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إىل نوعني: املخطوط واملطبـو.  وسـنتناول ه اـاا الباـك الكتـط املخطوطـة   ينقسم الكتاب
ونســخ   املخطوطــات الــت ســنتناوعا اــع عبــارة عــن الكتــط املخطوطــة الــت  ل ــ  وإن اــا 

الثقافـة اسسـيمية  ونكـن  ن يكـون م ـن و اـا  الكتـط مسـلنني  و مسـيايني  ضـنن إطـار
وثنيـني  وكـالمي نكـن  ن ينتنـع اـملصن امل ـن ون إىل اعـنس العـرك  و ال كـع  و   و يهـودا   و

 و الرببري  و اعندي  و ال ـي   و اوورك  ولكـن املهـم  ن نكـون اـا  املخطوطـات  ال ارسع
صـــن    ســـط التقاليـــد املتبعـــة للتـــنليف اسســـيمع وضـــنن إطـــار الثقافـــة اسســـيمية   قـــد

ب  ة عامة او  ثر مكتوب ه موضو. معـني وتـ  عنـوان معـني ومـن قبـ  شـخ   والكتاب
إخـرا  الكتــاب  سـط قواعـد التــنليفب كنـا بـط  ن يتضــنن املقدمـة والقســم  معـني  وبـط
متة  ومـ  اـااب فـبن بعـك الكتـط ص عتـوي علـ  كـ  يتكون من اوبواب مث اخلا الرئيس الاي

  العناصر اا 
عظــيم ب ضــ   إن اودب اسســيمع املكتــوب الــاي بــد  مــ  اسســي  تــول إىل  دب مكتــوب

ه التقاليـد  جهـود العلنـان املسـلنني الـت اسـتنرت طـوال قـرون عديـدة  يعتـرب الكتـاب مقدسـا  
العــاب ب ضــ   الــر م مــن انتشــار الكتــط ه اسســيمية ويســتوجط التقــدير واص ــ ا   وعلــ 

ملاوتـا  ه اـاا امليـدان   احلضارة اسسيميةب فـبن احلضـارة البربيـة الع ـرية قـد  تهـرت نقـدما  
 ســـلوب التـــنليف إىل اونـــوا.  وينقســـم الكتـــاب ه احلضـــارة اسســـيمية الكيســـي ة مـــن  يـــك

 :التالية
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  ابل ـورة الـت ركرااـا  عـي   وإرا   ي شـخ ــ املـ : اـو الكتـاب الـاي يمللـف مـن قبـ  1
ونكن  ن يتكـون الكتـاب مـن »  الكتاب«اسم  كان ااا الكتاب ه  جم كبريب يطلق عليه

»  الرسـالة«را  جم صبري يطلـق عليـه اسـم  جملد وا د ومن عدة جملدات  وإرا كان الكانط
لرســـالة إىل  جـــم الكتـــطب مثـــ   ا ومـــ  اـــااب يوجـــد بعـــك الرســـائ  الـــت ن ـــ  ه  جنهـــا
كـان يتضـنن موضـوعا  ضـيقا  يطلـق  القشريية  الت اع خري دلي  عل  صاة ااا القـول  وإرا

ب فيكــون »ال وائــد« و » املســائ «  مــا إرا كــان يتكــون مــن جمنوعــة مــن»  املقالــة«عليــه اســم 
 .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي ه  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 

للقـرنن الكـر ب  الاي يكتط لتوضيح امل   وإرا كان الشـرح نوضـياا   ـ الشرح: او الكتاب 2
ه » الشــرح«بــدص  مــن » الت ســري«ونشــااد   يــاا  اســتخدا  كلنــة  .»الت ســري« خــا اســم 

 . يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   نوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيح بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــك الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــط

 

نوضـياا  لـبعك  ــ احلاشـية  و التعليقـات: يطلـق اـاا امل ـطلح علـ  الكتـاب الـاي يتضـنن 3
الكتــاب الــاي  خــا  كــناملســائ  املوجــودة ه الشــرح  واــاا يعــ   نــه شــرح الشــرح  وإرا ب ي

 كم الكتاب  ونشـااد  نوضياا  لكتاب ماب وإمنا او م ب فبنه يدخ  ه» التعليقات«اسم 
شــــرح «ه  كــــم  لتوضـــيح مســــنلة معينـــة مــــن كتــــابب ينببـــع  ن نــــدخلها» فوائــــد«  يـــاا  

 .»احلاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

 

بعــك املخت ــرات مــن عــدة  ـــ املخت ــر: عبــارة عــن الشــك  املــوجو لكتــاب مــا  ونتكــون 4
 .جملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات

 

كــــان عتاجهــــا ا تنــــ  ه احلضــــارة  لقــــد صــــن   الكتــــط ه كافــــة ا ــــاصت العلنيــــة الــــت
وقـد اخ عـ  بعـك العلـو  مـن قبـ   .اسسيميةب ورلـمي قبـ  تهـور العلـم احلـديك إىل الوجـود

 :التاليـــــــــــــــة املســـــــــــــــلنني  ونكننـــــــــــــــا  ن نقســـــــــــــــم اـــــــــــــــا  العلـــــــــــــــو  إىل اونـــــــــــــــوا.

 

 صــول احلــديكب مــ   اناتب التجويــدب  صــول الت ســريبـــ العلــو  الدينيــة: الت ســريب القــر  1
ال ـــرائكب اآلداب  احلـــديكب اسجـــاشةب الشـــنائ ب العقائـــد والكـــي ب ال قـــهب  صـــول ال قـــهب
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ــــــــةب اخلــــــــوا  ــــــــة الشــــــــرعيةب الواــــــــد والت ــــــــو،ب املــــــــواع ب اوخــــــــي  الديني  .واودعي

 

ــــــــــــــة 2 ــــــــــــــو  اللبــــــــــــــة: اخلــــــــــــــ  وال ــــــــــــــر، والناــــــــــــــو واملعــــــــــــــاجم اللبوي ــــــــــــــ عل  .ـ

 

ــ 3  الشعـــرب نـــقد الشــعر والعــروا ـ القــواه و دب الاضـــرات والبي ــة واملعــاي اودب: ـ

ـــــــــــــــــــــــــة واملي ـــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــال واودب الشـــــــــــــــــــــــــع  واحلكاي  .واسنشـــــــــــــــــــــــــان وضـــــــــــــــــــــــــروب اومث

 

التــاريخ السياســع ـ العســكري والتــاريخ احلضــاري االثقــاها والســري واملبــاشي  :ـــ التــاريخ 4
 لعلـو  والـنظم واو كـا  السـلطانية واملنشـ توال اجم ـ الطبقات واملناقـط ورريـخ ا واونساب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ اود ن  .(واملقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصت ارري

 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعبرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـ اخلريطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5

 

 .اسعيـــات واملنطـــق واعـــدل والسياســـة واوخـــي  ونداب الباـــك واملنـــاترة :ــــ ال لســـ ة 6

 

ــ 7  الر ضــيات: احلســاب واعــرب واملســا ة واعندســة واوفــق وال لــمي والنجــو  وامليقــات ـ

 .وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق  واملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواشين ـ املكاييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان اعويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوامل

 

 العلـم الرو ـايا والب ـر ت وعلـم او جـار واملعـادن وجـرل اوثقـال وفـن) ــ ال يـو ن: احليـ  8

 .احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

 

ــــــــــ الكينيــــــــــان والســــــــــينيان وقلــــــــــ  اآل ر واحلــــــــــر، اليدويــــــــــة 9  .املختل ــــــــــة ـ

 

ــــــــ الطــــــــط: الطــــــــط العــــــــا  وطــــــــط العيــــــــون واعرا ــــــــة والبيطــــــــرة 10  . والبــــــــا ـ

 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم احليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان والبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 11

 

ـــــــــــــــــــــــم ال ي ـــــــــــــــــــــــة 12 ـــــــــــــــــــــــ عل ـــــــــــــــــــــــات ـ  .والنب
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 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 13

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نعب  .ـ

 

ــــــــــــــ املوســــــــــــــوعات 15  .(والــــــــــــــ اجم وال هــــــــــــــار  االببليو رافيــــــــــــــا ـ

 

 

 

ك  اا  العلو  املاكورة  عي   اـااب ابسضـافة إىل نسـخ  ومن املنكن مشاادة خمطوطات ه
 .و جوائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ة

 

املخطوطــات والعامــ   رب العــاب اسســيمع  كــرب  ضــارة علــ  وجــه اورا مــن  يــك عــدديعتـ
وكتابـة الكتـابب ورخـر  املهـم الـاي سـاعد علـ  رلـميب إضـافة إىل مـا   ونا مـن عنايـة للكتـاب
كتــط كثــرية عــن طريــق  دخــول املطبعــة إىل اوقطــار اسســيمية  ونتيجــة لــالميب فقــد تهــرت

 .التاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اصستنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   واخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن

 

انتشــــار املخطوطــــات  ســــط القــــرونب شــــاادا  ن عــــدد مــــا وصــــلنا مــــن  وإرا نظــــرا إىل
ما قب  القرن اخلامس اعجـري  احلـادي عشـر املـييدي قليـ  جـدا    املخطوطات الت نرج  إىل
ه املخطوطـــات الـــت نرجـــ  إىل منت ـــف القـــرن اخلـــامس اعجـــري   ولكـــن اـــاا العـــدد يـــوداد
 .جمــــــــــعن الســــــــــيجقة إىل مســــــــــرح السياســــــــــة ييديب  ي مــــــــــ احلــــــــــادي عشــــــــــر املــــــــــ

 

اعجـــري  الثالـــك عشـــر املـــييديب ورلـــمي شمـــن  مث يـــوداد اـــاا العـــدد  كثـــر ه القـــرن الســـاب 
واحل  ــيني واملناليــمي واسيلخــانيني  ويســتنر اــاا  اويــوبيني وســيجقة اواضــول واملو ــدين

شــر اعجــري  الســاب  عشــر املــييدي  القــرن احلــادي ع التوايــد ه العهــد العثنــاي  ــ   ايــة
بتنسيس املطاب  ه اوقطار اسسيمية ه القرن الثـاي عشـر  ولكن يبد  ااا العدد ه التناق 

املييدي  مث يستنر ه التناق   ـ   واخـر القـرن العشـرينب  ـني ينـدر  اعجري  الثامن عشر
 .املخطوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات استنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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يومنــا اــاا  ونشــرت  ة املخطوطــات اسســيمية  ــ وقــد قــا  عــدد كبــري مــن البــا ثني بدراســ
وعلـ  الـر م مـن  ن  .مقاصت وفهار  كثـرية ه الشـر  والبـربب كنـا نشـرت خمطوطـات كثـرية
بعـك ا نوعـاتب  العلنـان املسـلنني كـانوا علـ  معرفـة اـنهر ال هرسـةب تيـك  عـدت فهـار 

