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ABSTRACT 

The store of archives, in the Islamic and Arabic worlds and in the Non-Islamic 

eastern and western countries, is still full of an enough number of the precious 

archives - unknown by title or author – in various fields of knowledge. The most 

important of these archives have a relationship with the Holy Quran sciences such 

as tafsir, abrogater and abrogated, recitations, peers, countenances, cohesion, 

similarities, tajweed, reciter’s translations, Quran drawing, its proverbs, stories 

and other Quran sciences by which its utility  was hindered by the ambiguous title 

or author. However, the professional researcher in culture and archives can notice 

really that Legal researches google engines assist to research the texts of many 

books in a specific time which helped to explore a large number of unknown 

archives.  

This standard speed in offering the search results gain a critical significance from 

three aspects: 1) discovering the largest possible number of unknown archives in 

a standard time, 2) the offer of scientific materials to deduce the problem of topics 

scarcity in the field of post graduate studies – Master and PhD and 3) a serious 

additional to the culture library. 

The computer technology and related search engines offer in this era a field to 

search in a numerous texts that weren’t accessible for the previous generations 

which is considered a favor of Allah on the Islamic nation from one side and on 

the cultural family in all specifications from the other side including the Quran 

science at the top. 
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This research explores the terms of dealing with search engines and how to utilize 

them to discover the unknown archives in a standard time. It also presents a sample 

 of the archives in Quran sciences, Tafsir and recitations of which their authors and 

titles were declared.      

. 
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 الملخص

 

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

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

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

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

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

 الثّالثة: إضافات جاّدة للمكتبة الّّتاثّية.
ما كانت  كات البحث املرتبطة هبا توّفر يف هذا العصر جمال البحث يف نصوص هائلةإّن تقنّية املعلومات احلاسوبّية وحمّر 

تتيّسر لألجيال الّسابقة، وهذا من فضل اهلل تعاىل على األّمة اإلسالمّية من جهة، وعلى األسرة الّّتاثّية كّل يف ختّصصه، 
 ويأيت جمال القرآن الكرمي وعلومه يف هرم ذلك كّله.

كشف ضوابط الّتعامل مع حمرّكات البحث، وتوضيح كيفّية االستفادة منها يف الكشف عن جماهيل إّن هذا البحث ي
املخطوطات يف ظرف زميّن قياسي، ويعرض مناذج من املخطوطات اليت مّت الكشف عن عناوينها ومؤلّفيها يف علوم 

 الّتفسري والقراءات وتراجم القرّاء.
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 :مقّدمةال

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

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

ّقا أّن حمرّكات ت والفهرسة يالحظ حاجلهالة املتعّلق باملؤّلف والعنوان، غري أّن الباحث املتمّرس مع الّّتاث واملخطوطا
البحث الّشرعّية تتيح البحث يف نصوص كتب كثرية جّدا يف زمن قياسي، وساعد ذلك على كشف عدد وفري من 

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

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

 الثّالثة: إضافات جاّدة للمكتبة الّّتاثّية.
وص هائلة ما كانت ّفر يف هذا العصر جمال البحث يف نصإّن تقنّية املعلومات احلاسوبّية وحمرّكات البحث املرتبطة هبا تو 

تتيّسر لألجيال الّسابقة، وهذا من فضل اهلل تعاىل على األّمة اإلسالمّية من جهة، وعلى األسرة الّّتاثّية كّل يف ختّصصه، 
 ويأيت جمال القرآن الكرمي وعلومه يف هرم ذلك كّله.

 الّتعامل مع حمرّكات البحث، وتوضيح كيفّية االستفادة منها يف الكشفإّن هذا البحث يكشف ـ إن شاء اهلل ـ ضوابط 
عن جماهيل املخطوطات يف ظرف زميّن قياسي، ويعرض مناذج من املخطوطات اليت مّت الكشف عن عناوينها ومؤلّفيها 

 يف علوم الّتفسري والقراءات وتراجم القرّاء.
 وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يضّم تسعة مباحث:

 عرض مشكلة البحث :املبحث األّول
 الّدراسات الّسابقة :املبحث الثّاين
 خطوطات علوم القرآن اجملهولةحملة إحصائّية مل :املبحث الثّالث
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 حمرّكات البحث الّشرعّيةو  حملة تعريفّية عن املخطوطات اجملهولة :رّابعاملبحث ال
 ءحملة عن الكتب اجملهولة عند القدما :ام املبحث اخل
 لكشف جماهيل املخطوطات  حمرّكات البحث الّشرعّيةضوابط عاّمة يف استعمال  :ّسادساملبحث ال
 أمثلة تطبيقّية ملا مّت اكتشافه من خمطوطات عن طريق حمرّكات البحث الّشرعّية :ّسابعاملبحث ال
 مراعاة أمور مهّمة :ثّامناملبحث ال
 من الّتوصيات املهّمةخامتة فيها نتائج البحث وعدد  :ّتاسعاملبحث ال

 عرض مشكلة البحث :المبحث األّول
تزخر خزائن الكتب يف العاملني العريب والغريب بعدد هائل من املخطوطات اإلسالمّية يف شّّت فنون املعرفة من تفسري 
 وقراءات وحديث وتراجم وفقه ولغة وأدب وشعر ورياضيات وفلك وغري ذلك من معارف، وانصّب جهد احملّققني يف
دراساهتم وحتقيقاهتم على نوع معنّي من املخطوطات وهي اليت عرفت عناوينها ومؤلّفوها، وهي من الكثرة مبكان، وما 
نشر منها ال ميّثل إالّ نسبة قليلة ممّا مل حيظ بعد بالّدراسة والّتحقيق، أّما املخطوطات اجملهولة اليت مل يكشف عن هويّتها 

 :ناالّدارسون لثالثة أسباب يف نظر  امؤلّفا وعنوانا فلم يقبل عليه
 ،األّول: وفرة مثيالهتا املعروفة العنوان واملؤّلف؛ فلم يكن من احلكمة أن يصرف اجلهد والوقت يف كشف اجملهول البعيد

 وترك املعلوم القريب.
مي تستطيع أن الالثّاين: حاجة هذا الّنمط االكتشايف إىل عقول متخّصصة ذات ثقافة عميقة وواسعة يف الّّتاث اإلس
 هتتدي إىل هويّة هذه اجملاهيل الرّابضة دهرا يف خزائن الكتب حمّملة بآثار الّسنني وعبق تارخيها القدمي.

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

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

 ؟، وعلوم الّتاثعلوم الّشريعة
زنا تدرك حجم املسؤولّية املنوطة هبا لتخريج كوادر متخّصصة تسهم يف إخراج كنو  واملؤسسات الّتاثية ـ وهل جامعاتنا 5

لذي ما زال خمطوطا ّققني مقارنًة بضخامة الّّتاث االّّتاثّية اليت يعجز عن الّتعامل معها كّلها عصبة قليلة فاضلة من احمل
 قابعا يف خزائن اخلافقني؟

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

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

ا ، ويف مقّدمته ة رسولهوسنّ  ،وإّن يف نشر تراثنا اإلسالمي نشر ملا حواه من علوم ختدم يف مجلتها كتاب اهلل تعاىل
 نا هذا.  موضوع ،علوم القرآن الكرمي

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

ة جليلة لكشف هويّة جماهيل املخطوطات عاّمة، وما له صلة بعلوم القرآن على وجه هذا الّتجاهل، ويسديا خدم
 اخلصوص. 

