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ABSTRACT 

Allah Almighty has kept many sources to save his eternal message, 
the golden words of his prophet ملسو هيلع هللا ىلص and his holy biography in the writings of 
different scholars. This shows the importance of our sacred heritage that 
includes the biography of the Holy Prophet ملسو هيلع هللا ىلص. These hand-written books 
(manuscripts) consist of the exegesis of Qur’ān, Jurisprudence, Principles 
of Exegesis of Qur’ān and Jurisprudence, morphology, syntactic and many 
other sciences related to Arabic language and literature. The researcher has 
evaluated the manuscripts about the biography of the Holy Prophet ملسو هيلع هللا ىلص 
written in different universities of Pakistan during MA, MPhil, and PhD in 
the 20th century. The research methodology followed in the research is 
descriptive. Each understudy manuscript is considered from different 
aspects that include different features of the work done, i.e. language of the 
manuscripts, details of the original text, references of Aḥādīth, pattern of 
footnotes, primary and secondary sources etc. The article is divided into 
three main sections in the following way: First deals with Islamic Arabic 
Manuscripts, Second are Manuscripts in Pakistani Libraries and third are 
evaluated Manuscripts about Sīrah of the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص. The research would 
highlight value of the Manuscripts and the critical analysis of the mistakes 
found in Manuscripts and it would certainly improve their language, and 
research pattern. 
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  �كستان،إسالم آ�د،اجلامعة الوطنية للغات احلديثة،رئيس قسم اللغة العربية *



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٢٠ 

 الذي املصطفى حبيبه على والسالم والصالة ،يعلم مل ما وعّلمه ،�لقلم اإلنسان علم الذي � احلمد

  بعد! أّماو  .أمجعني الصاحلني وسلفها أمته وعلماء ،وأصحابه آله وعلى ،العلم حصول على أّمته شّجع

 ،املتطاولة العصور عرب واحلضاري والعلمي الفكري تراثنا هي اإلسالمية العربية املخطوطات إنّ 

 سلفنا ميلكها كان اليت الباهرة العلمية الثمرات تلك تعطينا وهي ،العايل ءالوّضا �رخينا متّثل وهي

 مجع يف مشغولة التعليمية واملؤسسات كلها العامل جامعات فإن لذا ،رقّيهم عصر يف الصاحلون

 مشغولة واألهلية منها احلكومية ،الباكستانية اجلامعات وكذلك ونشرها. وحتقيقها ،النادرة املخطوطات

   .اجلليل العمل هذا يف

 وماجستري ماجستري مستوى على اإلسالمية العربية املخطوطات حتقق الباكستانية اجلامعات ففي

 تعلقت ما منها ،خمتلفة أنواع ذات اإلسالمية العربية خطوطاتامل وهذه ،والدكتوراه فل) (امي الفلسفة

 �حلديث تعلقت ما ومنها ،والسلوك صوفت�ل تعلقت ما ومنها ،بويةنال �لسرية تعلقت ما ومنها ،�لقرآن

 ،والصرف ،النحو من اوآدا� العربية �للغة تعلقت ما اهومن ،وأصوله الفقه ،وأصوله التفسري ،هوأصول

   وآدا�ا. العربية �للغة تتعلق اليت العلوم من وغريها واملعاجم ،والشعر

 نقد�ً  استعراضاً  ستعراضها� وأقوم النبوية السرية يف احملققة املخطوطات البحث هذا يف وأمجع

   :مباحث ثالثة إىل حبثي وقسمت ،حتليلياً 

   اإلسالمية العربية املخطوطات: األول املبحث

   الباكستانية. املكتبات يف اإلسالمية العربية املخطوطات: ينالثا املبحث

  النبوية. �لسرية املتعلقة احملققة املخطوطات: ثالثال املبحث

  اإلسالمية العربية املخطوطات: األول املبحث

 وهذا خمطوطات. ومجعها ،�ملطبعة ال �خلط املكتوب: -الوسيط املعجم يعرّفه كما – خطوطامل

 التعريف ضوء ويف ،الكتاب – هنا -واملقصود ،غريه وأ كان كتا� �ليد كتب نص كل يشمل التعريف