املسـلنون مـن البـرب   العلنـان فبن ال هرسة ابملعىن العلنع احلديك قد بد ت ابلبرب ونعلنها
ه البلـدان  وقـد نشـرت فهـار  عديـدة للنخطوطـاتب كنـا نشـرت مقـاصت عـن املخطوطـات

املقـاصت وإعـداد  اسسيمية منا الن ف الثاي من القرن التاس  عشرب وما شال   عنـال نشـر
 .ال هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنرة إىل يومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا

 

قافـة ومعرفـة واسـعةب واـاا العنـ  لـيس فهـار  عـا يسـتوجط ث إن وصف املخطوطـات وإعـداد
الـبعك  وقـد نناولنـا ه  تاثنـا السـابقة رريـخ فهـار  املخطوطـات  اينا  وص سطايا  كنا يظنـه
نتـوافر ه امل هـر  واملـنهر املتبـ  ه إعـداد ال هـار   و ريـد  ن  قـول  واخل ائ  الـت بـط  ن

ط جتربـة ومعرفـة ابللبـة والثقافـة وصـف املخطوطـات وإعـداد فهـار  عـا يسـتوج انـا جيبـاش إن
 اللبة و داا  و الثقافة العامة و داا ص نك ع عاا املوضو.  و  ياا  بط معرفة العامةب وإن

 املوضو. الاي يتناوله املخطـوط ورريـخ رلـمي املوضـو. ب ـورة جيـدة وجـ  نوثيـق خمطـوط مـا

ه نظهـــر مـــن نلقـــان ونثبيتـــه بشـــك  جيـــد  ونوجـــد بعـــك املســـائ  ه نعريـــف املخطـــوط ووصـــ 
واملعلومات امل اكنة عند امل هـر   إن إعـداد فهـر  جيـد للنخطـوط عنـ  يسـتوجط  التجربة

 .عنيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة خل يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ـــــــــــة  قســـــــــــا  ـــــــــــة وصـــــــــــف املخطـــــــــــوط  و نعري ـــــــــــه إىل ثيث  :رئيســـــــــــة ننقســـــــــــم عنلي

 

 اســــــــــــــم الكتــــــــــــــاب ورقــــــــــــــم نســــــــــــــجي  النســــــــــــــخة  و قيــــــــــــــداا ه املكتبــــــــــــــة  (1

 

 وية الكتاب مث : عنوان الكتاب وموضوعه ومملل ه و ولـه ونخـر نثبي  العناصر املتعلقة هب (2

ـد ي  و قـ دل   لـه إن وجـد وقيـد الروايـة والشـخ  الـاي روااـا  ورريخ رلي ه والشخ  الـاي   اد
ـــــــت   جريـــــــ   و ب جتـــــــر عنـــــــد اصستنســـــــا     إن وجـــــــد واسضـــــــافات واصخت ـــــــارات ال
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م ـرد  و   خة عبارة عـن جمنـو.  و كتـابنثبي  اخل ائ  املتعلقة ابلنسخة إرا كان  النس (3
واخلارجيــة  كامــ   و قطعــة  و جــون  و جملــدب مث بيــان نــو. الــور  واخلــ  واملقاســات الداخليــة
والقـــرانة  وعـــدد اوســـطرب مث بيـــان قيـــد ال ـــراخ بشـــك  كامـــ ب و خـــريا  نســـجي  قيـــود الســـنا.

 .مطــــوص   ا كــــانواسجــــاشة واملناولــــة والتنلــــمي كنــــا اــــو إرا كــــان مــــوجوا  وبشــــك  مــــوجو إر

 

 :ويوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــد موضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعان متننـــــــــــــــــــــــــــــــــــان لوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــف النســـــــــــــــــــــــــــــــــــخةب و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

الكتـاب مطبوعـا   و  ـري مطبـو.  وإرا كـان مطبوعـا ب وجـط بيـان مكـان الطبـ   ــ بيـان كـون 1
 .واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وررخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

املوجـودة ه اـا  املراجـ   ــ بيـان املراجـ  اخلاصـة ابململلـف والكتـاب واسشـارة إىل املعلومـات 2
إىل النسـخ اوخـرا الـواردة  كـان الكتـاب فهرسـا  م  ـي ب وجبـ  اسشـارة   ـول النسـخة  وإرا

وجــط مراجعــة كتــط التــاريخ  فيــه  وإرا ب نتضــنن املراجــ  معلومــات عــن اململلــف والكتــابب
 .والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجم واوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اخلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 :الـــــــــــــت ركرااـــــــــــــا ه البنـــــــــــــود الثيثـــــــــــــة اووىل واآلن نوضـــــــــــــح  دا  العناصـــــــــــــر

 

املكتبـة: إن  ول عنـ  نقـو  بـه ه ال هرسـة اـو نسـجي  اسـم  لنسـخة هـ اسم املكتبة ورقم ا 1
املكتبـــة  و ي خطـــب ه اـــاا العنـــ  ســـو، ي ســـد اوعنـــال  املكتبـــة ورقـــم النســـخة ه اـــا 

الرقم خطن عند نثبيـ   ي خمطـوطب وخاصـة إرا كـان  اوخرا  ويقو  بعك اوشخا  بكتابة
ن سه اسم ا نـو.ب كتـط اسـم املكتبـة  وإرا  املكتبة او املخطوط ه جمنو. ما  فبرا كان اسم

ا نو.ب فعند رلـمي يكتـط اسـم ا نـو.  وإرا كـان املخطـوط ه  اختلف اسم املكتبة عن اسم
وجبــ  اسشــارة إىل رلــمي  وإرا كانــ  املكتبــة تتــوي علــ  جمــامي   القســم امللاــق اب نــو.ب
 رقـا  الكتـط ه املكتبـة اا نـو.ا إىل اسـم ا نـو. ورقنـه  وإرا كانـ   خمتل ةب وجب  اسشارة

متتاليةب  عطع الرقم  وإرا  عطي   رقا  الكتط  سط مواضـيعهاب كتـط اسـم املوضـو.   رقاما  
 .اسـم ا نـو. مث رقـم الكتـاب  وإرا كـان رقـم املخطـوط مكـررا ب وجبـ  اسشـارة إىل رلـمي بعد

مباشرة   مي بعد اسم املكتبةوإرا كان املخطوط ص عن  رقنا  مسلسي ب وجب  اسشارة إىل رل
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إىل عـدد  وإرا كان عدد املخطوط املسج  ت  رقم ما  كثر من جملـد وا ـدب وجبـ  اسشـارة
كتـااب  وا ـدا ب  ا لـداتب ووصـ   ا لـدات اعتبـارا  مـن ا لـد اوول  وإرا كـان ا لـد يتضـنن

الكتــطب وجــط  وص   نقــدل   وصــف  ملــ  الكتــاب  وص   وإرا كــان ا لــد عبــارة عــن جمنوعــة مــ
املوجـودة فيـه ابلتسلسـ   كنـا بـط  نعريف النسخة نعري ا  عاملا ب مث ع رل ف   و و ص  ا  الكتـط
وكـــالمي إىل الوجــه الـــاي ينتهـــع فيـــه  اسشــارة إىل الوجـــه مـــن الــور  الـــاي يبـــد  ه الكتـــابب

 .ن ســــــــه ويكــــــــون الباــــــــك عــــــــن قيــــــــود  ي كتــــــــاب ضــــــــنن وصــــــــف رلــــــــمي الكتــــــــاب

 

 

 

 تعلقـــــــــــــــــــــــــــــة اـــــــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــ العناصـــــــــــــــــــــــــــــر امل 2

 

بعد نسجي  اسم املكتبة ورقـم الكتـاب نبـد  بتسـجي  عنـوان الكتـاب  فـبرا   :  ـ عنوان الكتاب
الكتـاب موجـودا  ه مقدمتـه  و ه خامتتـه  و ه  ي مكـان نخـر منـهب فننقلـه كنـا  كـان عنـوان
 فننظــر إىل نبيــري  وإرا ب يكــن عنــوان الكتــاب موجــودا  ه اــا  اوقســا  املــاكورةب اــو دون

وإرا  .العنـــوان املوجـــود علـــ  تهـــر  وإىل القيـــود املوجـــودة ه  ولـــه  و ه نخـــر   و ه اوامشـــه
نوثيقـه  وجـدا عنـواا  ه اـا  اوقسـا   و علـ   ـي، الكتـابب فعلينـا  ن ص نسـجله إص بعـد

الوصـول نسـتطي   من مراج   خراب ون ا تنال اخلطب ه القيود املوجودة عليه جائوة  وإرا ب
 يضــا  نثبيــ   إىل عنــوان الكتــاب مــن اــا  الطــر ب وكــان ممللــف الكتــاب معروفــا ب فنســتطي 

اململلـــف العنـــاوين  عنوانـــه عـــن طريـــق ســـرية اململلـــف ومملل انـــه املختل ـــة  وإرا ب يوافـــق ممللل ـــات
ه موضـو. املخطـوط  املوجـودة ه نرتتـهب فعلينـا  ن نقـارن املخطـوط ابمل ـن ات الـت صـن  

إىل عنــوان الكتــابب  برا كــان مــ    ــد امل ــن ات يوافــق مــ  املخطــوطب فبننــا ن ــ ن ســه  فــ
اخل ــو   وإرا كــان  وه   لـط او يــان يكــون التشــابه ه  ول مقدمــة كتـابني كافيــة ه اــاا

وإرا كــان ه املــ   ممللــف الكتــاب معروفــا ب ولكــن  ولــه اقــ ب وجــط إعــادة النظــر ه املــ  
نيمانه  و إىل او دا  اعاريـة  نمللل ف ن سه  و إىل  سانانه  و إىلإشارة إىل م ن ف نخر لل

ــــــاب شمنــــــه  و إىل وتائ ــــــهب فنــــــن املنكــــــن مــــــن اــــــا  اسشــــــارات ــــــوان الكت ــــــ  عن  .نثبي

 

سلســلة الســندب نســتطي  مــن اــا   وإرا كــان لــدينا م ملل ــف مــن كتــط احلــديك والتــاريخ وعنــ 
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إىل نثبيـ  عنـوان اوثـر  ومـن  كـن الوصـولالسلسلة  ن ن ـ  إىل اململلـفب ومـن اسـم اململلـف ن
ن سـهب واـاا ادر جـدا  ويسـتوجط  املنكن   ياا  نثبي  عنـوان الكتـاب مـن  سـلوب الكتـاب

اودك  وإرا ب نســتطي  نثبيــ   معلومــات واســعةب وص نكــن اــاا إص لــدا  صــااب الــاو 
ابوشـكال اآلنيـة:  اسـم الكتـاب  عنوان الكتاب بك  اا  الطـر  الـت ركرااـا  عـي ب نسـج 

وإرا كــان ممللــف الكتــاب جمهــوص ب  ....كتــاب ه   ب رســالة ه   ب مقالــة ه   ب فائــدة ه
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــاي   للــــــــــــــــــف في ــــــــــــــــــومن ال ــــــــــــــــــاب وجــــــــــــــــــط اسشــــــــــــــــــارة إىل ال  .الكت

