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  معجم البلدانفھارس 
 تحقيق فريد عبد العزيزالجندى  
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  :املقدمة 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني سيدنا حممد عليه   
  . وعلى آله أفضل الصالة والتسليم 

 مبكتبة عامٍ األلَف ِتالىت أمتَّىف هذا البحث إن شاء اهللا عن املخطوطات  سنتحدثُ  
طاق زيل بعض اللبس عن املخطوطات الىت دخلت ضمن نـوسن. دير اإلسكوريال 

  . الىت مل تتم األلف عام فنبدأ حبثنا بدير اإلسكوريال املخطوطات األلفية 
  

  اإلسكوريالدير 

 اإلسـكوريال ينتابىن هذا الشعور بالقداسة والرهبة عندما أحتدث عن دير ما  كثٌري  
عمراً  رها على ألف عام أى أقدُمُمطوطات عتيقة ونفيسة زاد ُعوما حيتويه هذا الدير من خم

وال أعلم أيضـاً  ، ىف القرن السادس عشر امليالدي  ُهؤهذا البناء املهيب الذى تقرر بنامن 
هذه البقعة السـاحرة   عنلزوال جمد العرب وعزهتم  ينتابىن هذا الشعور باحلزن الدَّفنيملاذا 

ىف جبال جوداراما إىل الشـمال مـن    من كنوز الشرق كامنةًمن العامل الىت حتوى كنوزاً 
عتلى امللك فليب الثاىن العرش ىف اليوم العاشر افبعد أن  اإلسكوريالمدريد أى موقع دير 

م امللك ِلوهو عيد القديس لورنس َع سبعة ومخس ومخسني وألفعام  أغسطسمن شهر 
. حدى املعارك ىف سانت كـونتني إىف أن جنوده قد تغلبوا على الفرنسيني  )1(فيليب الثاىن

وكعالمة على الشكر قرر بناء دير ُمْهَدى إىل القديس لورنس وقد قرر أن يكون البنـاء  
املثوى األخري للملوك األسبان وأن حيتوى على مقصورات ملكية، وكان املهندس الـذى  

األرضـية   ن لتنفيذ هذا املشروع يدعى جوان بوتيستادى توليدو الذى أسس خمططاتهيُِّع
وجاء هـذا الـدير خمالفـاً لألسـلوب     . على شبكة ترمز إىل استشهاد القديس لورنس

أجداد امللك فيليب الثاىن قصورهم امللكية ىف النمسا وأسـبانيا   ِهبِ َىالذى بَن )2(الباروكى

                                           
 .) م1598 - م1556(امللك فيليب الثاىن ملك أسبانيا ىف الفترة من  )1(
هذا املصطلح املستخدم لوصف التصوير والنحت واملعمار ىف أوروبا خالل القرن السابع عشر ومطلع القرن  )2(

  =  ىف تطوير خمططات تىف أماكن هندسية ضيقة متداخلة ساعد الثامن عشر وقد صمم معماريو الباروك أبنيةً
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توليـدو ُعهـد إىل   فجاء هذا القصر أو الدير كالسيكيا ىف طرازه، وبعد وفاة املهنـدس  
ف من عدة بنايات وهكذا اسـتمر ىف  متام ذلك الصرح املؤلَّإلدى هريبرا جوان  مساعده

هة القصر وتقشف الدير وكانت النتيجة إنشاء تنفيذ تعليمات امللك بأن ينشئ بناية ذات أبَّ
  .أمجل وأفخم بناية عرفتها أسبانيا

وكانـت  يوناىن الىت هى بشكل صليب  لكايالبناية الشمالية ترتفع الباسوىف وسط   
املهندس اإليطايل برامانت الذى هندس كنيسة القـديس بطـرس ىف    خمطِط َقطْب هؤسسم

وتقع املقصورات امللكية إىل الغرب ىف القصر املترف آلل بوربون مع ما فيها من ..  روما
وإىل ، ولكن األقل مجاالً حيث عاش امللك فليب الثاىن ومات .. وأعمال اجلص  فالطر

باحة  تقع فيليب وهناكامللك ة الىت مل يبدأ العمل فيها إال بعد وفاة الشرق تقع املقربة امللكي
من الدير واملكتبة الىت كان امللك  اإلسكوريالويتألف اجلانب اجلنويب من ) الفنجالستس(

إىل اخلمسني ألـف  وصلت ه يبدى االهتمام العظيم هبا فقد أضاف كثرياً من الكتب نفُس
الىت أصيبت باحلريق واخلراب بعد حـروب نـابليون    حتتويها املكتبة وهى نفسها كتابٍ

ولكنها بقية إحدى أمجل مكتبات أسبانيا والىت فيها خمطوطات غري عربية تعود إىل القـرن  
ى على غـرف للراهبـات   يحتوف اإلسكوريالأما اجلانب الشرقي من . اخلامس امليالدي
صرامة هذه الواجة وبقـى   ننافذة لتخفف مستمائة وألفى الىت يبلغ عددها  وتتناثر النوفذ

) م1584 -م1562(عامـاً ىف التشـيد    اثنني وعشرينن هذا البناء استغرق إأن نقول 
ماليني دوكاتا وحيتـوى   مخسةعامل بتكلفة بلغت آنذاك  ألف ومخسمائةاشترك ىف بناءه 

 سـت ومثـانون  و باحةً ست عشرة باب و ألف ومائىت و نافورةً مثاٍن ومثانونالدير على 
  .)1(نافذةثالث وسبعون  ودرجة 

  

 ــــــــــــــــــــ

أبدع الباروك سيناريوهات متكاملة امتزجت فيها فنون  قوية فنية وحنتية وىف أفضل مراحل هذا األسلوب الفىن  =
املعمار والنحت والرسم إىل حد بعيد وىف مطلع القرن السابع عشر كان االجتاه ىف الغالب أسلوب ثقيالً ورمسياً 

 .فبدأ يتراجع أمام فن أخف وأكثر رشاقة هو فن الركوكو 
)1(Wonders of The World , Edmund Swinglehurst 2nd Edition p: 97 ,Translated BY 

Khaled  Asaad    
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  اجملموعات اخلطية بأسبانيا 

أن نشـري إىل   اإلسكوريالعلينا عندما نتحدث عن املخطوطات األلفية بدير  ُبجي  
كيف نشأت أو آلـت إىل   اإلسكوريالاجملموعات اخلطية بأسبانيا وباألخص جمموعة دير 

  . هذه البناية املهيبة

ى على عدٍد من املخطوطات العربية ال بـأس  تضم أسبانيا جمموعة مكتباتات حتتو  
ف العـرب ىف  ن يسكنها العرب قبل مخسمائة عام أو باألحرى خلَّكاهبا كدولة أوروبية 

