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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 ومن وااله  وىلع آهل وصحبه
 

 تمهيد: •
الع  حتفل   بن اخلزائن  املخطوطات  صيب  مانية  من  إيلها    وافر  الوافدة 

خا الع  من  املحيط  ظ  ماينرج  جمهوال  قرون    هابعض    ل  ،  الزمن  من  ،  ا مغمور    ا 
نتي ق ل  أن يلتفت إيلها ابلاحثون. وهذه  جة  ويه ال ختلو من نوادر وفرائد 

 .(1) يا الزوايان خباشفة عالاكس لفهارياب احتمية يف ظل غ
هذا الصنف    املكتوبة بأقالم مؤلفيها، و  : األصول  القائمة  ويتصدر  

من   اعيلة  رتبة  يف  املخطوطات  تساؤالت:  من  إلثارة  مداعة  وهو  انلفاسة، 
نسخة   وما يه    كيف خرجت  آخر؟  ق طر   إىل  بدله  من  بل  بيته  من  املؤلف 

قبل   است نسخت  وهل  رحلتها؟  هلحمطات  تيح 
 
وأ اتلداول  خروجها  ا 

 واالنتشار؟
ويه نسخة  ،  صولاألا من املخطوطات  تستعرض هذه املقالة أنموذج  

  .ا إىل اآلن يف فهارس املخطوطاتنظي   الم أجد هل  ةفريد
 

 
ال مدخًل    (1) هلذا  التفضوض  أرجو  مقالتي:    لوع؛  العراملبقراءة  إىل  خطوطات  الوافدة  واإلسالمية  بية 

العربية  مة، تصدر عن معهد الخطوطات  )جملة نصف سنوية حمك    عهد الخطوطات العربيةجملة م  ُعامن.

 فام بعدها.   10م. ص2020هـ/ مايو 1441ضان األول: رم؛ اجلزء 64جلد . القاهرة/ مرص(بال
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 :  خطوطةاتلعريف بامل •
انلب حممد  يا حبيب«  »ِسر   رشح قصيدة اهلل عليه   يف مدح  )صىل 

املدعو   د ن حمم  ب   حممد  ط األديب:  طااخل   ابقلم مؤلفهخمطوطة نادرة،    ؛وسلم(
الو   بتنميقه طاينس  بالشمس  اعتىن  واثللثط  ب    ا،  النسخ  فيها  ي  ورشح   .

املدي  ة  قافي    قصيدة   انلبوي،  يف  بن أمحد  ها ناظم ح  اخلليل  األيويب  السلطان   :
 :  قصيدته  ومطلعه(،  856بن سليمان )ت

س  س    حنو  حبييب  يا  انل ق    ن     ا اك 
 

 ؟ خربي وقل أين اللقا  هلم  ح  وارش 
قصيدة بط ثلث عريض، وكتب  ال  أبيات    انلاسخ    ف  املؤل    رزأبوقد   

 بديعة. طوطة حتفة فنية بط نسخ واضح، فجاءت املخ  الرشح  
مزياتها السلطان  منسوخة  اأنه  وثالث  سنة    املذكوريب  األيو   خلزانة 

فه844 معديه،  الن    يف  اخلزائنية س  ودة  وإن  خ  جدلن  ك    ،  فقدنا  األصيل  ا  ها 
  السلطانية. ا ممزيا الئقا بماكنة اخلزانةجدل    هجح كون  اذلي يرت

ايلوم   ابلوسعيدي    ويه  بن أمحد  السيد حممد  من حمفوظات مكتبة 
 . 1642بسلطنة عمان؛ حتت رقم  

رشح  اذلي  هلل  »احلمد  الرائعة:  ادليباجة  بهذه  املخطوطة  تستفتح 
وزي   املقال،  فرائد  نلظم  الفصحاء  اصدور  بتطبيق  ابللغاء  قلوب  لالكم  ن 

وادر  ا نلا بدقائق احلكم، وإيثار  إشعار   جعل يف بعض األشعار ملقتىض احلال،
ه خالص  وال سيما    ة الكم أويل انلىه، ونقاوة مرام ذوي احليج،اللكم، فصي 