 والتسمية ،�خلط املكتوب املؤلف �نّه املخطوط) الكتاب (أو خطوطامل نعّرف أن نستطيع املذكور

 وهو (املطبوع) ويقابله ،)١( �ليد الكالم رموز تسجيل طريقة: تعىن وهي اخلطية) (الكتابة من أخوذةم

   .)٢(�ملطبعة املنسوخ الكتاب
                                                           

  ٤٢ص: ،م١٩٨٢: الثانيةالطبعة،دارالشرق،جدة،حتقيق الرتاث،د.عبد اهلادي،الفضلي  )١(

بفتح امليم املكان املعّد لطباعة الكتب وغريها. :واملطبعةطباعية للكتاب وغريها (ج) مطابع.لة ال: اآلاملطبعة  )٢(

 ،دار الدعوة،القاهرة،جممع اللغة العربية،املعجم الوسيطانظر:ت املستعملة يف الطباعة (ج) مطابع.اآلالوجمتمع 

  مادة (طبع)



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٢١

 تليه أو بول تعريف مطبوعا) أو كان (خمطوطا هنا نقصده الذي (الكتاب) للفظ التعاريف أحسن ومن

 متّثل رموز عليه تنقل معينّة لفة أو طية من يكون قد: معّني  وحجم مادة من دعامة �نه: الكتاب يصف الذي

  .)١( فكر� حمصوال

 من يلي فيما الرتاث وتعريف الرتاث معىن نبني لذا ،املخطوطات معىن يف أيضا الرتاث كلمة وتستخدم

  : السطور

: )٢(�شب بن سعد قول ومنه ،ماد�ت من أسالفه من اإلنسان يرثه ما كل: لغو� (الرتاث) كلمة تعين

 الكاتب)٤(هارون السالم عبد األستاذ عرف هنا ومن)٣(العواقبا يبايل ال كرمي تراث فإّ�ا داري بغدر �دموا فإن

 تراها اليت الصورة إىل يكون ما أقرب متنه وكان ،إليه الكتاب ونسبة مؤلفه واسم عنوانه صحّ  "الذي �نه احملقق

  .)٥(مؤلفه"

 مطابقة ) النصوص يعين ( جعلها يف "االجتهاد: �نّه النصوص حتقيق جواد مصطفى الدكتور وعّرف

  )٦(واملعىن" واللفظ اخلط حيث من ومؤلفها صاحبها وضعها كما النشر يف حلقيقتها

  : التايل التعريف إىل هذا كل من خنلص أن ونستطيع

 نشر قواعد دراسة: هو أو املخطوطات. نشر قواعد عن فيه يبحث الذي العلم هو: الرتاث حتقيق

  املخطوطات.

 احلق هو شيء هذا: قال أو قائله صّدق أو صّدقه مبعىن الكالم الرجل حقق: لقوهلم مصدر التحقيق

  )٧( صّدق. مثل

 املؤلف وضعها اليت الصورة إىل أقرب لتكون صحيحة بصورة املخطوط نشر: االصطالح ويف

                                                           

  ٥ص: ،كتوراهد رسالة ال،م١٩٦٧،القاهرة،املخطوط العريب،د.عبد الستار،احللوجي  )١(

انظر: ،تويف يف أوائل القرين الثاين اهلجري،هو سعد بن �شب بن معاذ بن جعدة املازين التميمي شاعر إسالمي   )٢(

  ٢٠٠٢،٣/٨٨،لبنان،املالئني،دار العلم،األعالم،خري الدين الزركلي،الدمشقي

  والفصل واومادة (ورث) الباب �ء ،بوالق،مصر،لسان العرب،مجال الدين دمحم بن منظور،منظور اإلفريقي  )٣(

 ١٤٠٨لقد ألف وحقق أكثر من مئة كتب تويف سنة ،هو من أبرز حمققي الرتاث العريب يف القرن العشرين  )٤(

السنة الثامنة ،اجلزء العاشر،ة األزهرجمل .اجليل الثاين أو الطبقة الثانية من احملققني األعالم لسيد اجلميليا للهجرة.