 

وكـان عنـ  عنـواا  معينـا ب  وإرا كان الكتاب شـر ا   و  اشـية  و خمت ـرا   و نعليقـات  و نرتـة
عليـــه الشـــرح واحلاشـــية  مث ينببـــع بيـــان الكتـــاب الـــاي كتـــطفيجـــط نســـجيله ه البطاقـــة  

جملـد  و جـون  و قطعـة مـن  ثـر  واملخت ـر وال تـة  وإرا ب يكـن الكتـاب خمطوطـا  كـامي ب وإمنـا
ا لـد اوول مـن   ب اعـون اوول مـن   ب  :مـاب فيجـط إضـافة العبـارات التاليـة إىل بدايـة اوثـر

املكان الـاي يبـد  بـه وينتهـع إليـه مـن الكتـاب   لمي إىلجون من   ب قطعة من     ويشار كا
اـو احلـال ه  إرشـاد اوريـط ب فينببـع نوضـيح اـا   وإرا كـان اوثـر مشـهورا  بعنـوان نخـر كنـا
مهنــة اــع  ن بعــك النســخ يــراد إتهاراــا كاملــة عنــد  اخلاصــية  كنــا بــط اصنتبــا  إىل نقطــة

اسضـافات  وص ي هـم رلـمي مـن  ول  إليـه بعـك النسـخب ولكـن نسـتخر  قطعـة منـه  و نضـا،
وبط اسشارة إىل اا  اخلاصـيةب إن وجـدتب عنـد  .نظرةب ولكن يتبني بعد الدراسة والتاقيق

 .بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان خ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ  النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخة

 

نسجي  موضو. الكتاب عند نثبي  عنوانه  وإرا ط لط نقد  حمتو نهب فيعطـ   وينببع كالمي
 .الكـــــــــــــــــــــــــــــــي  عـــــــــــــــــــــــــــــــن املقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة رلـــــــــــــــــــــــــــــــمي عنـــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 و »  مــا بعــد«الكتــط بعــد عبــارة  : يــرد اســم اململلــف ب ــ ة عامــة ه مقدمــةب ـ اســم اململلــف
يرد اسـم اململلـف   يـاا  ه  ايـة الكتـاب  والت ريت بعد احلند وال ية والدعان  كنا» وبعد«

اململلــف  يضــا  ه قيــود ال ــراخ ه بعــك او يــانب    و ه املـ   و ه صــ اة العنــوان  ويــرد اســم
املكتوبــة علـ  بدايــة املخطـوط  و  ايتــه  و اوامشــه  وإرا ب  يــه ه القيـودكنـا نكــن العثـور عل

اـا  اومـاكن الـت ركرااـا  عـي ب فنـن املنكـن نثبيـ  اسـم اململلـف  يوجد اسم اململلف ه ك 
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ورلمي عن طريق عنوان كتابهب إر  ن معرفة عنوان الكتاب نساعد عل   من املراج  وال هار ب
وكــالمي معرفــة اســم اململلــف نســاعد علــ  احل ــول علــ  عنــوان اململلــفب  احل ــول علــ  اســم

مراجعــة كتــط املراجــ  والتــاريخ والــ اجم وال هــار   ونكــون كشــافات  الكتــاب  ووجلــه بــط
املســاعدة ه اــاا املوضــو.  وإرا ب نســتط  نثبيــ  اململلــف هبــا  الطــر   الكتــط مــن العوامــ 
ن ســه الــاي نباــك عــن مملل ــهب إر  الكتــط اململل ــة ه موضــو. الكتــاب  يضـا ب وجــط مراجعــة
ق ـق  نسـتطي  معرفـة اململلـف اقارنـة الكتـاب مـ  الكتـط اوخـرا اململل ـة ه املوضـو. ن سـهب وت 

ا نسهيي  ه ااا املوضو.  فبرا كان  اا  اوقسا  اع ن سـها  بدا ت اا  الكتط ومقدل ماهت 
 سه ومـن اململلـف ن سـه  وعـنخمطوطنيب فهاا ي ادكار عل   ن النسختني  ا من الكتاب ن  ه

 طريـق كتـاب نخـر يـاكر ه مـ  كتـاب مـا نكـن نثبيـ  اسـم اململلـف  يضـا   وه الكتـط الـت

تنــ  سلســلة الســندب نكــن نثبيــ  اســم اململلــف عــن طريــق اــا  السلســلةب ويكــون الشــخ  
 . و اوخـــــــــــــــري ه سلســـــــــــــــلة الســـــــــــــــند ب ـــــــــــــــ ة عامـــــــــــــــة اـــــــــــــــو اململلـــــــــــــــف اوول

 

بكلنــة رليــف  و بكلنــة  خــرا مرادفــة للنعــىن ن ســه   الكتــاب وبــط  ن يبــد  اســم ممللــف
الكلنـات  وينببـع إعطـان اسـم اململلـف كـامي  بقـدر اسمكـان  وإرا   وسـناكر  دا  قائنـة هبـا 

اخـــتي، ه اســـم اململلـــف املوجـــود ه النســـخة وه اصســـم املوجـــود ه  كـــان انـــا  فـــرو   و
هرة للنمللــفب وجــط اسشــارة إىل رلــمي اسشــارة إليــه  وإرا كــان يوجــد اســم شــ املراجــ ب فينببــع
بعــد اســم اململلــف مباشــرة رريــخ وصدنــه ووفانــه  ومــن اوفضــ  كتابــة التــاريخ   يضــا ب مث يــاكر

  يضا  مقاب  التاريخ اعجري  وإن إعطان رريخ الوصدة ليس شرطا  ه كافة او وال  املييدي

لتـنليف   ـد   ة جمهوص  ووجـدا ررخيـا   ما رريخ الوفاةب فهو شرط  ساسع  وإرا كان رريخ الوفا
احليــاة ه رلــمي  كتبــه  و ررخيــا  يتعلــق تيانــهب وجــط اسشــارة إىل  ن اململلــف كــان علــ  قيــد
الــاي عــاه فيــه  التــاريخ  ولكــن إرا ب نكــن اــا  التــواريخ موجــودة كلهــاب وجــط ركــر القــرن

املــ  وصــ اة  كــ  مــناململلــف  وإرا كــان انــا  اخــتي، ه اســم اململلــف وعنــوان الكتــاب ه  
اوول يـ بدــدا   :العنــوانب وجــط اسشــارة إىل رلــمي  يكتــط اســم الشــهرة للنمللــف بعــدة  شــكال

والشــك  الثــاي  ن  .ابســم الشــهرة  وبعــد وضــ  ال اصــلة  و ال ــارشةب يكتــط بقيــة اســم اململلــف
مث يكتــط اســم  يكتــط بعــد اســم اململلــف بعــك الكلنــات مثــ  املشــتهرب الشــهريب املعــرو،ب

تــرب خمتلــف  رة  والشــك  الثالــك اــو  ن يكتــط اســم الشــهرة تــرو، خمتل ــة احلجــم  والشــه
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 .اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

 

قسـم  مـن اـا  الكلنـات ه الوقـ   الكلنـات املسـتخدمة ه معـىن التـنليف كثـرية جـدا   ويبـنيل  
الكلنات  وقد نناولنا اـا  الكلنـات ه  ن سه نو. التنليف  ونوجد فرو  ه املعاي بني اا 

 :الكلنــــــــــــات اــــــــــــع ر  خمطوطــــــــــــات مكتبــــــــــــة كــــــــــــوبرون  واــــــــــــا مقدمــــــــــــة فهــــــــــــ

 

 

 

جبنعـهب اـا ع ـ ا جبنعـهب اـا اعتـىن  للتنليف: رليفب ن نيفب إنشـانب نظـمب إمـينب تـ ب عـ 
 .إنشــــــــــــــــــــــاد جبنعــــــــــــــــــــــهب تريــــــــــــــــــــــرب صــــــــــــــــــــــنعةب  ــــــــــــــــــــــريرب وضــــــــــــــــــــــ ب

 

 .نعليـــــــــــق للشـــــــــــرح واحلاشـــــــــــية والت ســـــــــــري والتعليـــــــــــق: شـــــــــــرحب تشـــــــــــيةب ن ســـــــــــريب

 

جتريـدب هتـايطب  املنتخبات: اخت ارب نلخي ب انتقـانب اسـتثناربللنخت رات واملختارات  و 
 .اقتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابب انتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابب اختيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب اقتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،

 

 .نعريــــــــــــــــــــــــــــــــــط لل تــــــــــــــــــــــــــــــــــات: نقــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب نرتــــــــــــــــــــــــــــــــــةب

 

 

 

كــاآليت:  ل ــهب صــن  هب  كنـا نكــن  ن يســتخد  صــيبة ال عــ  املاضــع للكلنــات الــواردة  عــي 
وصــن هب خرلجــهب شــر هب  هب نشــن ب نظنــهب  نشــد ب  مــي ب تعــهب عــ  جبنعــهب  ــرر ب صــنع

ـــا ب علقـــهب اخت ـــر ب خل ـــهب انتقـــا ب اقتط ـــهب اســـتثنر ب جـــرلد ب اابـــهب اقتضـــبهب  فســـر ب  شل
 .انتخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب اختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ب نقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب نرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب عرلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

ومقدمته: بط إعطان اعنلة اووىل من الكتـاب واعنلـة  و اعنلتـني اللتـني    ـ  ول الكتاب
وإرا وجــدت عبــارة البســنلةب فهــا   ــري داخلــة ه »  بعــد مــا « و » وبعــد«عبــارة  رنيــان بعــد

 الكتـاب  وبـط  ن نكتـط املقدمـة ابخت ـار ه النسـخ الـت تنـ  مـوا  خاصـة  و ه مـ 
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 املخطوطات النادرةب وب  ة خاصة املخطوطات الت ص نعر، نسخها اوخـرا  ويكـون مـن

 ملخطــوط شــر ا   و  اشــيةباوفضــ  إعطــان حمتــو ت اــا  املخطوطــات النــادرةب وإرا كــان ا

 .فيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن امل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ول املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 

ولكــن   لبهــا عتــوي علــ  اــاا القســم  ويقــو   وص نضــم بعــك املخطوطــات قســم املقدمــةب
اململلـــف ه املقدمـــة اوـــه وعنـــوان كتابـــه وموضـــوعه  اململلـــف بتعريـــف كتابـــه ه املقدمـــة ويعطـــع
الكتــاب ورريــخ رلي ــه ومنهجــه وم ــادر   ومــن لــه  و  يــاا  حمتو نــه والشــخ  الــاي قـ ـد 