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

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

صة يف مقّررات جامعاتنا املتخصّ  ((كشف جماهيل الّّتاث))إدراج ماّدة علمّية تسمى:  وجدوى منفائدة هل مثّة و ـ  4
 يف علوم الّشريعة؟ 
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ه املاّدة اليت حتّقق يف هذ؛ ألّن اجلامعات الّشرعّية أوىل جهة علمّية تدرك أمهّية مثل تطلع لتحقيقهنو  ندعوا إليه فهذا ما
 :أمرين مهّمني ناتصّور 
 يج متخّصصني يف جمال الّّتاث عاّمة.ختر  :األّول
ن خاّصًة ما كان له صلة بعلوم القرآن الكرمي، م اجملاهيل بعد فك لغزها؛ نشر أكرب عدد ممكن من خمطوطات :الثّاين

 خالل أطاريح علمّية يف فّتة الّدراسات العليا.
اثّية اليت ّصصة تسهم يف إخراج كنوزنا الّتّ ـ وأّما هل تدرك جامعاتنا حجم املسؤولّية املنوطة هبا لتخريج كوادر متخ 5

اث الذي عصبة قليلة فاضلة من احملّققني مقارنًة بضخامة الّتّ  ؛ سوىعن الّتعامل معها كّلها الكثري من الباحثني يعجز
 ما زال خمطوطا قابعا يف خزائن اخلافقني؟

معقود يف  لعلمّية املتخصّصة يف علوم القرآن، واألملفجوابه أّن الباحث يأمل أن يسود هذا الوعي الّّتاثي يف األقسام ا
 مثل هذا املؤمتر أن يسهم يف إطالق شرارة هذا األمل املنشود.

 الّدراسات الّسابقة :المبحث الثّاني
طّلع على دراسة سابقة مفردة عن دور حمرّكات البحث الّشرعّية يف الكشف عن جماهيل املخطوطات، نعم هناك نمل 

 تقليديّة معروفة يسلكها خمتّصو الّّتاث املخطوط عاّمة، وأساليب ت كثرية طّيبة منشورة عن طرقدراسات ومقاال
 ومن ذلك:  ؛ومفهرسوه خاّصة

 للدّكتور صالح الّدين املنّجد رمحه اهلل تعاىل.، ةـ قواعد فهرسة املخطوطات العربيّ  1
 يّة.د سّيد خبري املخطوطات يف دار الكتب املصر للدكتور أمين فؤا، العريب املخطوط وعلم املخطوطات ـ الكتاب 2
 للدكتور فيصل احلفيان.، ـ فّن فهرسة املخطوطات 3
 للدّكتور عبد الّسّتار احللوجي.، ـ املخطوط العريب 4
 . مدخل يف حتقيق املخطوطات ودراستها، لألستاذ الدكتور جنم عبد الرمحن خلف.5
له سابقة مميزة و حفظه اهلل تعاىل،  ألستاذ الدّكتور حكمت بشري ياسنيل، تيسري الكشف عن املخطوطات اجملهولةـ  6

 .يف هذا الباب
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وأمثال هذه الكتب اليت حّددت الطّرق املتداولة يف فهرسة املخطوطات والكشف عن جماهيلها، وأبان فيها كّل مؤّلف 

دراسته، و  ،ءة المخطوط المجهولقرا في كقاعدة عاّمةعن عصارة خربته وجتربته يف هذا اجملال، وجيمع ذلك كّله 
 .الكتاب، ومؤلفه عنوانإلى  الباحث للعثور على أّي إشارة تهديمع طول التأمل فيه؛ 

 :أيتك اإلشارات فيمكن تلخيصها فيما يوأّما تفصيل تل
 إذ هذان املوضعان مظّنة ذكر العنوان واملؤّلف عادًة. قراءة فاحصة؛ مقّدمة املخطوط وخامتته قراءةـ  1
 ـ البحث يف طباق الّسماع خاّصة يف كتب احلديث فعادة ما يصرّح فيها باسم الكتاب أو اجلزء احلديثي. 3
 ـ موضوع املخطوط وفّنه الذي عاجله ومذهب املؤّلف الذي ينتسب إليه. 4
أما ، ذهب احلنفيتشتهر به خمطوطات امل املشرقي ـ نوع اخلّط الذي كتب به املخطوط؛ فالّتعليق والنستعليق 5

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

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

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

وكلما اتسعت خربة املتخصص وتعمقت يكون تشخيصه مقاربا، وأحيانا مطابقا. ومبثل هذا اجمل  ميكن حتديد القرن 
 الذي كتب فيه املخطوط.
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يقال عن املادة اليت كتب عليها املخطوط، يقال أيضا يف حق املداد الذي كتب به املخطوط؛ فإن . وما 15

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.

س الفنية يف الزخارف، وأمناطها، وأساليب التذهيب وطرائقه ومدارسه، كلها عوامل . وكذلك معرفة املدار 16
 تعني الباحث على تضييق مساحة البحث، وحتديد عمر املخطوط التقرييب.

. وكم من خمطوط خمروم الطرفني كشفنا امسه وعرفنا مؤلف من خالل أرقام الكراري ، اليت توضع غالبا يف 17
صفحة( عادة، وأحيانا تكون امللزمة  20ورقات ) 10طوط غالبا، والكراسة اخلطية تكون يف أول كل ملزمة يف املخ

ورقة لتسجيل أطباق السماع عليها. وهذه األرقام اخلاصة بكل ملزمة من الكتاب هي الطريقة املبكرة لّتقيم الكتاب  12
ون: به عادة اسم الكتاب اختصارا؛ فيقولاملخطوط، مث تكور األمر إىل ترقيم األوراق؛ لكن ترقيم املالزم كان يصح

 )العاشرة من الفتح( أي امللزمة العاشرة من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالين.
. وكم من خمطوط مبتور الطرفني عرفنا امسه واسم مؤلفه، وشيئا من تارخيه النفي  من خالل قيود املقابلة، 18

 على حاشية بعض أوراق املخطوط: )بل  قراءة على مؤلفه شيخنا املنذري( وحتديد حمطاهتا ومنازهلا؛ حيث جند مثال
)بل  عراضا على ...( )بل  مساعا من ...( وهذا يقتضي من الباحث أن يدقق املخطوط اجملهول كله متنه وحواشيه 

 للوصول إىل معرفته وكشفه.
د الوقوف، لية، وكذا قيود التملكات وأختامها، وقيو كما أن طريقة التجليد للمخطوط هلا أمهية بالغة إن كان جبلدته األص

 والقراءة، وهي تساعد الباحث كثريا كأمهية قيود السماعات وأطباقها إن تعذر الوقوف عليها.
 إىل غري ذلك من القرائن الكثرية اليت يدركها من مارس فهرسة املخطوطات واستمتع بالكشف عن جماهيلها.