  م١٩٩٦،والستون

  ٩٢ص: ،م١٩٨٥: الثانية الطبعة،بريوت،حتقيق النصوص ونشرها،د.عبد السالم،هارون  )٥(

  ٥٠أماله على طلبة ماجستري اللغة العربية بكلية األداب ببغداد ص:،أصول حتقيق النصوص،د.مصطفى،جواد  )٦(

  ١٠/٤٩،لسان العرب  )٧(



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٢٢ 

  .)١( واللغة ،واألسلوب ،النص �حية من

  واالصطالح اللغة يف التحقيق

 املضعف الفعل مادته وأصل ،حتقيقا" حيقق "حقق الفعل من مصدرا جاءت "التحقيق" كلمة

 ،وصحته الشيء إحكام حول تدور أّ�ا فارس ابن يرى ،عديدة معان عنه تولدت وقد ،(حقق) العني

 أي: وأحققته األمر حققت: يقال ،النسج حمكم كان إذا حمقق ثوب: يقال ،الصدد هذا يف ذكره ومما

  .)٢(فيه يقني على كنت

  .)٣(وصححته أحكمته إذا إحقاقا األمر أحققت: ويقال

  .)٤(شدها" أحكمت إذا: أحّقها العقدة "وحققت

 وحق ،فيه شك ال حق عنده وصار ،أثبته كالمها وأحقه حيقه وحقه ،العرب لسان يف وجاء

  .)٥(منه يقني على كنت إذا وأحققته األمر حققت: تقول يقني على منه كان ،وأحقه حقا حيقه األمر

 ومصنفات ،مؤلفات من إلينا وصل ما هو املخطوط �لرتاث املراد أن إىل هنا اإلشارة من بد وال

 اليت املطبوعة الكتب ذلك مقابل ويف ،الطباعة عصر قبل النساخ أحد خبط أو ،مؤلفها خبط مكتوبة

 هو الرتاث "أن إىل هارون السالم عبد ويذهب ،احلديث العصر يف الطباعة آالت بواسطة إلينا خرجت

 معينة حدود هناك وليس ،إلينا فوصلت مبتورة. أو ،كاملة التاريخ حفظها اليت املوروثة املكتوبة اآل�ر تلك

 ،شوقي شعر أصبح ولقد ،فكر� ترا� يعدّ  انتاج من حياته بعد املؤلف خلفه ما فكلّ  ،كان تراث أيّ  لتاريخ

  .)٦(مقداره" وله التارخيية حرمته له ترا� واملازين ،العقاد وآ�ر هشام ابن عيسى وحديث ،وحافظ

 واألوىل ،معّني  بزمن املخطوط الرتاث تقيد ال حيث التوّسع من شيء فيها النظرة هذه أن على

 كتب من للخلف السلف ورثه ما هو �نّه وإّما ،احلديثة الطباعة عصر قبل كان ما بقولنا إّما تقييده

   الصورة. هذه على إلينا وصلت ،�ليد خمطوطة

  
                                                           

 ،جامعة اإلمام البخاري،بشاور،دليل البحث العلمي ومصادره يف الدراسات اإلسالمية،دمحم إبراهيم،البلخي  )١(

نقال عن قالىن(مذكرة يف مناهج البحث لطالب كلية الشريعة �جلامعة ،٣٩ص: ،م٢٠٠١:األوىلالطبعة

  ٩ص: ،قسم املكتبة،مل تطبع ) ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالمية يف مدينة الرسول 

 ،واألزهري،١٩-٢/١٥،هـ١٣٧١،القاهرة،حتقيق: أ.عبد السالم دمحم هارون،اللغة مقاييسمعجم ،ابن فارس  )٢(

  ٣/٣٧٧،األوىل الطبعة،للتأليف والرتمجة املصرية الدار،والنشر ألنباءل العامة املصرية ؤسسةامل،القاهرة،اللغة �ذيب

  ١١/٣٣٣،ولسان العرب،٣/٣٨٢،�ذيب اللغة  )٣(

  ١/١٨٩،م١٩٢٤،القاهرة،دارالكتب املصرية،أساس البالغة،القاسمجارهللا أبو ،الزخمشري  )٤(

  ١١/٣٣٣،لسان العرب  )٥(

  ٢٩ص: ،م١٩٨٨،القاهرة،مكتبة السنة،قطوف أدبية حول حتقيق الرتاث،دمحم هارون،عبد السالم   )٦(