ه كــ  مقدمــةب ولكــن صبــد لكــ  مقدمــة مــن  ن  الطبيعــع  ن ص نوجــد اــا  العناصــر كلهــا
املقـدمات  سـباب رليـف الكتـاب و  يـة  تتوي علـ  بعـك اـا  العناصـر  كنـا نشـن  بعـك
 .اململلـــــــف علـــــــ  رليـــــــف الكتـــــــاب العلـــــــم الـــــــاي يتناولـــــــه واوشـــــــخا  الـــــــاين شـــــــجعوا

 

املــدخ  ب ــ ة عامــة والقســم الــرئيس  ونتكــون  نتكــون املقدمــة مــن الديباجــة الــت نعتــرب اثابــة
واودعية  وعا  العبارات  شكال طويلة وق رية  ويشـار  الديباجة من عبارة التانيد والت لية

إىل موضــو. الكتــاب بتطبيــق براعــة اصســتهيلب ونشــااد ه  ه اعنلــة اووىل مــن الديباجــة
بي ية كثرية  ونشااد  ت  منار  براعة اصستهيل ه اعنلة اووىل  ات املتنخرة عباراتاململل 

ونبــد  اــا  اعنلــة ابآليــة الكرنــة ينبــار  الــاي جعــ  ه الســنان بروجــا   .مــن شيــر  لــ  بيــمي
 .ال لـمي سـراجا  وقنـرا  منـريا و  وه اـا  اآليـة دصلـة علـ   ن موضـو. الكتـاب اـو وجعـ  فيهـا

 

اعنـ  اووىل منـه   ن  ول املخطوط ونخر  اق ا ب وجـط اسشـارة إىل رلـميب مث يكتـطوإرا كا
 .الســــــوان ويــــــنق  بعــــــك النســــــخ مــــــن  ولــــــه  و مــــــن نخــــــر   و مــــــن  ولــــــه ونخــــــر  علــــــ 

 

  يـاا  ه قسـم مـن  وه بعك او يـان خيـتل  نرنيـط كـراريس  و  ورا  بعـك النسـخ  ويكـون
رلــمي  كنــا بــط نســجي   ق ــة  فيجــط اسشــارة إىلاملقدمــة نق ــا   و نكــون املقدمــة كلهــا ا

مباشــرة  وإرا كــان املخطــوط  عنــوان املقالــة  و البــاب  و ال  ــ  الــاي  يت بعــد اعنــ  اووىل
اووىل ملــ  اململلــف  وكــالمي  املــراد وصــ ه عبــارة عــن   ــد جملــدات الكتــابب فيســج  اعنــ 
ــــجل  املكــــان الــــاي يبــــد  فيــــه ا لــــد مــــن الكتــــاب وكــــالمي  .ملكــــان الــــاي ينتهــــع فيــــها ي سا
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إىل اعنـ  اوخـرية ملـ  اململلـفب  د ـ نخـر الكتـاب: عنـد نسـجي  نخـر الكتـاب بـط اسشـارة
اودعيــة الــت  ضــافها الناســخ  و  يــاا   وكــالمي إىل قيــد ال ــراخ للنمللــف إن وجــد  وص يســج 

اصسـت ادة اململلـف ورريـخ التـنليف  فيجـط  عتوي الكتاب ه نخر  عل  عنوان الكتاب واسـم
نسـجي  اعنـ  اوخـرية املوجـودة ه النسـخة  من رلمي  وه النسخ الت ننق   واخراـاب بـط

واسشارة إىل املكان الاي انته  فيـه النسـخ مـن  (وإعطان عنوان نخر امقالة  و ابب  و ف  
مــاب وإرا كانــ  اعنلــة اوخــرية للنمللــف موجــودة  الكتــاب  وإرا كــان   ــد جملــدات خمطــوط

يليـه موجـودةب فيجـط نسـجي  رلـمي  يضـا   وه مـا يلـع  اعنلـة اووىل ه ا لـد الـايوكـالمي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي  : مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ل

 

 

 

ــــــــــاب مســــــــــلم ـــــــــــ 1 ــــــــــ  كت  "اعــــــــــون الثــــــــــاي مــــــــــن  املســــــــــند املخــــــــــر  عل

 

 .  928اــــــ   316إســـــاا  بـــــن إبـــــراايم املتـــــوه ســـــنة  رليـــــف  ك عوانـــــة يعقـــــوب بـــــن

 

إساا  بن اوشار اصس رايي ب ووا. اومري احلسن بن حمند بن  رواية  ك نعيم عبد امللمي بن
 .بــــــــــــــــن شــــــــــــــــداد بــــــــــــــــن متــــــــــــــــيم احلنــــــــــــــــريي عــــــــــــــــو الــــــــــــــــدين عبــــــــــــــــد العويــــــــــــــــو

 

عبـد  بـن حمنـد البـامنع    قـال  بـو نعـيم  خـربا الشـيخ     بـو الاسـن حمنـد بـن  ـام« ولـه: 
يعقــوب إســاا  بــن إبــراايم اصســ رايي      امللــمي بــن احلســن    اصســ رايي ب قــال  بــو عوانــة

 .»...ب بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اب

 

 .» ...ركــــــــــــر اخلــــــــــــرب املوجــــــــــــط اصن ــــــــــــا  للطاعــــــــــــة ابب«نخــــــــــــر : 

 

 

 

ــــــــــــــــــة ه 2 ــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــرح اعداي  "القــــــــــــــــــرانات الســــــــــــــــــبعة ـ
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 .  1048اــــ   440ســـنة  رليـــف  ك العبـــا   عـــد بـــن عنـــار املعـــرو، ابملهـــداوي واملتـــوى

 

 .عنــــــــــــه روايــــــــــــة ال قيــــــــــــه اوديــــــــــــط  ك حمنــــــــــــد علــــــــــــع بــــــــــــن الوليــــــــــــد املخوومــــــــــــع

 

علـيهم كتـااب  خمت ـرا    ما بعد عد هللا جبني  حمامد  وشكر ب وقد سنل  سائلون    ملع«  وله:
و ـاف  التطويـ  والتكـرار  ه شـرح وجـو  القـرانات واصعـتيل علـ  الـروا ت ببايـة اصخت ـار

كنـــ   ل تـــه وويتـــه  و ن  جعـــ  رلـــمي شـــر ا  للكتـــاب املخت ـــر ه القـــرانات الســـب  الـــاي
 .»فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجبتهم إىل رلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب اعدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

 .»اـــــاا البـــــاب كثـــــرية اخت ـــــرا اـــــاا منهـــــا    كنـــــ  الكتـــــاب واو اديـــــك ه«نخـــــر : 

 

 

 

ــــــــــــــ العناصــــــــــــــر 3 ــــــــــــــة للنســــــــــــــخة ـ  :املتعلقــــــــــــــة ابخل ــــــــــــــائ  املادي

 

اـ  اـو مـن اعلـد  و القنـاه  و املقـوا     ـ خ ـائ  البـي،: بـط نسـجي  نـو. البـي،
البـي،  و عهـد  و سـلوبه إرا  مكـن معرفـة  وكـالمي بـط اسشـارة إىل التـاريخ الـاي صـن  فيـه

ب وإىل »الشــرياشة«االلســانا و» امل قدلاــط« رلــمي  كنــا بــط اسشــارة إىل عناصــر البــي، مثــ 
و ـري رلـميب وإرا » الوخـار، املركبـة«و» الشنسـة«و »التهايط«الوخار، املوجودة عليه مث  

بـط اسشـارة إىل  نـد البـي،  ا و. واملعر ا  كنـا كان البي، الداخلع من اصبرو االور 
 .اخل ــــــــــــــــــــــــــــــــائ   و حم ظتــــــــــــــــــــــــــــــــه إن وجــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

املخطــوطب اــ  اــو مــن  ب ـ خ ــائ  الــور : بــط اسشــارة إىل نوعيــة الــور  املســتخد  ه
إىل لـون الـور  وإىل املكـان  الر ل  و الربدي  و الكا د  و  رياا من اونوا.  كنا بط اسشارة

والســـنرقندي واوابدي  و ال كـــع  و  ر  الببـــداديوالعهـــد اللـــاين يرجـــ  إليهنـــاب مثـــ  الـــو 
إرا كـان املخطـوط عبـارة عـن جمنوعـة  .اوورك  و خـريا ب وجـط نسـجي  عـدد  ورا  املخطـوط
ك  كتـاب  و رسـالةب وكـالمي إىل املكـان  من الكتطب بط اسشارة إىل املكان الاي يبد  فيه
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 .الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي ننتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  و الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ 

 

وخ ائ ـه: بـط اسشـارة إىل نـو. اخلـ  املسـتخد  ه املخطـوط اـ  اـو  ـ   ـ نو. اخل   
التعليـق   و احلجـاشي  و املعقلـع  و املبـرك  و النسـخ  و الرعـاي  و القـق  و التوقيـ   و الثلـك

اــاا اخلــ  جليلــا    و الرقعــة  و الــديواي  و الرقــا.  و الســياقة  وكــالمي بــط اسشــارة إىل كــون
مســنلة اــ  الكتابــة رات  رمــة ادقيقــا اب وإىل لــون احلــرب  كنــا بــط اسشــارة إىلاكبــريا ا  و ق

امل  ك تـط داخـ  إطـار  و كانـ    ركات إعرابية  و صب وا  تن  موا  فنية  و ص  وإرا كان
مث بـــط نســـجي  املقاســـات  .انـــا  بيـــاات ه اعـــوامإلب فيجـــط اسشـــارة إىل رلـــمي  يضـــا  

إعطـــان معلومـــات عـــن  وســـطر ه كـــ  صـــ اةب ابسضـــافة إىلالداخليـــة واخلارجيـــة وعـــدد ا
 .املخطــــــــــــوط املننننــــــــــــات والتــــــــــــاايط والرســــــــــــو  واوشــــــــــــكالب إن وجــــــــــــدت ه

 

 

 

املوجودة ه  اية املخطوطب والت نـ بانيل    د ـ قيد الكتابة  و ال راخ اقولوفو ا: يطلق عل  القيود
الــاي كتبــه قيــد  الكتابــة  و  املخطــوطب وكــالمي الشــخ  املكــان والومــان اللــاين كتــط فيهنــا
  ياا  ه  واخـر اوجـوان الـت يتضـننها الكتـاب  ولكـن ص  النسخ  و ال راخ  ويوجد ااا القيد

ه كـــ  املخطوطـــاتب فن لـــط املخطوطـــات خاليـــة مـــن اـــا   يشـــ ط  ن نوجـــد اـــا  القيـــود
لـة عـد  وجـود القيـد علـ  صـ اة العنـوان  يضـا   وه  ا القيود  ونشـااد ولـو ادرا  وجـود اـاا
نعـرف، القـرن الـاي كتـط فيـه اـاا املخطـوط مـن القيـود  اـاا القيـد علـ  خمطـوط مـاب فنسـتطي 

الور  واخل ب بشك  نقري   وإرا كان التاريخ املوجود ه قيد  اوخرا املوجودة عليه ومن نو.
كتـاب عنر النسخةب فنن التن   ن يكون ااا القيد اـو قيـد رليـف ال ال راخ ص يتناسط م 