اجملاهيل من املخطوطات يف حالتها الكاملة، واملبتورة الطرفني، أو أحد أطرافها؛ فهي  وهذه العالمات الدالة على كشف
 يف جمملها تنقسم إىل أربعة أقسام:

 أوال: عالمات ودالالت نستخرجها من نص الكتاب املخطوط حصرا، وهي مادة الكتاب العلمية األساسية.
 ته. ع اخلط، واحلرب املستعمل يف كتابته، وتذهيبه، وزخرفثانيا: عالمات نستخرجها من لواحق النص املخطوط، كنو 
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كالسماعات، واملقابالت، والتصحيحات، واحلواشي، ثالثا: عالمات نستخرجها من خوارج النص املخطوط،  

 .، وحتديد أرقام مالزمهوالتعليقات
الكاغد،  وورق الربدي، والورق حوامل النص املخطوط وأوعيته؛ كمواد الكتابة من الرقوق، عالمات نستخرجها منرابعا: 

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

 على حصر البحث يف مساحة حمددة تقرب الوصول إىل املراد، وتساهم يف اختصار الوقت واجلهد.
 مخطوطات علوم القرآن المجهولةلمحة إحصائّية ل :حث الثّالثالمب

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

وحّب االكتشاف لتصّفح اجملاهيل خاّصة تلك اليت الحت عليها آثار  الِقد م، وخزائن الكتب ـ شرقا وغربا ـ ال تكاد 
ختلو الواحدة منها من خمطوطات جمهولة اهلويّة عنوانا ومؤلّفا، أو عنوانا فقط، أو مؤّلفا كذلك، ويتعّذر اإلحصاء الّدقيق 

 ـ اثنان: ناـ يف تصّور هيل خمطوطات علوم القرآن ألسباب عديدة أبرزها لعدد جما
 غياب الفهرسة عن كثري من املخطوطات خاّصة ما كان حبوزة األفراد. :األّول
 الّظهور املستمّر جملموعات جديدة من املخطوطات. :الثّاين

ت باألردن عام  فهرس أصدرته مؤّسسة آل البيلكن مثّة فهرسة جّيدة جملاهيل خمطوطات الّتفسري وعلوم القرآن وردت يف
، من ذلك ما خيّص ((الفهرس الّشامل للّّتاث العريب اإلسالمي املخطوط  ))م ضمن مشروعها الّضخم: 1989

ائم عديدة ضّمت ، وحتته قو (( المجهوالت: المخطوطات مجهولة المؤلّفين ))الّتفسري وعلوم القرآن ففي آخره نقرأ: 
 116ات جمهولة مرتّبة حسب فنون عّدة هلا صلة بالقرآن الكرمي، وقد استغرقت تلك القوائم قرابة رصيدا من خمطوط

 يف هذا اجلدول:من املهّم تلخيصها  نا، رأي(1)صفحة
 
 

                                                           

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

عدد المخطوطات  الفّن ذو الّصلة بعلوم القرآن
 المجهولة

تاريخ أقدم مخطوط 
 مجهول

 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 إعراب القرآن الكرمي 6
 هـ526 55 ألفاظ القرآن الكرمي وغريبه 7
 هـ1224 5 القرآن أمثال 8
 هـ تقديرا4القرن  2007 (2)تفسري القرآن ومتعّلقاته 9

 هـ793 25 علوم القرآن 10
 هـ تقديرا11القرن  10 فقه القرآن الكرمي وأحكامه 11
 هـ تقديرا4القرن  101 فهارس القرآن الكرمي 12
 هـ تقديرا9القرن  91 قصص القرآن الكرمي 13
 هـ925 25 فهلغة القرآن وحنوه وصر  14
 مسألة خلق القرآن الكرمي  15

 (3)وأنّه كالم اهلل القدمي

 مل حيّدد أّي تاريخ 28

                                                           

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

الحات حادثة طاملقصود 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 يبة الطّيبة طاخللف من املعتزلة وغريهم، والذي عليه أهل السّنة واجلماعة ترك اخلوض يف ذلك والّتعّمق فيه، وهو ما درج عليه علماء تكّلم هبا 
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 هـ تقديرا6القرن  32 مشكل القرآن الكرمي 16
 هـ تقديرا10القرن  53 الّناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي 17
 هـ770 125 متفرّقات هلا صلة بالقرآن الكرمي 18

 
 :هذا الجدولدالالت ونتائج من 

 ( 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 بأمثال القرآن وعددها )  3
 (. 2007صلة بتفسري القرآن ومتعّلقاته وعددها )  ـ أكثر الفنون عددا من اجملهوالت ما له 4
 (. 151.11عدد الفنون = )  ÷ـ متوّسط جمهوالت الفنون = العدد الكّلي  5
 ـ أقدم املخطوطات اجملهولة من جهة الّتاريخ ما كان له صلة بفّنني: 6
املائدة إىل سورة  ري ضمت تفسري سورةاألّول: تفسري القرآن ومتعّلقاته، واملخطوطة اجملهولة قطعة كبرية من الّتفس  

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

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

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

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

                                                           

كما ((  خملوق ولي  من اهلل شيء ،كالم اهلل وهو منه  )): رآن فقالوامسعت خايل مالك بن أن  ومجاعة العلماء باملدينة فذكروا الق: وي أقال 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 

، لي  مبخلوق  اىل باحلقيقةه كالم اهلل تعوأيقنوا أنّ ا، ه املؤمنون على ذلك حقّ ق، وصدّ ة قوال، وأنزله اهلل على رسوله وحيابال كيفيّ  أمنه بد ،القرآن كالم اهلل وإنّ 
 .(( ةككالم الربيّ 

 ( بأمريكا، ورصيدها من املخطوطات مصّور يف مكتبة امللك فهد الوطنّية مبدينة الّرياض. 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
 يكون من ضمنها كتاب يعّده الباحثون اآلن يف عداد املفقود من تراثنا الّتليد، وكفى هبذا إضافة جاّدة للمعرفة.

 محرّكات البحث الّشرعّيةو  لمحة تعريفّية عن المخطوطات المجهولة :ابعرّ المبحث ال
 كّل كتاب مكتوب بخّط اليد لم يعرف عنوانه أو مؤّلفه أو كالهما.  :المخطوط المجهولـ  1

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

وهلذا أسباب عديدة أمّهها: ضياع صفحة العنوان اليت يثبت فيها  :ج ـ مل يعرف عنوانه أو مؤّلفه أو كالمها   
، وحنو ذلك ((يته ... ومسّ  ))بالعنوان عادًة إثر مجلة:  عادًة اسم املخطوط ومؤلّفه، أو ضياع مقّدمته اليت حتتفظ هنايتها

 من أسباب جيمعها خفاء الّدالئل واإلشارات اليت هتدي إىل صاحب الكتاب.
ة: مواقع في الّشبكة العنكبوتّية أو أقراص مدمجة أو صلبة ذات سعة كبيرة، حرّكات البحث الّشرعيّ مـ  2

 في ًة البحث فيها بواسطة إدخال كلمة أو نّص، معطيًة نتائج قّيمةً تحتفظ بكّم هائل من الكتب الّشرعّية متيح
 ظرف زمنّي قياسي.  

