب المخطوطة
والمطبوعة وصٌّرها وقفا ً من بعده ،وتعرؾ الٌوم باسم "المكتبة البدٌرٌة"؛ توفً سنة
1220هـ1805/م ،ودفن فً داره التً بقٌت مسكنا ً ألفراد العابلة وزاوٌة المصوفٌة.
ٌنظر :موسوعة أعبلم فلسطٌن فً القرن العشرٌن ،محمد عمر حمادة ،سورٌا ،ط،2000 ،1
ص 79وما بعدها.
 -46هذه العبارة تإكد الترجمة التً تذكر بؤن المكتبة البدٌرٌة .
 -47مكتبة كوبرولو أو كوبورلً:هً مكتبة تقع فً شارع دٌوان أوؼلو مقابل ضرٌح السلطان
محمود الثانً فً "أمٌن أونو" باسطنبول ،أسسها فاضل أحمد باشا ابن الصدر األعظم محمد
باشا كوبورلو )(1635-1676بناءا على وصٌة والده ،أكمل كوبرولو زادة فاضل مصطفى
بناء المكتبة عام 1678م ،وتحوي المكتبة أكثر من  3000كتابا مخطوطا ً و 1500كتابا

مطبوعا بالتركٌة والعربٌة والفارسٌة،وقد ُ
طبعت فهارسُها فً ثبلثة مجلدات باللؽة العربٌة سنة
 1406هـ1986 /م ،تحت إشراؾ منظمة المإتمر اإلسبلمً العالمً.
ٌنظر:المكتبات العثمانٌة الوقفٌة بعد القرن العاشر الهجري،محمود السٌد الدؼٌم ،دار
الحٌاة.كوم ،األحد  20سبتمبر .2009
 -48هً خزانة مخطوطات جامع األزهر بمصر وهً تضم مجموعات الكتب المخطوطة قبل
سنة  ، 1947وقد الحظت فً فهارس المكتبة وفً الجزء الرابع وهو مخصص لفن الببلؼة؛
الحظت مبات الحواشً والتلخٌصات والشروح فً علم الببلؼة والبٌان لوحدة ،بقطع النظر عن
فنون العلم األخرى.
 -49محمد عبد السبلم هارون ،منهج تحقٌق النصوص ونشرها ،ص.128
 -50سلٌمان الجربً ،حاشٌة على شرح إٌساؼوجً ،مخ ،المكتبة األزهرٌة ،رقم82221( :
أتراك) /نا.أحمد بن عبد هللا /ت.ن 1045هـ.
 -51نفس المإلؾ ،نسخة أخرى ،مخ ،رقم 82209( :أتراك) /نا.الحبٌب بن محمد الفرٌسً/
ت.ن 1244هـ.
 -52نوري حمودي القٌسً وسامً مكً العانً ،منهج تحقٌق النصوص ونشرها ،مطبعة
المعارؾ ،بؽداد ،ط ،1975 ،1ص .128
 -53نفسه ،ص.129
 -54لقد اجتمعت باألستاذ ٌحً بوراس فً لقاءات عدة ،عاٌنت فٌها برفقته النسخ المخطوطة
لحاشٌة الجربً ،وقد حباه هللا تعالى دراٌة وقدرة فً التعرؾ على خطوط المإلفٌن والنسّاخ
ونسبتها إلى أصحابها ،وذلك من كثرة احتكاكه بالمخطوطات وتمرّسه الطوٌل فً فهرسة
خزانات مخطوطات وادي مزاب ،وقد كان آخر لقاء جمعنً به وسجلت فٌه هذه المبلحظات
بتارٌخ :اإلثنٌن  24رمضان المعظم 1433هـ الموافق لـ  13أوت/أؼسطس 2012م ،بمكتبة
دار عشٌرة آت فضل ببنً ٌزجن ،وقد كان حٌنها بصدد إعادة فهرسة خزانة مخطوطاتها؛ أما
فهرسها األوّ لً فقد وضع فً التسعٌنٌات من القرن الماضً.
ً
مجلدا.
ٌ -55قصد كتابه شرح النٌل والمسمى" :شرح النٌل وشفاء العلٌل" وٌقع فً 18
ٌ -56نظر :امحمد بن ٌوسؾ أطفٌَّش ،كشؾ ال ُكرب ،ج ،1ص .6 ،5
قائمة المصادر والمراجع:
 -1ملحق السٌر ،إبراهٌم أبً الٌقظان ،مخ ،نسخة بمكتبة دار التبلمٌذ _إروان_ العطؾ،
ؼرداٌة.
 -2فهرس مخطوطات خزانة آل افضل ببنً ٌسجن ،جمعٌة التراث ،ؼرداٌة.1999 ،
 -3فهرس مخطوطات ،خزانة آل ٌدّر ببنً ٌسجن ،جمعٌة التراث ،ؼرداٌة.2002 ،
 -4فهرس مخطوطات الخزانة العامة ،قسم التراث والمكتبة ،مإسسة الشٌخ عمً سعٌد ،ط،1
أكتوبر .2002
 -5معجم أعبلم اإلباضٌة ،لجنة من الباحثٌن ،نشر جمعٌة التراث ؼرداٌة ،ط.1999 ،1
 -6سلٌمان الجربً ،شرح على متن إٌساؼوجً فً المنطق ،المبطعة التونسٌة ،تونس ،ط،1
1347ه1929/م.
 -7مصطفى ابن ادرسٌو ،فهرسة المخطوطات والمكتبات فً وادي مٌزاب ،مقال ،مجلة الحٌاة
القرارة ،عدد  ،12أكتوبر .2008

 -8ظاهر محسن جاسم ،محاضرات فً منهج البحث والمكتبة ،قسم اللؽة العربٌة ،جامعة
الكوفة ،العراق؛ بحث مرقون.
 -9بدر الدٌن القرافً ،توشٌح الدٌّباج وحلٌة االبتهاج ،تحقٌق أحمد الشتٌوي ،دار الؽرب
اإلسبلمً ،بٌروت ،ط.1983 ،1
 -10عبد هللا محمد الحبشً ،جامع الشروح والحواشً (معجم شاهد ألسماء الكتب المشروحة فً
التراث اإلسبلمً وبٌان شروحها) ،طبع المجمع الثقافً أبو ظبً ،اإلمارات العربٌة المتحدة،
ط.2004 ،1
 -11موسوعة أعبلم فلسطٌن فً القرن العشرٌن ،محمد عمر حمادة ،سورٌا ،ط.2000 ،1
 -12محمد عبد السبلم هارون ،منهج تحقٌق النصوص ونشرها ،مكتبة الرسالة ،القاهرة ،ط،4
.1994
 -13صبلح الدٌن المن ّجد ،قواعد تحقٌق المخطوطات ،دار الكتاب الجدٌد ،بٌروت ،لبنان ،ط،7
.1987
 -14نوري حمودي القٌسً وسامً مكً العانً ،منهج تحقٌق النصوص ونشرها ،مطبعة
المعارؾ ،بؽداد ،ط.1975 ،1
 -15موقع جمعٌة الشٌخ أبً إسحاق إبراهٌم أطفٌَّش لخدمة التراث ،ؼرداٌة:
/http://www.elminhaj.org
أطفٌش:
إسحاق
أبً
جمعٌة
"الرستمً"
البحث
محرّك
-16
.http://www.elminhaj.org/erostomi/aide.php

