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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
    رسول اهلل، سالم ىلعوالصالة والاحلمد هلل، 

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 تمهيد: •
أيب   اتلابيع  اإلمام  إىل  منسوب  كتاٌب  جابر«:  »ديوان  أو  يوان«  »ادلِّ

(، ويَُعدُّ من بواكري  ه93الشعثاء جابر بن زيد األزدي الُعَمايّن ابلرصّي )ت 
معروف   كتاٍب  أوُل  وهو  اإلساليم،  العرص  يف  ىلع اتلأيلف  ُعماين   ملؤلف 

 اإلطالق.
أّما من  إيله يف عدة مصادر إباضية متقدمة ومتأخرة،    ت اإلشارةُ دَ رَ وَ 

الرتيك حايّج خليفة )ت املؤرخ  إيله  أشار  فقد  اإلباضية  ( يف  ه1067غري 
أي  يُقّدم  ولم  والفنون«،  الكتب  أسايم  عن  الظنون  »كشف  كتابه 

 تفصيالت عن الكتاب. 
ادل تساؤلٍ باملوضوع    هذا  َش ب  نَ   اولحت 1راسة هذه  هَ   إثارة    ن  م    ل  كبري: 

التساؤل    أملٍ  هذا  ولإلجابة ىلع  زيد؟  بن  جابر  ديوان  العثور ىلع  يثري  يف 
: هل اكن اتلدوين معروفا عند العرب   أخرى متفرعة عنهسؤاالٍت   ابلحث 

يف القرن اهلجري األول؟ وهل اإلشارات الواردة حول ديوان جابر إشارات  
هل اكن حايج خليفة دقيقا يف معلومته عن ادليوان، أو اكن  ا؟ وموثوٌق به

 
ورقة   1 الدراسة:  هذه  )  ةمقدم  يةبحثأصل  جابلندوة  زيداإلمام  بن  مستقبلية  -ر  يف    (،رؤية  صفر  املنعقدة 

وُطبعت يف    ليل املصادر الرتاثية لفكر اإلمام جابر بن زيد. ضمن املحور السابع: حت  .م2018هـ/ نوفمرب  1440

  .405؛ صهيأهتا األوىل ضمن الكتاب الذي حوى أعامل الندوة
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أيدينا ايل تثبُّت؟ وماذا بيق بني  تراث يُليق الالكم ىلع عواهنه دون  وم من 
زيد بن  جابر  خزائن    اإلمام  وهل  زمانه؟  من  قرنًا  عرَش  أربعَة  حنو  بعد 

للعثور ىلع   مظنٌة  وغربا يه  املتفرقة رشقا  هلاملخطوطات  لم    تراث جديد 
 ؟ يُكتشف بعد

متسلسل حىت    ٍج ا، يف تدرُّ ا واحدً ونتناول هذه األسئلة باجلواب واحدً 
 نستكشف احلقيقة ونصل إىل جواب مقنع حبول اهلل.

األول:   •   القرن   يف  العرب   عند  امعروف  اتلدوين  اكن  هلالسؤال 
   األول؟ اهلجري 

 )ادليوان(:   تفسري مفردة .1
إطالق عند  )ادليوان(  مفردة  تنرصف  إىل  تكاد  املعارصين  دلى  ها 

ا عند  معروفً   ا واللم يكن سائدً   صاملخص    ، وهذا املعىناملجموع الشعري 
: »هو ُُم تََمُع  يف رشح لفظ )ادليوان(  (تاج العروس )قال صاحب  املتقدمني.  

ُل َمن  وََضَعُه   ، وأو  ي ة  هُل الَعط 
َ
ُل اجلَي ش  وأ ه 

َ
تَُب ف يه  أ تاُب يُك  ، والك  ُحف  الصُّ

ل طاني ة: إن  ادّليواَن  ُعَمُر،  اكم  السُّ ح 
َ
َ اهلل َتَعاىَل َعنُه. وقاَل املاوردّي يف  األ رَِض 

تعل َق  َما  ظ   يقوُم    َمو ُضوٌع حلف  وَمن   وال   م 
َ
واأل مال   ع 

َ
األ َن  م  ل َطنَة   الس  حبُقوق  

يواُن َجريَدُة احلساب   : ادلِّ ال. وقاَل الُمناو يُّ َن اجليوش  والعم  ل ق بَها م  ط 
ُ
، ثم  أ

قيَل   ثم    ، رت 
ف  ادل  ل َق ىلع  ط 

ُ
أ  : الَغليل  فاء   ش  َوِف   ه.  ع  َمو ض  ثم  ىلع   ، ب  احلاس  ىلع 

يَقًة ف يه  للكِّ كتاٍب  ٍ ُمَاًزا َحىت  جاَء َحق  ٍر مَعني   . «، َوقد خَيصُّ بشع ر  شاع 
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َ
أ َ ثم  فقال:   ُل مج  لكها  السابقة  املعاين  اتلاج  َخ  فمعان ي»  صاحُب  :  سةه 

ف رَت، ولكُّ كتاٍب، وَُم موُع الشِّ  «الَكتَبَُة، وحمَلّهم، وادل    .2ع ر 
هو  ونَص  مؤرخو   اإلسالم  َع يف  وُض  ديواٍن  أول  أن  انلبوية ىلع  السرية 

ديوان اإلنشاء، يف عهد الرسول صىل اهلل عليه وسلم، إذ اكن عليه الصالة  
ومبعو رساياه  وأصحاَب  أمراَءه  يُكات ُب  ملوك  والسالم  اكتب  كما  ثيه، 

عنه   اهلل  رِض  اخلطاب  بن  ُعَمُر  وََضَع  ثم  اإلسالم،  إىل  دلعوتهم  األرض 
  .3ان اجليش وَرت بَه يف خالفته، ثم تتابعت ادلواوين بعد ذلك ديو

ن استعماهل بمعىن ادلفرت أو جريدة احلساب  : ما َورََد  مانينيعند العُ   وم 
كتاب   زكريا  (اإليضاح)يف  أيب  ب  للقاِض  سعيد حيىي  دواوين  ن  يف  »باٌب   :

تَاب:ومن  .  4الرشاة من املستخدمني«  »ديوان جابر    أمثلة إطالقه بمعىن الك 
 هو موضوع حديثنا. بن زيد« اذلي 

م   ولفت يف  لكتانتبايه  املفردة    بطالعايت  هذه  أن  املغرب  إباضية 
يف   متأخر  وقت  إىل  معهم  مستعملة  ُُم    ني   يَ نَ ع  مَ ظلت  معىن  ع مَ تَ ظاهرين: 

ا أو  و لكُ الصحف  الكتابتب،  األول   .معىن  »فمن  اذلي  :  تاهرت«  ديوان 
اذلي ورد انلص    ة«وسَ فُ ا بعد سقوط ادلولة الرستمية، و»ديوان نَ ذهب حرقً 
يف   )ت  عليه  الفرسطايئ  بكر  بن  د  حمَمّ بن  أمحد  الشيخ  ذي   10رواية 

»كنُت 504احلجة   يقول:  إذ  سعدون  ه(؛  الشيخ  مسألة    ،أقرأ ىلع  فجازت 
 

ت التعاريف ص(دون)؛ مادة تاج العروس 2  . 434. التوقيف عىل ُمِهاما

 . 262/ ص 1؛ جالرتاتيب اإلدارية 3

 .  338ص (4031؛ رقم دار املخطوطات العامنية)؛ نسخة خمطوطة أليب زكريا يف األحكام اإليضاح 4
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، واكن ادليوان إىل  ما، فدخلُت هُ ب  س  ن  : فيها قوالن. ولم يَ ]ذبيحة[ األقلف؛ قال 
نفوسة   أنام    ديوانٌ جببل  أربعة أشهر ال  تُها  اشتمل ىلع تآيلف كثرية، فدرس 

تآيلف   من  فيها  ما  وتأملُت  الفجر،  صالة  إىل  َحر  الَسّ أذان  بني  فيما  إال 
فتخرّي ُت  جزء،  ألف  وثالثني  ثالثٍة  حنُو  يه  فإذا  أصحابنا  من    املشارقة 

  .5أكرثها فائدًة فقرأتُه« 
اثلاين املعىن  يستعملون  جن:  ومن  يف دهم  اغنم«  أيب  »ديوان  عبارة 

نا اعمر«  مِّ ه(، وعبارة »ديوان عَ 3اإلشارة إىل مدونة أيب اغنم اخلراساين )ق 
. ه(792)ت  مر بن يلع الشمايخيف اإلشارة إىل كتاب )اإليضاح( للشيخ اع

ه( يف  260حمبوب )ت  ألحد كتب العالمة حممد بن  هذه التسميةُ   ت  عَ قَ ووَ 
قال: »وذكروا أن أبا حممد عبد اهلل بن أيب صالح اكن يقرأ ؛ إذ  اين  يَ س   الو  رَي س  

كتاب خمترص ابن حمبوب، فقال أبو صالح: هذا كتاب حقييق أصويل. ولم  
يف سبعني جزءا. واكنت    ادليوان يقع منه هنا إال جزء واحد، وهو السادس، و

نفوسة  بن  بكر  صالح  أيب  بن  اهلل  عبد  هو  كورذامل  حممد  وأبو.  6«يف جبل 
 ه.    400يف حدود سنة    حيا  اكن الرياسين، قاسم

 وين املبكر عند العرب: اتلد .2
نلا من اتلفريق بني أمرين    د  هنا ال بُ السؤال املطروح، ونقول: نعود إىل 

حدودة اليت ال  كتابة امل األول: الاألمر  حىت يكون جواب سؤانلا واضحا:  
 

  . 90/ 2سري الشامخي  5

  . 290/ 2سري الوسياين  6
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اتلقي ُمرد  يَ يدتعدو  اليت  الواسعة  الكتابة  اثلاين:  لفظ  دُ ص  .  عليها  ق 
الكتابة   من  اثلاين  انلوع  إثبات  أن  شك  وال  إلثبات    مستلزمٌ اتلدوين. 