 مثل موقع املكتبة الّشاملة.مواقع في الّشبكة العنكبوتّية: أ ـ    
 مثل قرص الّشعر العريب.أقراص مدمجة: ب ـ    
 : مثل قرص اجلامع الكبري.أقراص صلبةج ـ    
ألّن الكلمة أو الّنّص املراد استخراجهما من نصوص الكتب يتحّرك الكّتونيا يف  د ـ ووصفت بالمحرّكات:   

 ثناياها 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 بالّشرعّية:   

أخرى، خاّصة مع إمكانّية إضافة الباحثني يف هذا اجملال ما يرغبون يف إضافته إىل هذه احملرّكات، ممّا كان  كتب يف فنون
 . ((املكتبة الّشاملة))له أكرب األثر يف توّسع احملتوى كمًّا وفنًّا كما هو واضح على وجه خاّص مع 
هما عن ة املؤّلف أو العنوان، سعيا إىل كشفواضح بعد هذه الّلمحة أّن حبثنا منصّب على كتب أو رسائل جمهول

 أيت توضيحها.يطريق إدخال كلمات أو نصوص من تلك اجملاهيل يف هذه احملرّكات البحثّية الّسريعة وفق ضوابط معّينة 
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 لمحة عن الكتب المجهولة عند القدماء :خامسالمبحث ال
ر يعرف مؤلّفوها أو عناوينها، وقد عقد الكتيب املشهو  مل خيل عصر يف تارخينا اإلسالمي من خمطوطات جمهولة مل

 الفّن الثّالث: يف الكتب املصّنفة يف ))هلذا املوضوع عنوانا مسّاه:  (6)((الفهرست  ))هـ يف كتابه 438ت  (5)بالّندمي
 ، وسرد حتته عددا من اجملاهيل مثل:(( ال يعرف مصّنفوها وال مؤلّفوهامعاٍن شّّت 
 .((بطّالني: ال يعرف من صّنفها أحاديث ال ))ـ  1
وادر أيب كتاب ن  ،كتاب نوادر جحا  :فهاف يف نوادرهم الكتب ال يعلم من ألّ لني ألّ مساء قوم من املغفّ أ ))ـ  2
 .((...  تاب نوادر سورة األعرايبر، كبن أمحاكتاب نوادر ،  ضمضم

 ويف ثنايا الكتاب إشارات متفّرقة إىل جماهيل عّدة مثل قوله:
 ْسَأُل َعْنهُ َمْجُهوٌل يُ كتاب اإليضاح عن أحكام القرآن   )) باب الكتب املؤلّفة يف أحكام القرآن الكرمي: ـ يف 1

))(7). 
 ففيه إشارة واضحة الهتمامهم بالكشف عن مؤّلف هذا الكتاب اجملهول، والّندمي ((َمْجُهوٌل ُيْسَأُل َعْنهُ ))وتأمل قوله: 

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

 .(8)(( مجهولكتاب البـ ْيط ر ة للحصييب   ))ـ يف باب الكتب املؤلّفة يف البيطرة:  2

 .(9)(( مجهولكتاب الِعْطر   ))اب الكتب املؤلّفة يف العطر: ـ يف ب 3
 هـ:748والّّتاجم مثل مؤرّخ اإلسالم الّذهيب ت وجرى على هذا السَّن ن عدد من العلماء املهتّمني بالّتواريخ 

                                                           

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

 .435الفهرست ص ( 6)
 .41ـ  40املصدر الّسابق ص ( 7)
 .537املصدر الّسابق ص ( 8)
 .440املصدر الّسابق ص ( 9)
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وهو  السنن ن يفكنت  قد وقفت  على تأليف كبري   ))أ ـ ففي ترمجته أليب زرعة أمحد بن احلسني بن علّي الرّازي قال:  

 .(10)(( فقيل: إنّه من تصنيفهفيه أحاديث غريبة  ناقص
 مخروما أظّنه لهن رأيت  تصنيفا يف الّسن ))ب ـ ويف ترمجة أيب العّباس أمحد بن نصر بن حمّمد الّنصييب املصري قال: 

))(11). 
اخلرم  ))تاب، أو ما يصطلح عليه بـ: ففي هذين الّنّصني إشارة إىل أحد أسباب اجلهالة وهو نقصان ورقات من الك

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

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

ّّن حاضرا ش ف  أمساؤهم وجت  لَّى عناوين  كتبهم؛ ليتسجماهيل املخطوطات، وخدمٌة قّيمٌة لّتاث أعالم ِمْن حّقهم أن ت كْ 
 االستفادة  منها كما ف ِعل  ذلك من قبل يف عصرهم.

 لكشف مجاهيل المخطوطات  محرّكات البحث الّشرعّيةضوابط عاّمة في استعمال  :ّسادسالمبحث ال
بأّي إشارة هتدي إىل  وهنا بعمق للظّفرقبل ظهور تقنية احملرّكات البحثّية كان مستكشفوا جماهيل املخطوطات يتصّفح

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

 ث احلديثة، وميكن توضيح ثالثة مسالك هلذه األخرية كما يأيت:البح
 
 

                                                           

 .440ر الّسابق ص املصد( 10)
 .440املصدر الّسابق ص ( 11)
محن بن عبد بد الرّ د بن عبد اهلل بن عحممّ مش  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 )): 2/180الّنهاية يف طبقات القرّاء هـ قال ابن اجلزري يف غاية 749ت  ز الكتيبباملطرّ  املعروفالبغدادي حيم الرّ 

 .(( ه الحسنوبقي إذا ظفر بكتاب مخروم يكمله بخطّ  ، اجتمع عنده ما مل جيتمع عند غريهوأخذ جيمع منها حّّت  ،تاءاكتب القر 
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 المسلك األّول:

إدخال كلمة أو جملة أو نّص مفّرق في خانات البحث وإعطاء أمر بدء البحث؛ فإن ظهر اسم الكتاب الحاوي 
، دّل ذلك على أّن المخطوط قيد الكشف % 100لتلك المدخالت بصورة متطابقة مع المخطوط المجهول 

 هو كتاب مطبوع متداول. 
وال نبال  إذا قلنا إّن هذا املسلك استحوذ على الباحثني فصار أّول شيء يهرعون إليه؛ لتيّسر احملرّكات البحثّية املرفقة 
مع احلواسيب احملمولة والثّابتة من جهة، وإلشباع هنمهم العلمي، واملسابقة لنيل شرف كشف خمطوط جمهول من جهة 

 أخرى.
ألمثلة على ما كشف من جماهيل املخطوطات هبذا املسلك كثرية جّدا يهّمنا هنا بعض ما له صلة بعلوم القرآن إّن ا

 وفنونه.
 :المثال األّول

أ ـ خمطوط يف تفسري سورة البقرة ملؤّلف جمهول حتتفظ بنسخته األصلّية مكتبة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اجلامعّية 
، ((خّط يد، تفسري سورة البقرة، غري كامل  ))[، كتبت على صفحته العنوان:  43رقم: جبامعة أّم القرى حتت ] 

سنة واملخطوط قابع يف املكتبة غري حمظّي بكشف  36هـ، أي قرابة 8/5/1398وتاريخ امتالك املكتبة للمخطوط هو 
 هويّته.

