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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

    رسول اهلل، م ىلعالصالة والسالاحلمد هلل، و
 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 
 : (1)تمهيد •

غ   د    ة  ي  ن  )روسيا(  أكرب  ويه  اتلعريف،  العال  و  عن  حيث    م  ل  من 
دولة. أما )أوروبا الرشقيّة( فيه    15مشرتكة مع حوايل    دود  ا ح  ه  املساحة، ول  

ًة إىل الوسط.يف  منطقة جغرافية تقع   ْمت د  ق  أوروبا م  ْ اشتهرْت أي ام  احلرب    َش 
ّّتاد السوفيييت. وتضمُّ إلشارة دلول الكتلة الشيوعية بقيادة االابلاردة عند ا

)بيالروسيا(،   ابليضاء  وروسيا  أوكرانيا،  من:   ًّ ورومانيا،  لُك  والتشيك، 
وقد  ستونيا.  إومودلوفيا، وسلوفاكيا، وهنغاريا، ووبونلدا،  ويلتوانيا، والتفيا،  

 ا بعد سقوط االّتاد السوفيييت سنة ه  يات استقالل  جلمهورهذه ا  نالت بعض  
 . (2)م 1991 ه/1412

 
البداية    (1) يف  القارئ  مو أحيل  املخطوطاتضحول  مقايل:  وع هجرة  املها  إىل  الُعامنية    جرة املخطوطات 

والداللة املفهوم  شوالإشكالية  الثاين:  العدد  بُعامن،  )الذاكرة(  جملة  يف  املنشور  يونيو  1440  ؛  هـ/ 

 فام بعدها. 6ص م.2019

: 1: أمل رواش. ط؛ تأليف: فالديمري تيسامنيانو. ترمجةتاريخ أوروبا الرشقيةكتاب  :  انظر لالستزادة  (2)

 القاهرة/ مرص.   -م. اهليئة املرصية العامة للكتاب1996هـ/ 1416
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 فهارس الخطوطات:   •
   مْ ل  

 
الكثي  ج  أ الع    د  املخطوطات  ود  عن  روسيا  يف  أو  مانية  وروبا  ل 

نظرً  ل  الرشقية؛  بل  ص  ا  ابلحث  املخطوطات  ه  ات  غ  عوبة  فهارس  وقلة  ا، 
يف  يف    اعتمدت  و  .(3)املنشورة الو حبيث  فهرس  املقام  ىلع  منشور  ل 

بعنواناإلجنلزييةب ادلراسات  »   :؛  معهد  ِف  الَعَربِيَّة  الخطوطات  فهرس 
:  الستاذ   إعدادمن  ؛  (4) «روسيا االحتادية  -يلنينغراد )بطرسربج(  -الَّشقية

خادلوف   15  :توف   -م1929فرباير    25  ه/1347رمضان    15  )ودل:  أنس 
عنوا وكم.  م(2001ديسمرب    1  ه/1422رمضان   من  واضح  هو  يقترص  ا  نه 

ادل  معهد  يف  املحفوظة  املخطوطات  وصف  ىلع  الرشقية  الفهرس  راسات 
 بلينينغراد.  

 ة اتلايلة:  وبعد املسح ادلقيق وجدت فيه املخطوطات العماني

 
للموضوع  (3) إىل  إضاءة  القارئ  أحيل  بدايته  بعنوان  :  يف  بولونيامقال  يف  العربية  بقلم:  املخطوطات  ؛ 

القاهرة/   -منشور بمجلة معهد املخطوطات العربية(.  Kubiak Wladyslawكوبياك والديسلو )

اخلامس:   العدد  خزام  وإىل.  22  -17م. ص1959مرص.  أكرم  األستاذ  أعده  صحايف  بعنوان    تقرير 

  «. املخطوطات العربية يف بطرسربغ»

(4)   Oriental of Institute the at Manuscripts Arabic of Catalogue

Studies- Leningrad- Russia. By: A.B. Khalidov. Translated by: M.I. 

Meshcheryakora. Forword by: Mohammad Hussain Jalali. The Open 

School. Chicago- USA. 
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ابلحار؛   (1 علم  ِف  أراجزي  وع   أْْح د  ََمْم  ين  ادلِّ اب  ه  ش  تأيلف: 
ّي   انل ْجد  ّي  ْعد  الس  د  ُم  م  بن  د  ماج  ّ  بن  ،  9626برقم  .  ه(906)تالع ماِن 

حيوي 9628،  9627 واملجموع  ماجد    .  البن  أراجزي   فايل  ةثالث   السُّ  : (5 )
  

ي ة(96 -83)ص ل ق  ع  (6)، والم 
 . (8) (105 -104)ص (7)، واتلائية(104 -97)ص 

ح  قصيدة القصور والمدود  (2 د بن  ََشْ : أِب  ب ْكر  ُم  م  ؛ تأيلف 
ّي )ت زْد 

 
يْد ال ْن بن د ر   .  8463ه(. برقم 321احل س 

ح  قصيدة القصور والمدود  (3 د بن  ََشْ : أِب  ب ْكر  ُم  م  ؛ تأيلف 
ّي )ت زْد 

 
يْد ال ْن بن د ر   .  8464ه(. برقم 321احل س 

َدِب  (4
َ
واأل اللَُّغِة  ِِف  تأيلف:  الََكِمل   ي  م  ُم   ؛  بن  بن  د  زيد 

 . 9026. برقم ه(286د )ترب   اس الم  ب  الع   ِب  ؛ أرب  دالكْ بْ ع  

)قصيدة(؛ (5 ود  والَمْمد  ور   بن    الَمْقص  د  ُم  م  ب ْكر   أِب    : تأيلف 
ّي )ت زْد 

 
يْد ال ْن بن د ر   .  8465ه(. برقم 321احل س 

 
(5)  ( اإلفريقية  ُسفالة  إىل  وهذه  SOFALAنسبة  القمر.  جلزر  مقابل  موزمبيق  جنوب  مرفأ  وهي   .)

بيت، وصف فيها املجاري البحرية والقياسات من مليبار والسند إىل بالد    800األرجوزة يف أكثر من  

 الزنج وجزر القمر.

 ( بني ماليزيا وإندونيسيا اآلن.  ةكَ لَ ة، أو مَ قَ لَ أو مَ  ،نسبة إىل معلقة )أو مالَّقة، أو َملََّقة  (6)

 وهي أرجوزة تصف الطريق البحرية من جدة إىل عدن.  (7)

يف:    (8) َوْصَفَها  الرشقيةانظر  الدراسات  معهد  يف  الَعَربِيَّة  املخطوطات  )بطرسربج(  -فهرس    -لينينغراد 

 .5ص  .Chicago- USA  أنس خالدوف. د.ت.حتادية؛ إعداد: روسيا اال
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وَرة؛ (6 د    الَمْقص  ُم  م  ب ْكر   أِب    : يْد  تأيلف  د ر  بن  ْن  احل س  بن 
 . 8461ه(. برقم  321)تالزدي 

وَرة؛ (7 يْد    الَمْقص  د ر  بن  ْن  احل س  بن  د  ُم  م  ب ْكر   أِب    : تأيلف 
 . (9). ملحقة برشحها البن اخلطيب اتلربيزي 8462ه(. برقم  321الزدي )ت

القائم يف  السابقة ونرى  بن    أراجزي  موع جم:  ة  أْْح د  ين  ادلِّ اب  ه  ش 
د شوموفسيك    ،ماج  تيودور  الرويس:  املسترشق  اعتمد  النسخة  هذه  وىلع 

T.Shumovsky  (10) سيأيت ذكره يف عمله اذلي. 
َدِب جند نسخة من كتاب  كما  

َ
اللَُّغِة واأل ب اس  )الََكِمل ِِف  (؛ لِب  الع 

)ت رب  د  مج286الم  مع  البن  ه(.  مؤلفات  )تلة  ّي  زْد 
 
ال يْد    ه( 321د ر 

   املمدود، وَشحها.و اكملقصورة، وقصيدة املقصور
يد واملربد  ؤلفات ابن درونالحظ أن جل املخطوطات السابقة من م