تأيلُف  دمنا نبحث عن حقيقة ديوان جابر بن زيد، وهل اكن    األول، وما 
  أمةٍ   ن للكِّ ا ابلحث يف انلوع األول، ألا يف ذلك العرص؛ فال يعنينواردً   ه  ل  ث  م  

كتاباٍت  األمم  ومقصودُ   متفرقةً   من  واجللود،  والعمائر  األحجار  يف  يف  ها 
 ت اشتغاال باتلدوين ونقل العلوم.  ثبالغالب اتلقييد واتلوثيق، وال تُ 

اتلدوين   إىل مرحلة  اتلقييد  تتجاوز مرحلة  اليت  الواسعة  الكتابة  أما 
من    ددٌ قضية اتلدوين عند العرب ع   َس رَ وقد دَ ا،  فيه مقصودنا بابلحث هن 

عُ  اذلين  أوئلك  خصوصا  لطه  ابلاحثني،  اجلاهيل«  »الشعر  كتاب  بنقد  نوا 
وم   رصا  ن  حسني،  ادلراسات  كتاب    نةً أحسن  استيعابا:  »مصادر  وأكرثها 

اتلارخيية«؛   )الراحل  دلكتور  لالشعر اجلاهيل وقيمتها  األسد  ادلين   ت نارص 
َعي نُه أط2015مايو    21ه/  1436شعبان    2اخلميس   وهو  اليت  م(.  روحتُه 

م.  1955جة دكتوراه الفلسفة يف اآلداب من جامعة القاهرة سنة  نال بها در
ب َسنٍَة، ثم تكررت طبعاته، حىت أخرج مؤلُِّفه طبعته   ُبَعي َد ذلك  ُطب َع  وقد 

يف   منقحًة  َعًة  موس  الف   724اتلاسعة  دار  عن  سنة  صفحة،  باألردن  تح 
 . نقيح والزيادةبعد خس وخسني سنة من اتل م 2010ه/ 1431
ا بني  دً بِّ عَ ا واسعا تلدوين الشعر اجلاهيل، مُ األسد بابً   ادلكتورُ   َص ص  خَ و
نة، »وذلك  احلديث عن نشأة اتلدوين العام وأوائل املؤلفات املدوّ   َل بُ يديه سُ 

  اعمة   اتلدوين   وهو  –اليلك    األصُل   إال بعد تعميم، فإذا اكن   ألنه ال ختصيَص 



 10 

منكورً مشكواكً النشأة،    َض اغم    زال  ما  – بداياته،  يف  ق    وسَ مُ دَ ا  فإن  قُ ب  ه  ه؛ 
اجلزيئ    ومَ قُ يَ   أن  يصح  ال  –  خباصة  اجلاهيل  الشعر  تدوين  وهو  –الفرع 

 .7الشك واإلنكار« ُب حُ سُ  هَلُ و  ا يف الفضاء وحَ قً ل  عَ مُ   هُ دَ ح  وَ 
 به إىل إثبات حقيقة شيوع  نتىه، احبديث شائٍق   دَ ه  ومن أجل ذلك مَ 

منذ الكتابة  مستعرًض   صحف  اإلسالم،  يدل ىلع  ظهور  ما  الروايات  من  ا 
ها اكن ، بعُض رَي مبكرة يف احلديث والفقه واتلفسري واملغازي والسِّ   ناٍت مدو  

صىل  و  دَ يُ  اهلل  رسول  عهد  منذ   ن 
ُ
األ صحابته  وعهد  وسلم  عليه  ل.  وَ اهلل 

املستعوجامعً  األلفاظ  من  ما  ا  آنذاك  بينهم  ثقافة  ملة  حضور  إىل  يشري 
الفتً اتلدو حضورا  عندهم  و)الكتاب(  اين  و)الكراسة(  فرت(  )ادل  لكفظ   ،

الشعر   ديوان  ال  املدونات  مطلق  به  ويقصدون  و)ادليوان(  و)الصحيفة( 
مطل به  ويقصدون  و)املصحف(  الكريم  فحسب،  القرآن  ال  الكتاب  ق 

 وحده.  
ن يف صورتني؛ األوىل: ضمن املؤلفات  وِّ أما الشعر اجلاهيل نفسه فقد دُ 

تَ استشهادً   العامة أو  احتجاجا  أو  به  اخلاص  الً ثُّ مَ ا  اتلدوين  واثلانية:   .
ادلكتور األسد من األخبار والروايات يف هذا املقام ما    دَ شَ املستقل. وقد حَ 

أن    حُ جِّ رَ نا يف القرن األول اهلجري، وما يُ اجلاهيل اكن مدوّ   بأن الشعر   ؤكدي 
 .8مدونا منذ اجلاهلية نفسها  ضه اكنبع

 
 .  637ص  مصادر الشعر اجلاهيل 7

 . 198 -149نفسه  8
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 مان: هل عُ بكر عند أاتلدوين امل .3
عند  مَ  املبكر  اتلدوين  مسألة  العجالة:  هذه  يف  حَب ثُه  يعنيين  ا 

ا من إلقاء الالكم ىلع وها رضبً دُّ يف صحتها، وعَ   ناٌس   َك ك  الُعمانيني، فقد شَ 
من    العالمة األسدُ   هُ دَ ىلع إثباتها. ففيما رَسَ   ائمةً عواهنه. بينما نرى األدلة ق

ق   العرب ما  اتلدوين عن  م  دَ شواهد  ُد  د  جَن  العماين  الكفاية، وِف حميطنا  فيه 
 ُ نَي ن هلم أسبقية اتلدوين يف القرن األول من عرص اإلسالم    ت  بَ س  ثالثة ُمَؤلِّف 

بن   وُصَحار   ّ الِل  اله  وان  َذك  بن  وسال ُم  األزدي  زيد  بن  جابر  األئمة:  )وهم 
ّي(.    العباس الَعب د 

فأو   زيد  بن  جابر  حَ   رُ فَ أما  توافُ ظ  اثلالثة  حيث  من  ىلع    رُ ا  الشواهد 
أوهلا:   باتلدوين،  أرسله عنايته  اذلي  الكتاب  اهلل عليه    قصة  الرسول صىل 

متضمِّ  األنصاري؛  بن حزم  عمرو  مع  ايلمن  أهل  إىل  الزاكة  نً وسلم  أنصبة  ا 
الوارجالين يعقوب  أبو  قال  يات،  ادلِّ )ادليلل    كتابهيف    ه(6)ق  ومقادير 

  بين   إىل  انتهيُت :  قال  أنه رِض اهلل عنه  زيد  بن وُذك َر عن جابر»:  والربهان(
مع   كتابهم  إيل  فطلبُت   حزم   بن عمرو وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 

وِف ذلك إشارة إىل    .9«عليه  فأوقفوين  ايلمن،  أهل  إىل  حزم   بن أبيهم عمرو
 مدونات مبكرة اكن جابر بن زيد حيرص ىلع الوقوف عليها.  

 
  بأسانيد خمتلفة   ي  وِ بن حزم؛ رُ   ووكتاب عمرو بن حزم، أو صحيفة عمر  .17/ ص2/ ج1مج  الدليل والربهان 9

أصحاب حبانالنسائيك   احلديث،  عند  وابن  واحلاكم ،  والبيهقي،  والتاريخانظر:  و.  ،  املعرفة  وي  لل   كتاب  ب س 

 . 216/ 2؛ هـ(277)ت
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األ  ص  نَ ها:  ثاني ادلكتور  كتابه عليه  يف  بكر 10سد  أبو  و رََده 
َ
أ ما  وهو   ،

ُّ يف كتاب   تَاين  س  بإسناده عن مالك بن دينار قال: »َدَخَل  (  املصاحف)الّسج 
، فقلُت هل: كيف ترى َصن َعيت  هذه يا  أكتب مصحًفايلَعَ  جابُر بن زيٍد وأنا  

ف الشعثاء؟  تَ قال:  أبا  هذا!  َسَن  ح 
َ
أ ما  َصن َعتَُك،  ن َعُة  الص  اهلل ن ع َم  كتاَب  ن ُقُل 

آي  إىل  وآيٍة  ورقٍة،  إىل  ورقٍة  هذا  من  لكمٍة،  إىل  ولكمٍة  ُب    -واهلل     -ٍة،  الَكس 
ُب احلاَلل«. وانلصُّ   -واهلل     -احلاَلل، هذا   وإن اكن متعلقا بغريه؛ إال    الَكس 

اخ  سّ كتور األسد ىلع »وجود طبقة من النُّ نه ادليف زمانه. واستدل م  أنه واقعٌ 
 . 11عليها«   رُ جَ ؤ  ويُ  ةَ اخَ سَ حيرتف النِّ اكن بعضها  

قال الربيع عن أيب » قال:    ؛ثاثلها: ما َورََد يف مدّونة أيب اغنم اخلراساين 
فقال:    سألةفيها م  رقعةً من أهل ابلرصة إىل أيب الشعثاء    رجٌل   عَ فَ عبيدة: رَ 

يا أبا الشعثاء ما تقول يف رجل اكنت هل دار بابلرصة وأنها خربت، واشتغل  
يف بعض أسفاره، ثم رجع ووقع فيها رجل من هؤالء فابتناها وحازها    عنها