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٢٣

  هوأمهيت آفاقه ،املخطوط تراثنا

 يف وحسبنا ،واإلسالمية العربية األمة حضارة خالهلا من تتبلور فسيحة آفاق املخطوط تراثنا

 اليت القيمة املؤلفات من كبريا قدرا اليوم نفتقد أننا وضياع تلف من املخطوط تراثنا أصاب ما تقدير

 ،للندمي كالفهرست التأليف حركة برصد تعتين اليت املصادر ويف ،واألد�ء ،العلماء تراجم يف تصادفنا

 إال املصادر هذه يف نقف ال حيث ،العلماء برامج وكتب ،السعادة دار ومفتاح ،وذيوله الظنون وكشف

 فإن ذلك من الرغم وعلى ،مظا�ا يف والتحري البحث بعد الواقع يف أثرا هلا جند وال ،الكتب مساءأ على

 تدعوا حضارية ومنجزات خالد تراث هلا أمة وحنن ،ألمتنا مفخرة يعدّ  إلينا ووصل الرتاث هذا من بقي ما

 ولكننا ،ذلك على األدلة أسوق أن إىل حباجة ولست التاريخ أثبتها حقيقة تلك ،واالعتزاز الفخر إىل

 ودور� املاضي منجزات لنا واعتزاز فخر مبعث يكون أن البد الرتاث هذا إحياء �ن الوعي إىل حباجة

  : هارون دمحم السالم عبد يقول وكما ،اإلنسانية احلضارة مسرية يف الفاعل

 نقف �ن جدير العربية اإلسالمية الثقافة صانعي أسالفنا من إلينا آل الذي الضخم الرتاث "هذا

  والكرب�ء". والغبطة �لفخر صادق وشعور اعتزاز يف برؤوسنا نسمو مث ،واإلجالل اإلكبار وقفة أمامه

 ونطرحه الرتاث هذا ننبذ أن �ا يبغون الثقايف االستعمار دعاة يرددها اليت الصيحات هذه إنّ 

 كي الشمال وذات ،اليمني ذات �ا يدورون �ئسة حماوالت من هلم وكم ،واد يف صيحة ظهر� وراء�

 أنفسهم على يضفوا أن أمكنهم من عند صدى هلا جتد مل احملاوالت تلك ولكن ،الصرح هذا يهدموا

   .)١(التفكري وأرفاء ،القلوب ضعاف من الثقايف لالستعباد

   وتطوره التحقيق نشأة

 أراد من وكل ،�يديهم كتبهم يكتبون املسلون كان اهلجري العاشر القرن يف الطباعة نشوء قبل

 وكثريا ،الكتاب هلذا مضبوط صحيح أصل عن حبث الشيوخ على ليقرأه أو ليتقنه كتاب على احلصول

 وشرائها بيعها جواز عدم من الوقف أحكام حسب املساجد أو املدارس يف موقوفة األصول تكون ما

 من أويستأجر ،ينسخه املساجد أو املدرسة يف الكتاب أراد من فيجلس ،مسلم لكل منها النسخ وإ�حة

 الكتب ينسخون الورّاقون وكان ،زماننا يف النشر دور مبثابة وهي ،الوراقة مهنة هناك كانت كما ،ينسخه

 بعض نسخ تعددت ذلك أجل من احلاجة عند نسخ عدة الواحد الكتاب من فينسخون ،ويبغو�ا املهمة

   وصححه. الكتاب قابل نسخته نسخ من الناسخ فرغ وإذا ،أحيا� مائتني تبلغ قد اليت ،املشهورة الكتب

 القدماء للمسلمني كان النحاة" مإما "سيبويه كتابه يف �ضف النجدي علي األستاذ يقول

                                                           

  ٥ص: ،حتقيق النصوص ونشرها  )١(



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٢٤ 

 إىل يرفعو�ا حىت �لسند أخبارها يروون كانوا ،صّحتها على واحملافظ النصوص بضبط ملحوظة عناية

 فرعا يكتبو�ا اليت الكتب نسخ ينسبون وكانواملسو هيلع هللا ىلص  الرسول �حاديث يصنعون كانوا ما حنو على أصحا�ا