. أما املخطوط اذلي يضم أراجزي ابن ماجد  اليت شاعت وذاعت يف اآلفاق
  الروس بالرتاث العماِن. فربما يكون مؤَشا ىلع بداية اهتمام املسترشقني

 
  -لَعَربِيَّة يف معهد الدراسات الرشقيةاملخطوطات ا  فهرس يف:    املخطوطات السابقة كلها   انظر َوْصَف   (9)

 . 61، 60، 49ص

ومعهد املخطوطات الرشقية بروسيا االحتادية، وتزامنًا بُعامن بني املتحف الوطني   سياق التعاونيف (10)

مع احتفاء سلطنة ُعامن بإدراج منظمة )اليونسكو( للمالح الُعامين أمحد بن ماجد يف قائمة الشخصيات 

إىل املتحف الوطني، وُعرضت  خمطوطة األراجيز الثالثأعار املعهد النسخة األصل من ؛ املؤثرة عامليًا 

 م. 2021نوفمرب  هـ/ 1443ربيع اآلخر  يف
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 شوموفسيك:  •
يف شوموفسيك  تيودور  رسة  أ يف  م  1913فرباير    2  ه/1331صفر    ودل 

ال البونلدية  جيتومي  بمدينة    . ( Zhytomyr, Ukraine)  وكرانيةصل 
  معهد اتلاريخ وادلراسات اللغوية يف يلنينغراد بعد دراسته الويلة اتلحق ب

بطرسبورغ سان) ا،  (Saint Petersburg  ت  يف  الرشوختصص  قية للكية 
ه  ستاذ  أقدمها هل    نذاك ىلع خمطوطاتآاطلع  . وبدراسة اللغة العربية وآدابها

،  ْحد بن ماجدأاتشكوفسيك حول املالح العريب  غناطيوس كر إ كادييم  ال
 وبدأ برتمجتها.  

  -1938  ه/1367  -1357دة عرش سنوات )مل   غي أن اشتغاهل بها طال
وانليف1948 االعتقال  بسبب  الستايلين.  م(  العهد  نفيه    يف  فرتة  واستغل 

  بن ال  جمهولة  رسائل  ثالث»   بعنوان  ماجد  ابن  حول  بإجناز رسالة ادلكتوراه
يلنينغراد.«  ماجد جامعة  يف  اعت   وناقشها  أخرى  ق ثم  مرة    -1367)ل 
صدر بعنوان:  م( فتأخر نرشه لرسائل ابن ماجد حىت  1956  -1948  ه/1376

فارسيّة   لفظة   اجْن ات:  م  )ر اهْ  ولة  ْه  جم  اجْن ات  ر اْهم  ات  ثالث   د  رْش  م  ت ْعين  
ي ة(؛   ْر 

باتلصوير  1957ه/  1377سنة  حب  العربية  انلصوص  ن رش    وقد  م، 
ي ةالشم وس  ا إىل الرُّ قها ووضع فهارسها وت رمْج  ه   .يس، وحق 

لكيا   انرصف  »وعندئذ  الكبي:  مرشوعه  ابلحرية  إىل  املوسوعة 
عرش اخلامس  القرن  يف  رئيسا  عتمدا  ياذل  «العربية  ترمجة   اعتمادا    ىلع 

  وصدرت  ،ماجد  بن  لْحد  «والقواعد  ابلحر   علم  صولأ  يف   الفوائد»  كتاب
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  . ونرش كتبا عديدة يف علومم 1986 ه/1406 آخر طبعة منقحة يف حياته سنة
آخر و»(  م 1986  ه/1406)  «ىلع أثر السندباد ابلحري» املالحة العربية، منها:  

 .(11)(م 9991 ه/1419)« سود حبار العرب أ
  رغ يوموبطرسب  تان س  وف يفحىت ت   من الزمن  اقرنً   شوموفسيك  رمِّ ع  

 . (12) م 2012فرباير   28 ه/1433ربيع اآلخر  6

 
 شوموفسكي 

 
مق  (11) الرحبي  حممد  بن  أمحد  العامين  املرتجم  هذا  طا نرش  من  مرتمجة  السادس  ع  العدد  يف  الكتاب 

 م.2006إبريل هـ/ 1427ربيع األول   ؛جملة نزوىواألربعني من 

ترمجته:    (12) اليوممصدر  روسيا  من  موقع  وفاته  وسنة  رأيُت  تقييدايت.  .  ملا  االستغراب  غاية  يف  وكنت 

اليوم )  –يف املئة من عمره  وهو    –  الرجل بثته قناة روسيا   يف شهر رجب  (RTيف حوار تلفزيوين معه، 

   م.2010هـ/ يوليو 1431
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 الث البن ماجد خمطوط األراجيز الث

 )املصدر: املتحف الوطني/ سلطنة عامن(
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 صفحات من خمطوطة أراجيز أمحد بن ماجد 
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 كراتشكوفسيك:  •
ب    شوموفسيكقبل   جهود    د  ال  إىل  اإلشارة  املسترشق    اذهأستمن 

كراتشكوفسيك  إالكبي   دل:)  I. Kratchkovskiغناطيوس  اآلخر   و  ربيع 
اآلخر    :توف   -م1883مارس    4  ه/1300 يف    (م 1951يناير    24  ه/1370ربيع 

اتلعريف بآثار ابن ماجد. إذ كتب مقاالت متعددة حوهلا، أودع خالصتها  
عنوان:   ألف صفحة ّتت  من  أكرث  يف  العربية  إىل  املرتجم  الضخم  كتابه 

 (. تاريخ األدب اجلغراِف العريب)
يف   ماجد  ابن  آلثار  املخطوطة  النسخ  كراتشكوفسيك  استعرض 

ود  يف باريس  اثلالث  الراجزي  خمطوطات  عن  ّتدث  ثم  واملوصل،  مشق 
إىل   يرجع  نسخها  تاريخ  أن  وذكر  بلينينغراد،  الرشقية  ادلراسات  معهد 

فيان   يد  إىل  تصل  لم  وأنها  امليالدي،  عرش  السادس  القرن    –منتصف 
 دفع   ما  وهو  –  ماجد  بن  أْحد  برتاث  اعتىن  اذلي  الفرنيس   املسترشق

الروسية    تالمذة  أحد)  شوموفسيك إىل  ترمجتها  إىل  كراتشكوفسيك( 
 . (13) واتلعليق عليها

سيجدها   عمان  عن  الروس  املسترشقني  أحباث  يف  تدور  واملتأمل 
هد الطريق تلالميذه لفهمها  لوىل وم حول هذا الرجل، فقد رسم اخلريطة ا

»  الزريلك  عنه  ونقلودراستها.   نفسه:  عن  اليت  قوهل  العلمية  مؤلفايت  أما 
سنة   من  وطبعها  بكتابتها  آداب    1904بدأت  يف  لكها  أقل  لم  إن  فجلّها 

 
 .  628 – 620ص  تاريخ األدب اجلغرايف العرب  (13)
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وُمارضة   ومقالة  وكتاب  وانتقاد  وَشح  وترمجة  حبث  من  العرب، 
امل ىلع  يربو  وعددها  كتابه  نْ وم  «.  ئتنيومالحظة،  »قرأ  الخطوطات م:  ع 

اذل من  صفحات  والبَّشكرياالعربية؛  الكتب  عن  شغفه  ت  يلمس   »
   ات والرتاث العريب.باملخطوط 

 
 كراتشكوفسكي 



 15 

 



 16 

 
 



 17 

 
 

 



 18 

 قائمة ادلكتور عمر لقمان:   •
املهمة املفاتيح  روسيا    من  يف  العمانية  املخطوطات  عن  للبحث 

  ادلكتور اجلزائري عمر لقمان  راحل ال  الستاذأعده  فهرس   : وأوروبا الرشقية
بعنوان:  م(2022/  ه1443)ت باملكت»؛  اإلباضية  املخطوطات  الِعْلِميَّة  قائمة  بة 