 واملسـاجدَ  القصوَر اً يتضمن هذا التراثُقيال يزال أثرها إىل اآلن با ةًراثاً وحضارأسبانيا ُت
ارة العربية أيضاً ضفت احلرة كما خلَّالذى اتسمت به هذا الفت ذات الطابع اخلاصِ بنيةَواأل
ىف شىت اجملاالت كان من أثره هذه اجملموعات اخلطية الىت ُوزِّعت علـى   اًوأدبي ياًعلم اًتراث

فمكتبة مدريـد الوطنيـة قـام     ؛ والىت قام املستشرقون بعمل فهارس هلامكتبات أسبانيا 
خ والكتب ىف فهرس وضـعه  والنسا نيمسرداً بأمساء املؤلفبعمل املستشرق جينن روبلس 

أيضاً مكتبة  عرىب كما ضمت خمطوٍط ست وستمائةصفاً لالعربية تضمن و تللمخطوطا
ا تمن املخطوطات العربية واألعجمية صنع هلا املستشرق خون اًمجعية األحباث العلمية عدد

 أما مكتبة اإلقامة اإلسبانية فقد وضـع فهـرسَ  ) صفحةً ثالمثائة وعشرينوقع ىف (فهرساً 
فت أمانة املكتبة فهرساً عاماً فاشتمل القسم العريب خمطوطاهتا العربية أميليو الفوانت مث صنَّ

، هذا باإلضافة إىل مكتبـات   بالفهرس اخمطوطاً وردو سبعمائة وسبعة ومخسنيمنه على 
اجلامعات واملعاهدة واملراكز وجممع التاريخ، وبالطبع يوجد الكثري من املخطوطات العربية 

كانت عن كبار املستشرقني األسبان أو ىف مكتباٍت خاصة ال  هذه املكتبات سواًء خارج
  .  تقع حتت طائلة احلصر كحال املخطوطات ىف مجيع أحناء العامل

  

  اإلسكوريالمكتبة دير خمطوطات 

فهى قصةٌ شـهريةٌ وردت ىف فهـرس    اإلسكوريالأما عن قصة خمطوطات دير  
إمساعيـل   .يوسف زيدان وقدم له د. د هير الذى أعدمكتبة اإلسكندرية ملخطوطات الد
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الـىت   )2(نياملستشرق هعن األستاذ جنيب العقيقى بكتاب نقالً )1( ..سراج الدين مدير املكتبة
جنيب . يقول أ .أرى من املناسب أن نوردها ىف هذا البحث لتكتمل الصورة وها هو نصها

  :العقيقى

عرىب ، مجع نواهتا خمطوط  وتسعمائة ألفوفيها ) م1557( اإلسكوريالمكتبة "   
فيليب الثاىن من بقايـا املكتبـة    جملداً ، امللُك مائة وثالثة ومثانني، وما كانت تزيد على 

موالى زيـدان أحـد    مكتبةُ) م1614(مث أضيفت إليها . األندلسية اإلسالمية بغرناطة 
إىل سـاىف ، مث إىل   سالطني املغرب، بعد أن اضطره أبو جملى إىل الفرار بكنوزه وكتبـه 

 ستة وثالثون ألـف أجره وقدره  مل يتقاضأغادير ، حيث رفض الربان إفراغ املركب ما
وغادر املركب أغادير إىل مرسيليا ، فاستوىل القرصان اإلسبان عليه، وملا ُنِمـى  . فرنك 

، وقـد   اإلسـكوريال خربه إىل امللك فيليب الثالث أمر أن توضع املخطوطات ىف مكتبة 
ظهر الصفحة األوىل من كل منها عبارة تنص على ، على  عرىبٍّ خمطوٍط ثالثة آالِف بلغت

التهم جـزءاً   اإلسكوريالشب حريق  م1671وىف عام . ملكية السالطني السعديني إياه
  .خمطوط  ألف وتسعمائةالعربية سوى  املخطوطات كبرياً من كتبها ، ومل ينج من

فصنفها ) م1749(املاروىن اللبناىن بتصنيفها  وقد عهد إىل األب ميخائيل الغزيرى  
اجمللد األول حىت اجمللد الثالث واخلمسني والثمامنائة  جملداً جملداً منعلى حسب موضوعاهتا 

األول ىف : ين عت ىف جـزأ على حدة بالعربية والالتينية ، فوقَواصفاً كل جملد  بعد األلف
وقد ذيـل  . صفحة ة وأربع ومخسنيمخسمائصفحة ، واآلخر ىف  مخسمائة وأربع ومخسني

فهرس املكتبة العربية اإلسبانية ىف : عام عن أمساء املؤلفني ، ونشرها بعنوان  األخري مبسرٍد
إىل املكتبـة   َفيضمث أُ Bibiloteca Arabica- Hispana Escurialensis  اإلسكوريال

  ).م1876(ملكى  بأمرٍ جملٍد آالِف مخسةُ

ديرنبورج أحد أعضاء اجلمعية اآلسيوية ىف باريس   قصد هرتويج م1880وىف عام   
 اإلسكوريالدرس املخطوطات العربية ىف مكتبة وإسبانيا ىف مهمة علمية ، فاغتنم الفرصة 

                                           
 .8اإلسكندرية ، ص  اإلسكورياليوسف زيدان ، فهرس خمطوطات دير .د )1(
 .2، ج175ص ) 2ط -دار املعارف(املستشرقون : جنيب العقيقى )2(
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: شر اجلزء األول من فهرسه بعنوانوقد ُن. تحقيق فهرس الغزيرى واإلضافة إليه كما قام ب
األول حىت املخطوط الثامن بعد طوط العربية ، متناوالً وصف املخ اإلسكوريالخمطوطات 
) الثـاىن (اجمللد العاشر من القسم (صفحة  مخسمائة ومخس وعشرين، فوقع ىف السبعمائة 

وهـو اخلـاص بكتـب     ، م1884من منشورات مدرسة اللغات الشرقية احلية بباريس 
ملخطوط من ا) الثاىن(ر اجلزء ِش، وُن)الصرف والبالغة والشعر واألدب وفقه اللغة والفلسفة

اجمللد احلادى عشـر  (صفحة ، ماعدا املقدمتني  أحدى ومثانني، ىف  785إىل  709رقم 
وهـو   -م1903من القسم الثاىن من منشورات مدرسة اللغات الشرقية احلية ببـاريس  

، وسبب طبعه على حدة عرضه على مؤمتر املستشرقني )اخلاص بكتب األخالق والسياسة
  ).م1899( االثاىن عشر املنعقد ىف روم

مبوافقة أرملتـه،  هد إىل ليفى بروفنسال بإمتام فهرس ديرنبورج ُع 1924وىف عام   
وأقام فيها مدة، واستخلص من جذاذات ديرنبورج فهرساً  اإلسكوريالفذهب إىل مكتبة 