 فإنما ذلك اللب واملنتىق...«.دائح املصطىف،  ملتضمن ملا
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د، اذلي  ر املنض  طالعة ادليوان املسىم بادل  بم ا ترشفت  م  إىل أن قال: »ل  
السلطان    ت  اتلف   نظمه  وجدت    إىل  خليل...  املسدد...  واخلليفة  حبر  املؤيد  ا  ه 

وكن  مشحون   منظومه،  بفرائد  مضمون ا  منظوم ا  بفوائد  ومفهومه...  ا  حىت  ه 
منه يف مدح سيد املرسلني صىل اهلل    حادي الطلب حداين، وإىل قصيدة  أن  

فرشحت   هداين...  وسلم  رشح  عليه  اهلل  بتوفيق  و  ها  أبياتها،   ف  ص  ا  حقائق 
ذكرت   إذ  تركيباتها،  دقائق  األلفاظ    وكشف  معاين  أوال  بيت  يف رشح لك 

لك  ذ  مع ما يتعلق بها، ثم وجوه اإلعراب وما يرتبط بها، ثم أردفت    املفردة
وعلم  ابلالغة  فين  من  للمقام،  مناسبة  رشيفة،  ومسائل  لطيفة  بمباحث 

   .«الالكم، وغيها من الفروع واألصول، واملنقول واملعقول...
أنه ادليوان    وديوان   يبدو  )ادلر املنضد( اذلي أشار إيله املؤلف هنا 

وهو يف مخسة أبواب: األول منه يف  سلطان خليل،  الكبي اجلامع ألشعار ال
و انلبوية،  اتلاملدائح  يف  املخمساثلاين  يف  واثلالث  واملوشحات،  غزالت،  ات 

أنواع خمتلفة. وم   هذا ادليوان   ن  والرابع يف ادلوبيت واملوايلا، واخلامس يف 
منه  معارصيه   السلطان دواوين أخرى صغية هل، كما انتخب بعض   انتخب  

دة اليت رشحها الشارح  والقصي .  (2)ل كنظم الم    ك منل  الف    جنوم ا سماه:  ديوان  
   الوسطاين يف هذه املخطوطة يه أول قصائد ادليوان الكبي. 

 
إليها    (2) اإلشارة  تأيت  عدة  خمطوطات  مطبوعته:  له  وانظر  ديوان  .  األول:  املجلد  األيوبيون؛  الشعراء 

امللك(؛   نظم  من  الفلك  )نجوم  األيويب  خليل  طالسلطان  اخلرض.  حممد  ورد  وتقديم:  :  1حتقيق 

 م. دمشق/ سورية.2014هـ/ 1435
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 صفحة العنوان من خمطوط: نجوم الفلك

 ألانيا(  -ة برلنيي)نسخة مكتبة ول 
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 وط نجوم الفلك )النتخب من ديوان الدر النضد( فاحتة خمط

 وأوله القصيدة الرشوحة يف خمطوطتنا 
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ى بالكتبة الوطنية اإلرسائ  يلية( نسخة أخرى من نجوم الفلك )الصدر: ما ُيسم 
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 اتلعريف باملؤلف:   •
املخطوطة   مؤلف  عن  شحيحة  وقد    للقصيدة،  الشارحاملعلومات 

هكذا:    ب  ت  ك   الكتاب  ديباجة  يف    ا س  م  ش  املدعو    د  حمم    د  حمم  ابن  »اسمه 
  ا«. وحبثت  عو شمس  وكتبه يف آخر املخطوط: »حممد بن حممد املد.  «اينط  س  الو  

ب كتاب )تذكرة  ر  ه ع  عنه يف كتب الرتاجم فلم أظفر بإشارة إيله، ثم وجدت  
اذل فريد  األويلاء(  بالفارسية:  كتبه  انليسابوري   ي  العطار  ه(،  7)ق  ادلين 

حمم  ي  ق  و »ابن  انلحو:  هذا  ىلع  اتلعريب  مقدمة  يف  اسمه  املدعو    د  حمم    د  د 
 . (3) ا األصييل الوسطاين الشافيع«س  شم

ت  ط  س  الو  »أما   فقد  الس  ج  ر  اين«  لعددم  الالمع(  )الضوء  يف  من    خاوي 
ون   الوسطانيني،  العراق«ب  س  األعالم  مدائن  من  »وسطان  إىل  وحبثت  (4)هم   .  