السوفيايتاالت   -لڤوڤ   جلامعة  5ه/  1412املحرم    24  بتاريخ  أجنزه  «،اد 
وق    د  يْ ع  ب    م 1991سطس  أغ هناك،  إىل  السوفيييت يْ ب  رحلته  االّتاد  انهيار  ل 

 وف الحقا جلمهورية أوكرانيا.  أواخر تلك السنة. وقد صارت تبعية لف 
لقمان حنوا من  م  ض   قائمة ادلكتور    خمطوطا، جلها خمطوطات   35ت 

يف إباضية أدرجها  املفهرس  أن  غي  اإلبايض،  الرتاث  من  ليس  وبعضها   ،  
بعض   مع  واحد  أتت ضمن جمموع  لنها  أو  إباضية،  اخها  ن س  لن   القائمة 

الع   املخطوطات  أما  اإلباضية.  فلمانيالكتب  اثنتني ة  القائمة سوى  يس يف 
ر د  عنهما:  منها فقط؛ ف  يما ييل خالصة ما و 

وكتاب  (  1 العلماء  الع مانيةَي الس  جتارة  جمهول  .  انلاسخ:  .  املؤلف: 
تاريخ  .  (14)اهلل بن أْحد بن خلف أبو سعيد الزنوي الع ماِن  سعيد بن عبد 

مد بن بلعرب  املالك: ُممد بن سليمان بن ُم.  م 1914  ه/1332النسخ: سنة  
عبد  سليمان   بن  بن  ُممد  بين  من  الع ماِن  اهلل  الزنوي  عدد  .  العقري 
رقصفحة  697  الوراق: ّتت   .( اكم  .  (1082م  امل   ه  ل  املخطوط  رشيق  باخلط 

جمموعة    ه. فيه1131صفر    29الع ماِن، منقول من نسخة مؤرخة بيوم السبت  
 

 صحيح هذه البيانات.كذا ورد يف قائمة الدكتور عمر لقامن، وسيأيت ته (14)
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( تبلغ  مانية  ع  وكتابً   42سي  للمكتبة    (.اسية،  سنة  زلويط    91بـ  بيع 
 .(15)م 1928

كتا(  2 من  اثلالث  الطابلنيب  اجلزء  والطهارات    ؛ منهج  املياه  يف 
انلاسخ: سعيد بن  عماِن.  الشقيص المخيس بن سعيد  املؤلف:    وانلجاسات.

املالك: احلاج  .  ه1134تاريخ النسخ: اجلمعة من شهر شعبان  .  سعيد الاللويت
اجللودي ثم  اجلريب  ميالد  بن  ورقتان  226راق:  الوعدد  .  حيىي  ثم  =  ورقة 

 (. 1094. ّتت رقم )228
اتلعل املخطوطتني  وقبل  هاتني  ىلع  ب  يق  طريق    أن  د  ال  يف  نبحث 

  ُمطات هجرتهما. ستكشف نو  ك،إىل هنالوصوهلما 
أيًض  ذلك  لفت  وقبل  لقمان يف  الشيخ  إىل جهود  اإلشارة  تفوت  ا ال 

املباَشة بالزيارة  املخطوطات؛  هذه  إىل  ثم والوق  النظار  أوال،  عليها    وف 
قائمة   ورصد  مشاهداته  ببتوثيق  ثمدقيقة  املحارضات  ها،  وكتابة  بإلقاء   ،

القارئ يف جريدة املصادر واملراجع، وقد مجعها  مجلة حبو ث حوهلا، جيدها 
، صدر عن ذاكرة عمان  (منتقيات من الرتاثا بني دفيت كتاب سماه: )أخيً 
 م. 2016ه/ 1437سنة 

 
  يف فييتي  سواهنيار االحتاد الإعالن  تبع مجهورية أوكرانيا حاليا، وذلك بعد  آنفا إىل أن )لفوف( ت  أرشُت   (15)

م، غري أهنا كانت قبل استيالء السوفييت عليها مدينة  1991  سمربدي  26  هـ/1412رة  مجادى اآلخ  19

اإلشارة إىل )زلوطي( أو )زلويت( وهي عملة    فهرس الشيخ لقامنبولونية، أو بولندية. ولذلك تتكرر يف  

( الرسمية  اPolski złotyبولندا  إىل  مستعملة  زالت  وما  اختل(،  وإن  قيمتُ آلن،  املايض  فت  بني  ها 

 تقريبا(.  زلويت 5= دوالر واحدواحلارض )حاليا 
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 : يكسْ وِ غورج  سمو •
  مع   –  تنياملخطوطتني السابق   وصول  تشي ادلالئل والحباث إىل أن

طريق:    لفوف  مكتبة   إىل  –  الخرى   املخطوطات عن  زيغمونت  اكن 
  12  ه/ 1301  ذي احلجة   22  ودل:)  Z. Smogorzewski  (16)سيكجوورغسمو

اآلخرة    28  توف:   -م 1884  أكتوبر   وهو م(  1931  نوفمرب  9  / ه1350مجادى 
ج يف جامعة  بيس  وما بلود ق   مسترش ّد من  سانت  ولوين، ختر  بطرسربج، وي ع 

 ، اذلي مر علينا ذكره سابقا. كراتشكوفسيكغناطيوس إأبرز تالمذة 
تعمق يف ادلراسات اإلسالمية، ورحل هلذا الغرض إىل سورية وبلنان  

وَشقه إفريقية  وشمال  العربية  واجلزيرة  يف  ومرص  كتابات  عدة  وكتب  ا، 
ثم   اجلانب.  بأبرز   إىل  توجههذا  صالته  ووثق  اإلبايض،  بالرتاث  العناية 

  .رس عقيدتهم وتارخيهمأعالم اإلباضية يف زمانه، ود
أ مزاب    وىلواكنت  وادي  يف  اإلباضية  ربيعباجلزائر  ُمطاته   يف 

فيها.1913  ه/1331 الرويس  للقنصل  نائبا  اكن  عندما  ولم    م  تونس  زار  ثم 
أط ما  بقدر  طويال،  بها  يف  يمكث  املكث  بفضل  القاهرة،  ال  ن  وت م ك 

 
)  كنُت   (16) هكذا  اسمه  تبعً سموجورزفسكيكتبت  عدلُت (  ثم  لقامن،  عمر  للدكتور  إىل   ا  عنه 

ه يكتب اسمه غالبا هبذه الطريقة، ويكتبه  نفسه، إذ وجدتُ   سموغورجوسكيا ل( تبعً يك  ْس و  سموغورُج )

كتابه: ها الدكتور عمر لقامن يف  تَ بَ ثْ كام نرى ذلك يف مراسالته بخط يده التي أَ   (سكيڤجسموغور )نادرا  

الرتاث كتبه    .منتقيات من  ما  العربية راجع  باحلروف  كتابة األسامء األجنبية  الدين وحول مشكلة  خري 

 (.  األعالمالزركيل يف مقدمة كتابه )
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ا من الشيخ   من أن يزور    (17) اللييب املقيم يف مرصابلاروين  الزتكية اليت نال ه 
ىت  م ح 1914  ه/1332  ابتداء من سنة  معاقل اإلباضية ويستفيد من علمائهم

سنة واست(18)م 1931  ه/1350  وفاته  بأخرى    -  طاع،  أو  ن ْقل     -بطريقة  
م داخل صناديق  نادرة  إىل  خمطوطات   Lwó تعددة  w   ،بولونيا يف  يف 

د  بعضها يف إحدى رحالته، عندما نزل سورية  حني ق  ادرته مرص  بعد مغ   ف 
يويل1332شعبان  يف   عليه،  م 1914  و ه/  القبض  ان   وأليق  احلرب  مع  دالع 

ر ْت خمطوطات ه و،  العاملية الوىل ود    .(19)ن قلت إىل املكتبة الظاهريةربما وص 

 
مطلقا دون تسميته،  (17) أبحاثه  لقامن يف  الدكتور عمر  أن    يف حني  هكذا ورد عن  مارتن كاسرتس  ذكر 

البارونية  سموغورجوسكي املطبعة  الباروين؛ صاحب  يوسف  بن  حممد  من  تزكيته  انظر:    نال  بمرص. 