 عنها ينقلون اليت األصول على معارضة يقرؤو�ا وكانوا ،منها حتّدرت اليت أوائلها �ا يبلغوا حىت أصل إىل

 : بقوله " سيبويه كتاب سند" إىل يشري "مث

 عن ١٤٠ برقم املصرية الكتب دار يف احملفوظة اخلطية النسخة أول يف جاء ما مثال "وهذا

 ومسعته ،أبيه كتاب يف ينظر وهو وّالد ابن على قرأت: حيي بن دمحم هللا عبد أبو قال سيبويه إىل نسبتها

 املربد عن أبيه عن والد بن أبوالقاسم وأخذه ،النحاس �بن املعروف دمحم بن أمحد جعفر أيب على يقرأ

   .)١(سيبويه" عن األخفش عن املازين عن املربّد ورواه ،املربد عن الزجاج عن جعفر أبو وأخذه

 كان وأنه قدميا التحقيق وعرفوا وتصحيحها كتبهم بضبط اهتموا املسلمني أن يعين وهذا

   امليالدي. عشر اخلامس اهلجري/ العاشر القرن يف الطباعة ظهور قبل والنسخ التأليف يف املتّبع منهجهم

  ملعاجلتها املثلى والطريقة التحقيق صعو�ت

 ،خاصة حدود هلا توضع أن ميكن ال وحتقيقه املخطوط نشر لسبيل تعرتض اليت الصعو�ت إنّ 

 مصاعب هناك �ن القول ميكن أنه على �ا. خيتص اليت واستغالقاته ،�ا ينفرد اليت طبيعته خمطوط فلكل

   اخلطري. العمل هلذا يتصدى من وجه يف تقوم عامة

 واإلعجام النقط واضح غري أو متميز غري يكون قد الذي اخلط نوع حيث من املخطوط رداءة - ١

 �لدربة إال معرفتها ميكن ال غريبة قاعدة فيه ملتزما أو فيه مبالغا اتصاال احلروف فيه تتصل خبط أومكتو�

   األندلسي. أو املغريب اخلط ذات املخطوط ذلك من �لذكر وأخص الصابرة واملعاجلة ،املتواصلة

 حيث من أو ،كاتبه فيه يقع الذي والتصحيف التحريف حيث من املخطوط رداءة -٢

 أطراف تسوية يف املعقول احلد يتجاوزون إذ ،التجليد بصناعة القائمني جهل بسبب بعضها األسقاط

 فيوقعون موضعها غري يف أوراقه بعض فيضعون الكتاب نظام على القوم هؤالء جييء وقد املخطوط.

   كبري. لبس يف النص قارئ

  موضوعه. يف ملخطوط نظريا احملقق جيد مل إذا سيما وال ،املخطوط يعاجله الذي املوضوع غرابة - ٤

 تلزمهم وألفاظا خاصة أساليب املؤلفني قدماء لبعض جند وحنن لغته. يف املخطوط غرابة -٥

   .)٢(ويفهمو�ا وتفهمهم ويلزمو�ا

                                                           

  ١٥٥-١٥٤ص: ،م١٩٧٩: األوىلالطبعة ،اهرةقال،سيبويه إمام النحاة،النجدي يعل،�صف   )١(

  ٩٨،٩٩ص: ،حتقيق النصوص ونشرها   )٢(



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٢٥

  : مبايلي مواجهتها وميكن ،النص حمقق تواجه اليت الصعو�ت أبرز هي هذه

 ببعض بعضها ويقابل ،يعاجله الذي الكتاب نسخ من مستطاع عدد أكرب احملقق جيمع أن -١

  مستوعبة. كاملة دقيقة مقابلة

  فيها. العام االجتاه ويعرف خّطها �لف حّىت  قراء�ا وتكرار خمطوطاته تقليب إىل يعمد أن -٢

 ،منه استقت قد أ�ا يرجع اليت أو ،منها ياستق املخطوط أن يظنّ  اليت املراجع إىل يلجأ أن -٣