رشين سنة أو ثالثني، وهو لم يقدر ىلع خصومته وال  وعمرها منذ خس وع
 دفعه؟  

رقعته:  :قال ظاهر  يف  الشعثاء  أبو  اليت    ُت فهمد  ق   فأجابه  مسأتلك 
دارٍ  أخذ  ىلع  تقدر  أخالك  ال  وإين  عنها،  صاحبُ رَ مَ عَ   سأتلين  خسا  ها  ها 

ولم  وع وبنيانه  وعمارته  حليازته  حارض  وأنت  سنة  ثالثني  أو  سنة  رشين 

 
 . 151ص  الشعر اجلاهيلمصادر  10

 . 456ص كتاب املصاحف 11
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ول عليه  ذلك  وقبيحٌ تغري  حجة،  وال  بقضاء  تذكرها  أخالك  فال  تنكره،    م 
   .12«ك رد نال ويتعىن لطلب ما ال يُ ال يُ  ملثلك أن يطلب ما

اتلدوين  و هذا  مثل  يسرًيا    –ِف  اكن  ٌ   –وإ ن   هل.    مؤرشِّ ممارستهم  ىلع 
منها نصُّ وتعضده شواه أخرى،  أن »   :عفر يف جامعه ابن ج   شيخال  د  بلغنا 

قد  أهل عُ  . ومنها:  13« ... إيلهم جابرٌ   فكتب ...   زيد   بن  إىل جابر   كتبوا مان 
قل العالمة ابن  ، فقد ن ما قيّده اإلمام جابر من مسائل عن شيخه عكرمة 

 صحيفةً   زيد  بن جابر  أعطاين:  قال   دينار  بن عن عمرو»   خلفون يف أجوبته 
. وُممل هذه األخبار يؤيد ما ُعرث عليه  14«.عنها عكرمة..  ل سألمسائ  فيها

ثماين   وُمموعها  أتباعه،  إىل  زيد  بن  جابر  اإلمام  من  صدرت  رسائل  من 
 . 15ارونية جبربة( عرشة رسالة )حمفوظة يف املكتبة ابل 

ولم يكن اإلمام جابر فرًدا يف األمر، فقد أشار أبو يعقوب الوارجالين  
أول من افتتح من    « اذلي اكني ر  ه  زلة الزُّ »   سماه  إىل ما  لربهانيف ادليلل وا

وخدمتهم ومؤانستهم، وأخذ عليه الفقهاء يف ذلك؛    األمراء  الفقهاء أبواَب 
ومئعرشو  إيله  َب تَ فكَ » ويُ   ةٌ ن  يؤنبونه  الفقهاء  فعل؛  رّي عَ من  بما  منهم  ونه 

 
 . 570ص مدونة أيب غانم 12

 .617/ 1 اجلامع البن جعفر 13

 . 46ص  لفونأجوبة ابن خ  14

 سيأيت مزيد كالم عنها بإذن اهلل.  15
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،  فقيه املدينة  وهب بن منبه، وأبو حازم الفقيهو  –رمحه اهلل    -  زيد  بن جابر
 . 16..«اثلالثة إيله. هؤالء ب  تُ كُ ىلع   ُت ف  قَ وقد وَ » يف أمثاهلم«. قال أبو يعقوب:

ية جابر بن  روا   ه منتدوين املسند اذلي أكرثُ   عن بانلا خربُ   ع ُزُب وال يَ 
نَ  أناسً د  مَ   ابنُ   ص  زيد.  »أن  يف سريته:  القَ اد  أهل  من  ابلرصة  أهل  من  ام  وَ ا 

قريب اإلسناد حىت نكتب ما عنده وندع ما   رجال وراًع قالوا: انظروا نلا  
سواه. قال: فنظروا فلم جيدوا غري الربيع. قال: فطلبوه. واكن إنما يروي هلم  

، فلما خاف أن يشيع أمره أغلق عليه  عن ضمام عن جابر عن ابن عباس
نَي« ل م   17ابلاب دونهم؛ إال من أتاه من إخوانه من الُمس 

َ
رب  هذا اخل  َب رَ ق  . وما أ

ابنُ   اخلربمن   العزيز بن  »قال:    (الطبقات)سعد يف    اذلي يرويه  كتب عبد 
احلرضيم   مرة  بن  كثري  إىل    من   بدريا  سبعني  أدرك   قد  واكن  –مروان 

  من  سمع  بما   إيله   يكتب  أن  –  وسلم  عليه  اهلل  صىل   هلل ا  رسول  أصحاب
ستبعد ذلك أفيُ   .18أحاديثهم«  من  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أصحاب

 !!بدريا سبعني  أدرك  قد – اآلخر – اإلمام جابر وهو ىلع
رَي  من مشاهري  »بأنه    أما سالم بن ذكوان فينعته الشمايخ يف كتاب السِّ

  –وهو يشري  . 19« رمحه اهلل - زيد  بن واكن ممن يكاتبه جابربرار،  العلماء األ 
اعه،  إىل الرسائل اثلماين عرشة اليت كتبها اإلمام جابر إىل أتب   -فيما يظهر  

 
 . 20/ ص1/ ج1مج الدليل والربهان 16

 (. بحوزيت )خمطوطة هـ(917؛ حممد بن عبد اهلل بن مداد )تسرية ابن مداد  17

 .450/ 9 دطبقات ابن سع 18

 . 109/ 1 سري الشامخي 19
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و  ذكوان.  بن  سالم  إىل  واحدة  بينها  ن     سرية :  ذكوان  بن  سالم  آثار   منفَم 
أبكر ولعلها    (الُعمانية  السري)  ُمموع   ضمن  خمطوطة  توجد  طويلة، من 

ُخ أبو ال  ه( يف  9قاسم الربادي )قالسري املعروفة عند العمانيني. وانفرد املؤرِّ
  واالحتجاج«   وانلقض  العقائد»  يف  كتابا   هلكتابه )اجلواهر املنتقاة( فَنََسَب  

 . 20وَنَقَل نُصوًصا منه 
يقول اجلاحظ يف كتاب احليوان العبدي  »ول ل َحَمام  وِف شأن صحار   :

ُماهيل، ومعروفات، وخارجي ات، ومنسوبات. واذلي يشتمُل عليه دواويُن 
، والرّشيقِّ    كتب النَّسبأصحب احلََمام أكرُث من   اليت تضاف إىل ابن اللكيبِّ

، وأيب ايلقظان، وأيب ُعبيدة انلحويِّ بن ا َفللقطايمِّ ابن حنظلة،    ، بل إىل َدغ 
ّطاح اللّخيّم، بل إىل  إىل ُصحار  العبدي    لَرة، بوابن لسان احلُم   ، وإىل أيب الس 

وإىل   الّضيّب،  غيالن  بن  مث جور  إىل  بل   ، الطايئِّ وُصبح   ، العذريِّ انل ّخار 
ي ة ، وإىل زيد بن الكيِّس انل َمرّي؛ وإىل لكِّ    َسطيح اذلئيّب، بل ابن رش  اجلُر هيمِّ

ابٍَة راويٍَة، ولكِّ متفنن   تأيلًفا  ومن هذا الالكم نفهم أن  لصحار    .21عالّمة« نس 
 . يف النََّسب

:    ورصح انلديمُ  ، وهو 22«كتاب األمثاليف الفهرست أن هل »من الُكتُب 
  املصادرُ   نلا  حفظت  اليت  تاملؤلفا  أوائل  »من  –  األسد  ادلكتور  قال  كما  –

 
 .  219، 142، 102، 102، 53، 52ص  ةاجلواهر املنتقا 20

 . 209/ 3 احليوان 21

 .281/ ص1مج للنديم الفهرست 22
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صحار باألمثال  راية   دىلع  نُ ه  رَب  . ومما يُ 23ا يف العرص اإلساليم«هَ رَ ك  ذ    العربيةُ 
ل م   ومناسباتها: اخلرب اذلي أورده أبو عبيد ابلكري يف »باب اتل رَبُّئ  من الظُّ
ن    »وم  قال:  األمثال«؛  كتاب  رشح  يف  املقال  »فصل  كتابه  من  واإلساءة« 

م  يف  َهذا: )ال ناقيت يف هذا وال مجيل( قال: واملثل للحارث بن عباد،  أمثال ه  
ُرو   ي وذكر خربه:  أن  بن معاويَي  العبدي عن    ةزيد  بن عياش  سأل صحار 

 .24هذا املثل...« ثم ساق تفسريه هل

اثلاين:   •   ات ارإش  جابر  ديوان   حول  الواردة  اإلشارات  هلالسؤال 
   بها؟  وٌق موث

 توثيق اإلشارات:  .1
يف  اشتهر نسبةُ ت  اإلباضية  فقد    املصادر  زيد،  بن  جابر  إىل  ادليوان 

الوارجالين )ت بعد   ( يف كتابه  ه474ذكره: أبو زكرياء حيىي بن أيب بكر 
بن عبد السالم بن حسان  25وأخبار األئمة«   ة»السري الربيع سليمان  ، وأبو 

باس أمحد بن سعيد  الع، وأبو  26سري املشايخ« ( يف » ه557 )يح إىل  اين  يَ س  الو  
)ت ادلرجيين  سليمان  باملغرب«ه670بن  املشايخ  »طبقات  يف  وأبو  27(   ،

 
 . 182ص  مصادر الشعر اجلاهيل 23

 . 388ص فصل املقال 24

 .140ص وأخبار األئمة ةالسري 25

 . 692/ 2 سري الوسياين 26

 .79/ 1 طبقات املشايخ باملغرب 27
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)ت الشمايخ  الواحد  عبد  بن  سعيد  بن  أمحد  »كتاب  ه928العباس  يف   )
عبد28السري«  ادلين  نور  املتأخرين:  ومن  الساليم    ،  محيد  بن  اهلل 

»اله1332)ت يف  املرضية«(  وسللمعة  ) يمان  ،  ابلاروين  يف  ه1359باشا   )
 . »األزهار الرياضية«

خليفة   حايّج  الرتيك  املؤرخ  إيله  أشار  فقد  اإلباضية  غري  من  أّما 
، ولم  29( يف كتابه »كشف الظنون عن أسايم الكتب والفنون«ه1067)ت

 يُقّدم أي تفصيالت عن الكتاب. 