سنتي  حر بني  واملغرب  املرشق  يف  اإلباضية  عند  والطباعة  النرش   Ibadi) م1960  -1880كة 

Publishing Activities in the East and in the West c.1880-1960s) 6. ص . 

لقامن  يذكر  (18) وُعاَمنأنه    الدكتور عمر  وزنجبار  ونفوسة  ميزاب  التزكية  زار  هذه  الباحث   أما   ،بفضل 

)صص إدريسو  بن  لكنفيؤكد  (  199الح  وعامن،  زنجبار  إىل  التنقل  له  يتسن  مل  بفضل أنه  متكن  ه 

البارو  يوسف  بن  حممد  عامن  مراسالت  إباضية  مع  مراسالت  إجراء  من  األئمة  قطب  وتوصيات  ين 

   وزنجبار.

ذكر    (19) لقامن،  هكذا  عمر  )الدكتور  يف  البولنديونقرأ  الذاتية  السري    سكيسموغورجوأن    (قاموس 

بنفسه أنطاكية  أودعها  بطريرك  بسورية  يسةالكن  يف  لدى  يونيو    األرثوذكسية  عاد م1915يف  ثم   ،

  ُوّفق يف اسرتدادها أو أخفق. إن كان قد  وال يذكر املصدر    .م1924إبريل    يف  ا بعد تسع سننيدادهالسرت

ت املكتبة    م، وقصدت املكتبة األسدية حيث1997قال د. عمر لقامن: »ولقد مررُت بدمشق شتاء   ُضمَّ

إبا  خمطوطات  ست  قوائمها  يف  فوجدُت  إليها،  زيغمونت«.  الظاهرية  مقتنيات  من  هي  وُربَّاَم  ضية... 

خمطوطة   منها  ولعل  الغمةأقول:  )   كشف  برقم  اإلزكوي؛  يف    347لرسحان  فحة،  ص  553تاريخ(، 
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مزاب   إىل  بني  زاباجلاعد  طويال  فيه  فمكث  وشعبان  املحرم  ئر 
حنو  1926وفرباير    -1925أغسطس  ه/  1344 ىلع  هنالك  وحصل    40م، 

، مكنته من تقديم ورقة حبثية عن مصادر اتلاريخ اإلساليم  خمطوطة أخرى 
اإلباضية، )  عند  أكسفورد  السابع عرش يف  ادلويل  االسترشايق    -9للمؤتمر 

الول    16 تونس  م(1928سبتمرب    1  -سأغسط  25  ه/1347ربيع  زار  ثم   ،
 ويلبيا، وظل يرتدد ىلع مزاب إىل آخر سنة من حياته.

إىل   إيصاهلا  من  وتمكن  املصادرة  من  ْت  ل م  س  اليت  خمطوطاته  أما 
ب  من  ا  ب دًّ جيد  فلم  أكرثهابدله  الوىل    يع  العاملية  احلرب  ه/  1332أثناء 

بل باع بعضها بعد هذا    م بسبب سوء أحواهل املادية،1918ه/  1336  -م 1914
 The  ڤو ڤل  مكتبة جامعةيها، ويه ُمفوظة يف  اتلاريخ كما هو مقيد عل

Library of the University of Lwó w    )حايلا أوكرانيا  وري ة  )جب ْمه 
 . (20) كما رأينا نماذج منها فيما تقدم 

 

واحي )تهـ، منسوخة للشيخ سامل  بن حُممد ا1315ربيع اآلخر    25ُكت بَْت يوم اخلميس   هـ/ 1366لرَّ

الذين  1947 األعالم  أحد  وهو  املحتمل  م(،  يكومن  هبم    سموغورجوسكي  نأن  زنجبار.  التقى  يف 

د بن سعيد الَقْلَهايت  األَْزد ّي )ق الَكْشف والبَيَانوخمطوطة   اريخ(. انظر  ت  875( برقم )هـ6؛ تأليف: حُمَمَّ

ال منشور بدورية احلياة الصادرة عن مجعية الرتاث مقبقلم: عمر لقامن.  ؛  تراثنا واملسترشقون:  لالستزادة

 فام بعدها.  180/ ص8باجلزائر؛ ع

التالية:    سموغورجوسكي ترمجة    حول   (20) املصادر  لمقال  تراجع  الذاتية  السرية   سموغورجوسكييف 

لڤوڤ  .  ليفتسكيتاديوش  بقلم:    (؛بولونية)بال  : Tadeusz Lewicki  م. 1984جامعة 

Zygmunt Smogorzewski. Lwow. 1984 .    :سريته املنشورة يف املجلد التاسع والثالثني  و
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 سموغورجوسكي 

 

البولنديمن   الذاتية  السري   -1999(  Polskiego Słownika Biograficznego)  قاموس 

)  م.2000 كتاب  العقاملسترشقونو:  لنجيب  طيقي(  املعارف2006:  5.  دار  ج  -م.  / 2القاهرة. 

 . بدورية احلياة؛ ترشقونتراثنا واملسعمر لقامن: مقال الدكتور  و: . 500ص
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 غورجوسكي نامذج من مراسالت سمو

 م(1981هـ/ 1401إىل صديقه املزايب الشيخ إبراهيم َمتْياز )ت
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 غورجوسكي نامذج من مراسالت سمو

 م(1981هـ/ 1401إىل صديقه املزايب الشيخ إبراهيم َمتْياز )ت
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 غورجوسكي نامذج من مراسالت سمو

 م(1981هـ/ 1401إىل صديقه املزايب الشيخ إبراهيم َمتْياز )ت
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 فام بعدها 68: منتقيات من الرتاث؛ للدكتور عمر لقامن، صرسائلمصدر ال
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 يلفتسيك:   •
لك    ، م 1931ه/  1349سنة    سيك جوورغسموتوف   باع  قد  يكن  ولم 

من   حبو مقتنياته  منها  قليل  بيق  فقد  اتلتبع  املخطوطات،  يقودنا  وهنا  زته، 
تاديوش   هو  آخر  شخص  إىل  ؛  ( Tadeusz Lewicki)   يلفتسيك اتلارييخ 

تالمذة   أقرب  من  ىلع    سيكجوورغسمووهو  يده  يضع  أن  واستطاع  إيله، 
 .خمطوطاته بعد وفاتهبعض 

لفوف    يلفتسيكدل  و   م  1906  يناير   29  ه/ 1323بتاريخ ذي احلجة  يف 
يوم   وف وت  كراكوف  الوىل    27  يف  ، (21) م 1992  نوفمرب   22  /ه 1413مجادى 

ْت  ،  (22)بايض، وخاصة املغريب منهكبية بالرتاث اإل  وعين عناية م  وعندما ض 
 

م( وسموغورجوسكي  1951  -1883ي )ر هؤالء املسترشقني الثالثة: كراتشكوفسكلو تأملنا أعام  (21)

بأخذ الثاين عنه    ا نمْ لَّ لألول، وَس   م( ألقررنا باألقدمية1992  -1906)  ليفتسكيم( و1931  -1884)

 فأدرك  يفتسكيلباكرا قبل شيخه، أما  عن قرينه، لتقارهبام يف سن الوالدة، غري أن التلميذ تويف قرين   ذَ ْخ أَ 

م وهو يف الثالثة والعرشين من عمره  1929االثنني وأخذ منهام، ونرش كام هائال من األبحاث أوهلا سنة  

 يف مؤلفاته. ، وثنائه عليه ليفتسكيفحسب، لذا ال نستغرب من إحالة كراتشكوفسكي إىل أبحاث 