شار شيء يف املصحف من أمساء الّسور واألع ما أ ثِْبت   ))ب ـ اخّتت اعتباطا مجلًة وردت يف املخطوط اجملهول نصنها: 

ه نّص ، فظهر مباشرًة أنّ ((املكتبة الّشاملة  ))، وأدرجتها يف خانة البحث يف قرص (13)((ابتدعه احلّجاج يف زمنه ... 
نري الّسراج امل ))هـ واملسّمى: 977من كتاب املفّسر مش  الّدين حمّمد بن أمحد املصري املشهور باخلطيب الّشربيين ت 

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

                                                           

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

 اهلل تعاىل يف تأليف تفسريه، فانشرح صدره لذلك وشرع فيه بعد أن عاد إىل القاهرة.
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 43 :قمر مكتبة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز الجامعّية من مخطوط  [ الورقة الثّالثة 1 :الّلوحة رقم]  
 الثّاني:المثال 

عود البابطني هول العنوان واملؤّلف، حتتفظ بنسخته األصلّية مكتبة مركز سأ ـ قطعة خمطوطة قدمية من كتاب يف الّتفسري جم
[، قال الدكتور مجال عزون يف وصفها يف الفهرس الذي عمله  25اخلريي للّّتاث والثّقافة مبدينة الرّياض حتت ] رقم: 

عنه، مبتورة  األصل املنقولقطعة نادرة من تفسري للقرآن الكرمي مضبوطة كّلها بالّشكل، مقابلة على  ))للمكتبة: 
الطّرفني، كتبت على ر ّق غزال، خبّط أندلسّي عتيق يرقى تقديرا إىل القرن اخلام  أو الّسادس هجري، يدّل أسلوهبا 
وحمتواها على علم مؤلّفها، وقدمه الرّاسخة يف علوم األدب والّلغة، وهو يذكر يف ثنايا تفسريه إعراب اآليات والقراءات، 

 .(15)((شعار العرب، ويرّجح بني روايات الّتفسري حبجج بّينة تدّل على علّو كعبه يف العلوم ويستشهد بأ
راهيم بن أليب إسحاق إب ((معاين القرآن وإعرابه  ))ب ـ مث اكتشف الحقا أّن هذه القطعة اجملهولة هي جزء من كتاب 

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

                                                           

 .1/514قب  من خمطوطات مركز سعود البابطني اخلريي للّّتاث والّثقافة ( 15)
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 أراد اهلل جّل ثناؤه املبالغة  يف إحراقهم بغري نار وبغري ق ِطراٍن لق ِدر  على ذلك، ولكّنه عّذب مبا يـ ْعِقل  العباد  العذاب  من

، ومل يكن هذا (17)ذكور، فظهر مباشرًة أنّه نّص من كتاب الّزّجاج امل(16)((جهته، وحّذرهم ما يعرفون حقيقته ... 
الكتاب آنذاك متيّسرا يف حمرّكات البحث الّشرعّية، وقد بذل الدكتور الباحث جهدا واسعا يف كشف ماهية املخطوط 
فلم يوفق، مث حكم جبهالة عنوانه ومؤلّفه يف الفهرس هناك، مث تبني له من خالل البحث بواسطة حمركات البحث عنوان 

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

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

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

لت أمساؤهم. نتسخاهتم الّنفيسة وجهـ 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 

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

 .(20)((تناسب مع جاللة هذا السِّْفر العظيم وق ْدرِه حتقيق هذا الكتاب وإخراجه هبذه الّصورة عمل سوقي ال ي
 
 
 

                                                           

 أ. 52الورقة ( 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)

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

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 25 :من مخطوط خزانة البابطين رقم الورقة األخيرة[  2 :الّلوحة رقم] 
 أندلسّية من كتاب معاني القرآن وإعرابه للّزّجاج سخةمن تجزئة ن 31ّثل نهاية الجزء تم

 
 المسلك الثّاني:

ظهر اسم الكتاب لم يكلمة أو جملة أو نّص مفّرق في خانات البحث وإعطاء أمر بدء البحث؛ فإن   إدخال
 إّما:الحاوي لتلك المدخالت دّل ذلك على أّن المخطوط قيد الكشف هو 

 لم يطبع.كتاب أ ـ  
 ب ـ أو كتاب طبع لكن لم يدرج في محّرك البحث.
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حث عن أّي إشارة تهدي إلى المؤّلف أو العنوان، مستعينا فيبذل الجهد في تصّفح المخطوط المجهول، والب

بخبرته، ومحرّكات البحث بإدخال نصوص معّينة لها صلة بشيوخ صاحب الكتاب المجهول ونحو ذلك من 
 إشارات.

 ومثال هذا المسلك:
ميع املكتبة العمريّة من جما 34أ ـ ورقات خمطوطة من كتاب يف تراجم القرّاء ملؤّلف جمهول، موجودة ضمن اجملموع رقم: 

فهرس  ))أ(، ومل يلتفت إليها مفهرسو املكتبة كالّسّواس يف  171ب ـ  170أ +  160ب ـ  159بدمشق الّشام ) 
الظّاهريّة  فهرس خمطوطات دار الكتب ))، ود. عزّة حسن يف ((جماميع املدرسة العمريّة يف دار الكتب الظّاهريّة بدمشق 

اب الفهارس العاّمة للمكتبة الوطنّية الصادرة قبل بضع سنوات، والّسبب أهّنا ورقات قليلة ، وال أصح((ـ علوم القرآن 
جمهولة مفرّقة وقعت بني كتب معروفة، وقد كتبت خبّط أندلسي متقن يرقى تقديرا إىل القرن الّسادس اهلجري، ولتّتضح 

 الّصورة عن حقيقة هذا الكتاب نورد منه هاتني الّّتمجتني:
نى أبا مصريٌّ يُك، محّمد بن جعفر بن حمدان بن خاقانخلف بن إبراهيم بن  ))ال صاحب الكتاب: األولى: ق

 ،وأمحد بن حمّمد بن أيب الّرجاء ،أخذ القراءة ع ْرضًا عن مجاعٍة من مشيخة املصرّيني منهم أمحد بن أسامة، القاسم
 د اهلل املعافري وغريهم.وحمّمد بن عب ،وأبو سلمة احلمزاوي ،وحمّمد بن عبد اهلل األمناطي