 خالصة اإلشارات:   .2
 وان:  ثالث نسخ من ادلي  بوجود ترّصح باضيةاملصادر اإل

ـََت بن  للش  من سري الوسياين  اتلاِل   انلص   يف  وردت:  األوىل  ● يخ خَي لَف 
)ق انلفويس  أيب  ه5أيوب  يد  يف  اكن  زيد  بن  جابر  ديوان  »إن   فيه:  قال   )

حبيب،  عبيدة،   بن  الربيع  عند  عبيدة  أيب  بعد  أيب  ومن  عند  بعده  ومن 
بعده   ومن  ودله  سفيان،  اهلل  أيب  عند  عنه مد  حمعبد  خذ 

ُ
فأ حمبوب...    بن 

بعد موت اإلمام جابر يف حوزة   ادليوان قد بيق أن    رصيح يف . فهو  30بمكة« 
كري أيب  بن  مسلم  عبيدة  أيب  )قخلفه  اتلمييم  تناقلهه2مة  ثم  أئمة    ( 

إىل   بابلرصة  وهواإلباضية  آخرهم  الرحيل   وأب  عهد  بن  حمبوب  سفيان 

 
 .  352/ 2 الشامخي سري 28

 .  781/ ص1مج كشف الظنون 29

 .  692/ 2 سري الوسياين 30
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ث(ه2)ق بن حمبوب   صار  م،  ابنه حممد  يُعرف  يف  مع  لم  ثم  املكرمة.  مكة   
ذلك.    مآهل  بعد 

ُ
»فأ سلب    ذَ خ  فعبارة  أنه  تعين  هل  اغمضة؛  بمكة«  عنهم 

خذ عنهم بالرواية؟ 
ُ
 منهم؟ أو أ
  وُجوَدها   املصادر  بعض  وتؤكد  العباسية،  لدلولة  ملاك   اكنت :  اثلانية   ●
اخللي  يف  حتديًدا أنشأها  اليت  احلكمة  دار  املأمون  ف خزانة  العبايس  ة 

 مصريها أيضا.  ( وال يُعرف ه218 -ه 193)
اث«  بـ  الشهري  انلفويس؛  نرص  بن  فرج   نسخة:  اثلاثلة   ● (  ه3ق)  »نف 

وحتديدا لإلمام أفلح بن    –  باملغرب   الرستمية   لإلمامة  املعارضني  أحد   وهو
بني   )حكم  الوهاب    ة ان زخ   من  استنسخها  وقد  ،–ه(  258  -208عبد 

 .  بها االنتفاع وَحَجرَ  أخفاها  ثم  –ما تورد املصادر ك – العباسية  ادلولة

 حتليل حمتوى اإلشارات:   .3
 هنا ألفت انلظر إىل بعض امللحوظات:  

أوهلا: عبارة الوسياين يف اغية األهمية، فقد ذكرها يف سياق فصل اكمل  
حوهل خصص  يدور  وما  و»ادلواوين«  ادلعوة«،  أهل  »كتب  عن  للحديث  ا  ه 

و»ص  وأحاكم،  مسائل  يُ من  اذلي  ادليوان  ويُ فة  به  ويُ توىل  به،  منه  ربأ  ؤخذ 
وح   ضبط  ر  الفتوى«،  ىلع  السلف  والسقط    ادلواوين ص  الزيادة  خوف 

واتلصحيف واتلحريف، واشرتاطهم فيها أن يكون ممليها اعرفا، وناسخها  
ويرقبهم ويُ اعملا،  الضبط،  ملزيد  اثنان  املسلم،  ا  العالم  الفقيه  ىلع  عرض 

 زاد فيه أو ينقص. أن يُ  حيفظ يف يد ثقة مسلم خوفو
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الصارمة يف   الضوابط  أنموذجا هلذه  ديوان جابر يلكون  ثم جاء خرب 
ال   أن  بينهم، وحرصوا ىلع  فيما  األئمة  تناقله  فقد  املصنفات،  احلفاظ ىلع 

ن الزمان تقريبا. ولعل هذا ما يفرس  خيرج من أيديهم مدة قرن ونصف م
إىل »كتب    –يف بعض سريه    –فيان حمبوب بن الرحيل  نلا مثال إحالة أيب س 

 جابر بن زيد«.  
مصادر  اثلانية:  املالحظة   يف  وردت  ادليوان  إىل  اإلشارات  لك  أن 

ترد عند املشارقة إال يف مراجع متأخرة.   تباينت  إباضية مغربية، ولم  وقد 
الواردة يف املصادر السابقة يف حجم ادلي  ق    قلهوان، فأانلصوص    ر أنه اكن »و 

مح     بعري« ب  لأي:  وِف  »مَجَل.  بعضها خسة مجال«  لمح   عضها:  وِف  »سبعة  ،   :
أكرث،  31أمحال«  اآلخر  بعضها  ذلك وِف  من  لم  32  السابقة  النسخ  ومجيع   .

امليالدي   اتلاسع  اهلجري/  اثلالث  القرن  الزمين  عمرها  حسب    -يتجاوز 
اآلن،  -املصادر إىل  أجد  املبارش  مصدرٍ أي    ولم  بانلقل  ح  وعليه    رَص  منه. 

 اكتبه فيه.   حمتوى هذا الكتاب وال منهجفال يُدرى 
 

 
 . 81/ 1 الدرجيني طبقات 31

 أنه »عرشة أمحال«.  141ص وأخبار األئمة ةالسرييف  32
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اثلالث:   •   عن   معلومته  يف  دقيقا  خليفة  حايج  اكن   هلالسؤال 
  تثبُّت؟  دون عواهنه لع الالكم يُليق اكن  أو ادليوان،

 ترمجة حايج خليفة:   .1
هو:حايّج  خليفة  عبد    بن  حبايجاهلل،    ُمصطىف  أو    امللقب  خليفة، 

م جليب،  بالقسطنطين  اكتب  ودل  تركيا،  الَقعدن  ذي  يف  سنة  ي ة  ه،  1017ة 
يف   ترمجةفسه نل كتب ه. 1067ذي احلجة سنة  17وتوِفِّ بالقسطنطينية يف 

كتابه   من  األول  القسم  الفحول»آخر  طبقات  إىل  الوصول  وكتب  «،  سلم 
تأيلفاتها آخر  يف  ترمجته  من  األخري  كتاب  ،  لقسم  يف  »وهو  احلق  مزيان 

األ الرتمجة    «،حقاختيار  بقلم صاحبها    –واملفيد يف هذه  أنها   –زيادة ىلع 
 .33خسني سنة فقط   قبيل وفاته فجأة عن عمر أنه كتبها أواخر حياته،

الرتمجة ما ورد يف  بقوهل: »اكنت   34وخالصة  استفتحها  والديت ىلع  أنه 
« ثم ذكر تدرجه  1017ما أخربتين وادليت يف يوم من أيام ذي القعدة سنة  

وهذا واضح يف خمطوطاته بقلمه    –تقانه اخلط  ب العلوم والفنون، وإيف طل
ص  –اجلميل   منذ  وظيفة  واشتغاهل  يف  السجالت   « القلم»غره  كتابة  ويه 

وادله سنة  وقيّ وادلواوين،   وفاة  مع ه،  1035د  آنذاك  احلروب  وذكر شهوده 
وهمدان،   بكر،  وديار  ونصيبني،  واملوصل،  بغداد،  يف  العثماين  اجليش 

 
مقدمة 33 من  خلّصتُها  ومؤلفاته  خليفة  حاجي  عن  املعلومات  )كت حتقيق    هذه  طبقات اب  إىل  الوصول  سلم 

 (. الفحول

 . 447/ 3 سلم الوصول 34
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وحوحلب اعم  ،  حَ   ه،1043ج  أينما  خزائن    ل  واكن  فيطالع  الفرص  ينتهز 
 اناتها.  د منها عنوالكتب الكربى فيقيّ 

قباال تاما  إقبل  أ فحينئذ صمم العزم و   1045ورجع إىل استنبول سنة  »
  ويه   ،تمام املهمة اليت اكن ابتدأها يف حلبإ فرشع يف    ، م واملطالعةىلع العل

اليت الكتب  أسماء  تدوين  إياه أ  مهمة  اهلل  مدة    ا هلمها  بها  اشتغل  حىت 
اإ عند  جيدها  اليت  الكتب  أسماء  يكتب  اكن  حبلب.  لوراقني  قامته 

واكن ينقب عن الكتب وال سيما كتب   ،ني وىف خزانات الكتب بهايِّ ب  تُ الكُ 
باآلوالطبق اتلاريخ   الكتب  خزانات  يف  والوفيات    ويقتين   ة،ستانات 
حىت    1047ورثها من بعض قرابته سنة    وساعده ىلع ذلك أمواٌل   ،املؤلفات

ثالثم حنو  الكتب  لرشاء  عثماينأة  ئرصف  يف    ، لف  اجليش  يشارك  ولم 
ضال اإلقامة واالشتغال بالعلم ىلع الرحيل مع  حلروب بعد حرب روان مفا

 «. اجليش
من    ن  ذَ إ   األخرية  العرشون  السنوات  املطالعة  اكنت  ىلع  وقفا  حياته 