بأنه: »متخصص يف طائفة  ه  فَ ْص وَ   ليفتسكيرب عن  من الباحثني الع  كثري    لألسف نجد عند حديث    (22)

مثال:  انظر  »اإلباضيني«!!.  عن  حمرفة  سخيفة  ترمجة  وهي  يف    العباديني«  وآداهبا  العربية  اللغة  تراث 

البولونية العريباجلامعات  الرتاث  بقلم: مهاة فرح اخلوري )باحثة سورية(. جملة  لية تصدر  جملة فص )  ؛ 

العرب الكتاب  احتاد  السادسة  102لعدد  ا  (.دمشق  -عن  اآلخر  والعرشون  السنة  ربيع    / هـ1427: 

)  م.2006  )إبريل(  نيسان كتاب  يف  الواردة  اإلشارة  العاملومثلها  يف  اإلسالمية  جاملخطوطات   )1  /

؛ عند احلديث عن مكتبة جامعة لفوف، ووصف حمتويات خمطوطاهتا بأن »معظمها نصوص يف  314ص

 ادة ]كذا!![ مجعها ز. سموجورجيفسكي«. العب
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قرر يلفتسيك الفرار  روسيا الرايض املتامخة هلا أثناء احلرب العاملية اثلانية  
الرايض   داخل  كراكوفيا  إىل  الروس،  بيد  سقطت  اليت  لفوف  مدينة  من 

 .(23)ه من املخطوطاتابلولونية، حامال معه ما أمكن
مق  تتبع  يلفتسيكوبعد  بينها  تنيات  من  أجد  لم  املخطوطات  من   

كتاب   وأهمها:  املغريب،  اإلبايض  الرتاث  من  جلها  بل  عمانية،  خمطوطة 
باملغرب   املشايخ  وطبقات  حديث.  خبط  الوسياِن؛  وسي  زكريا،  لِب  السي 

سنة   نسخت  وأخبا1341لدلرجيين؛  للشمايخ،  السي  وكتاب  ووقائع  ه.  ر 
واهر املنتقاة للربادي، وورقات من سي أِب  اجل  جربة ملجهول، وورقات من

الاكيف أيضا، وقطعة من    الاكيف، وَشح اجلهاالت لِب عمار عبد  عمار عبد
م. وعجب  1914كتاب العالم للبيّايس؛ نسخها: ُممود ْحدي يف مرص سنة  

 
ب  (23) الباحث صالح  الثانية وضعت تلك املخطوطات يف  190ن إدريسو )صيذكر  العاملية  ( أن احلرب 

جمه سنة  مصري  لفوف  معركة  بعد  ماريان  1941ول،  ومتكن   Marian Lewecki  ليفتسكيم، 

لك احلني يف  ش ليفتسكي يف كراكوف، وُأودعت منذ ذمن إنقاذ بعضها، ومحلها إىل تاديوم(  1955)ت

اللغ كراكمعهد  بجامعة  الرشقية  استطاع ات  لقاء  وف. يف حني  لقامن  عمر   سكيليفتش  تاديو  الدكتور 

قوله  يَّ ، وقَ يف منزله بكراكوفيا   م1989  هـ/1409  سنة املخطوطات بحوزته، ونقل عنه  د أسامء بعض 

واصفا هتريبه للمخطوطات إىل داخل بولونيا أيام احلرب العاملية الثانية: »مجعُت كثرًيا من املخطوطات 

ومحلتُ  كراكوفيا،  إىل  معي  ا ها  من  لقد  أنجو  أن  قبل  املياه  مواسري  داخل  أيام  ثالثة  من  أكثر  ختبأُت 

ليفالروس!!«.   بيد  املخطوطات  تلك  ظلت  هل  حتديدا  نعلم  املكتبات  تسكيوال  إحدى  أودعها  أو   ،

مُ  كانت خري  أهنا  منه  املتيقن  لكن  أكثر    عني  اجلامعية،  دامت  التي  اإلباضية  أبحاثه عن  من نصف  له يف 

 تسكي التي خلفها بعد وفاته.  الوقوف عىل شطر من مكتبة ليفقرن. وقد تيرس يل
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تواريخ   يف  ورسالة  مزياب،  وادي  أحوال  من  املنتخب  حوادث  العجاب 
   (24) غرداية ووفيات أعالمها.

 
جدت يف مقتنيات ليفتسكي؛ أمهها: أجزاء متعددة من رشح النيل؛ ثمة مجلة من املطبوعات القديمة وُ  (24)

البارونية. وقناطر اخلريات للجيطايل بأجزائه الثالثة، ورشح اجلامع الصحيح ل   نور الدين طبعة املطبعة 

كراسة األوىل من مسند اإلمام الربيع بعناية الشامخي، وأخبار أهل عامن من كشف الغمة؛ الساملي، وال

بتحقيق كالين، واجلواهر املنتقاة للربادي، وطلعة الشمس للنور الساملي، وجوهر النظام للساملي أيضا؛ 

األوىل؛ ملصطفى  ية اإلسالمية  طب، واهلدطبعة السلفية، واألرسار النورانية للثميني، ورسالة شافية للق

ومن   الساملي.  للشيخ  املرضية  اللمعة  يضم  مغريب؛  بخط  طبعة حجرية  كتب يف  إسامعيل، وجمموع  بن 

 املطبوعات التي حتتوي عىل تقييدات مهمة:  

  ( يف أوله إهداء من الشيخ متياز؛ نصه: »تذكًرا 18. اجلزء العارش من رشح النيل؛ لقطب األئمة )رقم  1

لص لسيدي اسموغورجسكي؛ أهدي جلنابه العايل هذا الكتاب، وأرجو من  صداقة وداد خا إلحسان و

م«. ويالحظ أن هذا الكتاب الوحيد  1926نفامرب    8متام إحسانه أن يقبله من حبيبه وعزيزه امتياز. يوم  

 .  سموغورجوسكيالذي يتضمن إهداء إىل 

( ويف أوله إهداء  12ى معمر، )رقم  ريخ؛ لعيل حييموكب التا . احللقتان األوىل والثانية من اإلباضية يف  2

بقلم مؤلفه إىل لفتسكي؛ جاء فيه: »حرضة البحاثة الكبري األستاذ: طدوز لفتسكي؛ يرشفني أن أهدي  

عن  والكشف  اإلباضية  تاريخ  عن  البحث  يف  املتواصلة  بجهودكم  اعرتافا  املتواضع  العمل  هذا  لكم 

 معمر«.   عيل حييى  م.1965/ 6/ 1آثارهم. نالوت 

( يف أوله إهداء  13جلزء الثاين من حتفة األعيان للشيخ الساملي؛ بتحقيق أيب إسحاق اطفيش. )رقم  . ا3

بقلم الشيخ سامل بن حممد الرواحي إىل الشيخ متياز؛ نصه: »هدية للشيخ العالمة إبراهيم بن نوح امتياز؛  

أو إىل   سموغورجوسكياه إىل  يخ امتياز أهددو أن الشمن أخيه يف اهلل سامل بن حممد الرواحي بيده«. ويب

 . ليفتسكي تاديوش
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 ليفتسكي

 

(. ويف أوله: »هدية للباحث الكبري األستاذ طادوز لفيكي أثناء زيارته ملكتبة 44. حتفة األعيان )رقم  4

م بني يزقن. األستاذ: بزمالل  1985مارس    25قطب األئمة الشيخ اطفيش رمحه اهلل. وهذا يوم االثنني  

 ج عيسى«. صالح بن احلا 
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 غورجوسكي عبارة تتصدر جمموعة أوراق كانت من مقتنيات سمو

 ويرتجح أهنا بخط يده
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 السري للشامخي 
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 يقات سموغورجوسكي اجلواهر املنتقاة للربادي؛ بتعل
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 مكتبة ليفتسكي هذا املخطوط وما سبقه وما يليه من بقية 
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امل  غي  السابقةجومن  عمانية    موعة  خمطوطة  إىل  الفهارس  تشي 
يف   يف ُمفوظة  بكراكوف  الوطين  )املتحف   بولونيا   The National 