  فقه.ث والالّرواية، صادق  الّلهجة، كتب شيئاً كثرياً من احلدي مشهوراً بالفضل والّنسك، واسع   ،كان ضابطاً متقناً جمّوداً 
 .كتبنا عنه من ذلك كثريا

 مسعت ه يقول: كتبت  العلم  ثالثني سنًة.
  ومسعت ه ينشد:

 ل  ما حييـت  مـا أؤمّ  ولوال      أموت  إذا ذكرت ك مثّ أحيـا
 فكم أحيا عليك وكم أموت         وت  شوقاً وأحيا تيها وأم

مسعت  خلف بن إبراهيم يقول: قلت  أليب إسحاق حمّمد بن القاسم بن شعبان: كيف أقول: حّدثنا أو أخربنا؟ قال: 
.  ق ْل كيف شئت 
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 .(21)(( اهلل مبصر سنة اثنتني وأربع مائةوتويّف شيخ نا أبو القاسم رمحه 
ح يُْكَنى لْ ن هشام البّزار من أهل َفِم الص  خلف ب: ِذْكُر من اسُمه خلف بن هشام ))الثّانية: قال صاحب الكتاب: 

اق وروى احلروف  عن إسحأخذ القراءة ع ْرضًا عن س ل ْيم بن عيسى وعن يعقوب بن خليفة األعشى، ، أبا محّمد
 بعض  أصحابنا حروفاً ومل يقرأ عليه القرآن، مسعت   ل، ومسع من الكسائيع بيد بن ع قيوعن حيىي بن آدم وعن يب، املسيّ 

 يقول: إنّه قصده للقراءة فلّما جل  إليه مسعه يقول: قال يل الّسلطان، وقلت  للّسلطان، فّتكه ومل يقرأ عليه.
ل ٌف من مالك بن أن   كثريٌة.  ومن غريهم مجاعةٌ  ،ومن شريك ،ومن محّاد بن زيد ،ومن أيب عوانة ،مسع خ 

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

 ومجاعٌة. ،اثيوأمحد بن حمّمد الرب  ،بيديوالفضل بن أمحد الزّ  ،وأمحد بن إبراهيم ورّاقه ،وحمّمد بن خملد األنصاريّ  ،حرب
حّدثنا عبد الّرمحن بن عثمان، قال: أخربنا قاسم بن أصب ، قال: أخربنا أمحد بن زهري قال: خ ل ف بن هشام أبو حمّمد 

 البزّار املقرىء.
مبذهب ذ هشام يأخملقرىء قال: كان خلف بن ا نا حمّمد بن عبد اهلل األصبهاينأخربنا ابن  خاقان إجازًة، قال: أخرب 

ْرفاً.محزة إالّ أنّه خالفه يف م  ئٍة وعشرين ح 
حّدثنا عبد الّرمحن بن عثمان، قال: أخربنا قاسم، قال: أخربنا ابن أيب خيثمة قال: مات خ ل ف  بن هشام سنة تسع 

 وعشرين ومائتني.

ادى اآلخ  .(22)(( رة، وكان خمتفياً أيّام اجلهمّيةقال موسى بن هارون: مات يف مج 
 
 
 
 

                                                           

 أ. 160ب ـ  159، ق  34جمموع العمريّة رقم : ( 21)
 أ. 171ب ـ  170، ق  34جمموع العمريّة رقم : ( 22)



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

 
 58 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 3 :انظر الّلوحة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [ نموذج من الورقات المجهولة المحفوظة بمجاميع 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 

 اء وهي ثالثة:األقدمني يف تراجم القرّ 

 هـ.748للمؤرّخ املقرىء مش  الّدين الّذهيب ت  (23)أ ـ معرفة القرّاء الكبار على الطّبقات واألعصار

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

                                                           

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

فقرأها على أيب عبد اهلل هـ ـ 768ـ أي يف سنة مثان  حجّ  )): 9/256هـ قال الّسخاوي يف الّضوء الاّلمع 785 حمّمد بن صاحل بن إمساعيل املدين ت عبد اهلل
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 

 .(( بالمدينة الشريفة بين الروضة والمنبرئة م ني وسبعمثان ستّ 
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اءهتم يف سائر األقطار أئّمة اخلمسة األمصار الذين انتشرت قر  (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 باألسانيد العالية، وحيبك الّّتمجة بأسلوب جزل للغاية، 

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

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

. واآلن وقد (27)غري مرتاب 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 للرّيبة.

قرات متفرّقة فخلف بن إبراهيم بن حمّمد لّتمجة احلاوي أ ـ أدخل الدكتور الباحث ـ على سبيل املثال ـ من الّنّص األّول 
يئاً كثرياً الّرواية، صادق  الّلهجة، كتب ش مشهوراً بالفضل والّنسك، واسع   ،كان ضابطاً متقناً جمّوداً   ))من هذه اجلملة: 
 اخلانة الثّانية، يف ((الّداين  ))يف اخلانة األوىل للبحث، وأدخل كلمة  (( كتبنا عنه من ذلك كثريا  فقه.من احلديث وال

ثالثة كتب فقط: تاريخ اإلسالم ومعرفة القرّاء للّذهيب، وغاية الّنهاية البن اجلزري،  ((الشاملة  ))واختار من برنامج 
 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 أيّام دراسته فيها.( 26)
فقود، صدرا عن دار الوفاء ملأفرد الدّكتور عبد اهلادي محيتنو املغريب للّداين كتابني أحدمها يف معجم شيوخه، والثّاين يف معجم مؤلّفاته وبيان املوجود منها وا( 27)

 هـ.1421باملغرب عام 
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 :الجدول األّول

خانات 
 البحث

الّنّص أو الكلمة يف خانة 
 البحث

 النتيجة

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

هلا. جمودًا مشهورًا بالفضل والن سك، واسع الرواية، 
فعل  ، وكذلك((.... كتبنا عنه الكثريصادق اللهجة

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

 واملقرئني بال خالف.
 

 ضابطا اخلانة الثّانية
 خلف بن إبراهيم بن حمّمد اخلانة الثّالثة

 الجدول الثّاني:
 ، والّشيوخ هم: عنهم يف هذه الورقات اجملهولة كّل شيخ يف خانةأمساء الّشيوخ املروّي  أدخل

 هـ.402لف بن إبراهيم ابن خاقان املصري أبو القاسم ت ـ خ 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
 

خانات 
 البحث

الّنّص أو الكلمة يف خانة 
 البحث

 النتيجة

 لف بن إبراهيمخ اخلانة األوىل
 عبد الّرمحن بن عثمان اخلانة الثّانية
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تاريخ  ))ّص من ترمجة الّداين يف كتابني مها ظهر ن فارس بن أمحد اخلانة الثّالثة

للّذهيب، وسياق  (28)((معرفة القرّاء  ))و(( اإلسالم 
ن طاهر أيب احلس وايات علىقرأ مبصر بالرّ  ))األّول: 
تح فارس وعلى أيب الفب ابن غ ْلب ون، يّ الطّ بن أيب 

ل ف أيب القاسم خ  ش على ، وقرأ لور الّضرير أمحدبن 
بعة لسّ ا ، ومسع كتابيقان املصر بن إبراهيم بن خا

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

ي الزّاهد القشري ن بن عثمان محعبد الرّ ، و الع بـْق سي

))(29). 
 