 اإلسـكوريال اجلزء الثالث من خمطوطـات  : حققه وأضاف إليه ، ونشره بعنوان جديداً 
، ويشتمل على العلـوم الدينيـة   1633وآخره رقم  1256قم العربية ، وأول خمطوط ر

فيتنـاول   1632وآخره  785وأوله رقم ) الثاىن(واجلغرافيا ، أما القسم الباقى من اجلزء 
منشورات مدرسة اللغـات  (والرياضيات والقضاء ، ومل يكن قد نشر بعد الطب والتاريخ 

 مطبعة املكتبة الشرقية لبـول  ما نشر من الفهرس بباريس كان ىف )م1928احلية بباريس 
الثالثة ورق صقيل، وطبع أنيق، واسم الكتاب ومؤلفه، وتاريخ ، وىف هذه األجزاء ) جوتنر

مث . وفاته وكتابته ، وموضوعه ، ونوع خطه ، وعدد صفحاته، وأبعادها وعدد سطورها 
األنـدلس  جملـة  (ة فهرس املخطوطات العربية األوىل فيها صنف األب موراتا أمني املكتب

طبق جذذات  اإلسكوريال، مث وضع الدكتور رينو فهرس خمطوطات )م1934،  2جـ
، وتشتمل ) م1941 -1939باريس (ديرنبورج بعد حتقيقها وتكميلها فصدر ىف جزأين 

 سـبعمائة ، وخمطوط عـرىب   ألف وتسعمائةكتاب مطبوع ، و 4000املكتبة اليوم على 
  .  " خمطوطاً عربياً ثالثة وسبعنيالتينياً و  طوطاًخم ألفان وستة ومثاننيخمطوط يوناىن ، 

  :فهرس مكتبة اإلسكندرية 

م له كما ذكرنا م ، وقد2003َّيوسف زيدان سنة . قام بإعداد هذا الفهرس ، د  
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إمساعيل سراج الدين مدير املكتبة ، وكان ىل الشرف أن أشترك ىف نشر هذا  .د من قبل
مبركز املخطوطات ، وهلذا الذى أتوىل إدارته  الفهرس من خالل قسم النشر التراثى

اجملموعة  1997ظريفة ، فلقد أهدت امللكة صوفيا ملكة أسبانيا سنة الفهرس حكايةٌ 
حمتوى املكتبة ،  ْتَرثْالكاملة للدير على أفالم ميكروفيلم ، فكانت هدية قيمة أَاخلطية 

دية فعكف على هذه ْهيق ُمبم يلفكان من الواجب أن نرد على هذا األهداء بإهداء قيِّ
يوسف زيدان إلخراج هذا الفهرس . األفالم العاملون بقسم امليكروفيلم وعلى رأسهم د

ثالثة م إىل امللكة صوفيا ىف حفل افتتاح املكتبة ، وهنا كانت املفاجأة عندما مت فهرسة ليقدَّ
قد أعدَّت قائمة  ليديسكانت أوروا كانو  ىف حني أنْ،  اًخمطوط آالف وأربعمائة ومثانني

ورده ، ويستحضرىن هنا ما أفقط اًخمطوط بألف وتسعمائة وأربعة ومخسنيحصرية 
وكان البد لنا ، تقديراً هلذه املنحة امللكية " : إذ يقولُ الدكتور يوسف زيدان ىف فهرسِه

أعىن فهرستنا فهرسةً متأنية ، تتيح ذخائر ..  الرائعة ، أن نقوم مبا جيب علينا بصددها
قد أعدت  ليديسوكانت أوروا كانوا . ، وهو ما أجنزناه اليومموعة أمام أعني الباحثنياجمل
الفهرسة الىت صدرت ضمن مطبوعات  هذه، واإلسكوريالفهرسة حصرية جملموعة ) آخر(

هنا كانت أقرب للقائمة أغري ) .. سنة إهداء اجملموعة ملكتبة اإلسكندرية( 1997الدير سنة 
خمطوطة ، بينما  األلف وتسعمائة وأربع ومخسنيلفهرس، ومل حتصر ال احلصرية منها إىل ا

! كبري  - لعمرى–وهو فَْرٌق .. خمطوطة  ثالثة آالف وأربع ومثاننياشتمل فهرسنا هذا على 
 ناهيك عن عمليات التوثيق والضبط الببليوجراىف ، الىت قمنا هبا هنا للتأكد من عناوين

  . "  ، بعدما كانت هناك غري مضبوطةً املخطوطات وصحة نسبتها للمؤلفني

وأقف هنا وقفة صغرية على هذا النص فأرى أن هذا الفرق يرجع إىل هذه   
 أهنا ضمن جماميع وهذه احلقيقة  املخطوطات الىت تضم بني دفتيها أكثر من خمطوط أى

الختفى على املشتغلني بالتراث وخاصة املشتغلني بفهرسة وحتقيق املخطوطات فكيف يغفل 
، أهو عملٌ غري متأىن أم هو جهلٌ بتراثنا وطريقة مجعة؟؟ اً هلذه اجملموعةعنها من أعد حصر

 . وحنن أوىل بتراثنا من غرينا  ال مكة أدرى بشعاهبهأن أفال يسعىن إال ان أقول 
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  : اإلسكوريالاملخطوطات األلفية مبكتبة دير 

، ومل أجد غريه  سكوريالاإلحتدثنا عن فهرسة مكتبة اإلسكندرية لدير أن قد سبق   
أوىف وأمشل من أن انتقى منه هذه املخطوطات األلفية ولكن قبل البدء ىف سرد هذه 

يوسف زيدان . د ب علينا أن نلتزم مبفهوم املخطوطة األلفية الىت وضعهاجياملخطوطات و
مصطلح  ،أمسع عن هذا املصطلح، وىف هذا اجملال مل  )1(األلفية ىف كتابه املخطوطات

على هذه املخطوطة  مرَّملخطوطات األلفية ، غري أنه وارٌد ىف أذهاننا دوماً عندما نقول ا
يوسف زيدان إطاراً حدد فيه مفهوم املخطوطات األلفية الذى . فقد وضع د ألف عام

حىت نتجنب الوقوع ىف فوضى دالالت هذا املصطلح .. حيتاج لشئ من اإلبانة والتحديد 
مبتكره ففضل النقل هنا أوىل  تطيع أن أحدد هذا اإلطار أكثر من ولن أس. )2(على حد قوله

  : يوسف زيدان . يقول د
، وما علينا من الفارق الطفيف ىف  أو ميالديةً ، فقد تكون هجريةً أما األلف سنة"  

الكبيسة، مبقدار ) القمرية(اهلجرية  تنقص السنةُ حيث. حساب السنوات اهلجرية وامليالدية
غري كبيسة، واثىن عشر يوماً إذا كانت ) الشمسية(ذا كانت السنة امليالدية إ، عشرة أيام 