يرس القصري  عمره  ومع  يكتب  واتلأيلف،  أن  املكتهل  الشاب  هلذا  اهلل   
أغلبه عديدة  موسويع، مؤلفات  طابع  ذات  إىل  :  فألف  ا  الوصول  »سلم 

الفحول«طبق  ُمدلات  ات  الرجال،  خسة  تراجم  الكتابة    يف  جييد  واكن 
والفارسية والرتكية  يف  بالعربية  األخيار  »حتفة  كتابه  مجيعها  بها  وألف   ،
 .من كتب اللغات اثلالث  عة مجعهاوهو موسواحلكم واألمثال واألشعار«،  

   زد عليها كتبا أخرى يف فنون عديدة.
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 )كشف الظنون(: كتاب  .2
أنفع  الكتب والفنون« فهو من  الظنون عن أسايم  أما كتابه »كشف 
وأمجع ما كتب يف موضوعه، بدأه أيام شبابه كما رصح يف فاحتته، ثم قىض  

حىت مجع بني دفتيه  ه ويصححه ويزيد عليه،  أكرث من عرشين سنة ينقح
و   20ء  زها يزيد ىلعألف عنوان،  ملا  أفرد    ترجم  عرشة آالف مؤلف، كما 

، شغلت مجيعها أكرث من ألف صفحة  ن  وفَ   مٍ ل  ع    300احلديث فيه عن حنو  
 ع الكبري يف ُمدلين. ط  من القَ 

يف   للنديم  الفهرست  كتاب  مع  الظنون  كشف  كتاب  اشرتاك  ومع 
احلروف  موضوعه؛ حسب  مواده  برتتيب  عليه  ألسماء   تمزي  اهلجائية 

يُ  وهو  ذكرها،  رِّ عَ الكتب،  بعد  الغالب  يف  بمؤلفيها  ذَ   وما ف  هل  اسم   هُ رَ كَ ال 
مصنفهباعتبا إىل  أو  الفن  إىل  اإلضافة  ابن  ،  ر  وتفسري  األثري  ابن  كتاريخ 

ابن زيدون وكتاب سيبويه املتنيب ورسالة    آه ما ر  إىل  اروأش  ،جرير وديوان 
يش بذكر  الكتب  لإل  ءمن  أوهل  قال: عالم من   ،  « 

َ
أ تعيني    نُ وَ ع  وهو  ىلع 

الشبهة  ودفع  رسده  املجهوالت  يتخلل  عنها  حديثه  فاكن  الفنون  أما   .»
 . 35للمصنفات، ويضع لك فن يف ماكنه حسب الرتتيب اهلجايئ 

 
م يف جملدين 1943  -1941تانبول بني سنتي  طبعة أسون بني الباحثني هي  نلكشف الظ  االطبعة األكثر انتشار   35

الضوئي. بالتصوير  مرارا  ُنرشت  وقد  عن    كبريين.  اجلديدة  الطبعة  اإلسالمي؛  وننتظر  للرتاث  الفرقان  مؤسسة 

 ل الدين إحسان أوغيل، وبشار عواد معروف. بتحقيق: أكم
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 تب اإلباضية: حايج خليفة وكُ  .3
من خالهل صورة ُمملة   واستوعبنا  سبق،  ما  علمنا  عن كشف وإذا 

 بما ييل:  جأنا الظنون تفا
جت خليفة  حايج  أن  من    ل  جُ اهل  أوال:  للنديم  الفهرست  يف  ورد  ما 

منسوبةٍ  يذكر  كتب  فلم  اإلباضية،  كتٍب   إىل  ثالثة  لكها    سوى  منها، ويه 
 . 36من تصانيف القرون األربعة األوىل كما هو غري خاٍف 
أىت بعده، فلم يورد    ن  ثانيا: أنه لم يزد ىلع انلديم شيئا من مؤلفات مَ 

إباض الفرتكتابا  إىل  ينتيم  واحدا  سنيت  يا  بني  الواقعة  سنة   ـه380ة  )ويه 
و انلديم(  من  1067وفاة  يقرب  ما  أي  خليفة(  حايج  وفاة  سنة   ـه)ويه 

 سنة.    700
لم يرصح  وإن    –ثاثلا: أن الكتاب اإلباِض الوحيد اذلي تفرد بذكره  

تنصيص    ه هنا بني عالميت هو »ديوان جابر بن زيد«. وما ذكرتُ   –بإباضيّته  
نَ  ز  صُّ هو  دون  نقصان!ياعبارته  أو  يمكننا    دة  هل  ابلحث:  حمل  وهنا 

تعريٍف    اتلعويل ىلع عبارة اعبرة ال تعطي أي تفصيالت عن الكتاب، أو 
 بمؤلفه، فضال عن توثيق مصدره أو ذكر ماكن وجوده؟

 االحتماالت؛ فنقول:   ُب لِّ قَ وللوصول إىل اجلواب نُ 
خليف  حايج  يكون  أن  األول:  من االحتمال  هذه  معلومته  استىق    ة 

ضعيف جدا جدا، فجميع املصادر اإلباضية    وهذا احتماٌل باضية.  مصادر إ 

 
   خصصُت دراسة وافية عن )اإلباضية يف كتاب كشف الظنون(؛ عسى أن ييرس اهلل إصدارها قريبا بعونه. 36
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اليت ذكرت ديوان جابر اكنت قبله ولم يرصح بيشء منها، ولم يذكر كتابا  
وتتبعُت  الظنون،  كشف  يف  آخر  ما   إباضيا  فيها  أجد  فلم  مصنفاته  سائر 

 م.  يدل ىلع معرفته باإلباضية وتراثهم ومدوناته
ستمد املعلومة من مصادر غري إباضية.  أن يكون ااالحتمال اثلاين:  

وارد، لكين ال أجد ديلال عليه، ألن ابلحث يف كتب الرتاجم    وهذا احتماٌل 
إىل   واحدة  إشارة  إىل  يقودنا  ال  املصنفات  وفهارس  والوفيات  والطبقات 

جابر،   يف  ديوان  ابلحث  إىل  النرصفنا  بمصدره  خليفة  حايج  رصح  ولو 
منه، املنقول  الكتاب  ذلك  َ   ن  وإذَ   مصادر  باعتباره ك  رَتَ ل الظنون  كشف  نا 

 . ا غري أصيلمصدرً 
بنفسه ىلع الكتاب،    َف قَ االحتمال اثلالث: أن يكون حايج خليفة وَ 

ل أو نقله من فهرس إحدى اخلزائن ىلع األقل. وهذا ربما يكون االحتما 
ر عليه ما ذكرناه عنه سابقا من طريقته اليت اتبعها يف  كِّ عَ يُ   األقوى، لكن  

، ونراه  ا هلا عن غريها، ويه أن يذكر طرفا من أوهلا تميزيً الكتب اليت رآها
 هنا ال يزيد يف القول عن أربع لكمات ال خامس هلا!

وأبقينا  و األول  االحتمال  استبعدنا  دمنا  ما  حال؛  لك    ىلع ىلع 
ى حايج خليفة يف  طَ  خُ نلا من تقّف   اَص نَ الني اثلاين واثلالث فال مَ االحتم

و بغداد  يف  الكتب  خزائن  ومرص  تفتيش  الشام  وبالد  وحلب  املوصل 
 واحلجاز وإيران وبالد ما وراء انلهر واآلستانة وغريها! 
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الرابع:   •   بن   جابر  اإلمام  تراث   من  ايلوم  أيدينا  بني  بيق  ماذاالسؤال 
  زمانه؟ من قرنًا  عرشَ  ةَ أربع حنو بعد زيد

 اآلثار املتفرقة:   .1
وافرة    ثمة ورمن  مجلة  جابر  اإلمام  وآرا فتاوى  يف  ئ واياته  منترشة  ه 

اإلسالمي  الفرق  اعممصادر  والعق ة  الفقهية  موضواعتها  بشىت  ة  يد ة، 
واحلديثية.   ابلواتلفسريية  أول  ولعل  بكوش  حممد  حيىي  اجلزائري  احث 

 ه املوسومة: »فقه اإلمام جابر بن زيد«. مجعها؛ يف دراست  من افتتح باَب 
األ أوىف  آراءه  عمال ومن  احتوت  اإلمام    :اليت  آثار  »موسوعة  كتاب 

الفقهية زيد  بن  اليت  جابر  ابلاحث اضطل«؛  جبمعها  يلع :  ع  بن  إبراهيم 
، استمدها من حنو  ف أبواب الفقهتل  خما يف  أثرً   3896تشتمل ىلع    ، بولرواح
، وال  ها اآلن أكرث من خس عرشة سنةمصدر. وقد مىض ىلع إصدار  600

 ريب أن جديد املطبواعت أثناء هذه املدة سريفدها بمستدراكت معتربة. 

 اآلثار املجموعة:   .2
أن  اليت وُجدت منسوبة لإلمام جابر، وحُيتمل  الاكملة  من انلصوص 

 ا من ديوانه املفقود:  تكون جزءً 
 بة/ تونس(.  خمطوط باخلزانة ابلارونية يف جر»كتاب الصالة«، ) (1
تونس، »كتاب    (2 جربة/  يف  ابلارونية  باخلزانة  )خمطوط    انلاكح«، 

وهما كتابان   ب(.21582ومنه نسخة يف دار الكتب املرصية بالقاهرة رقم  
   يَعتمدان منهج الرواية الفقهية املسندة.
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بن حبيب«  الربيع  »آثار  املسندة   37ويضم خمطوط  الروايات  كثريا من 
املأثورة عن عنه،  واألقوال  بل جلُّ حمتواه  الشعثاء،  مؤخرا ىلع    وعرثُت   أيب 

الشعثاء« أيب  »مسأالت  بعنوان:  هل،  ٍل  فريد مكمِّ الشيخ    خمطوط  مكتبة  يف 
 .38سالم بن يعقوب يف جربة بتونس 

 رسائل جابر بن زيد:   .3
رسائل اإلمام جابر بن زيد    يت لم تكن معروفة من قبل:من اآلثار ال

ا وبعض أتباعه، تتناول شؤون  بينه علمية  يه ُمموعة مراسالت  و  ،األزدي
ثماين عرشة رسالة،   هاعيبلغ ُممو دعوية، وقضايا اجتماعية، ونوازل فقهية. 