يا، وخلصت  من  يران وتركوسألت عنها أهل العراق وإ ،  «انط  س  و  »ا عن  كثي  
ذل إىل  لك  قديم  أنها  ك  العراق  إىل  ت نسب  تركيا    يفثم صارت  ا،  بدلة  حدود 
 . (5)قريبة من إيران ، يف أقىص الرشق منها،حايلا

 
نسخته وانظر    .5628جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسلمية؛ برقم  طوطة  خم  األولياء؛  تذكرة:  انظر   (3)

. حتقيق:  . ترمجة: حممد األصييل الوسطاين الشافعيتأليف فريد الدين العطار  تذكرة األولياء؛الطبوعة:  

   بريوت/ لبنان.  -د. ت. دار الكتبيحممد أديب اجلادر. 

دار  د. ت.  .  هـ(902)ت  ؛ تأليف: حممد بن عبد الرمحن السخاويالضوء الالمع ألهل القرن التاسع    (4)

 . 233/ ص11جبريوت/ لبنان.  -اجليل

.  القلقشندي  أمحد  العباس  أيب:  تأليف   ؛يف كتابة اإلنشا  األعشى  صبح:  يف  إليها   الطريق  وصف  انظر   (5)

  عنها   العلومات  وبعض .  405ص/  4ج  .م1914  /هـ1332:  1ط.  مرص  /بالقاهرة  األمريية   الطبعة



 11 

 
 العنوان من كتاب تذكرة األولياء؛ الذي عربه الشمس الوسطاين  صفحة

 ( 5628)نسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسلمية؛ برقم 

 

  اإلمارات   /الفكري  لإلبداع   قةالشار  مركز.  باحثني  جمموعة :  تأليف  ،اإلسالمية  املعارف  دائرة  موجز:  يف

   . 10117ص/ 32ج ،م1998 /هـ1418: 1ط .التحدة العربية
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ص    تجىل  وت  املتبقية  آثاره  األيويب:  ت  ل  من  السلطان  ببالط  الوثيقة  ه 
أل   فقد  سليمان.  بن  أمحد  بن  املديح  خليل  قصيدة  رشح  الكتابني:  ف 

األويلاء تذكرة  وتعريب  السلطان.  انلبوي،  خلزانة  هنا  ؛  خمطوطتنا  يف  وهو 
 هذا السلطان.يرشح إحدى قصائد 

سليمانو بن  أمحد  بن  أمي  األيويب  خليل  اكن  :  الشعراء.  من   ،
ك   حصن  بكر(ف  ي  صاحب  ديار  )يف  يف    ، ا  استقر  الاكمل.  بامللك  ويلقب 

وادله سنة   قتل  بعد  و  ه،  836حصن كيفا  أن  إىل  ابن    ب  ث  واستمر  هل    عليه 
و)حصن كيفا(   .(6)ة حكمه عرشون اعماد  ه. فم  856سنة   فقتله ىلع فراشه

  .(7) بدلة ىلع ضفاف نهر دجلة، تقع اآلن يف جنوب رشق تركيا
أديب   الوسطاين  ذ    والشارح  بعض    ر  ك  شاعر،  من    مقطواعت    نلفسه 

الرشح،   يف  م  شعره  فيه  وا ت  ن  ك  وتظهر  اللغة  علوم  من  وأو  ه    فيه   د  ر  ألدب، 
بسند رواها  مسندة،  ي     أحاديث  ولم  اإلشارات  ل  متصل،  بعض  من  ه 

 وفية.  الص

 
من   ؛ األعالم).  314/  2  للزركيل   الماألع:  يف  ترمجته  انظر   (6) والنساء  الرجال  تراجم ألشهر  قاموس 

ِرْكيل  الدمالعرب والستعربني والسترشقني الزِّ تأليف: خري الدين بن حممود بن حممد  العلم  ؛  شقي. دار 

 (. جملدات 8م.  1992هـ/ أيلول )سبتمرب( 1412: ربيع األول 10بريوت/ لبنان. ط -للمليني

ا يومان، ومن احلصن   ين  دِ ارِ م    نْ مِ »  :405ص/  4ج  األعشى   صبح  يف  قال القلقشندي   (7) يْف  إىل حصن ك 