سنة تقابل يالدية امل 1000فإن سنة لذلك و. غري كبيسة السنة امليالدية كبيسة واهلجريةُ
 ومن ناحيٍة . اهلجرية 1420امليالدية سنة  2000بينما تقابل سنة  ، جريةاهل 391

تقابل  األوىلميالدية، مع أن السنة اهلجرية  1591ةَ هجرية سن 1000أخرى تقابل سنةُ 
   .فتأمَّلْ . . عشرين وستمائةبعد السنة امليالدية الثانية 

نظراً ، بل  سواٌء هى عندنا ، أو ميالديةً كانت فإن األلف سنة، هجريةً ، من هنا  
املخطوطات ) ألفية(، ونظراً لعدم إمكانية حصر  السنني هبذا التفاوت بني التقوميني لكرِّ

دَّ املخطوطة األلفية، مبا حفقد رأينا أن ُن هجرىٌّ، ونظراً ألن تارخينا اخلاص  عام عاماً بعد
ز، وما قبلها، لتدخل ىف نطاقها على سبيل التجوُّ هجرية 450 سنة حىت كتب

باعتبار السنة اهلجرية  )عشرينوع ضب(الىت بلغ عمرها األلف سنة إال ) القليلة(املخطوطات 

                                           
ندرية املخطوطات األلفية ، طبعة خاصة مبؤمتر املخطوطات األلفية ، مكتبة اإلسك: يوسف زيدان . د )1(

 .م2004
 . 21السابق ص  )2(
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  .لتحديد األلفية املخطوطة وحيداملعيار الليست هى ) احلسابية(الية، وباعتبار أن املسألة احل
هجرية وما قبلها، وال  450سنة  تتبكُ تلك الىتإذن، هى  ةاأللفيَّ املخطوطةُ  

وملا كانت عنايتنا هنا باملخطوطات العربية خاصةً، دون غريها من .  إىل اليوم ةًزال باقيت
فإن مفهوم  ،اإلسالمية، كالفارسية والتركية/ للحضارة العربية )الرمسيةغري (اللغات 

وحنن ال نعرف، على .  يقع حصراً على املخطوطات العربية دون غريهااملخطوطة األلفية 
وبالطبع، فهناك . أية حال، خمطوطات فارسية أو تركية جتاوز عمرها األلف سنة

واليونانية والالتينية، لكنها ال تدخل ىف نطاق خمطوطات ألفية باللغات القدمية، العربية 
  . مصطلحنا هذا

.  األول على ألفيتها ُرها، وهو املؤشِِّخْساملخطوطة من تاريخ َن ألفيةويستدلُّ على   
الىت ) األقدم(ىف النسخة  خ الواردْساخ كانوا ينقلون تاريخ النَّسَّمع االنتباه إىل أن بعض النُّ

غفلٍة  يفعلون ذلك، إما عن كانوا. ىف نسختهم وكأنه تاريخ َنْسِخها نقلوا منها ، فيكتبونه 
.  همُنإلضفاء قيمة أعلى على ما ينسخونه، فيزداد ثَ بأمهية التوثيق، أو عن عمٍد جهلٍو

أخرى البد  راٍتإال أن مؤشِّ األلفيةر األول على خ وإن كان املؤشِّْس، فتاريخ النَّمَّومن ثَ
، ومثل طبيعة احلرف العريب املكتوبة طبيعته وعالمته املائية الورق وأن تقترن به، مثل نوع 

، ذى جندهوغري ذلك من الشواهد املؤكِّدة تاريخ النسخ ال.. وضبطه وشكله  به املخطوطة
  . املخطوطةورقة ىف بآخر  ، غالباً

كأن . خة، ومع ذلك تتأكَّد ألفيتها بطرقٍ عدٍَّةوقد تكون املخطوطة غري مؤرَّ  
، وتقوم دالئل صرحية وما قبلها هجرية 450مثالً خبط مؤلِّفها املتوىف ىف حدود سنة  تكون

أو . قبل ألف عام الذين عاشوا  األعالمأو تكون عليها تعليقات ألحد . )1(على أهنا خبطه
  . ال سبيل للشك فيها) ألفية(خزائنية  أختاٌم وأخة مؤرَّ كاٌتتكون عليها متلُّ

سخ الىت مثل تلك النُّ . ألهنا لناسخ معروف ، هاِتبألفيَّ ٌعمقطو وهناك خمطوطاٌت  

                                           
ف فيها من وها بأيديهم، أن يبدأوا بورقة عنوان خيلو اسم املؤلِّكانت من عادة املؤلِّفني ىف كتبهم الىت خطُّ )1(

 .. الفقري إىل اهللا قال : ، مثل بعبارات التواضع ىف بداية النسخة الىت يكتبها نفسه ُفوقد يصف املؤلِّ . األلقاب
 . إخل .. الورىأضعف  يقول
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 423سنة  ملتوىفا البوَّاباملعروف بابن بن هالل  علّىكتبها اخلطاط الشهري، العبقرى 
 وارين عليه، كاناطني املتأخِّمع االنتباه إىل أن بعض اخلطَّ .ميالدية 1032=  هجرية
خفية لطيفة  وهناك طرٌق.. . املخطوطاتبى اخلرباء ال خيفى عل ، وهو تقليٌد خطَّه ونيقلِّد

كأن  .. فهاوليست خبط مؤلِّ، خةغري مؤرَّ وإن كانت،  هبا على ألفية املخطوطة ُيستدلُّ
أو مثيل ذلك من ..  هءاهللا بقا أطال) فالن( تأليف من )كذا( كتاب هذا :يقول الناسخ

 كان اليزال حياًّ) وما قبلها 450د سنة ى ىف حدواملتوفَّ(ف العبارات الدالة على أن املؤلِّ
، خشيةَ أن رِوهنا، البد من احلذر الشديد ىف قبول هذا املؤشِّ.  حني ُنسخت املخطوطة

وعلينا ىف هذه احلالة، أن نبحث بدقة .  عهداً َمَدقْأَ خطيٍة من نسخٍة منقولةً تكون العباراُت
وغري  ،مثل نوع الورق وشكل الكتابة ،املخطوطة  رات األخرى الدالة على ألفيةىف املؤشِّ

، أو تكون  مؤرَّخة قد تكون أو قراءاٍت أو مساعاٍت كاٍتهامشية أو متلُّ ذلك من تعليقاٍت
  .)1("ملشاهري عاشوا قبل ألف عام

وهبذا الصدد يقوم مركز املخطوطات بإعداد نسخة رقمية على أسطوانة مدجمة بعد   
جاء هذا وقد احث أن يبحث فيها كيفما يشاء ، عت على قاعدة بيانات ميكن للبأن وِض

  . حتقيقاً هلدٍف من أهداف املكتبة األربعة ، وهى مواجهة التحدى الرقمى

  