بن   راشد  هم:  رجال  عرش  ثالثة  منهم:  شخصا،  عرش  أربعة  إىل  وُّجهت 
  خيثم، وعثمان بن يسار، وطريف بن خليد، وأبو هارون غطريف بن عبد 

بن  اهلل، ويزيد    م بن ذكوان، ونافع بن عبد الرمحن، واحلارث بن عمرو، وسال
، ونعمان بن سلمة،  العزيز بن سعد، ومالك بن أسيد، وعنيفة  يسار، وعبد

املهلب  وعبد بن  القشريية  امللك  ضمرة  بنت  خرية  يه:  واحدة؛  وامرأة   ،
صفرة  زوج) أيب  بن  رسالة  املهلب  من  أكرث  هؤالء  بلعض  اكن  وقد   .)

و أسيد  بن  ومالك  خليد  بن  وعبدكطريف  سلمة  بن  بن    نعمان  امللك 
 ب. املهل

 
 م.2016، وُطبع يف أملانيا سنة درسه وحققه الشيخ: كهالن بن نبهان اخلروص  37

 سأنرشه قريبا بعون اهلل ضمن منشورات حمبوب للنرش الرقمي. 38
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زيد بن  جابر  ج  ورسائل  إيله،    واٌب أكرثها  منهم  وردت  لرسائل 
وتربوية،ب  يستفتحها خلقية  ومواعظ  دعوية،  عن    نصائح  جييب  ثم 
الطالق وانلاكح واإلرث وأحاكم الصالة  ، ويه متنوعة يف  ةيهفق ال  مسائلهم

والوضوء تتعبعضها  و  ،والصوم  باالقتصمسائل  املايلة لق  واملعامالت  .  اد 
يت تليق الضوء ىلع دور اإلمام جابر بن زيد العليم  وتعد من أهم املصادر ال

قديمة  و لغة  بها  املكتوبة  اللغة  أن  كما  تأالعميل،  إىل  يف  حتتاج  واسع  مل 
 ، وتعد أنموذجا للمراسالت يف القرن اهلجري األول. ألفاظها دالالت

انلا خليفة  عمرو  اللييب  ابلاحث  نسخة  اكن  اكتشف  من  أول  يم 
يف   الرسائل  هلذه  بمكتبة    32خمطوطة  د    الشيخصفحة  حُمَم  بن  يوسف 

(  ّ جزيرة  م 1997يناير    15ه/  1417  رمضان  6ت  ابلاُروين  يف  ان  باحلَش   )
بعنوان:   اإلجنلزيية  باللغة  كتبه  مقال  يف  هلا  وصفا  وقدم  بتونس،  جربة 

َشمَ  يف  حديثًا  مكتَشَفة  إباضية  خمطوطات  إفريقية«»وصف   A)  ال 
DESCRIPTION OF NEW IBADI MANUSCRIPTS 

FROM NORTH AFRICA  ي السام  »ادلراسات  ُملة  يف  نرََشَه  ة«  ( 
(Journal of Semitic Studies  سنة نلدن  يف  ثم   . م 1970  / ه 1390( 

يلة لنرشها، ولم يتمأعد     ةُ د  ع    دُ ع  فيما بَ   ت  بَ وتعاقَ   .39يرس هل إتمامها سودة أو 
 . وأحباث حول هذه الرسائل دراساٍت 

 
بم2018هـ/  1439نة  بحمد اهلل سنرشهُتا   39 رة   النامي يف  ؛ مصدا الدكتور  وافية عن جهود  الكشف عنها كلمة 

 والتعريف هبا ودراستها. 
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اخلامس:   •   وغربا   رشقا  املتفرقة  املخطوطات  خزائن  هلالسؤال 
 بعد؟   يُكتشف لم هل جديد   تراث لع للعثور مظنةٌ 

 مانية:فائس يف اخلزائن العُ ن .1
وافيً  اجلواب  يلكون  زاويتني  من  السؤال  هذا  إىل  الزاويسأنظر  ة  ا: 

العُ  املخطوطات  خزائن  بيق  مانية؛  األوىل:  جديدٌ هل  يُكتشف؟    فيها  لم 
املخطوطات   من  العمانية  اخلزائن  حمتوى  قلة  من  الرغم  ىلع    -اجلواب: 

بالرتاث   زاخرة  أخرى  بدلان  يُ   تبىق مظنةً   -موازنًة خبزائن  لم    ض  فَ ن  خلبايا 
األ  من  حبال  ينبيغ  وال  الغبار،  اتلقلعنها  أو  بها  االستهانة  من  حوال  يل 

 شأنها.  
َ ومن جتربيت املتواضعة يف   توشك أن تكمل  اليت    –  خطوطاتم امل اعل

سنة بَ   – 40عرشين  اليت  اجلهود  إن  ثقة:  بكل  القول    دارُ ها  تَل  ذَ أستطيع 
العمانية ابلوسعيدي، يف ُمال  املخطوطات  بن أمحد  السيد حممد  ، ومكتبة 

لرتاث  مقّدرة، وهما أكرب حاويتني ل  مانية؛ جهودٌ مجع شتات املخطوطات العُ 
عُ  يف  ايلاملخطوط  ال مان  األهلية  اخلزائن  يف  املتفرق  املكنون  أن  غري  وم، 

منه لم   وكثريٌ عن حمتوى تلك املكتبتني، بل يكاد يزيد عليهما.    يقل عددا
 تكتحل أعني ابلاحثني برؤيته بعد!  

 
هذ  40 يف شهر صفر  كتبُت  الكالم  خم 1440ا  أول  فهرسُت  وقد  يف  هـ.  رمضان  طوط  اهلل 1420شهر  أسأل  هـ. 

 لتوفيق ملا حيبه ويرضاه. اإلخالص يف القول والعمل، وا
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املحتوى فف زوايا تلك اخلزائن  أما من حيث  حيث الكم.    هذا من
ومكتبة    املخطوطات  دارل إن بعض املحفوظ يف  وصف، ب من اخلبايا ما ال يُ 

معدودٌ  تَ   السيد  لم  اليت  انلفائس  األقال ل  نَ يف  واتلعريف؛  ها  بالكشف  م 
إىل   انتباههم  وتلفت  إيلها،  ادلارسني  تقود  دقيقة،  فهارس  إىل  الفتقارها 

 أهميتها.  
نُ ونظرً  لم  ذللك؛  يف  يومً   م  دَ ع  ا  جديد  عنوان  اكتشاف  من  يوم  بعد  ا 

ا يف  يومً   َف نِّ عروفا ابلتة، ومنها ما ُص منها ما لم يكن ماعلم املخطوطات،  
 
َ
أ املفقود، وبعضها  ا أسماء مؤلفني ما كنا حنسبهم ممن طرق  نل  جَ رَ خ  عداد 
كَ  وكم  اتلأيلف،  اكن  شَ باب  مغمورين  أعالم  عن  املخطوطات  نلا  فت 

نماذج    وقد رسدُت   هم خامال، أو ُمهولني لم تسمع بهم آذاننا من قبل.رُ ك  ذ  
كت يف  )مفتا منها  ابلاحث( ايب  عليها  41ح  وأزيد  هنا،  بعضها  ذكر  أعيد  ؛ 

 نماذج أخرى مما اكتُشف مؤخرا. 
رسالة  ف الرمنها:  )ويه»الز هر  الطبييع«  العمر  بيان  يف  بيان    بييع  يف 

منه  جزء  وقفُت ىلع  املخلوقات(؛  أعمار  صالح  الشيخ  :  ومؤلفها.  امتوسط 
)ق  الُعَماين  ريي  الصِّ املنتفيق  حممد  امل )  ؛ه( 11بن  العمانية دار  ؛  خطوطات 

يلع بن  الشيخ  »َعلَم الُهَدى« )يف الفقه نرًثا ونظًما(؛ تأيلف:  و(.  3170رقم  
)ق األديم  الرباشدي  املخطوطات)  ؛ه(12سعيد  رقم  دار  (.  3339؛ 

تأ و واألخالق(؛  واملواعظ  اتلصوف  )يف  ُُمَاه د«  عبٍد  للك  يلف:  »الفوائد 

 
 . 54ص. ىل ذخائر الرتاث الفكري العامينمفتاح الباحث إ 41
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(.  3392؛ رقم  املخطوطات دار  )  ؛ه(1198مجعة بن يلع الصاييغ )تالشيخ  
الُعماين(؛  و واتلاريخ  والعقيدة  الفقه  )يف  األحزان«  وُسلّو  ابليان  »إيضاح 

)قالشيخ  تأيلف:   الَّن  و ّي   ّ يين  اخلَراس  غسان  بن  جزأين 11خيس  يف    ؛ ه(. 
أدلة احلو(.  3014،  1602؛ رقم  دار املخطوطات) يارى يف كشف  »َشم س 

خمطوط   )وهو  انلصارى«  علماء  علتلبيس  ب   يف  وَتَعقُّ الرشائع،  مقارنة  م 
ين(؛   الُمنرَصِّ بعض  اثلالث  ُشبهات  القرن  أهل  من  ُمهول  عماين  ملؤلف 