Museum in Krakó w للعوتيب    (؛ النساب  كتاب  خمطوطة  يه: 
برقم  5)ق املحفوظة  بتاريخ   (.IV.2806)ه(،  ب ار  زجْن  يف  ْت  خ  شعبان    13ن س 

تعاون ىلع نسخها لك من: سعيد بن سالم، وسليمان بن سعيد بن    ه؛1253
ثق من  ولم أتو   .ورقة  247يف    اهلل بن مبارك بن سالم الزنوي،  مبارك بن عبد

طريق   عن  املتحف  إىل  وصوهلا  يلفتسيك    سيك جوور غسموكيفية  و  أأو 
 . (25) غيهما

 الخطوطات العمانية ِف مكتبة لفوف:  •
االستطرادبعد   لقمان  هذا  ادلكتور  قائمة  إىل  ضمت    لقول:  أعود 

من   حنوا  وب   35القائمة  إباضية،  اإلبايض،  خمطوطا  الرتاث  من  ليس  عضها 
أن أتت  املف   غي  لنها  أو  إباضية،  اخها  ن س  لن  القائمة  يف  أدرجها  هرس 

 .  (26) ضمن جمموع واحد مع بعض الكتب اإلباضية
 

خم  (25) مثلثمة  كراكوف،  جامعة  يف  حفظها  إىل  اإلشارة  وردت  أخرى  العلامءطوطات  نسب  صفة  ؛  : 

باب يف معرفة  و:  .  حمد بن عبد اهلل بن مداد، ذكرها سموغورجوسكي نفُسه ضمن مقتنيات اجلامعةمل

بُعامن أيضا األئمة  إليه سموغورجوسكي  أنه ض  ؛ ملؤلف جمهول، أشار  السري  كسابقه، وذكر  من جمموع 

حمتوالعامني من  عنوانني  سوى  ليسا  السابقني  املخطوطني  أن  أرّجح  جيعلني  ما  وهذا  املخطوطة  ة،  يات 

 ؛ التي سيأيت تفصيل مواّدها.  الكبرية للسري العامنية

. وال  لدكتور لقامن إىل أن بعض هذه املخطوطات ليست أصيلة، إنام هي نسخ مصورةأشار فهرس ا  (26)

 ظ أصوهلا.  نعلم مصدر حف
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إال ىلع  القائمة  تشتمل  من    وال  جزء  أحدهما  عمانيني:  خمطوطني 
يس هلذه  وهو جزء يتكرر كثيا يف املخطوطات العمانية، ول  منهج الطابلني،

و السي العمانية.  ِن: كتاب جتارة العلماء أثلاوا   النسخة منه أهمية كبية.
العمانية. وقد حصلت    خيوهذا ال أهم املخطوطات    –  اهلل  بفضل  –من 

ه: .  منه  رقمية صورة ىلع  وهذا وصف 
َمانِيَّة؛ الع  َي   القرن    الس  )بني  اإلباضيّة  اء  ل م  ع  من  وعة   ْم  جم  تأيلف: 

إىل   جامعة  للهجرة(.  العاَشة  الول  مكتبة  وطة  ْط   The   ڤ و ڤل خم 

Library of the University of Lwó w-    وري ْه  أوكرانيا مج  )رقم    ة 
II1082 .)  َمانِيَّة  ع لماء جِتَاَرة  العنوان » ب َي الع  ر د     697  يف  (27)«والس  صفحة. و 

آخرها   مؤر    ة  منقولأنّها  اتلرصيح  يف  نسخة  السبت  خة  من  صفر    29  يوم 
أْْح    : سعيد بن عبدخ  انلاس  ، كت ب ها  ه1131 بن خ  اهلل بن  أل  د    ّي يدع  وس  ب  مْ ف 

ْ ال ّ   يّ و  زن  اهلل    د بن بلعرب بن عبد م  د بن سليمان بن ُم   مّ ُم  ؛ للشيخ:  الع ماِن 
الع   سليمان  بن  ُممد  بين  ْ   ريّ قْ من  ّ   يّ و  الزن  ن    .الع ماِن  ي رْ ح    ل  قْ فيه  عن    ف 

ا واكلة  النسخة   ب  واكت    .(28) جلاموس نسخة     هذه 
 
الم  س  نُّ ال  د  ح  أ   ني  يِّ رْص  اخ 

 
رَي الُعاَمنية!.      (27) َي: السِّ

ْطُر األول منه وَبق  َغ الشَّ  ُدم 

ُعاَمن.    النسخة  (28) بسلطنة  اخللييل؛  محد  بن  أمْحَد  الشيخ  ب َمكتبة  حَمُفوظٌة  املخطوطة  هذه  من  األصُل 

وبياناهُتا مطابقٌة مَتاًما مل َا َوَرَد يف َوْصف النسخة األوكرانية املنقولة منها. ويعود ذلك إىل أن نسخة مكتبة  

بالوكالة اإل الباروين  القاهرة، ويبباضية يف  الشيخ اخللييل كانت حمفوظة  الشيخ حممد بن يوسف  دو أن 

عهد بنسخها إىل أحد النساخ املرصيني املهرة بغرض احلفاظ عليها أو نرشها يف طبعة حجرية، ثم حتصل 

 . بطريقة أو بأخرى سموغورجوسكيعليها فيام بعد 
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اكنت  م. و1914ه/  1332منها سنة    غ  ر  ف    –فيما يبدو    –  بالقاهرة  ني  ف  رت   حْ الم  
قتنيات   م  ّ من  ابلولوين  سمو  املسترشق   .Zسيك   جوورغزيغمونت 

Smogorzewski   لعلها  م(1931  ه/1350)ت تعليقات  حواشيها  وىلع   ،
بولونيا(زلو  91بـ  املذكورة  للمكتبة    تبيعث م     خبطه، عملة  )ويه    سنة    يت 
ة يف إرشيف   .ه(1346=) م 1928 وظ  ْف  ة  منها ىلع امليكروفيلم ُم  ر  و  ص  د  م  وتوج 

إكسرت جامعة  مكتبة  يف  )   -ولكنسون   microfilm in theبريطانيا 

son Archive at Exeter University LibraryWilkin.)   

 خمطوطة السري العامنيةالفهرس التَّْفِصيِِلّ ملُِْحتََوَياِت 

 ة ن الســـــريعنـــــــوا الصفحة 

ّي   .1 (29)1 م   بن احْلَرْضَ
 
رَيُة النَّب يِّ صىل اهلل عليه وسلم إىل الَعالء

 س 

؛ َتْأل يُف َأيب   .2 6 َفات   والصِّ
  املُْْؤث ر  ك تَاُب األَْحَداث 

اه   .3 41 بالشَّ َقاَل  َمْن  َعىَل  ا  َردًّ ؛ 
َهان  والرُبْ  

البَيَان  تَاُب 
املُْْؤث ر  ك  َأيب   َتْأل يُف  ؛  )َمنُْسوٌخ  َدْين   

ّي(  َعىَل َأيب  احْلََوار 
ْن ُنْسَخة  َمْعُروَضة   م 

ْلت  بن  َمال ك  املُْبْتىََل ب ُأُمور   .4 60 َمام  الصَّ رَيٌة إ ىَل اإل 
 َأْهل  ُعاَمنَ س 

ْلت  بن  ََخ يس   .5 88 ر  الصَّ
رَيُة َأيب  املُْْؤث   ( 30)س 

يد  يف التَّوْ  • 95  ح 

 يف الَقَدر   • 95

 ويف األَْس  • 98
 
َفاتاَمء  الصِّ

 
 حاالت. نا ترقيَمه ُهنا يف اإلاملخطوطة ُمَرقٌَّم ترقيام حديثا حسب الصفحات، واعتَمدْ  أصُل   (29)

أليب   (30) تعليقات  السرية  هذه  مادة  وتتخلل  املخطوطة.  أصل  يف  َوَرَدْت  كام  نقلتُها  الفرعية  العنوانات 