  :مبكتبة الديرة األلفيَّ املخطوطةُ

  .هـ423هـ كتب سنة 403) م(هناية اإلجياز ىف رواية اإلعجاز، للباقالىن ) 1(

وظهرت علوٌم كـثريةٌ خاصـةٌ    وقلوهبم عقول الناس مجيعاً ن القرآن الكرمي مألإ  
نزول هذا الكتاب املقدس الذى هو معجـزة بشـىت   رآن الكرمي مل يعرفها العرب إال ببالق

املقايس فجاء القرآن الكرمي معجزة البيان والبالغة والفصاحة فولع العلماء به ملعرفتهم مـا  
اءت عناوين كتبهم معربةً فهو كالٌم بلغتهم يعجزون عن اإلتيان به فجإهلى فيه من إعجازٍ 

كتب ىف هذا ومصادره وعن هذا فنرى عنوان إعجاز القرآن يتكرر دوماً ىف كتب التوثيق 
 أعجـازَ  -اجملال كثٌري من علماء اللغة والتفسري أمثال اخلطاىب والرماىن والرازى وصـنفه 

                                           
 . 23-21ص يوسف زيدان ، املخطوطات األلفية ، . د )1(
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  .بو اخلري من مجلة فروع التفسريأاملوىل  - القرآِن

هـ كتاٌب بعنـوان   306بن زيد الواسطى املتوىف سنة ىب عبد الرمحن حممد ألو  
بن عبد اهللا اجلرجاىن املتوىف سـنة أربـع وسـبعني     از القرآن شرحه الشيخ عبد القاهرجم

از القرآن كما صنف أيضاً ىف أعج. كبرياً ومساه املعتضد وآخر صغرياً :وأربعمائة شرحني
  .)1(مام فخر الدين الرازى املتوىف سنة ست وستمائةاإل

وممن ألَّف فيه أيضاً القاضى أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفـر ابـن     
شعرى الناهبني ىف اجليل الثاين وهو أيضـاً  وهو أحد تالميذ األ، القاسم الباقالىن األشعرى 

مؤسس مدرسة املتشككني ىف علم العقائد كما كان جدلياً من الطراز األول وقد أرسـله  
ة سفرياً له إىل بيزنطة وتوىف ببغداد ىف الثالث والعشرين مـن ذى  اخلليفة عضد الدولة مر

  .)2( هـ403القعدة سنة 

 هناية االجياز ىف رواية االعجاز :مث أوجزه ومساه اإلعجاز ىف القرآن :ه ومسَى كتاب  
وهى الىت نتحدث عنها هنا والىت حتقق فيها املعيار األكثر وضوحاً ملفهوم املخطوطة األلفية 

  .أعوام مخسةمتت األلف عام األوىل من عمرها  قبل أهـ أى أهنا 423ت سنة فهى كتب

كتاب إعجاز القرن وهناية االجياز ىف رواية (غري أن صاحب الكشف أفرد الكتابني   
غـري   ودون أن يذكر ىف الثاىن أن له مطوالً اًجيازدون أن يذكر ىف األول أن له ا) ازاالعج

هذه احلاالت فكثرياً ما يفرد املؤلف كتبـه ىف   اعتدنا ىف تراثنا املخطوط على مثلأننا قد 
وجزها ىف أخرى أو حيدث العكس فيختصر مث يوضع عليها الشروح ـجملداٍت ضخمة مث ي

  .سواٌء أكانت هذه الشروح له أم لغري فكم من شروحٍ فاقت متوهنا ىف الشرح والتحليل

ة جيدة كُِتبت خبٍط مغريب غري منقوط ىف بعض أما عن وصف املخطوط فهى نسخ    
 مائة ومخس وعشرينيبدو من صورها أهنا مفككة تقع ىف  ،هبا آثار رطوبة وخروم ،املواضع

أما ناسخها اجملهول فقد   1435حتت رقم  ، حمفوظة سطراً  أربعة وعشرونورقة مسطرهتا 
غرة ذى احلجـة سـنة    وكان الفراغ منه ىفة فكتب بآخرها تعلى أن يوثق نسخ َصَرَح

                                           
 1، ج120كشف الظنون ص  حاجى خليفة ، )1(
 .، القسم الثاىن  443 - 442بروكلمان ، تاريخ األدب العرىب ، ص  )2(
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ربعمائة نسخته من أصل الفقيه اإلمام أىب احلجاج يوسف بـن عبـد   أثالث وعشرين و
العزيز اللخمى الذى عليه خط شيخه عمدة أهل احلق أىب عبد اهللا التميمى وأخـربىن أن  

فرغ من نسخها ىف مجادى األخـره سـنة   : نسخها من نسخة صحيحة عليها مكتوب
.. )1(أربعة وأربعـة مائـة   ةنستوىف القاضى املؤلف رمحه اهللا : أحدى وأربعمائة وقال ىل

  . وهو كمثل أصله واحلمد هللا رب العاملني.. نسخىت هذه كاألصل

 )2(بروكلمان ىف كتابه حصرها ىف سبعة نسخ اذكره ةعديد نسٌخاملخطوطة وهلذه     

لـوم  ىف عتقان على هامش اإل 1354، 1317هـ، 1315سنة  كما مت طبعة ىف القاهرة
 .م1963القاهرة سنة . ونشره السيد أمحد صقر بدار املعارف، للسيوطى القرآن 
 

كتب سـنة   هـ328ألمحد بن عبد ربَّه القرطىب املتوىف سنة كتاب العقد الفريد،  .2
 هـ424

موسوعة ضخمة ألفهـا   )3( )الذى أضاف النسَّاخ املتأخرون لفظ الفريد(كتاب العقد 
ىف األخبـار   هـ ،  اشتملت خيارات عديدة 328توىف سنة  املىبأمحد بن عبد ربه القرط

يت بأمسـاء اجلـواهر   مِّكتاباً ُس مخسة وعشرينواألشعار والقصص، والكتاب مقسم إىل 
كتاب الواسطة، ابن عبد ربه سطة العقد ولذلك مساه واالنفيسة والكتاب الثالث عشر هو 

شتركة ال مييزها ىف القسم الثاىن وقد انتظمت أقسام الكتاب قبل الواسطة وبعدها بأمساء م
عٍد متساوى من الواسطة، فالكتاب األول مثالً كتاب اللؤلـؤة ىف  إال نعتها بالثانية، على ُب

  . )4(السلطان يقابله ىف آخر الكتاب اللؤلؤة الثانية ىف الفكاهات

ألَّفت هذا الكتاب وختريت نوادر جـواهره مـن   : ويقول أمحد بن عبد ربه ىف أوله

                                           
هـ 453هـ ،وورد ىف الكشف الظنون  أنه توىف سنة  403أمجعت املصادر على أن الباقالىن متوىف سنة  )1(