 . 42( 3356؛ رقم دار املخطوطات ) عرش
والرتهيب؛  و والرتغيب  املواعظ  االفتقار« )يف  »ب ن ُت االختصار وبنت 

  دار )  ؛ه(13موىس بن عيىس البرشي )قالشيخ  يلف:  قصيدٌة ورشحها(؛ تأ
رقم  املخطوطات اهللو(.  1189؛  أودع  ما  يف  احلكمة  »اإليضاح    يف   من 

والرياح« خمترصة  ،انلجوم  منه  رسالة  فرغ  ُمهول،  عماين  سنة    املؤلف 
رقم   ـه1089 الساليم  ادلين  نور  ُعَمان  و (.  62)مكتبة  أقايلم  يف  »نبذة 

)ق  يخ الش  تأيلف:   ؛وبدلان َها« ابلوسعيدي  مبارك  بن  سالم  بن    ؛ ه(13نارص 
رقم    )مكتبة الساليم؛  ادلين  اآلذان »إ  و(.  80نور  وَشن ُف  احلََدق  ُد    ث م 

سعيد بن    رحلة أدبية تارخيية فقهية؛ بقلم صاحبها:  ؛حديقة ََن ل شاذان«و
ّ )ق سالم بن حرمل احلَر   يل    دار املخطوطات جزء منها يف  )  ؛ه( 14ايص انل خ 

 اخلاصة(.   منها يف خزانيت  وجزء

 
املع  42 الزاميل  بن خلف  نارص  بن  ثنيان  هو:  مؤلفه  أن  بعد  فيام  اهلجري  عرفُت  الثالث عرش  القرن  أهل  من  ويل؛ 

 بُعامن. والشكُر ملن أرشدين إىل هذه املعلومة.
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»ُغر  و قصيدة  الزمارشح  مدة  يف  نلاظمها  ين  عمان«،  سلطان  ح 
فيصل   السلطان  مدح  والقصيدُة يف  الساليم،  شيخان  بن  وشارحها: حممد 

تريك املنثوربن  شيخان  ابن  تراث  نوادر  من  الرشح  وهذا    خزانيت )  ، 
اك الُموق ُع  واخلاصة(.   َكة الُمس  س  َماَء يف رَشَك  االشرتاك«، خمطوط يف  »م  األس 

للمؤرخ محديب األ  اللغة،  رزيق :  بن  حممد  بن  )ق  يد  دار  )  ؛ ه(13انلخيل 
َال«، خمطوط يف  و  (.3215؛ رقم  املخطوطات ب َدال يف الر دِّ ىلع أهل االع ِت  »اإل 

اجل رُ دل والالكم؛ العلم  أيضاي  زَ بن  بن أمحد؛ رقم    ق  السيد حممد  )مكتبة 
ج«، خمطوط يف األنساب؛  و (.  1434 اج الواهج يف نسب الَعواس   يخللش»الرسِّ

)ق العوسيج  خلفان  بن  )  ،ه(13مبارك  فقط  منه  قطعة  دار  وجدت 
الَمَجار ي« خمطوط يف  و(.  2170؛ رقم  املخطوطات ل م  َرار ي يف ع  ادل  ع  »لََوام 

تأيلف:    ؛ه( 1286حممد بن يلع املنذري )ت الشيخ  علم املالحة ابلحرية؛ 
رقم   أمحد؛  بن  حممد  السيد  العقوو(.  1393)مكتبة  ُر  يف »َجَواه  تراكت    د 

بن   سيف  مؤلفه:  نسخة  ىلع  وقفُت  املواريث،  فقه  يف  ُقود«  والَمف  الَمو ُؤود  
      خاصة(.  خزانة) ـه1303لمه، فرغ منها سنة محيد بن نارص الريايم؛ بق

 نفائس يف خزائن العالم:   .2
لم. تتصدرها خزائن  الزاوية اثلانية: خزائن املخطوطات يف بدلان العا

،  دلان املغرب وب  وسورية   رأسها ايلمن ومرص والعراقابلدلان العربية، وىلع
املجمواعت  ها  فأَهمُّ أورّبا  يف  املوجودة  العربية  املخطوطات  َُم ُمواعت  أما 
املوجودة يف باريس وبرلني ونلدن ويلدن ومدريد ودبلن وسان بطرسربج، 
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ة األمريكية، كما تشتمل  ويُوَجُد عدٌد ال بأس به منها يف الواليات املتحد
امل  من  وافٍر  نصيب  وإيران ىلع  اهلند  ولعل مكتبات  اإلسالمية،  خطوطات 

يف  املوجودة  املخطوطات  َُمموعة  يه  اإلطالق  ىلع  املجمواعت  هذه  أكرب 
ُر عددها بنحو    . طوط ألف خم 250مكتبات تركيا اليت ُيَقد 

تركيا،   خزائن  يف  املكنون  الرتاث  ضخامة  ىلع  للتديلل  هنا  وأكتف 
احتو مظنة  يتموىلع  واحد،  بمثال  وانلفائس؛  انلوادر  ىلع  تقرير  ائه  يف  ثل 
ع   ادلكتور  تركيا« ز  كتبه  يف  العربية  املخطوطات  »مكتبات  عن  . 43ة حسن 

وادلكتور عزة حسن سوري املودل، لغوي اتلخصص، هل العديد من املؤلفات  
مَ واتل  وقد  تأسيسُ ك  حقيقات،  املخطوطات،  نه  مغايلق  فتح  من  اللغوي  ه 

مت ويعمل  ري منها يف فنون متعددة. ويبدو ِل أنه ممن يشتغل بصفنرش الكث
طبعته   أصدر  حىت  عنه  يشء  أي  أجهل  كنت  أين  أعرتف  وأنا  بإتقان، 

ل القراءات  علم  يف  األوسط  للكتاب  فراسلتُ العُ   لمقرئ املحققة  ه ماين، 
اكن   م، فإن  1928ه/  1346انقطعت عين أخباره، وهو من موايلد    ا، ثممرارً 

 . 44رزق فهو اآلن ابن تسعني سنة أو جاوزها. نفع اهلل به ا ي ي  حَ 

 
. كتاب جملة مرآة الرتاث م2012هـ/  1433  :1؛ تأليف: عزة حسن. طمكتبات املخطوطات العربية يف تركيا 43

 امء/ اململكة املغربية.  لالرابطة املحمدية للع (. 2)

ا عن إقامته يف تركيا، التي ارتبط هبا وبه األسطر  هذبعد كتابة   44 مكتباهتا أكثر من ستني سنة، فعقدُت  التقطُت خرب 

ا يف ربيع اآلخر   م، ووجدُته قد غادر 2019هـ/ ديسمرب  1441العزم عىل زيارته يف تركيا، لكني وصلتُها متأخر 

 م. 2019أكتوبر  18هـ/ 1441صفر  19دنيانا قبل مخسني يوما من وصويل، يف يوم اجلمعة 
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من همته ومثابرته ادلؤوبة أنه طرق باب خزائن املخطوطات الرتكية  و
م، ثم اكنت هل رحالت وزيارات دورية هلا يف  1951ه/  1370أول مرة سنة  

  َب تَ ا من ستني سنة يسىع وراء هذه املخطوطات، وكَ  حنوً لك اعم، حىت أمىض
ن جتربته هو أشبه بتقرير عن حصيلة هذه السنني الطوال، قال يف  ا عكتابً 

  تٍب من املخطوطات لكُ   تصديره: »وقد وفقين اهلل تعاىل إىل اكتشاف عددٍ 
كنا نظن أنها ضاعت، فيما ضاع من أسفار تراثنا خالل العصور املاضية،  

بتحقي اكتشفته  واضطلعت  مما  الرتاث  كنور هذا  كتابا من  ق خسة عرش 
اللغة  بنفيس يف  نادرة  كتب  ومنها  القديم،  الشعر  من  دواوين  منها   ،
 «.  واألدب

وخالصة الشهادة اليت قدمها ادلكتور عزة حسن يف هذا الكتاب: أن 
يُ  الرتكية  اخلزائن  خمطوطات  بنحو  دّ قَ ُمموع  تستحوذ    250ر  ُمدل،  ألف 

العربي إذ يقدر عددها بنحو  املخطوطات  الوافر منها،    160ة ىلع انلصيب 
 ألف عنوان أو تزيد.  300ا من لف ُمدل، تضم حنوً أ

فيه اخلزائن  أشهر  يف  ومن  كوبرييل  مكتبة  )وفيها  أا:  ستانبول 
َحل   س  املخطوطة الفريدة الوحيدة يف العالم لكتاب انلوادر يف اللغة؛ أليب م 

يف   الليَل  ومكتبة  رشح  ستانأاألعرايب(،  خمطوطة  انلوادر:  من  )وفيها  بول 
للهروي، ومكتبة    الالمات  الزجايج(،  القاسم  أليب  املعاين  حروف  وكتاب 
العالم لكتاب  سليم آاغ يف استان بول )وفيها املخطوطة الفريدة الوحيدة يف 

مدينة   ومكتبة  احلليب(،  اللغوي  الطيب  أليب  العرب؛  الكم  يف  األضداد 
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الفر املخطوط  )وفيها  دواوين  جوُرم   ثالثة  يضم  اذلي  العالم  يف  الوحيد  يد 
والطرماح(،  ُمهولة   ب ل،  ُمق  أيب  بن  وتميم  خازم،  أيب  بن  برش  للشعراء: 