ومن   يومان،  وان  إىل  سعرت  ومن  يومان،  ِسِعْرت   و  إىل  إىل  إىل  ط  ْس وان  وسطان  ومن  أيام،  ثلثة  ان 

يز أربعة أيامام  ل  س   رْبِ س إىل ت  ل ام   «. س يومان، ومن س 
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 نفاسة املخطوطة:  •
م  ل  س   عن  احلديث  املخطوطة  زيات  ف  هلذه  خ ثالث  حالوة  طها  : 

من املخطوطات األصول بقلم مؤلفها، وأنها نسخة خزائنية.  ومجاهل، وكونها  
اكتب   منها  فرغ  السبت  وقد  يوم  دولة  844رمضان    5ها  منتصف   ـهيف 
 يب.  السلطان خليل األيو 

ما   املخطوطة  صدر  أحد  ويف  كتبه  اتلقريظ،  األعالم    يشبه 
للم الاملعارصين  فيما يبدو، ويف طرف  ق  وؤلف  ببقية كتابته،    ب  ه  ذ    ع  ط  رقة 

نقر  أن  منها:  ونستطيع  العزيزأ  عبد  بن  غرة  »حممد  يف  كيف...  حصن   ...
 .... وثمانمئة«.يةشهر اهلل املرجب املنخرط يف شهور اعم ثمان

تملاكت عديدة،   بقليل،   أقدمهاوفيه  وفاته  بعد  أو  مؤلفه  حياة  يف 
م  861سنة   وقد  مقروء    ح   ه،  وبيق  صاحبه،  »الرفايع«اسم  منه:  يليه ا   .

م   بعيد عن زمانه  آخر غي  و   ح   تملك  »اهلل  اتلملاكت األخرى   منأيضا.   :
م   أمحد  ك    ن  حسيب.  بن  بن رستم  أيب بكر  الرشواين«تب  ثم (8)بن حممود   .

ثممطموس    ك  تمل   مغريب.  أسعد    بط  حممد  »استصحبه  فاريس:  بط 
 

م    (8) عىل مجلة وافرة   كاته، وقد وقفُت متتلئ ظهور الخطوطات بتمل  اعة للكتب،  هذا الرجل فيام يبدو مج 

البغدادي يف )منها يف خ ال زائن ُعامن. ترجم له إسامعيل  و بكر بن  ب أترمجة عابرة، فقال: »(  عارفنيِهْدية 

ُْمود الرشواين أرستم بن   وِمي احل    مْح د بن حم  ان     .ُد رجال الدولة العثامنيةحأ  ؛ن ِفي  الر    تويف   .ديبا ف اضلأك 

مِ   1135سنة   و  ثنِي   ث ل  و  ومخس  العارفي  د  ه  انظر:    «.لفأ ئ ة  املصنفني؛  نية  وآثار  املؤلفني  تأليف:   أسامء  

البغداد باشا  بالإسامعيل  الضوئيي. د. ت. أعادت طبعه  العريبتصوير  الرتاث  بريوت/    -: دار إحياء 

   . 241/ 1لبنان. 
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ويليه ختم  1187احلسيين اكن اهلل هل سنة   »ثم ساق  «  بقلم مغريب:    ه  ت  ه. ثم 
نلو الفقياملقادير  العبد  حسونة بة  بن  أمحد  بن  يلع  اجلواد:  ربه  لرمحة   ،

 : »األندليس«. ة  ب  س  آخر إىل اسمه ن   ك  احلداد«. وهذه األخي زاد يف تمل  
املخطوطةوىلع   ،  تعليقات كثية بطوط مرشقية ومغربية  حوايش 

   .ها بأقالم متملكيهال  ج  أن  وأحسب 
ا إىل اآلن يف فهارس  نظي   الم أجد هل ةدفري  ةخمطوط ه يف املجمل هذو

ت    املخطوطات من    ؤلفها، ويشء  يه تقدم إضاءة جديدة عن م، وهات  ع  ب  ت  اليت 
   يوبية حبصن كيفا. لمية يف ادلولة األتاريخ احلركة الع
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  يا حبيبي« صفحات خمتارة من خمطوطة رشح قصيدة: »رس