 .هـ  404بينما ذكر ىف املخطوطة أنه توىف سنة 
 .، القسم الثاىن  443بروكلمان ، تاريخ األدب العرىب ،ص  )2(
 .1، ج 207خري الدين الزركلى، األعالم ، ص  )3(
  .1، ج 12، شذرات الذهب ، ص ابن العماد )4(
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جواهر اآلداب وجوامع البيان ومسيته بالعقد ملا فيه من خمتلف جواهر الكالم مع  متخري
دقة السلك وحسن النظام وجزأته على مخسة وعشرين كتاباً كل كتاب منها جـزأن  
فتلك مخسون جزأ قد انفرد كل كتاب منها جزأن فتلك مخسون جزأ قد انفرد كـل  

  . )1(ا كتاب اللؤلؤة ىف السلطانكتاب منها باسم جوهرة من جواهر الُعقد فأوهل

اخلطاب عمـر بـن    أن احلافظ ذو النسبني ، أبا )2(وقد أورد صاحب معجم األدباء
عقد عن رواية شيخ رواية ال )4(أجاز للحميدى )3(احلسن املعروف بابن دحيه املغرىب السبىت

اهللا حممـد   البسىت، أىب حممد عبد احلق بن عبد امللك ابن بونه العبدى، عن شيخه أىب عبد
بن معمر، عن شيخه أىب بكر حممد بن هشام املصحفى، عن أبيه عن زكريا بن بكري بـن  

ونقل عنـه   ةى ابن عبد ربه كتاب عيون األخبار البن قتيباكَولقد َح .األشج عن املصنف
شأن ىف جماله احتـوى   اذكر املصدر ومع هذا يبقى العقد عمالً ذ دونكثرياً من مضمونه 

 . أخبار وقصص من جواهر تراثنا العريبعلى أشعارٍ و

أما صاحب العقد فهو أمحد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب بن مدير بن سامل القرطىب 
عاملٌ أديب، شاعر ولد ىف العاشر من رمضان، وأسرة ابن عبد ربـه تنتمـى   ) أبو عمر(

واللـهو ىف   وله أشعاٌر كثري ىف الغزل )5(هـ328لألمويني انتماء والء توىف بقرطبة سنة 
صباه مث أقلع ىف آخر عمره عن صبوته وأخلص هللا ىف توبته فعمل على أعاريض وقـواىف  

ومن أعماله ديـوان شـعر،    )6(ىف الغزل واللهو أشعاراً ىف الزهد ومساها احملمصات أشعارٍ
  .آداب األخالق، أخبار فقهاء قرطبة، اللباب ىف معرفة العلم واآلداب 

ء افهى جزٌء من أجز اإلسكوريالاملخطوطة احملفوظة ىف دير  عن العقد وصاحبه أما اهذ

                                           
 .1، ج1149حاجى خليفة، كشف الظنون، ص  )1(
 .1، ج466األدباء ، ص جم ياقوت احلموى ، مع )2(
 .2، ج 556عمر كحالة ، معجم املؤلفني ، ص  )3(
حافظ، , حمدث) أبو عبد هللا ( وهو حممد بن فتوح بن عبد اهللا بنفتوح األزدى ، احلميدى األندلسى ، امليورقى  )4(

 . ) 1، ج 583عمر كحالة ،  معجم املؤلفني ص ( هـ  488أصوىل ، مؤرخ أديب  ، توىف سنة 
 . 1، ج721عمر كحاله، معجم املؤلفني ، ص  )5(
 . 1، ج467معجم األدباء ص يا قوت احلموى ،  )6(
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العقد اشتملت على كتابني فقط مها كتاب الياقوتة ىف العلم واألدب وكتاب اجلوهرة ىف 
: األمثال أى الكتاب السادس والسابع طبقاً للتقسيم الوارد عن صاحب معجم األدباء قال

فأوهلا كتاب اللؤلـؤة ىف السـلطان، مث   . ..م كتاب العقد على مخسة وعشرين كتاباًقُسِّ
كتاب الفريدة ىف احلروب، مث كتاب املرجانة ىف خماطبة امللوك، مث كتاب الياقوتة ىف العلم 

إخل وهـذه  ...  )1(واألدب، مث كتاب اجلوهرة ىف األمثال، مث كتاب الزمردة ىف املـواعظ 
ىف بـوالق بالقـاهرة سـنة     طبـع  الذى )2(التقسيمات غري متفقة متاماً والعقد املطبوعِ

م أمحد 1940له عدة طبعات كما نشره سنة  هـ،1302هـ وطبع فيها سنة 1293
  .أمني وأمحد الزين وإبراهيم اإلبيارى ىف مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر بالقاهرة

اثنا صفحة مسطرهتا  مائة وثالثنيواملخطوطة كتب بقلم معتاد مشكول تقع ىف   
أورد بروكلمان نسخها ىف كتابه  723 الة جيدة حمفوظة حتت رقمسطراً وهى حب عشر

  . 147، 146ص  تاريخ األدب العرىب

  

  :كتاب جوامع العلوم الشعيا بن فريغون القرطىب . 3

ها إسحاق بن عبد اهللا ابن هـ كتبها لنفسه ناسُخ 393كتبت هذه النسخة سنة   
الىت أُلِّفت لألمري أىب على أمحد بن  ةيإبراهيم اخلوالة من نسخة قوبلت على النسخة األصل

حممد بن املظفر ألفها له شعيا بن فريغون ومل استدل على هذا املؤلف إال ىف كتاب تاريخ 
، ومن الواضح أنه أيضاً مل يستدل عليه بل ذكر أن امسه معن  )3(األدب العرىب لربوكلمان

مسه شعيا بن فريغون تلميذ أمحد بن فرعون أفورَيعني وطبقاً ملا هو وارد ىف املخطوط فإن ا
والذى ولد ىف شاميستان بقرب بلخ ، هجرية  322 املتوىف سنة بن سهل البلغى أبو زيد

، وبلخ مدينة مشهورة خبراسان  )4(وتوىف هبا وَشاِمستان من قرى بلخ على هنر غرينكى
ن بشرف وكان هبا النوهبار وهو أعظم بيت من بيوت األصنام ، ملا مسع ملوك ذلك الزما

                                           
 . 1، ج466السابق ص  )1(
 .1، ج 46ص  2أشار إىل ذلك األستاذ إحسان عباس حمقق معجم األدباء ىف هامش  )2(
 .، القسم الثاىن  745بروكلمان ، تاريخ األدب العرىي ، ص  )3(
 . 3، ج 353ص : معجم البلدان موى ، ياقوت احل )4(
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إىل أن فتحت خرسان ىف .. بنوا هذا البيت مضاهاة للكعبة . الكعبة واحترام العرب إياها 
وعلى أية حال ، فإن مؤلفنا عاش ىف هذه .  )1( )رضى اهللا عنه(عهد عثمان بن عفان 