  األخرى. على منهما كل ومراجعة تلك على هذه مبقابلة التحقيق يف ويستعني

  الباكستانية املكتبات يف اإلسالمية العربية املخطوطات: الثاين املبحث

 و�درة مهمة نسخ من كبري رقد و�ا ،وفارسية عربية ملخطوطات عديدة جماميع �كستان يف نإ

  :األنصاري إسحاق ظفر الدكتور قول وحسب ،كذلك

 من كبري عدد حّول املاضيني القرنني وخالل ،خمطوطة ألف ومخسون مائة �كستان يف توجد"

 ."اإلسالمي الرتاث يبوحم العلماء اهتمام إىل حتتاج .وهي..وأمريكا أورو� إىل دولتنا من املخطوطات

  :واإلسالمية العربية املخطوطات تضم اليت الباكستانية املكتبات نبني يلي وفيما

  (كراتشي) لباكستان الوطين املتحف - ١

 اإلمجايل الفهرس حسب خمطوطة ٣٩٤٦ املخطوطات مجيع عدد م١٩٨٣ سنة فيه كان

  نوشاهي. عارف سيد الدكتور �عداده قام الذي الفهرس ،الفارسية للمخطوطات

   (كراتشي) الوطنية لياقت مكتبة - ٢

 عاصمة حتولت وعندما فهرسها. يطبع مل ولكن املكتبة هذه يف املخطوطات بعض هناك كانت

 سنة يف افتتاحها ومت ،أيضا معها الوطنية املكتبة هذه حتولت آ�د إسالم إىل كراتشي من �كستان

   خمطوطة. ٥٤٢ هو املكتبة هذه يف املخطوطات عدد وكان ،م١٩٩٤

  الهور) ( بنجاب جامعة - ٣

 ،خمطوطة ١٨٠٠٠ توجد املركزية مكتبها ويف ،الباكستانية اجلامعات أقدم هي بنجاب جامعة إنّ 

 ،بنجابية خمطوطة١٦٩و ،وهندية سنسكرتية خمطوطة ٨٦٧١و ،وفارسية عربية خمطوطة ١٠٠٠ ومنها

 حممود حافظ الربوفيسور منها املكتبة هذه إىل خمطوطا�ا البارزة العلمية الشخصيات بعض أهدى وقد

 جامع ملكتبة النادرة العربية للمخطوطات املفصل الفهرس كوكب النيب عبد القاضي قام وقد ،)١(شرياين

  ."اخلزائن" �سم بنجاب

                                                           

  )١٩٤٦كتب عدة كتب يف اللغة األردية واألدب األردي (،هو كاتب حمقق هندي   )١(



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٢٦ 

  (الهور) العامة بنجاب مكتبة - ٤

 (أي دري "�ره التارخيية البناية يف أسست واليت ،الباكستانية املكتبات ىكرب  من واحدة وهي

 ،عربية منها ،خمطوطة ١٠٠٠ حوايل توجد املكتبة ويف م.١٨٨٤ سنة خان" وزير برج)١٢ ذات

 أحسن منظور الربوفيسور رّتب وقد ،وبشتونية ،وتركية ،وكشمريية ،وهندية ،وبنجابية ،وأردية ،وفارسية

 م١٩٦٤م سنة يف خمطوطة ٢١٨ فهرس طبع وقد جملدات. أربعة املخطوطات هذه تفصيل عباسي

 التفصيلي التعارف يوجد هكذا ،م١٩٦٦ يف فارسية خمطوطة ١٢٢ لــ التفصيلي الفهرس ضميمة وطبعت

  الفهارس. هذه يف خمطوطة ٩٨١ لــ

  (الهور) اخلريية سنغ د�ل مكتبة - ٥

 فهرس طبع وقد خمطوطة ١٠٠٠ حوايل فها وتوجد م١٩٢٨ سنة الهور يف املكتبة هذه أسست

  تقريبا. خمطوطة ٨٠٠ تعارف فيه وقدم ،جملدات مخسة يف التفصيلي املخطوطات هذه

 بعض عرضت وقد ،بنجابية ،أردوية ،فارسية ،عربية خمطوطة ١٤٠٠ املتحف هذا يف توجد

   للزائرين. املتحف شرفات يف النفسية اخلطوطات

  املركزية �اولفور مكتبة - ٦

   خمطوطة ١١٩ فيها توجد

  سند خريبور ،العامة املكتبة - ٧

  خمطوطة٢٥٠ فيها وجد

  (الهور) األعظم القائد مكتبة - ٨

 خمطوطة. ٥٠ فيها توجد

  آ�د. إسالم الوطنية املكتبة - ٩

  خمطوطة. ٥٤٢ فيها توجد

 من كثريا فيها تضم اليت العلمية واملؤسسات ،املكتبات من كثري هناك توجد ذلك إىل وإضافة