من نسخة سابقة  واـاا املوضـو. خيـد. كثـريا  مـن البـا ثني  ومـن املنكـن  ن   و او قيد ال راخ
ال ـراخ معيـارا  لقينـة النسـخة   مـا النسـخة الـت كتبـ   ـ  اململلـفب فتكـون مهنـة  نكـون قيـود

 وبط اسشارة إىل رلمي عند التسجي   وكالمي نعترب النسخ الت كتبها العلنان والنسخ جدا ب

للنخطـوط  املتضننة قيود املقابلة والسنا. والت ايح نسخا  قينة موثوقة  ونوداد القينة ال نيـة
ــــــــــــــــــــــه م ــــــــــــــــــــــور  و مــــــــــــــــــــــااط مشــــــــــــــــــــــهور  .إرا كتبــــــــــــــــــــــه خطــــــــــــــــــــــاط مشــــــــــــــــــــــهور  و شخرف
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النسخ نظهر عل  امل ا ف وعل   ورا  الربدي منا الع ر اوموي  ويوجـد  وقد بد ت قيود
عل   اية م اف شـريف حم ـويف ه متاـف طـوب للنسخ  و الكتابة  و ال راخ   ن  قد  قيد

كنــ  «ه خوينــة اومــاات  وقــد جــان اــاا القيــد علــ  الشــك  اآليت:  44قــاك تــ  رقــم 
نعــاىل و ســن عونــه ـب ورلــمي ادينــة القــريوان مهــداا هللا نعــاىل علــ  يــد  امل ــاف ـ تنــد هللا

تبله خدير بن معاويـة بـن سـلنة اون ـاري لعمـري عقبـة بـن افـ  ال هـري سـنة  عبد  املعت م
 .»و ربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 

ولكـن اـرور الـومن  صـبا   وكان  اا  القيود ه البداية ق رية وفقرية من ا يـة املعلومـاتب
معلومــات عــن الناســخ  و  تتــوي علــ  اودعيــة وعلــ  خ ــائ  النســخة املنقــول منهــا وعلــ 

النسـخة و ـري رلـمي مـن املعلومـات  افة إىل املدرسـة  و اململسسـة الـت كتبـ  فيهـااململلفب ابسض
مرا   رليف الكتاب  وعاا السبطب  املتعلقة تاد  ما  وتتوي   ياا  عل  معلومات نتبني

الثقاهب وتتوي   ياا  عل  معلومات عـن  فبن اا  القيود تن  قينة كبرية من  يك التاريخ
نقو  عن طريق اا  القيـود متابعـة مرا ـ  فـن  له النسخة  ونستطي   ن الشخ  الاي كتب 

العلنـــان واخلطـــاطني  ويتضـــنن بعـــك قيـــود  اخلـــ  ونطـــور  التـــارخيعب ونتعـــر، خطـــوط بعـــك
يضا، ه  اية اا  القيود  يضا  إضافات نتعلق  النسخ قيد ال راخ للنسخة املنقول منهاب كنا

قيـود النسـخ املدرسـة  و اململسسـة واملدينـة الـت نسـخ   ابملقابلة واملعارضة  كنـا يتضـنن بعـك
نســتطي  نعــرف، اومــاكن الــت انتقلــ  إليهــا النســخةب  فيــه النســخة  وعــن طريــق اــا  القيــود

الثقافيةب ون هم بالمي روا   ي علم من العلو  ه  ي مكـان مـن  وكالمي نتعر، بعك املراكو
واملساجد والـووا  والتكـا  ودور الشـ ان  نثبي   وان بعك املدار  اوماكن  وكالمي نستطي 

 .شماننــاب كنــا نســتطي   يضــا  معرفــة مكــان بعــك او ــدا  التارخييــة وررخيهــا الــت نســي  ه

 

 قيود النسخ ه املخطوطات اسسيمية كان  نكتط ب  ة عامة ابللبة العربية  ولكن بعد إن

الثـامن    ارسية  وبعد بداية القـرنالقرن اخلامس  احلادي عشرب ن اد، قيود النسخ ابللبة ال
اـا  القيـود  الرابـ  عشـرب ن ـاد، قيـود النسـخ ابللبـة ال كيـة  يضـا   ومـ  اـااب نسـتنر   لـط

تهـــرت اـــرور الـــومن  ابللبـــة العربيـــة  وكانـــ  اـــا  القيـــود ه البدايـــة رخـــا شـــكي  منثـــورا ب مث
 . شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاص  منظومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  القيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
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تاــط ب ــ ة عامــة كتابــةب وقليــ  منهــا كــان يكتــط رقنــا   مث  وكانــ  التــواريخ ه قيــود النســخ ن كد
 سـاب اوجبـد بعـد القـرن السـاب   الثالـك عشـر  وانتشـرت اـا   بـد ت التـواريخ نعطـ  علـ 
 صــبا  اــا  الطريقــة  ســلواب  ســائدا  ه الع ــر العثنــايب وكانــ   الطريقــة اــرور الــومنب  ــ 
ق   كتااب  مستقيًّ عن ااا املوضـو. ب ورة عامة  وقد  لف  نكتط ابلشك  املنظو  إواعي   ا

  اانظــر عــن اــاا املوضــو. كــالمي: وقــائ  نــويس     ســعدب 1992اســتانبول عــا   ونشــر ه
ا  وي ــاد، كــالمي ه قيــود 363ب 362علــع  مــرييب رريــخ نركــعب رقــم:  شــااد املــملرخنيب

إن اـاا النـو. مـن  معنل   وفمي رمـوش اـا  التـواريخ صـعط جـدا   ويقـال النسخ نواريخ بشك 
 ا  ولكــن اــاا الــر ي لــيس  1533اـــ   945كنــال ابشــا اوفانــه ســنة  التــاريخ بــد  مــ  ابــن

ااا النو. من نواريخ النسخ خيل دراستنا منا  وائ  القرن الثـامن   صاياا ب وننا عثرا عل 
ة كتــط  ســعد جوشــان مقالــة ه فــمي اــاا النـــو. مــن التــورايخ اانظــر: جملــ الرابــ  عشــر  وقــد
ا  وقد وع   ن اب ثا   ملانيا  قد نشـر 65ـ  55ب ص   1975ب  نقرة 2 العلو  اسسيميـةب

ــ  يعــادل ســتة  مقــاص  ه اــاا اجريــةب ه  761املوضــو.  يضــا  اويوجــد تــك عــن رريــخ معنل
ب ه كتــاب:  رســالة ه بيــان رريــخ كنــال ابشــا شاد  ه بعــك كتبــه ب 560 ب 57اوورا  

ونكتــط التــواريخ اعجريــة ب ــورة عامــة ه قيــود النســخ   .(635 /11 طلعـ ب جمــام ب رقــم
التـواريخ اوخـراب ولـو ادرا ب مثـ  رريـخ اخللقـة والطوفـان و تن ـر  ولكن ن اد، عل  بعـك

والتـــاريخ القبطـــع ورريـــخ الدولـــة الرومانيـــةب والتـــاريخ املـــييديب ورريـــخ  واسســـكندر و ردشـــري
اصث  عشر  وه   يان  خراب يعطع وا دا  من اا  التـواريخ والتقو  ري احليواات  يودجرد

  كثـر جنبـا  إىل جنـط مـ  التـاريخ اعجـري ايوجـد منـار  متنوعـة عـا  التـواريخ ه دراسـتنا  و

 :املوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومة

 

).Le développement des colophones et leur importance 

dans l’histoire culturelle. 

 

النسـخ ه املخطوطـات اسسـيمية  وقـد  لنـة مرادفـة ه معـىن كلنـةون سـتخد   ـوان ثيثـني ك
ر  اـا  القائنـة   عطينا قائنة هبا  الكلنات ه مقدمة فهر  خمطوطات مكتبـة كـوبرون  ونـ دد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي. والعل  .ان
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة اكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط    (ـ

 

  ب وقـ  النسخة   ب قد مت كتابـة  مت امت ا كتابته اكتابةا   ب كتبه  ب كتط   ب كتب  اا 
كتبه   ب وق  اختتـا  كتابتـه   ب وفـق اختتـا    ال راخ من كتابته   ب فرخ من كتابته   ب فرخ من

 ...ال ــــــــــراخ مــــــــــن كتــــــــــط   ب اســــــــــتكتبه كتابتــــــــــه   ب وفــــــــــق بكتابتهــــــــــا   ب وكــــــــــان

 

 

 

 (ب ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

 

نســويد  انســويدااا   ب وكــان ال ــراخ مــن نســويد    ب وقــد وقــ  ال ــراخ مــن  وقــ  ال ــراخ مــن
اوورا    ب ســود    ب نقــ  مــن الســواد إىل البيــاا   ب فــرخ مــن نســويد    ب  نســويد اــا 
 ...بياضـــه نســـويد    ب وقـــ  ال ـــراخ مـــن نســـويد بياضـــه   ب فـــرخ مـــن نســـويد وكـــان متـــا 

 

 

 

 

 

 

 

 (  ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة انســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 

نسخه   ب كان ال راخ من نسخه   ب فر    ا من انتساخه   ب وكان ال راخ مـن  وق  اختتا 
وقــــ  ال ــــراخ مــــن انتســــاخه   ب وقــــ  ال ــــراخ لنســــاخه   ب  كنلــــه نســــخا    ب  ب...نســــاخه

مملل ـــه   ب نـــو نســـخ شـــرح   ب احلنـــد   علـــ  نســـهي  نســـخ اـــا   نســـخ    ب انتســـخته
 ...خلوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخة
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 (د ـ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلر

 

مث تريـر    ب  تريـر   ب وقـ  ال ـراخ مـن تريـر    ب وقـ  تريـر    ب فـرخ مـن تريـر    ب فـرخ مـن
 ... ــــــررت   ب  ـــــررت اــــــا  الرســــــالة   ب  ـــــرر ه   ب  ــــــرر اــــــا  وافـــــق اختتــــــا  مـــــا

 

 

 

 (منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق) اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

 

 ...اــا  النســخة وقــ  ال ــراخ مــن نننيقــه   ب وقــ  نننيقــه   ب وقــ  نننيــق   ب منقــه   ب منــق

 

  نعليـق   ب نعليـق   ب انتهـ وكـان ال ـراخ مـن نعليـق   ب كـان ال ـراخ مـن نعليقهـا   ب فـرخ مـن
علقــه   ب علقهــا   ب علــق اــاا  ب...علقــه بيــد    ب علــق اــا  النســخة   ب قــد رســم بتعليــق

 ...الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  (و ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ارق

 

 ...ال ــــــــــراخ مــــــــــن رقنهــــــــــا امــــــــــن رقنــــــــــها   ب وقــــــــــ  ال ــــــــــراخ مــــــــــن نرقينــــــــــه وكــــــــــان

 

 

 

 (نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ش ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

 