هجرية ، وعاش ىف هذا اإلقليم إقليم خراسان فترة من  322الفترة أى أنه كان حياً سنة 
عالقة جيدة مع  لبلخى الذى رفعه علمه ألن يكوِّنَألمحد بن سهل ا اًن تلميذالزمن ، وكا

أمري بلخ الذى أحسن له ورفعه وهذا يفسر لنا تأليف ابن فريغون لألمري أىب على أمحد بن 
  .  )2(فر أيضاً كان له كتاباً ىف أقسام العلومظاملظفر ، غري أن امل

اللغة والكتابة واألدب واحلساب واهلندسة، عن  :، أوهلماوجوامع العلوم ىف مقالتني  
هذه  َبوكَت. عن الفلسفة والكيمياء والفراسة والسحر وتعبري الرؤيا والتنجيم  :وثانيهما

سترشادية يسهل على قارئها أن مجيل واضح من خالل جداول وأسهم ا املخطوطة بشكل
غرىب ىف مخس ومثانني املخطوطة بقلم معتاد ، أقرب إىل اخلط امل تتبكُ. يستوعبها بيسر 

متلكات  بأوهلا ، وهى نسخة مقابلة 950حتت رقم  اإلسكوريالورقة حمفوظة ىف دير 
  . هجرية  440كثري أقدمها بتاريخ 

هجرية مث  440وهذه النسخة نستدل من متلكاهتا أهنا ذهبت إىل دمشق ىف سنة   
ير كما يوجد  مكتبة الدهبا احلال بإسبانيا ىف مث استقر 746جاءت إىل مصر احملروسة سنة 

 396إحدامها كتبت سنة  )3(نسخ مبكتبة أمحد الثالث باستانبول جلوامع العلوم ثالث
  . 2768هجرية حتت رقم حفظ 

 واملخطوطات سالفة الذكر ألفيةٌ بالقطع فهى حمددة التاريخ ال إشكال فيها ولكنَّ  
واحد وجامعها واحد كتب  تضمن سبع خمطوطات كتبت خبٍط اًخمطوط اًهناك باملكتبة جملد

هـ مما جيعلها تدخل ىف 450كتبت سنة "خط الناسخ عبارة ) ىف اعتقادى(أحدهم مقلداً 
يوسف زيدان للمخطوطات األلفية من . ىف ضوء ما حدده د - نطاق املخطوطات األلفية 

يوسف زيدان ضمن . على واحٍد من املخطوطات السبع وىف ضوء هذا أدرجها د - ضوابط
ىف هذه اجملموعة فلم يقطع بتاريخ نسخها  كاًوطات األلفية بأسبانيا وكان متشكخطقائمة امل

                                           
 . 1، ج 569،  568السابق ص  )5(
 .، القسم الثاىن 655بروكلمان ، تاريخ األدب العرىي ، ص  )1(
 . 3، ج 83س املخطوطات املصورة ، ص إبراهيم شبوح ، فهر) 2(
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قديراً ولكن إذا دققنا ىف األمر توقال أهنا كتبت ىف القرن اخلامس اهلجري ، بل آثر السالمة 
نستطيع أن حندد أهنا كتبت ىف آواخر القرن اخلامس اهلجري أو ىف أوائل القرن السادس 

  .هـ  499أو باألحرى سنة  هـ540هـ إىل 466فترة ما بني سنة ىف ال اهلجري أو رمبا

  : شواهدى هذا علوىل 

  : بالترتيب ىفنحن نتفق على أن هذا اجمللد تضمَّن سبع خمطوطات وه  

 .)1(هـ231كتاب أمساء خيل العرب وفرساهنا، البن زياد األعرايب املتوىف سنة  .1

بارها، ألىب املنذر هشام بن حممد بن كتاب نسب اخليل ىف اجلاهلية واإلسالم وأخ .2
 .)2(هـ 204السائب الكلىب املتوىف سنة  

 .)3(هـ216كتاب األبل، لعبد امللك األصمعي املتوىف سنة  .3

 .)4(هـ216كتاب الشاء، لعبد امللك األصمعي املتوىف سنة  .4

 .  )5(250ألىب عكرمه عامر بن عمر الضىب املتوىف سنة ، كتاب األمثال  .5

د ألىب العباس حممد بن يزيد األزدى املعروف باملرب، نان وقحطان كتاب نسب عد .6
 .)6(هـ285املتوىف سنة 

 . )7(ىسدوكتاب األمثال، ألىب قيد مؤرِّخ بن عمر الس .7

ونتفق أيضاً أن ناسخها واحد فهى مكتوبة خبط واحد وعلى نسقٍ واحد ومن خالل 

                                           
 .3، ج 307عمر كحاله، معجم املؤلفني، ص : أنظر )1(
 . 4ج  64ص عمر كجالة ، معجم املؤلفني  )2(
، وانظر أيضاً، بروكلمان تاريخ األدب العريب القسم األول 3، ج 320عمر كحالة، معجم املؤلفني ص : أنظر )3(

 .471ص 
 .السابق نفسه )4(
ج    وانظر أيضاً بروكلمان تاريخ األدب العريب، القسم األول ص  28أنظر عمر كحالة، معجم املؤلفني ص  )5(

 .وما بعدها 531
 .3ج  773ر عمر كحاله، معجم املؤلفني ص أنظ )6(
 .460وانظر أيضاً تاريخ األدب العريب، القسم األول ص  3، ج 9، 8السابق ص  )7(
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تب عليها العنوان كُ، نوان بدأ بصفحة عت اه اجملموعة جند أن كل خمطوٍط منهتصفح هذ
بعد  َصَرقة من ِقَبل الناسخ الذى َحمن رواها ومسعها فهى موثَّ ْنواسم املؤلف كامالً وَع

َسماٌع ملوهوب بن "أن يذكر العنوان واسم املؤلف والرواه أن يكتب بنفس اخلط عبارة 
ٌب لغوي واجلواليقى هو أدي" أمحد بن حممد بن اخلضر بن احلسن بن حممد اجلواليقى

ودرس العربية باملدرسة النظامية، .. مشارك ىف بعض العلوم، ولد ببغداد ومسع احلديث
وتوىف ببغداد ودفن بباب .. به املقتفى ألمر اهللا العباس، فاختص بإمامته ىف الصلواتوقرَّ

  .)1(حرب

أى أن هذه اجملموعة كتبت ىف الفترة الىت عاش فيها اجلواليقى أى ما بني سنة   
  .هجرية  540هجرية وسنة وفاته  466ده ميال

هجرية مث يأتى  300سنة ورمبا قال قائل أنه من املمكن أن يكون تاريخ النسخ مثالً 
 350خها بفترة أى على سبيل املثال من يكتب عليها مساعُه أو قراءته بعد تاريخ نس