يف  ومكتبة   الوحيدة  الفريدة  النسخة  )وفيها  قُون يا  مدينة  يف  آاغ  يوسف 
جامعة   ومكتبة  السجستاين(،  حاتم  أليب  واملؤنث؛  املذكر  لكتاب  العالم 

اكأ )وفيها  املرشد  ستانبول  كتاب  خمطوطة  حسن  عزة  ادلكتور  تشف 
ماين(، ومكتبة لكية اللغات  حممد احلسن بن يلع بن سعيد العُ   للمقرئ أيب 
و لكتاب:  واتلاريخ  نادرة  خمطوطة  )وفيها  آنقرة  جامعة  يف  اجلغرافية 

الفريدة   واملخطوطة  ادلاين،  عمرو  أليب  املصاحف؛  َنق ط  يف  َكم  الُمح 
ا لكتاب  العالم  يف  ومكتبة  الوحيدة  األجدايب(،  البن  واألنواء؛  ألزمنة 

عزة لكتاب   متحف  قيمة  خمطوطة  )وفيها  قونيا  مدينة  يف  أويلغ  قُويُون 
إسحاق الصايب(، ومكتبة راغب باشا )وفيها خمطوطة قديمة    اهلفوات أليب

 . تاب الشعر والشعراء البن قتيبة(قيمة من ك
نسخها إىل   وتمتلك خزائن تركيا ُمموعة من املصاحف يرجع تاريخ 

كتاب خمطوط يف تركيا فهو املخطوط  املبكر. أما أقدم    الرسالة انلبويةعرص  
( برقم  أفند3139املحفوظ  ادلين  ويل  مكتبة  يف  يف  (  وهو  أي  ستانبول، 

الَعَمي ثَل   أليب  اللغة«  من  معناه  واختلف  لفظه  اتفق  فيما  »املأثور  كتاب 
سنة  األعرايب،   املكتوبة يف280منسوخ  املخطوطات  »أما  الرابع    ه.  القرن 

مك يف  واملحفوظة  اهلجرة،  واملكتوبة  من  جدا،  كبري  فعددها  تركيا  تبات 
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ن اتلايلة من اهلجرة كثرية جدا  منها يف القرنني اخلامس والسادس والقرو
 . 45أيضا، وعددها يفوق احلرص ويفوت اإلحصاء« 

تكون   أن  ريب  فال  واحد  رجل  جتربة  مع  كذلك  احلال  اكنت  وإذا 
قويا ىلع   حافلة  مؤرشا  الرتكية  اخلزائن  املخزوأن  ينتظر  بانلفيس  اذلي  ن 

العثور ىلع ديوان اإلما يرفع عنه اجلهالة، ويبىق األمل قويا يف  م جابر  من 
 واهلل حسبنا وعليه املتلك.  بن زيد. 

 

 
 

 

 
  وربام استجدت بياناٌت عن املخطوطات ر عزة حسن املذكور آنفا،  ها من كتاب الدكتوهذه البيانات كلها اقتبستُ  45

 املكتبات الرتكية.دليل عىل خبايا التي ذكرها، غري أن املقام هنا ليس مقام تدقيق يف كالمه، بقدر ما أسعى إىل الت
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 سلطنة عامن.  /ثقافةم. وزارة الرتاث القومي وال1983

األزدي؛   .9 زيد  بن  جابر  اإلمام  بن ضبط  رسائل  سلطان  للنرش:  ها  أعدا النامي.  خليفة  عمرو  نصها: 

 نالوت/ ليبيا.   -م. دار الدعوة2018هـ/ 1439: 1مبارك بن محد الشيباين. ط

الفحول؛   .10 طبقات  إىل  الوصول  اسلم  اهلل  عبد  بن  مصطفى  املعروف  تأليف:  العثامين،  لقسطنطيني 

خليفة وبحاجي  جلبي  إرش  .هـ(1067)ت  بكاتب  األرناؤوط.  القادر  عبد  حممود  أكمحتقيق:  وتقديم:  ل  اف 
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إحسا أوغيل.  الدين  اإلسالمية   م.2010هـ/  1431:  1طن  والثقافة  والفنون  للتاريخ  األبحاث  مركز 

    لدات.  جم 6تركيا.  -بأستانبول

الوسياين؛   .11 إىل  أيب  سري  الِوْسي ايِن )حي  بن حسان  السالم  عبد  بن  . م(1161هـ/  557الربيع سليامن 

لق بن  عمر  وحتقيق:  طدراسة  بوعصبانة.  سليامن  محو  والثقافة2009هـ/  1430:  1امن  الرتاث  وزارة    -م. 

 ط/ سلطنة عامن. مسق

. م(1081هـ/  474حييى بن أيب بكر الوارجالين )ت بعد  تأليف: أيب زكريا  السرية وأخبار األئمة؛   .12

 تونس/ تونس. -م. الدار التونسية للنرش1985هـ/ 1405: 1حتقيق: عبد الرمحن أيوب. ط

:  1هـ(. حتقيق: عيل حممد عمر. ط230بن منيع الزهري )ت  تأليف: حممد بن سعدالطبقات الكبري؛   .13

 القاهرة/ مرص.   -م. مكتبة اخلانجي2001هـ/ 1421

باملغرب  .14 املشايخ  أيب طبقات  تأليف:  )ت    ؛  الدرجيني  سليامن  بن  سعيد  بن  أمحد  هـ/  670العباس 

 دون نارش.م. 2008هـ/ 1429: 2ط حتقيق: إبراهيم حممد طالي. .م(1271

م،  1971:  1؛ تأليف: أيب عبيد البكري، حتقيق: إحسان عباس. طفصل املقال يف رشح كتاب األمثال .15

 بريوت/ لبنان.   -النارش: مؤسسة الرسالة

جا .16 اإلمام  زيد؛  فقه  بن  بكوش. طبر  حممد  وختريج: حييى  ومجع  دار 1986هـ/  1407:  1تقديم  م. 

 بريوت/ لبنان.  -الغرب اإلسالمي

سنة  فهرستال .17 )ألفه  النديم  إسحاق  بن  حممد  الفرج  أليب  عليه 377؛  وعلق  أصوله  عىل  قابله  هـ(. 

أربعة أسفار.   أيمن فؤاد سيد. جملدان يف   -للرتاث اإلسالميقان  م. مؤسسة الفر2009هـ/  1430وقدم له: 

 لندن.  

السري .18 أيبكتاب  تأليف:  الشامخي )تا  ؛  الواحد  عبد  بن  بن سعيد  أمحد  . م(1522هـ/  928لعباس 

 بريوت/ لبنان.   -م. دار املدار اإلسالمي2009: 1حتقيق: حممد حسن. طدراسة و

املصاحف؛   .19 عبد اهللكتاب  بكر  السجستاين )ت  أليب  األشعث  بن  هـ(. حتقيق: حمب  316بن سليامن 

األوىل:   الطبعة  واعظ.  السبحان  عبد  األو1995هـ/  1415الدين  وزارة  اإلسالميةم.  والشؤون  دولة    -قاف 

 قطر.

والفنون .20 الُكتب  أسامي  عن  الظُّنون  الشهري  َكْشُف  عبداهلل  بن  مصطفى  تأليف:  خليفة ؛  بحاّجي 

 م. جملدان.1982هـ/ 1402بريوت/ لبنان.  -هـ(. دار الفكر1067)
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املْرضـِيَّة   .21 ْمَعُة  اإلباِضـيَّةاللُّ أِشعَّة  تأليمن  )تف؛  املِّي  السا مُح يْد  بن  اهلل  عبد  ين  الدِّ نور  هـ/ 1332: 

.  م1914 يْب ايِنّ الشا مح  د  بن  ك  ُمب ار  بن  ُسلطاُن  هبا:  اعتنى  ذاكرة  .  م2014  /هـ1435  وىلاأل  الطبعة(.  النارش: 

 مسقط: سلطنة ُعامن.  -ُعامن

هـ(. حتقيق وترتيب: حييى بن عبد اهلل النبهاين، وإبراهيم 3راساين )قبرش بن غانم اخلم؛ مدونة أيب غان .22

 مسقط/ سلطنة عامن.  -بة اجليل الواعدم. مكت2006هـ/ 1427: 1بن حممد لعساكر. ط

والتاريخ؛   .23 باملعرفة  يعقوب  يوسف  أيب  )تتأليف:  وي  الب س  سفيان  ضياء  277ن  أكرم  حتقيق:  هـ(. 

 املدينة املنورة/ اململكة العربية السعودية.   -م. مكتبة الدار1990هـ/ 1410: 1العمري. ط

الباحث إىل .24 العمفتاح  الفكري  الرتاث  ذخائر  الطبعة   امين.   . يْب ايِنّ الشا مح  د  بن  ك  ُمب ار  بن  ُسلطاُن  بقلم: 

 ص. 208 .مسقط/ سلطنة عامن -ذاكرة عامنم. 2015هـ/ 1436األوىل: 

تركيا  .25 يف  العربية  املخطوطات  ط مكتبات  حسن.  عزة  تأليف:  جملة 2012هـ/  1433:  1؛  كتاب  م. 

 اململكة املغربية.حمدية للعلامء/ (. الرابطة امل2مرآة الرتاث )

الفقهية .26 زيد  بن  جابر  اإلمام  آثار  بولرواح.  ؛  موسوعة  عيل  بن  إبراهيم  وتعليق:  وترتيب  الطبعة مجع 

 صفحة. 1551جملدان. . مكتبة مسقط/ سلطنة عامنم. 2006 /هـ1427األوىل: 

:  1هـ(. ط1382تأليف: حممد عبد احلي الكتاين )ت  نظام احلكومة النبوية املسمى: الرتاتيب اإلدارية. .27

 القاهرة/ مرص. -م. دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة2012هـ/ 1433