مملل ـه   ب نقـ   ن خـ نقله من نسخة امل نف   ب نقلـه مـن خـ    ب نقلـه بيـد    ب نقلـه مـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا  ...مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد إىل البي

 

 

 

 (ح ـ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة اشبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 ...ال ــــــراخ مــــــن شبــــــر    ب وافــــــق ال ــــــراخ مــــــن شبــــــر    ب وقــــــ  ال ــــــراخ مــــــن نــــــوبري  وكــــــان

 

 علـ  اوشـكال التاليـة: وقـ  ال ـراخ مـن نسـطري انسـطري ا   ب وقـ  ال ـراخ مـن تريـمي يـرد .1

اسـ اح قـد   نوشـته شـد   ب قـد اسـ اح القلـم   ب قـداوقي    ب وقد مت ال راخ من تبري    ب 
مت ا بقلـم   ب وكـان ) القلم   ب قد اس اح قلم ااا العبد   ب وكان ال راخ من ت ي    ب مت
فضـان ال ـراخ واسمتـا    ب  ال راخ من رسم اا  النسـخة   ب قـد بلبـ   قـدا  مطـا  اوقـي  إىل

إمتــا  اــاا الــدف    ب انتهــ  علــ   ه   ب قــد ان ــقمت اــاا الكتــاب امتــ ا  ــ    ب إ ــان  طــ
اململلفاب مت  النسخة   ب مت عل  يـد   ب  يد   ب قد خر  من السواد إىل البياا   ب اخل 

متا  اا  النسخة   ب نو عل  يد م ن ه   ب  نو عل  يد   ب اعن يدا   ب وافق ال راخ من
ب ...نسخة عل  يد   ب مت عل  يـد جامعهـااا  ال وساعد التوفيق عل  اسمتا  عل  يد   ب مت

gibi. 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ منورجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لقي

 

 

 

 :949كـــوبرونب رقـــم  ابـــن الســـاعايتب  كتـــاب علـــم الســـاعة والعنـــ  هبـــا ب مكتـــط (1

 

 

 

حمر  سنة سـ  مائـة للهجـرة    وكتـط  وكان فرا ع من هتايط الكتاب ون ني ه وإيضا ه ه
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النسـخة الـت كتبـ  اـا  الرسـالة منهـا واـو  اب  هرضوان بن حمند اخلرسـاي  اكـاا كـان مكتـو 
القبجــاقع لن ســه ادينــة القــاارة ابلــد ر امل ــرية ه  خــ  امل ــنف  وكتبهــا بيلــمي بــن عبــد هللا

مثــان ونيســني وســتنائة اجريــة والرابــ  عشــر مــن شــهر  مســته  شــهر تــادا اووىل مــن ســنة
بيلـمي بـن عبـد هللا القبجـاقع: لإلسكندر    قال  نيسان سنة  لف ونيسنائة وإ دا وسبعني

مت ننـا  ه عنـ  السـاعاتب إص  نـه كـان لـيس قـادرا  ه  قـد كـان امل ـنف عـا  الرسـالة عاملـا  هبـا
 .الت ــــــــــــــنيفب قليــــــــــــــ  املعرفــــــــــــــة ابلعربيــــــــــــــة العبــــــــــــــارةب قليــــــــــــــ  املعرفــــــــــــــة بطــــــــــــــر 

 

 

 

 :1436احلقـائق ه تريـر الـدقائق ب جـار هللا  فنـديب رقـم   ثـري الـدين اوهبـريب  كشـف (2

 

 

 

الكتـاب واحلنـد   رب العـاملنيب ووافـق ال ـراخ منـه يـو  اصثنـني  ول يـو  مـن شـهر  مت تي  ...
اآلخــر ســنة  ربــ  وســبعني وســتنائة ابلقــاارة  رســها هللا نعــاىل مــن نســخة نســخها  طــه  ربيــ 

 اسما  العيمة مشس الدين حمند بن حمنود بن حمند اوص هاي  طال هللا   مه  وكـان لن سه

 نسخه   ما  من نسخة منسوخة من اوص ب وكان فرا ه رضع هللا عنه من نسخها عشية يو 

ابملدرسـة  اعنعة  ي عشر شهر رمضان املعظم سنة س  و ربعني وستنائةب واو مقيم بببـداد
وسـافرت ه  الشرفية منها  وقال رضع هللا عنه: فر ي  اـاا الكتـاب علصن ـن ه وصـابته مـدة

للتا ـي   مث  إىل املوص  و قا  امل ـنف ابملوصـ  مـدة و ا ه خدمتـه مـيش  صابته من الرو 
العيمـة ر  الـدين  سافر امل نف إىل العجم وانتقلـ   ا إىل ببـداد واجتنعـ  ابلشـيخ اسمـا 

قلعـة جعـرب قاضـيا  ومنهـا  حمنـود بـن  ك بكـر اورمـوي  مث انتقلـ   يضـا  إىل  لـطب ومنهـا إىل
الكــر   اكنــا   وجــدت  احلكــم بقــو   مث نقلــ  ســلطان الوقــ  إىل إىل د ر م ــر ونوليــ 

ابلكـر  بتـاريخ تـادا  اـا  احلكايـة مكتوبـة  ـ  اسمـا  مشـس الـدين املـاكور نسـخته كتبتهـا
اجتنعــ  ابلشــيخ اسمــا   :اووىل ســنة إ ــدا وســبعني وســتنائة  قــال الناســخ عــاا الكتــاب

وسـتنائة ا ـر وصشمـ   من عـا   ربـ  وسـبعنيالعيمة مشس الدين املاكور ه  ول شهر ص ر 
نشــنر ه رراعــه  جملســه للتا ــي  وقــال ن: نــوه م ــنف اــاا الكتــاب بشســ  وكــان مرضــه

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  . عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهال  وب يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكر ن رريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ مون

 

 

 

اوخــرا: وننقســم اــا  القيــود إىل ثيثــة  قســا   و  نــوا.ب يتعلــق نــو. منهــا اــ   اـــ ـ القيــود
لق نو. منها ابلنسخة فق ب والنو. اآلخر من القيود وضـ  للنعلومـات ونسختهب ويتع الكتاب

 .واـــــــــــــــــــــــــــــــــــو ص يتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــق ابلكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 :وننقســم اــا  القيــود إىل نيســة  نــوا. واــع :ـــ القيــود املتعلقــة اــ  الكتــاب ونســخته (1

 

سـة نشااد ه الكتط القدنة ب  ة عامة يبني النسخة الرئي   ـ قيد الرواية: إن ااا القيد الاي
يبــني الشــخ  الــاي روا عــن ممللــف النســخة ن ســهاب ويبــني   الــت نســتند إليــه النســخةب  و

بواسطتها إىل الناسخ  ويشااد اا  القيود ب ورة عامـة ه  كالمي سلسلة الرواية الت وصل 
املـــ   وكـــان عنـــد العـــرب ه الع ـــر اعـــاالع رواة ينقلـــون  شـــعار  صــ اة العنـــوان  و ه  ول

اسسـيمع كـان القـران يـروون القـرنن الكـر   وه اـا  اوثنـان تهـر الـرواة   ـرالشـعران  وه الع
 احلديك النبوي الشريف  وكان املصن الرواة ه البداية ينقلون احلديك واو دا  الاين نقلوا

 التارخيية عن طريق احل   وكتابة املي ظات  ومن مثب عندما تهرت الكتطب  صبح الطيب

 ديك والتــاريخ و رياــا بشــك  مكتــوب مــن  ســاناهتم  ونبــد  عبــارةيــروون كتــط الشــعر واحلــ

طويلـة  ونكـون اـا  العبـارة»  بروايـة فـين«ب  و»روا فين عـن فـين«سلسلة الرواية كاآليت: 
اململلــف  وإرا    يــاا  وق ــرية   يــاا   خــرا  ونقت ــر   يــاا  علــ  اســم العــاب الــاي يــروي عــن

والتـاريخ الـاي عـاه  ب  مكـن معرفـة رريـخ رليـف الكتـابا توت سلسـلة الروايـة علـ  التـاريخ
اسسيمية القدنـة املكتوبـة  فيه اململلف بشك  نقري   ونشااد قيد الرواية كثريا  ه املخطوطات

اـاا القيـد   يـاا  علـ  ر   كـ  جـون  ه جمـال احلـديك والتـاريخ والشـعر والواـد واللبـة  و يت
الروايـة اـع حم ـول الثقافـة اسسـيمية  وه  نبني  ن عادة من  جوان كتاب وا د  واا  القيود

وا ـدا  مـن مملل ـهب ويكـون اـملصن ب ـورة عامـة نيميـا  بعـك او يـان ينقـ  رواة خمتل ـون كتـااب  
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عن اململلف نلنيا ب ومن ااا التلنيا يروي نلنيـا  للنمللف  مث يروي من الشخ  الاي روا
مــن اــملصن اوشــخا   وهبــاا نتكــون سلســلة املــرور  نخــر    واكــاا ي ــ  إىل الناســخ بعــد
السـنعاي و بـو طـاار السـل ع وابـن عسـاكر واملـدي     الرواة  وقد اشتهر من بـني رواة احلـديك
بكــر ال ــون واملــرشابي و بــو ســعيد الســرياه واخلطيــط  كنــا اشــتهر مــن بــني رواة الشــعر  بــو

 .لــــدين  بــــو الــــينن الكنــــديكتــــط التــــاريخ والقــــرانة ر  ا التربيــــوي  واشــــتهر مــــن بــــني رواة

 

كتـاب  اعـام  ال ـايح  ملسـلم بـن احلجـا  ال ـويف ه مكتبـة   ونـاكر انـا اـاا الننـور  مـن
 .366 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبرون تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 

 

ال قيـه عنـه  روايـة  كتـاب  صـايح مسـلم     روايـة  ك إسـاا  إبـراايم بـن حمنـد بـن سـ يان
عبـد البـافر بـن حمنـد  ة  ك احلسـن ك  عـد حمنـد بـن عيسـ  بـن عنرويـة اعـالودي عنـه  روايـ

رواية  ك احلسن اململيد بن  .ال ارسع عنه  رواية  ك عبد هللا بن ال ض  ال اعدي ال راوي عنه
احلـاف  شـر، الـدين  ك عبـد هللا حمنـد  حمند بن علع الطوسع عنه  رواية الشيخ اسما  العـاب

 .املرســــــــع عنــــــــهاوندلســــــــع مث  بــــــــن عبــــــــد هللا بــــــــن حمنــــــــد بــــــــن  ك ال ضــــــــ  الســــــــلنع

 

 

 

نسـخة الكتـاب ابلسـنا. مـن   ـد العلنـان  ثنـان  ب ـ قيد السنا.: او القيـد الـاي يبـني قـرانة
»  وـ  فـين عـن« و » بسـنا. فـين«القيـد بعبـارة  الدر   و ه اجتنا. ا الس  ويبد  اـاا
بـ  اسجـاشة الرواية  و يت قيد السنا. ابلدرجـة اووىل ق ونبني اا  القيود سيمة النسخة كقيد