    .] ّ
ين  الَّ  مالك ]الصَّ
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يد    • 98  يف إ ْثبَات  الَوع 

 َأْهل  الَكبَائ ر   • 99
 
 يف َأْساَمء

تَال  َأْهل  البَْغي  واجلَبَاب َرة  • 102
 يف ق 

 َأْصَحاب  النَّب يِّ َصىلَّ اهللُ َعَليْه  وَسلََّم  يف ذ كْ  • 103
 ر  اختالف 

  النَّاسذ ْكُر ف َرق   • 107

ة  املُ  • 110 مَّ
ْن أَ ذ ْكُر َأئ  نَي م  ه ْسل م  ْن َبْعد   ْصَحاب  النَّب يِّ صىلَّ اهللُ عَليْه  م 

 ذكر األَْمر  باملَْعُروف  والنَّْهي  عن املُنَْكر  • 111

اَءة يف َأْمر   • 112   الَوالَية والرَبَ

رَيُة َأيب  َقْحَطاَن َخال د  بن  َقْحَطانَ  .6 113  س 

ري  بن  س   .7 150 ر  َبش  د  بن  حَمْبُوب  يف احْلَدَ رَيُة أيب  املُْنْذ   ث  الَواق ع  ب ُعاَمنَ  حُمَمَّ

ًة َعىَل َمْن أَ  .8 160 ِّ ُحجَّ
د الب ْسيَاين  رَيُة َأيب  احْلََسن  عيل بن حُمَمَّ

[ س   احْلََدث 
َؤاَل ]يف  ْبَطَل السُّ

 الَواق ع  ب ُعاَمنَ 

د   .9 186 رَيُة حُمَمَّ
 مَّ بُ بن  حَمْ س 

ب  تََب إ لَ ْن كَ وب  إ ىَل مَجَاَعة  ْن َأْهل  املَْْغر  نَي م  َن املُْْسل م   يْه  م 

ِّ إ ىَل َأيب   .10 214
يِّ الُعاَمين   بن  احْلََوار 

د  ّي حُمَمَّ رَيُة َأيب  احْلََوار 
اهلل  َوَأيب  ُعَمَر  س  اهلل  َوَأيب  َعبْد 

 َعبْد 

حَيْ  د  بن   حُمَمَّ ُيوُسَف  َة ووَأيب   ُقرَّ اهلل  بن  
َعبْد  ُعَمَر يَى بن   د  بن   ُسَلياَْمَن وحُمَمَّ َأمْحََد بن  

َمْوَت  ْن َأْهل  َحرْضَ مْحَن  بن  ُيوُسَف إ ْخَوان نَا م  الرَّ
 وَعبْد 

رَيُة حَمْبُوب  ب .11 231
َحيْل  إىَل َأْهل  ُعاَمَن يف  َأْمر  َهاُروَن بن  الياََمين س   ن الرُّ

رَيُة حَمْ  .12 249
َحيْل  إىَل َأْهل  بُوب  س  َمْوَت يف  َأْمر  َهاُروَن بن  اليَ بن الرُّ  (31) اَمين  َحرْضَ

َمام  املَُْهنَّا بن   .13 260 َساَلُة َهاُروَن بن  الياََمن  إ ىَل اإل  َحيْل  يف  َشْأن  حَمْ  َجيَْفرر   (32)بُوب  بن  الرُّ

ِّ إ   .14 269
ري  بن  النَّريِّ  اجْلَْعالين 

رَيُة ُمن   بن  َعبْد  س 
ان  َمام  َغسَّ  اهلل   ىَل اإل 

 
ْقَداُره صفحة كاملة.   (31)  يف وسطها بياٌض م 

 آلخر مقدار صفحة  أو تزيد.  امنقطعة   (32)
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ْلت  بن  ََخ يس   سريةُ  .15 280 ر  الصَّ
د  بن  َجْعَفر [إ ىَل ]َأيب  املُْْؤث   َأيب  َجاب ر  حُمَمَّ

ْن آَثار  َأْهل  َنْزَوى َجَوابات م   .16 292 د  بن احْلََسن  م   ( 33)ْن حُمَمَّ

ْلح  َبنْيَ َأْهل  ُعاَمن َبعْ  .17 295 تَاُب الصُّ
يَّ ]ك 

ْم إ ىَل َنْزَوان  اق ه  َ
يَّة[َد اْفرت 

 ( 34)ة  َوُرْستَاق 

اَءة   .18 295  والرَبَ
َؤال  يف الَوالَية  رَيٌة يف السُّ

 (35) س 

نيَ  .19 300  املُْْسل م 
 
بَْعض  ُفَقَهاء

رَيٌة ل    (36) س 

بَعْ  .20 307
رَيٌة ل  نيَ س     (37) ض  املُْْسل م 

اهلل  حُمَ  .21 310
 َأيب  َعبْد 

رَيٌة[ َعن  الَقايض  يَسى يف  الَفْرق  بَ ]س  د  بن  ع  نْيَ اإلَمام  الَعامل   وَغرْي   مَّ

 الَعامل   

ٍّ َوَأْصَحاب ه   .22 318
د  بن  َعيل  يَسى َعىَل َراش  د  بن  ع  اهلل  حُمَمَّ

 أُبو َعبْد 
َطَها الَقايض  وٌط رَشَ  رُشُ

عَ  .23 323 َأيب   الَقايض   َعَمُل  ؛  ٍّ
َعيل  بن   د   َراش  َمام   اإل  نَ َتْوَبُة  بن   َأمْحََد  بن   احْلََسن    ٍّ

رْص   يل 

ّي  َجار   اهْل 

ٍّ ف ياَم َسَأَلُه  .24 324
د  بن  َعيل  َمام  َراش  يَسى إ ىَل اإل  د  بن  ع  اهلل  حُمَمَّ

 َأيب  َعبْد 
َن الَقايض  َجَواٌب م 

ه  التَّ   َوَما َردَّ َعَليْه  ف يَها َعْن َهذ 
 ْوَبة 

ِّ  أيب  احْلََس   ]َمْسَأَلٌة[ َعن .25 327
 الب ْسيَ ن  َعيل 

د  اَم ُخُر وجه ينِّ ا بن  حُمَمَّ  أيَّ
د   يف  َحْفص  بن  َراش 

ل    األَوَّ
ه  اهلل  وَعْقد  ر  بن  َعبْد   َعىَل املَُْطهَّ

 
ُل ب ُحْرَمة   أّوُلُه: »قاَل:  (33) اَءة ... اجْلَاه  َ َعىَل الرَبَ

 «. احْلََدث  إ َذا َواَفَق الَعامل 

رَية  الالحقة، مع أنه مستقلٌّ عنها.    (34) َج هذا النَّصُّ حتت ُعنوان السِّ  ُأْدر 

َنْت يف األصل، وهي ليست سريًة ذاَت مُ    (35) َمة  وخامتة، بل مسائُل متفرقة، أّوهلا قَ هكذا ُعنْو  : »إْن سأَل  دِّ

َ اهللُ عنُهام...سائٌل فقال
يق وُعَمر بن اخلَطَّاب َريض  دِّ  «. : ما َتُقولون يف أيب  بكر  الصِّ

مْحََن...  (36) َا الرَّ : »َوَبْعُد؛ َفَقْد كانت ألهل  ُعاَمَن َدْعَوٌة أطاُعوا هب   «. أّوهُلَا بعد احْلَْمَدَلة 

َن املُْْس أّوهُلَا: »إىل َمْن َبَلَغُه ك تَا    (37) ي ال إ َلَه إال ُهَو،  ُبنَا هذا م  ا َنْحَمُد إ َليُْكُم اهللَ الذ  نَي؛ َسالٌم َعَليُْكْم، َفإ نَّ
ل م 

... يُكْم ب تَْقَوى اهلل  واالْجت اَمع  عىل َطاَعت ه   «. وُنوص 



 44 

 أيب  َبْكر  أمْحََد بن  عُ ائل]َمس .26 329
ّي [ َعن  الَقايض   َمَر بن  أيب  َجاب ر  املَْنَح 