اجملموعة مما  كاتب السماع هو كاتب نّإىف حالتنا هذه حيث ذا غري وارد هجرية مثالً وه
 540هجرية إىل سنة  466يثبت ما ذكرناه أن هذه اجملموعة كتبت ىف الفترة مابني سنة 

  .هـ 450، وليست مكتوبه سنة وهى الفترة الىت عاش فيها اجلواليقى 

مت "مث نأتى لنرى هذه العبارة ىف آخر خمطوطة نسب عدنان وقحطان للمربد    
لواته على سيدنا حممد النىب وعلى آله الطيبني رب العاملني وصالكتاب واحلمد هللا 

الطاهرين وكتب موهوب بن أمحد بن احلمد بن اخلضر بن احلسن بن حممد اجلواليقى 
  " .  ىف مجادى األوىل من سنة تسع وتسعني وأربعمائة

هجرية وأن تكون خبط  499إذن فلماذا التكون هذه املخطوطة كتبت سنة   
وقال ابن : "ذا قال عنه ابن السمعاىن فيما ورد عن ابن العماد وانظر ما .اجلواليقى نفسه 
ورع ،  ةإمام اللغة واألدب ، وهو من مفاخر بغداد ، وهو متدين ثق: مسعاىن ىف حقه 

العقل ، مليح احلظ ، كثري الضبط ، صنف التصانيف وانتشرت عنه ، غزير الفضل كامل 

                                           
 .3، ج 941عمر كحاله، معجم املؤلفني ص  )1(
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  .  )1("وشاع ذكره، ونقل خبطه الكثري

هو إمام أهل عصره ىف اللغة ، كتب الكثري خبطه املليح املتقن ، مع : النجار وقال ابن 
  .  )2("حجةً نبيالً"ثقة متانة الدين ، وصالح الطريقة وكان 

راعى فيها ناسخها الدقة ىف ، بالشكل  ةٌواملخطوطة كتبت خبط حسن مليح وهى مضبوط
هذا إىل أكثر من بل تعدى . حسب ف النقل والرواية والتوثيق فكاتبها ليس جمرد ناسخٍ

قرأت على الشيخ أىب احلسن املبارك بن عبد اجلبار بن : ذلك ، فنراه يقول ىف كتابته 
أبو الغامن حممد بن على أجزنا الشيخ : ويقول  أمحد الصريىف ىف مسجده بدرب املروزى

على بن كتبت عن خط : ، وأخرى يقول  قرأته عليه وكتبته من كتابه )3(بن النرسى
  .  عيسى بن على الرماىن وأخربنا به الشيخ أبو احلسن الصريىف قرئ عليه وأنا أمسع

األمر مبقارنة خط هذه املخطوطة خبط اجلواليقى املوجود مبكتبة  َمِسْحوبقى أن َن
اتضح أنه مطابق متاماً حىت ىف تنسيقه مع مالدينا من خمطوطة دير قد تشتربيىت و
هـ ، فهى إن مل تكن  499للجواليقى وكتبها سنة إذن فاملخطوطة  .)4(اإلسكوريال

  . ألفية فهى خمطوطة نادرةٌ ترجع ندرهتا إىل كوهنا خبط مؤلفها 

بدير اإلسكوريال ورد أنه كتب سنة  وهو خمطوطٌ اآلن بقى شئٌ أخري  
واملخطوط عبارة عن أربع صفحات وهى رسالة ىف الطلسمات تنقص من  )5(هـ383

أجزم أهنا لها تدخل ضمن نطاق املخطوطات األلفية ولكن أكاد أوهلا وهذا التاريخ جيع
عدم وضوح كون هذا التاريخ تاريُخ نسخ : أوالً  ،ى ذلك شواهدليست ألفية ، وىل عل

                                           
  . 3ج 291شذرات الذهب ، ص : ابن العماد  )2(
  
 
 . 20ج  89سري أعالم النبالء ، ص : الذهىب  )1(
 –هجرية  466(هجرية ونقل عنه اجلواليقى  510هجرية إىل  424نرسى عاش ىف الفترة مابني الحظ أن ال )2(

 ) . هجرية 540
. آربرج ترمجة د. االستاذ آرثر ج: أعده ) إيرلندا/ دبلن (فهرس املخطوطات العربية ىف مكتبة تشستربيىت  )3(

 . البيت مآب ، مؤسسة آل  145ص  3إحسان صدقى احلمد  ج. حممود شاكر ، راجعه د
 . املخطوطات األلفية ، ص ؟؟ : يوسف زيدان . د )4(
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طلسم من الطالسم املوجودة باملخطوطة "اعتقادى ىف غري أنه ) موضح مبلحق الصور(فعالً 
املزعوم أما عن اخلط الذى كتبت به  هذا عن التاريخ. ىف ورقاهتا  اًألنه تكرر كثري

املخطوطة فهو يتعارض كْلياً مع مقايس اخلط ىف القرن الرابع اهلجرى فهو أكثر ليونه 
مبخطوطة تفسري البوسىت  وأكثر ضبطاً على أن يكون ىف القرن الرابع اهلجرى ولنقارهنا مثالً

هـ لنرى الفرق  368مبجموعة خمطوطات بلدية اإلسكندرية والىت كتبت سنة  املوجودة
  ) .انظر ملحق الصور(واضحاً بني اخلطني 

 ، واهللا أعلم وهبذا نكون قد حصرنا املخطوطات األلفية مبكتبة دير اإلسكوريال  
  .واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني 
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 .م  1998سنة ،  1دار الكتب العلمية، بريوت ، ط
، بريوت ،  15ط ، األعالم ، دار العلم للماليني ،  خري الدين الزركلى .8

 م2002سنة  
 م1993، 1، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، طمعجم املؤلفني عمر كحالة ،  .9

، دار ، شذرات الذهب ، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا  ابن العماد .10
 .م  1998 سنة  ،1الكتب العلمية، بريوت ، ط

، تاريخ األدب العرىب ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، كارول بروكلمان .11
 .ى حممود فهمى حجاز. د.م أشرف على الترمجة العربية أ 1995

  4، دار املعارف ، مصر ،ط املستشرقونجنيب العقيىب ،  .12
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 : ياقوت احلموى .13
،  1، طإحسان عباس ، دار الغرب اإلسالمى . معجم األدباء ، حتقيق د -

  .م 1993سنة 
 .معجم البلدان ، حتقيق فريد عبد العزيزاجلندى ، دار الكتب العلمية بدون -
  : يوسف زيدان.د .14
 م  2003، مكتبة اإلسكندرية،  فهرس دير االسكوريال  -
  .م  2004املخطوطات األلفية ، طبعة خاصة ، مكتبة اإلسكندرية  -

  
  : أجنبية  مراجع
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