الروايــة  وقــد تهــر اــاا القيــد بظهــور علــم احلــديك وعلــم  واملناولــة  واــو شــك  مــن  شــكال
الســنا. الشــ ااع  ولكــن بعــد تهــور الكتــط وانتشــارااب  التــاريخ  وكــان ســابقا  علــ  شــك 

اوستار  ونكون اا  القـرانة مـن اململلـف مباشـرة  و  دخ  السنا. ه شك  قرانة الكتاب من
الواردة من اململلـف  ويكـون اـاا العـاب مـن الشخ ـيات رات  اة سلسلة العلنانمن   د  سان

عــد  نعــرا الكتــط للتاريــف عــن طريــق الروايــة والســنا.  ال ــي ية  وقــد ضــنن املســلنني
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 .الكتـــط كن ـــا  ـــر  مـــن قلـــم اململلـــف هبـــا  اوســـاليط والقـــرانة واسجـــاشةب تيـــك  صـــبا 

 

 

 

اة العنـوان االظهريـةاب ويكـون  يضـا  ه نخـر الكتـاب كقيـد الروايـة ه صـ  يكون قيد السنا.
 جـوان الكتـاب ونخراـا  وتتـوي بعـك النسـخ   يـاا  علـ  عـدة قيـود ووـا.ب  وكـالمي ه  ول
اـا  القيـود منقـوص  مـن النسـخة اوساسـية  وملعرفـة رلـميب يك ـع اصنتبـا  إىل  ويكـون قسـم مـن

ا   قد  من رريخ نسـخ النسـخةب فهـاا يعـ  السنا.: فبرا كان م  السنا.: عن  ررخي نواريخ
 اـاا منقـول مـن النسـخة اوساسـية   مـا إرا كـان اـاا القيـد عنـ  رريـخ النسـخ ن سـه  و  ن

قيـود  ررخيا  متنخرا  من رريخ النسخب فهاا يع   ن ااا القيد خا  ابلنسخة ن سـها  وبعـك
عامـة  سـية  ويعطـع السـام  ب ـ ةالسنا. عتوي عل  قيد ي مليد أبنه منقول مـن النسـخة اوسا

النسـخة تنـ   ه قيد السنا. اوه واسم  ستار  و وان الاين اش كوا ه السـنا.  وإرا كانـ 
 .الوقــ  ن ســه قيــد وــا.ب فهــاا يعــ   ن اــا  النســخة قــد مــرت مــن الت ــايح واملقابلــة ه

 

 

 

  ال ـويف ه مكتبـة  ملسـلم بـن احلجـا  "ونورد ه ما  يت الننـور  مـن كتـاب  اعـام  ال ـايح
 :366كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبرون تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 

 

 

اــاا الكتــاب علــ  الشــيخ ال قيــه اسمــا  العــاب العامــ  الــور. الوااــد فقيــه الســلف  وــ  تيــ 
شـــر، الـــدين  ك عبـــد هللا حمنـــد بـــن عبـــد هللا بـــن حمنـــد بـــن  ك ال ضـــ  الســـلنع  ال ـــاح

 ام  حميع الدين حمند بـن حمنـد بـناملرسع ن   هللا بربكتهب بقرانة الشيخ اسما  الك اوندلسع

 إبراايم بن  سـني بـن سـراقة اون ـاري الشـاط   ووـ  كـ  وا ـد منهنـا مـا قـر   اآلخـر تـق

 ...واعـه لـه مـن  ك احلسـن اململيـد الطوسـع كنـا بـني  عـي   فسـنعه سـادة اوجـين صـا به

ن مـــن شـــهر وصـــح رلـــمي وثبـــ  ه جمـــالس متعـــددة نخراـــا ليلـــة الـــثي ن املســـ رة عـــن العشـــري
 املعظم الاي من سنة اثنتني ونيسني وسـتنائة ابلقـاارة املعويـة بـدار احلـديك الكامليـة رمضان
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روايتـه بشـروطه  واملدرسة ال احلية  و جاش الشيخ ـ وفقه هللا ـ للجناعة املاكورين تي  مـا بـوش
بكـر بـن  ك  ونل   بالمي  ال السملال    صايح رلـمي  وكتـط حمنـد بـن عبـد هللا بـن حمنـد

 .ال ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

ري صــي ية نســخة مــن الكتــاب  ثنــان    ـ قيــد القــرانة: اــو القيــد الــاي يبــني قــرانة عــاب
يكــون اــاا العــاب مــن رواة الكتــاب  الــدر   واــاا القيــد يــدل علــ   ســلوب فعــال  ونكــن  ن

ع ـ  علـ  إجـاشة كتـاب مـا يعتـرب  اـي    يضـا   وبـط  ن يكـون عاملـا  جمـاشا   والشـخ  الـاي
ب يبـني »قـر  علـعل فـين« و » قـر  فـين«بعبارة  نة رلمي الكتاب  إن قيد القرانة الاي يبد لقرا

ن ــاياها  ويكــون قيــد القــرانة ه صــ اة عنــوان  ه الوقــ  ن ســه ســيمة النســخة ونثيبــ 
الكتـاب ونخراـا  وقـد تهـرت عـادة قيـد القـرانة  الكتـاب  و  ايتـه  كنـا يكـون ه  ول  جـوان

احلقيقـــةب ص يوجـــد اخـــتي، كبـــري بـــني القـــرانة  احلـــديك والتـــاريخ  وه يضـــا  بظهـــور علنـــع 
واآلخــر يســتند علــ   ســلوب  ــري فعــال  ومــن  والســنا.ب   ــد ا يســتند علــ   ســلوب فعــال

ناه  الاي  عطينا   .املنكن  ن يكون قيد القرانة منقوص   يضا   وإرا طبقنا ه قيد الرواية املنهر عايـد
قيـــد الســـنا. منقـــول مـــن النســـخة اوساســـية  و خـــا  ابلنســـخة  ه قيـــد الســـنا.ب يتبـــني  ن

 :انتشـــــارا  مـــــن قيـــــد الســـــنا.  ونـــــورد  دا  الننـــــور  اآليت ن ســـــهاب و ن قيـــــد القـــــرانة  قـــــ 

 

 

 

ـــــــ  بـــــــو بســـــــطا   :1  506العتكـــــــعب جـــــــون مـــــــن  ديثـــــــهب فـــــــيك هللا  فنـــــــديب رقـــــــم:  ـ

 

 

 

عــو الــدين عبــد الــر يم بــن القاضــع املســند املعنــر ملاــق او  ــاد ابوجــداد  قــر    تــ  علــ 
الر يم بن ال رات احلن ع جيجاشنه من    حمند س  العرب بن  حمنـد بـن علـع  حمند بن عبد

ون رد بالمي    مشس الدين حمند بـن حمنـد بـن حمنـد بـن حمنـد السـنباطع ونخـرونب  البخاري
منائــة ري احلجــة ســنة نيســني ومثا 26تيــ  مــا يرويــه  وصــح رلــمي ه يــو  الــثي ن  و جــاش لنــا
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املسـن      جـاش ه ابب ال تـوح  وكتبـه حمنـد بـن عبـد الـر يم بـن حمنـد بـن  ك بكـر  اجلـس
 .الســـــــــــــــــــــــــــــــــــخاوي الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــافعع بـــــــــــــــــــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 

 

عـاب ري صـي ية قـرانة وروايـة كتابـه  و  د ـ قيد اسجاشة: او القيـد الـاي يبـني مـندح ممللـف  و
 كـم نلنيـا   واـاا القيـد  إىل  ي شـخ  ه الكتط الت قرانهتـا ه صـي يته إىل نلنيـا   و
انتشر ااا القيد إىل امليادين اوخرا  نبد  قيود   يضا  تهر بظهور علنع احلديك والتاريخ  مث

و يت ه املرنبــة بعــد »   جــاش فــين   «و»  جــاشي فــين«و » جــوت فــيا  «اسجــاشة بعبــارة 
اب  ســتار   و ك تـ باــه  الــاي نــنح اسجــاشة عــق لــه  ن يقــر  كتــ الســنا. والقــرانة  وإن الشــخ 
 ـق الروايـة والقـرانةب ورلـمي للوثـو  بعلنـه  ونوجـد منـار  كثـرية  وع ـ  ه الوقـ  ن سـه علـ 

اسجــاشة املوجــودة علــ  املخطــوط تتــوي ب ــورة عامــة علــ   ــق قــرانة  عــاا الوضــ   إن قيــود
   ـق وإرا كان  اوجاشة عل  شـك  إجـاشة رمـة مسـتقلةب فتاتـوي علـ .ورواية رلمي الكتاب
املاكورة فيها  وه بعك او يـان نكـن  ن ص يتقابـ  الشـخ  الـاي نـنح  قرانة تي  الكتط

الشخ  الاي ع   عل  اسجاشةب تيك يعطـع العـاب ماـند اـو ه  كـم نلنيـا   اسجاشة م 
قليلـة  مكتوبة  ونوجد بعك القيـود الـت ن بـنيل  مـنح ال ـبيان اسجـاشات  إن قيـود اسجـاشة إجاشة

العنــوان   ا مــا قورنــ  بقيــود الســنا. والقــرانةب ويكــون قيــد اسجــاشة ب ــورة عامــة ه صــ اةإر
اسجـاشة ه  ايـة قيـود  ونوجد منار  كثرية لإلجاشات املستقلة اإجاشة امها  وقـد  عطيـ  قيـود

 .الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا. والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانة

 

 

 

رانة الكتـاب الـاي القيـد الـاي يبـني مـنح عـاب مـن العلنـان  ـق روايـة وقـ اــ ـ قيـد املناولـة: اـو
 و نلنيـا نخـر  وقيـد املناولـة مثـ  قيـود السـنا. والروايـة والقـرانة واسجـاشة تهـر  يقدمه إىل عاب

 تهور علم احلديك  وعل  الر م من  ن اسجاشة مت دناح للشخ  الاي يكون بعيدا   يضـا ب م 

صـ اة  ب ـ ة عامـة هفـبن املناولـة ص متـنح إص إرا كـان الشـخ   اضـرا   ويوجـد قيـد املناولـة 
 .»فـــين اول«و» اولـــه«و» اولـــ  فـــين«و» اولـــ  فـــيا  «العنـــوانب واـــو يبـــد  بعبـــارات 
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بـن القاسـم اونبـاري  ونورد  دا  منورجـا  لـالمي مـن  كتـاب الوقـف واصبتـدان  وك بكـر حمنـد
 :11ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويف ه مكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبرون تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 

العـاب الكبـري الـد  الـور. تـال الـدين  بـو حمنـد عبـد الشيخ ال قيـه اسمـا   اول ااا الكتاب
  ك القاسم بن شاري احلرك رسول اخليفة العباسية الببـدادي رفعـه هللا لل قيـه سـرا  ا يط بن