م  بن  َغيْالنَ سريُة  .27 340
املَْل ك  بن  مُحَ  اإىل َهاش  َمام  َعبْد   يْد  إل 

يمَ  .28 342 ر  َسَلَمَة بن  ُمْسل م  بن  إ ْبَراه   (38) َتْعل يٌق يف  َمْعنًى َعْن َأيب  املُْنْذ 

رَيٌة َعن .29 346 ل  بن  َأيُّوَب  س 
 َوائ 

رَيةُ  .30 356 َعىَل   ل عنالسؤا  س  ًة  ِّ ُحجَّ
الب ْسيَاين  د  حُمَمَّ احْلََسن  عيل بن  َؤاَل    َأيب   السُّ َأْبَطَل  َمْن 

 احْلََدث  الَواق ع  ب ُعاَمنَ 
  (39) يف 

يد   .31 382 د  بن  َسع  دِّ َعىَل حُمَمَّ  الرَّ
رَية أيب احلسن عيل بن حممد[ يف   ]س 

اب  بن   .32 385 الَوهَّ
رَيُة أيب  ُعبَيَْدَة إىل َعبْد 

مْحَن  بن  ُرْستُم س  الرَّ
 ( 40) َعبْد 

 بن  حَمْبُوب  ك تَاُب املَُْحاَرَبة   .33 388
د  ري  بن  حُمَمَّ

ر  َبش   أليَب  املُْنْذ 

يَّةَ  .34 412
رَيُة َشب يب  بن  َعط     س 

نَي َأْصَحاب  النَّْهُرَوان   .35 444 ٍّ إ ىَل املُْْسل م 
 ك تَاُب َعيل 

بن  وَ ] .36 445 اهلل   َعبْد  ْن 
م  نيَ ك تَاٌب[  املُْْسل م  َن  م  َمَعُهاَم  َوَمْن  ْصن   بن  ح  َوَزْيد   ِّ  ْهب  

َعيل  إ ىَل   

 بن  َأيب  َطال ب  

املَْل ك  بن  َمْرَوانَ  .37 445 اهلل  بن  إ َباض إ ىَل َعبْد  رَيُة َعبْد 
 س 

د  بن  َبَرَكةَ  .38 456 اهلل  بن  حُمَمَّ
 َعبْد 

د   َعْن َأيب  حُمَمَّ
 ك تَاُب املَُْواَزَنة 

د  بن  َبرَ  .39 480 اهلل  بن  حُمَمَّ
 َعبْد 

د  رَيُة َأيب  حُمَمَّ
ّي س  ِّ البُْهَلو 

  َكَة الُعاَمين 

498 

 

رَية   .40 نَي يف  َحْرهب  ْم َمَع س  ا َعىَل َمن  اْعرَتََض عىل املُْْسل م  اهلل  بن  ُموَسى َردًّ
أمْحََد بن  َعبْد 

ان ألْهل  العَ   بن  أيب  َغسَّ
د  ْن َنْزَوىاإلَمام  حُمَمَّ  ْقر  م 

 
 ب األصول«!! وهي عبارة غامضة.  ا َوَرَد يف آخرها: »َرْجٌع إىل الكتاب رجع كت  (38)

ريُة هي نف  (39)  السِّ
ه  ريُة رقم َهذ  ُخ. 8ُسها السِّ رها الناس  َ َكرَّ

ي مل     من هذا املجموع، وال أْدر 

، وقد َوَرَد الترصيُح باسمه يف أثناء النّص، ألن    (40) ّ يب   ُهنا هو أبو ُعبَيَْدَة املَْغر 
رَية  الراجح أن صاحب السِّ

ْك َزَمَن اإلمام عبد الوهاب.   أبا عبيدة مسلم بن أيب كريمة مَلْ ُيْدر 
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ا حَيْ  .41 525 يَّ َمام  أيب  َزَكر  رَيُة اإل 
َّ س 

د  بن  َطاُلوَت النَّْخيل  اهلل  بن  حُمَمَّ
 إ ىَل َعبْد 

يد   ( 41)يَى بن  َسع 

يد   .42 555 د  بن  َسع  َمام  َراش  رَيُة اإل  يئَةس   إ ىَل َأْهل  َمنُْصوَرةَ   املُْض 

ِّ بن  .43 571
ِّ الب ْسيَاويحُمَ َجَواُب أيب  احلََسن  َعيل 

د  بن  َعيل     (42)األصم مَّ

رَيُة القَ  .44 580 ّي س   ايض  َنَجاد بن ُموَسى املَنَح 

اد  .45 620 رَيُة أمْحَد  بن  َمدَّ
 س 

َُهُم اهللُ .46 663
ة  َرمح  مَّ

 وَمْوهت  ْم وُبْلَداهن  ْم واألَئ 
 
َفُة َنَسب  الُعَلاَمء    (43) ص 

َفة  إ ْسنَاد   • 674  َأْهل  الَفْوز  د ين  َفْصٌل يف  َمْعر 

لْ  • 676  َنَقَلة  الع 
 
رُي َأْساَمء ة  إىل ُعاَمنَتْفس  َن البَرْصَ

 م  م 

ة  والُعلامء وتواريُخ َمْوهت  ْم  • 676  تواريُخ األئمَّ

مْ  • 683 ه  ْن َبْعد  ه  والتابعني م  ْن َبْعد   النبيِّ صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه م 
 تاريُخ َمْوت 

  اريخ  ذ ْكُر َتوَ  • 688
 
َن النَِّساء  املُْصَطَفيَات  م 

 بعض التواريخ   • 689

ة ب ُعاَمن  .47 690 مَّ
َفة  األَئ   باب َمْعر 

 ذكر ]بعض[ األحداث  الَواق َعة ب ُعاَمن .48 695

 

 

 

 
ها، وقد اختلط نصها مع نص سرية السؤال عن أيب احلسن عيل     (41) ر  يبدو أن هذه السريَة منقطعٌة من آخ 

َرْت ثالَث مرات  يف هذه النسخة!.   ، فعىل هذا تكون سرية السؤال قد تكرَّ ّ
 بن حممد الب ْسيَاين 

ك     (42) »َوَصَل  ُله:  اهللُتَ أوَّ أْنَعَم  ي  َوَلد  َداية، وَس اُبَك  باهل  ...« عليه  َواَية  ُكلِّ ضاللة  وغ  ْن  م  َقال:    لََّمُه  أْن  إىل 

 .»... َهائ ن   عىل الرَّ
َية   اجلَار 

ْم يف هذه النََّفَقة  ه  م  َوَخْوض  نَا احلََضار 
 »َوَذَكْرَت يف اْجت اَمع  إْخوان 

اد ا  دَوَرَد اسُم مؤلِّفها يف آخرها: حمم  (43) ّي.بن عبد اهلل بن َمدَّ ّي الَعْقر     لنَّْزو 
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 الصفحة األوىل من خمطوطة السري العامنية 
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 من خمطوطة السري العامنية  خريةالصفحة األ
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املخطوطات  و من  عددا  أحصينا  أننا  املقال  هذا  من  اخلالصة 
ود  روسيا  مكتبات  يف  املحفوظة  ويه:  العمانية  الرشقية؛  أوروبا  ثالث ول 

  مع جمموعة أخرى للمربد وابن دريد،  يف يلنينغراد،  البن ماجد  خمطوطات
أربعني عنوانا    أكرث من  وقد رأينا إن إحداها تضمتان يف لفوف ) وخمطوط 
 مهما(.  

املخطوطات يف مكتبات   آخر من  وجود عدد  ببعيد  خرى،  أوليس 
،  شدرين( احلكومية العامة يف مدينة بطرسبورغ  -مكتبة )ساتليكوفمثل  
وما زال يف الزوايا    ألف خمطوط باللغات املختلفة،  400تضم أكرث من    اليت

   خبايا.
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