حمّرك البحث بضربة واحدة كشف ثالثة من أمساء شيوخه املقرئني روى عنهم صاحب الورقات اجملهولة الذي  لقد سّهل

 ظهر أنّه أبو عمرو الّداين ولي  أحد سواه.
كثريًة وردْت يف هذه الورقات معزّوًة بنّصها إىل كتاب  للّداين،  ((قرئني طبقات القرّاء وامل ))ويزيد األمر تأكيدا أّن مجال ً

قرىٌء م ))ونوّضح ذلك مبثال واحد من ترمجة خلف بن هشام املتقّدمة يف الورقات اجملهولة من خالل هذا الّنّص: 
 ، واختار أربع كلمات يف أربع خانات حبث:(( ورواية احلديث، ثقٌة مأمونٌ  ،مشهوٌر بالقراءة ،متصّدرٌ 

 
 
 
 
 

                                                           

 .1/407معرفة القرّاء الكبار ( 28)
 .9/659تاريخ اإلسالم ( 29)
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 الجدول الثّالث:

خانات 
 البحث

الكلمة يف خانة  الّنّص أو
 البحث

 النتيجة

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

 ،ةصاحب سنّ  ،ثقةشاطي: هو د الرّ وقال أبو حممّ 
 يناالدّ إمام يف القراءة. وكذا قاله أبو عمرو  ،مأمون

 .(30)(( تبقاالطّ 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 اهلل إىل كشفه
 ين، فاحلمد هلل على توفيقه.حلافظ األندل  ومقرئها أيب عمرو الّدا ((طبقات القرّاء واملقرئني  ))هو 

 الّشبكة العنكبوتّية :المسلك الثّالث
تبقَّى مصدرا عظيما يساعد على كشف الكثري من جماهيل املخطوطات نظرا لضخامة نصوص الكتب الّّتاثّية املتنّوعة 

ملختّصون. واألمثلة على  ، وله نظائر يعرفها ا(( google ))والبحوث املنشورة املتيّسرة، ومن أشهر احملرّكات العاملّية 
 كشف جماهيل املخطوطات باستعمال هذا احملّرك العمالق كثرية أكتفي هنا مبثالني:

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

                                                           

هـ كانت له مكتبة حافلة باملخطوطات، ومن 762. وهذا الكتاب مّتع باملصادر الّنفيسة، ومؤلّفه م غ ْلطاْي  املتوّّف عام 4/208 إكمال هتذيب الكمال( 30)
 مطبوع متداول. ((اإلشارة إىل سرية املصطفى وتاريخ من بعده من اخللفا  ))مسّاه:  آثاره كتاب يف سرية من تشّرفت به طيبة الطّيبة 

 لى ما يعضد هذا الكشف كثرية لي  هذا جمال استقصائها. القرائن ع( 31)
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إىل ذكر  (32)ارحّن بعض اإلخوان ، أّوله بعد البسملة: أّما بعد فإملؤّلف مل يذكرالقرآن: تلخيص البيان يف جمازات  ))
خرج باملسلمني يطلب عري قريش املقبلة   : وذلك أّن الّنيبّ ما يشتمل عليه القرآن من عجائب االستعارات، وآخره

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

ما يشتمل عليه  ))وإدخال مجلة وردت يف املخطوط اجملهول وهي:  (( google ))ب ـ باستعمال حمّرك البحث 

، وأفادت أنّه نّص (34)((ثانية  0.14 ))، ظهرت الّنتيجة يف ظرف زميّن قياسي ((القرآن من عجائب االستعارات 
ّي أليب احلسن حمّمد بن احلسني البغدادي املشهور بالّشريف الّرض ((القرآن تلخيص البيان يف جمازات  ))من كتاب 

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

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

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

، ظهرت ((احلذف يف الّرمحن والّصراط  ))وإدخال صدر البيت األّول:  (( google ))ب ـ باستعمال حمّرك البحث 

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

                                                           

 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 باملدينة املنّورة رقم: ( 33)

 لت حفظه اهلل تعاىل.سعيد متا
 (.//: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  1233امللك عبد العزيز باملدينة املنّورة رقم: فهرس خمطوطات الّتفسري والّتجويد والقراءات وعلوم القرآن يف مكتبة ( 36)

 سعيد متالت حفظه اهلل 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 بتون  يف جمموع، 

 .  ((هـ ... 1120وقد فرغ من نظمه كما ذكر يف آخره سنة 
 مهّمة مراعاة أمور المبحث الثّامن: 

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

 أوجه متعددة، وعبارات خمتلفة يفوضرورة مراجعة أكثر من حمّرك، وعدم االكتفاء بواحد دون ما سواه، واستعمال 
 البحث، حّت يصل إىل درجة االطمئنان لنتيجة حبثه. وإمّنا كان الّتسرّع يف هذا الباب غري حمّبذ ملا فيه من تضييع الفرصة
إلسداء خدمة جليلة ملؤّلف مات وكتاب اندثر، فرّب تأّن واستقصاء يف البحث يكون وسيلة إلحياء ذكر علم مضى 

 رون، وإتاحة االستفادة من كتاب يعتربه املختّصون يف عداد املفقود من الّّتاث.على وفاته ق
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.
 ة الكلمة أو اجلملة املدخلة يف خانات البحث برسم إمالئي حديث.ـ كتاب 3
 ـ انتقاء أحسن طبعة مدرجة يف حمرّكات البحث. 4
 ـ تنويع طريقة البحث بالنّص املطابق، أو الكلمات املتفّرقة؛ للحصول على أكرب عدد ممكن من الّنتائج. 5
ان وتعّذر كتٌب إىل أمثاهلا ضمن جماميع، مثّ بّتت صفحة العنو   ـ االنتباه لورقات املخطوط اجملهول كاملًة فكم ض مَّتْ  6

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

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

ـ ضرورة االلتفات ـ من حني آلخر ـ إىل الطّريقة القدمية يف كشف اجملاهيل من أجل تنمية ملكة البحث من خالل  8
 حها وقراءة نصوصها.تصفّ 
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 خاتمة فيها نتائج البحث وعدد من الّتوصيات المهّمة :ّتاسعالمبحث ال

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

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

 باملخطوط اجملهول املكتشف أنّه: 
 أ ـ نسخة أخرى من كتاب سبق نشره.   
 ب ـ أو نسخة أخرى من كتاب  له نسخ خطّية متوّفرة ومل يسبق نشره.   
 عتربه املختّصون يف عداد املفقود. ج ـ أو نسخة فريدة من كتاب ي   

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

 أكرب عدد ممكن من املختّصني يف هذا اجملال؛ لتحديد هويّات تلك اجملاهيل مؤلّفني وعناوين.
 كما يوصي البحث بما يأتي:

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

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

 لذلك. كافّة الّدول وفق ضوابط معّينة تضعها اجلامعة
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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.
وإعادة كتابة  ،ـ جتريد فهارس خمطوطات علوم القرآن الستخراج ما حّدد يف وصفها بداية املخطوطات وهناياهتا 8

 .(( word ))ذلك على صورة نصوص 
ـ تعيني جلنة خمتّصة يتكّفل أفرادها بإدخال أكرب عدد ممكن من نصوص خمطوطات جمهولة يف علوم القرآن ممّا  8

ال أثر له يف حمرّكات البحث، حّّت تتكّون قاعدة نصوص ذات نطاق واسع ميكن توظيفها يف جمال كشف اجملاهيل، 
 تقدير يتّم إدخال بدايات املخطوطات اجملهولة وهناياهتا.وعلى أقّل 
ـ الّدعوة إىل إقامة مؤمتر دويل عن دور الّتقنّيات احلديثة يف كشف املزّور من املخطوطات عاّمة وخمطوطات  9

 علوم القرآن على وجه اخلصوص. 
 الفكرة اليت دعا إليها بعض ـ الّدعوة إىل إقامة مؤمتر دويل آخر عن احلاسوب وكتب الّّتاث، ومساندة 10

 ممّا له صلة مبجاهيل املخطوطات من ناحية: (38)الباحثني
 .اخ املعروفنيسّ عدد من خطوط العلماء والنّ  حصر أكربأ ـ       
 .وربطه باسم صاحبه ف على اخلطّ عرّ تّ إعداد برجمة للب ـ    
يباجة، واخلامتة، إذ رة، مثل: الدّ ات متكرّ احلروف، وتكون فيه كلم مراعاة إدخال مناذج منه حتوي مجيعج ـ    

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

وط،  تقدير عمر املخطة يفيعطي نتائج مهمّ لة يف ذلك، الدقّ ي حترّ و  طإدخال أكرب عدد من مناذج اخلطو هـ ـ    
 .وبيان ناسخه
ـ اقّتاح ماّدة جديدة نظريّة تطبيقّية تدّرس يف ختّصص الّدراسات العليا يف علوم القرآن يف اجلامعات ذات  11

 صلة بكشف جماهيل املخطوطات.
                                                           

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

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

 هـ، ببريوت.1425حزم، ط األوىل، 
ّرواة وأصول القراءات وع ْقِد الّديانات بالّتجويد والتالوات: أليب عمرو عثمان على أمساء القرّاء والـ األرجوزة املنّبهة  2

 هـ، الرّياض.1420هـ، حّققه وعّلق عليه: حمّمد بن جمقان اجلزائري، دار املغين، ط األوىل، 444بن سعيد الّداين ت 
 ت حلنفيا ي بن قليج بن عبد اهلللعالء الّدين مغلطا: ـ اإلشارة إىل سرية املصطفى وتاريخ من بعده من اخللفا 3

 هـ، بريوت. 1416حتقيق: حمّمد نظام الّدين الفتيح، الّدار الّشامية، ط األوىل،  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 احلنفي لعالء الّدين مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل: لكمال يف أمساء الّرجالهتذيب اإكمال ـ  5

، ، ط األوىلكتبة نزار مصطفى البازوتوزيع: م، اشر: الفاروق احلديثة للطّباعةعادل بن حمّمد وأسامة بن إبراهيم، النّ 
 هـ، القاهرة.1422

: حتقيق ،هـ 748ت  الّذهيب عبد اهلل حمّمد بن أمحد شم  الّدين أيب: لمإلسالم ووفيات املشاهري واألعالتاريخ ا ـ 6
 م، بريوت.2003، ط األوىل، بّشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي

هـ، 406ـ تلخيص البيان يف جمازات القرآن: أليب احلسن حمّمد بن احلسني البغدادي املشهور بالّشريف الّرضّي ت  7
  بريوت. م،1984مكتبة احلياة، ط األوىل، حممود مقّلد، من منشورات دار قيق وتقدمي: د. علي حت
 (.http://sh.rewayat2.com/tafasir/Webـ تنبيهات مهّمة وضروريّة أليب إبراهيم حسانني ) 8
اخلطيب ن أمحد حمّمد باخلبري: لشم  الّدين م ربّنا احلكيم يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كال ـ الّسراج املنري 9

 بريوت.ط األوىل، دار الكتب العلمّية، حتقيق: إبراهيم مش  الّدين، ، هـ977املصري ت  الّشربيين
د. أمحد  :هـ، حتقيق418 ت لكائيأليب القاسم هبة اهلل بن احلسن الالّ : ة واجلماعةنّ شرح أصول اعتقاد أهل السّ ـ  10
 ياض.هـ، الرّ 1411انية، عد محدان، دار طيبة، ط الثّ س

http://sh.rewayat2.com/tafasir/Web
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هـ، منشورات دار مكتبة  902 ت أليب اخلري حمّمد بن عبد الّرمحن الّسخاويّ : وء الاّلمع ألهل القرن الّتاسعالضّ ـ  11

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

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

ر، دار هـ، عين بنشره ج. برجسّتاس 833 ت يب اخلري حمّمد بن حمّمد اجلزريأل: قرّاءغاية الّنهاية يف طبقات الـ  13
 ، بريوت.هـ 1402ط الثّالثة، ة، الكتب العلميّ 

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

: إعداددينة املنّورة، بامل لك عبد العزيزـ فهرس خمطوطات الّتفسري والّتجويد والقراءات وعلوم القرآن يف مكتبة امل 15
هـ، 1429عّمار بن سعيد متالت، من منشورات وزارة الّشؤون اإلسالمّية واألوقاف والّدعوة واإلرشاد، ط األوىل، 

 الرّياض.
ارات : إعداد: كاتبه د. مجال عّزون، من إصدـ قب  من خمطوطات مركز سعود البابطني اخلريي للّّتاث والثّقافة 16

  م، الرّياض.2010وىل، املركز، ط األ
، دار املعرفة، ط ، جتددهـ، حتقيق: رضا  380 البغدادي ت أليب الفرج حمّمد بن إسحاق الّندمي: ـ الفهرست 17

  هـ، بريوت.1398األوىل، 
هـ، طبع جمل  دائرة املعارف النظامية 852 املصري الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين : أليبلسان امليزانـ  18
 هـ.1329ر آباد، اهلند، ط األوىل، حبيد
هـ، حتقيق: د. عبد 311: أليب إسحاق إبراهيم بن الّسرّي البغدادي املشهور بالّزّجاج ت ـ معاين القرآن وإعرابه 19

 هـ، بريوت.1408اجلليل عبده شليب، مكتبة عامل الكتب، ط األوىل، 
 :حتقيق ،هـ 748 ت الّذهيب عبد اهلل حمّمد بن أمحد ين أيبشم  الدّ على الطّبقات واألعصار: ل ـ معرفة القرّاء الكبار

 هـ، تركيا.1416ركز البحوث اإلسالمّية بإستانبول، ط األوىل، د. طّيار آليت قوالج، م
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