 الدين  ك الطاار إواعي  بـن علـع بـن يوسـف املهـدوي احلنـريي و ـد الـدين  ك حمنـد عبـد

والكانـط  .مرن   بن جربي  ولعبد الرعان بن  ك بكر هللا بن حمند صدقة اخلورجع ولند بن
ه سـلخ شـوال  السنا. العبد ال قري إىل رعة هللا نعاىل مرن   بن جربيـ  بـن قـر انكـنيب ورلـمي

 .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنائة
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ــ قيــود املقابلــة ااملعارضــةا والت ــايح: نبــني اــا  القيــود  ن النســخة صــاا  اب    ملقارنــةـ

نقارن م   املقابلةا م  النسخة املنقول منها  و م  النسخ اوخرا  وب  ة عامةب فبن النسخ)
اعـوامإل   النسخ الت نقل  منها  و  ياا  نقارن م  نسخ  خرا  ونكتط الت اياات علـ 

وبينـ   وإرا قورن  اقوبل   و عورض ا النسخة م  نسخ عديـدةب  عطـع لكـ  نسـخة رمـوب
 هبا  الرمـوش  ولكـن بعـك اسضـافات املوجـودة ه اـوامإل نسـخ بعـك الكتـطالت اياات 

ــــــــــرب مــــــــــن ضــــــــــنن املــــــــــ  ــــــــــ  نعت ــــــــــيس ن ــــــــــاياا ب ب ــــــــــت ب رخــــــــــا شــــــــــكلها النهــــــــــائع ل  .ال

 

 قينـة النسـخة كلنـا اشداد املسـتوا العلنـع للشـخ  الـاي قـا  اقابلـة نلـمي النسـخة ونـوداد

 ايــة  د اــا  القيـود ب ـ ة عامــة هون ـاياها  وقيـد املعارضــة اـو ن سـه قيــد املقابلـة  ونوجـ
مـن النسـخة  قيود النسخب و  ياا  ه تهر النسخة  و  يـاا   خـرا نوجـد ه ال ـ اة اوخـرية

مقابلـة ون ـاياا ب  بلـ «مسـتقل ة  عـن قيـود النسـخ  وي شـار إىل اـا  القيـود ابلعبـارات التاليـة: 
عـــوراب  قوبـــ  وصـــاحببلـــ  مقابلـــةب بلبـــ  املقابلـــةب قوبلـــ ب قوبلـــ  وصـــاا ب قوبـــ ب 
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علـ  اـوامإل  عارا فينب قابلـه فـين  كنـا يشـار إىل اـا  القيـود   يـاا  ابلعبـارات املكتوبـة
 .بعـــــــــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــــــــ اات ه النســـــــــــــــــــــــخةب اكـــــــــــــــــــــــاا: صـــــــــــــــــــــــاحب بلـــــــــــــــــــــــ ب عـــــــــــــــــــــــورا

 

والنظــر: اــع القيــود الــت نبــني قيــا    ــد العلنــان بدراســة النســخة خــار   ب ـ قيــود املطالعــة
عـاب الـاي يطلـ  علـ  النسـخة بعـك املي ظـات مـن الكتـاب  الـدر   و خـا ال الاضـرة  و
 خطـانب قـا  بت ـاياها وكتـط مي ظانـه علـ  اـامإل الكتـاب  ونسـتخد  عبـارة  وإرا وجـد

للنظـر  ونشـااد   ـد منـار  » نظـر فيـه العبـد«للنطالعـةب وعبـارة » فـين طـال «و» طالعـ «
ــ املطالعــة علــ  تهــر ـ  1161ة كــوبرون تــ  رقــم  جــوان  معجــم البلــدان  ال ــويف ه مكتب

 .»فـــرخ منـــه واـــا قبلـــه مطالعـــة ومنتقيـــا  خليـــ  نيبـــمي ال ـــ دي« :ب واـــو كنـــا  يت1166

 

 

 

 التنلمي: إن اا  القيود مهنة ملعرفة رريخ النسخة وانتقال الكتاب ورريخ املكتبات جـ ـ قيود

اوســعار  اا  علــ واــواة الكتــط ونثبيــ  ا نوعــات القدنــة املهنــة  وتتــوي اــا  القيــود   يــ
لعنـــ   و وـــان العنـــيت وقينتهـــا  يســـج  قيـــد التنلـــمي لســـبط الشـــران واسر  واساـــدان  و

 و » فـين اسـتكتبه«عل  تهـر نسـخة وعبــارة » برسم خوانة فين«النسخ  وإرا وجدنـا عبارة 
و  يـــاا   .ه قيـــد ال ـــراخب اعتـــربت اـــا  العبـــارات قيـــد متلـــمي للنســـخة» كتبـــه فـــين لن ســـه«
إىل اـا   تطي   ي شخ   ن ينسخ لن سه كتااب   و  ن يطلط نسخ كتاب له دون احلاجـةيس

قـدنا  كـان  العباراتب إر ليس وجود اا  العبارات شـرطا   وبـط اسشـارة إىل  ن نسـخ الكتـط
ينسـخون الكتـط  مهنة نشبه املطبعة ه الوق  احلاضـر  وكـان يوجـد صـنف النسـاخنيب الـاين

وكـان بعـك اـواة  وا ينسـخون الكتـط للعلنـان والطلبـة وجتـار الكتـطبلكسط املال فق   وكان
 .الكتــــــــــــط الكتــــــــــــط مــــــــــــن او نيــــــــــــان يســــــــــــتنجرون نســــــــــــاخني ينســــــــــــخون عــــــــــــم

 

 

 

العبــارات: مــن كتــط العبــدب مــن   ونبــد  قيــود التنلــمي بعبــارات خمتل ــة  وه مــا يلــع منــار  عــا 
ريب مث دخـ  ه ملـميب اشـ ا  ملـمي ال قـ كتط ال قريب متلكه العبد ال قريب ملكه   ب انتقـ  إىل
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مــن عــواري الومــان  و الــدارب ه نوبــة  ال قــريب اشــ ي  اــاا الكتــابب مــن اتلكــات ال قــريب
ه ملـميب صـار ه ملـميب صـار ه نوبـةب جـان  ال قريب ه نوبة العبدب نقله النوب إىل  ن دخـ 
 ...فـــــــينب است ـــــــابه ال قـــــــريب صـــــــا به ه نوبـــــــة ال قـــــــري ابسر   و ابلشـــــــرانب  اـــــــدا 

 

نلـمي النسـخة فقـ   فنـثي ب نـد علـ   وه بعـك النسـخ القدنـةب يـاكر اسـم الشـخ  الـاي
ب »شيد بـن احلسـن الكنـدي«ب اسم 1418 تهر النسخة املوجودة ه مكتبة كوبرون ت  رقم

نـد علـ  تهـر  جـوان كتـاب  هتـايط  واـو قيـد متلـمي ر  الـدين  ك الـينن الكنـدي  وكـالمي
اســـم  1588ب 1530ب 1528 رقـــا :  وتـــة ه املكتبـــة ن ســـها تـــ اللبـــة  لعشاـــري وال 

وكـالمي نـد علـ  تهـر ا نوعـة الـت  .واو قيد متلمي  قوت احلنـوي»  لياقوت بن عبد هللا«
انتظم «القيد اآليت:  930ن سها ت  رقم  تتوي عل  مملل ات الطوسع وال وتة ه املكتبة
 .»عــــــرو، ابلراصــــــد ابلبــــــاب العثنانيــــــةامل ا نــــــو. ه ســــــلمي ملــــــمي ال قــــــري نقــــــع الــــــدين

 

الكتــط ال وتــة ه مكتبــة كــوبرون  وه مــا يلــع  ونوجــد قيــود خمتل ــة علــ  تهــر العديــد مــن
بـن عيسـ  بـن  مـري خـانب مـن كتـط عطـا هللا بـن  منـار  مـن اـا  القيـود: مـن كتـط سـعد هللا

مـن كتـط  مـن كتـط بـدر الـدين القوصـويب نوععب من كتط  ويـس بـن حمنـد الشـهري بويسـعب
العثنانيل ني الاين عاشوا ه القـرنني العاشـر    سني جل   واا  القيود اع قيود متلمي للعلنان

ويتبـني مـن اـا  القيـود  ن نـوعع شاد  عطـا هللا  .السـاد  عشـر واحلـادي عشـر  السـاب  عشـر
فاضــ   عــد ابشــا اــو الــاي اشــ ا كتــط نــوعع  اـو الــاي اشــ ا كتــط ويســع و ن كــوبرون

مــن كتــط  ك «املخطوطــات النــادرة القيــد اآليت:  هللا  ويشــااد علــ  تهــر كثــري مـن شاد  عطـا
مــن اــاا القيــد  ن اــاا الرجــ  كــان نتلــمي مكتبــة  ون هــم»  بكــر بــن رســتم بــن  عــد الشــرواي

يعـر،  يضـا  ابسـم  ك بكـر ابشـا قـد عـاه شمـن   نيـة ابملخطوطـات و ن اـاا الشـخ  الـاي
 .  1727اــــــــــ   1135 ســـــــــتانبول عـــــــــا اوســـــــــرة الكوبروليـــــــــةب ونـــــــــوه ه ا

 

قائنـة ابلتـو ت ونرتـة ق ـرية  وإضافة إىل اا  القيودب فبنه يوجد ه  ول بعك املخطوطات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  .للنملل
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والنسـخة: وضـع  اـا  القيـود للنعلومـات فقـ   إر نشـااد  القيود  ري املتعلقـة ابلكتـاب (3
 درة مـن الشـعر واومثـال وال وائـدال  اات اخلالية  بيـار  ا ه تهر بعك املخطوطات  و ه

نتعلــق بــبعك او ــدا  التارخييــة  وبعــك اــا  القيــود مهــم جــدا  مــن  وقيــود الــوصدة وقيــودا  
ـا   النا ية اودبية والتارخيية  وكالمي من املنكن  ن يكون بعك القيود اخلاصة ابو ـدا  مهنل
 ن النا يـة اودبيـةب وراـا صالتارخييـةب ونكـون اوبيـات الشـعرية واومثـال مهنـة مـ مـن النا يـة

ن ـــاد، مثلهـــا ه  مـــاكن  خـــرا  ووجـــدت علـــ  ر   بعـــك املخطوطـــات اخلاصـــة ابلقـــرون 
ــــــــــــــــــــــــــنخرة ــــــــــــــــــــــــــاب ومملل ــــــــــــــــــــــــــه املت ــــــــــــــــــــــــــة للكت  .نقــــــــــــــــــــــــــاري  نعري ي

 

اليشمـــة عليهـــاب يبـــد  امل هـــر  بكتابـــة  وبعـــد إعـــداد بطاقـــات الكتـــاب وإضـــافة املي ظـــات
 .إعـــــــــداد ال هـــــــــار  وكتابتهـــــــــا ال هـــــــــر   وقـــــــــد بينـــــــــا ه  تاثنـــــــــا الســـــــــابقة كي يـــــــــة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الت   جمل
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