 ،كراتشي العامة لياقت مكتبة ،راولبندي احمللية لياقت مكتبة مثال منها ،القيمة النادرة املخطوطات

 ،السندي األديب احملضر ،حيدرآ�د ،سندهيالوجي معهد وكذلك ،سكر العامة املكتبة ،�غ العامة املكتبة

 ،اإلسالمية احلضارية املؤسسة ،الهور ،األدبية بنجايب أكادميية ،بشاور ،بشتور أكادميية ،آ�د حيدر

 توجد هذا على وعالوة ،آ�د إسالم اإلسالمية التحقيقات مؤسسة ،كراتشي أردو ترقية مؤسسة ،الهور

  : كاآلية وهي ،املخطوطات تضم مكتبات عدة �اولفور مدينة يف



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٢٧

  جيالين. أج مكتبة -١

 يف سرور غالم الربوفيسور �عدادها قام الذي الفهرس حسب خمطوطة ٣٩٠ فيها توجد

   فارسية. خمطوطة ٢٩٥و ،عربية خمطوطة ٩٥ منها ،اخلمسينات

  �اولفور ،اإلسالمية اجلامعة - ٢

 من كثريا فيه يوجد مل ولذا ،كثريا املخطوطات معجب يعنت مل اجلامعة هلذه املخطوطات قسم

   خمطوطة. ٣٥ عن مزيد ال فيه املوجودة املخطوطات عدد وأنّ  املخطوطات.

   املركزية �اولفور مكتبة - ٣

 واملخطوطات م.١٩٢٤ سنة يف وأسست ،للقراءة صادق مكتبة هو القدمي املكتبة هذه اسم

  خمطوطة. ٤٨ هي فيها املوجودة

  : كاآليت تفصيلها ،خمتلفة أشخاص ميتلكها اليت املخطوطات من كثري وهناك

  ظفر. الرؤوف عبد الدكتور ميتلكها اليت املخطوطات -١

  الزاهدي. هللا ثناء حافظالشيخ  ميتلكها اليت املخطوطات -٢

  أفضل. دمحم الدكتور ميتلكها اليت املخطوطات -٣

  رمحت. عبدالرشيد الدكتور ميتلكها اليت املخطوطات -٤

  النبوية �لسرية املتعلقة احملققة املخطوطات: الثالث املبحث

  ملسو هيلع هللا ىلص  البشر خري أحوال وبعض العامل ابتداء بيان يف السري خالصة - ١

  النقشبندي دمحم ،�ر بن بيك دمحم الشيخ: التأليف

   وأدا�ا العربية اللغة يف الدكتوراه شهادة لنيل قدمت أطروحة: الدرجة

  علي قمر دمحم: اإلعداد

  أظهر أمحد ظهور د.: اإلشراف

   �لسرية يتعلق املوضوعهذا  إنّ : القسم

  العربية اللغة قسم ،�كستان ،الهور بنجاب جامعة: الباحث جامعة

   خارجها. يف وال الرسالة داخل يف ال الدراسي الفصل يذكر مل: الدراسي الفصل

  اليدوي. �خلط الطباعة متت: الطباعة كيفية

 أحوال وبعض العامل ابتداء بيان يف السري خالصة "كتاب الكتاب عنوان املخطوط هذا جبهة وعلى

  واملؤمنات. املؤمنني وجلميع له غفرهللاس دمحم �ر بن بيك دمحم املبديء هللا إىل الفقري �ليف ،ملسو هيلع هللا ىلص  البشر خري



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٢٨ 

  : اآليت النص �يت املؤلف وذكر الكتاب عنوان ذكر وحتت

 ومن حّيا دامت ما لنفسي فيه والنظر شرعيا صحيحا وقفا شاه علي دمحم تعاىل � "وقف

 ال ،فاألرشد فاألرشد أهال كان من أيب وإّال  أوالد ال كان إن أهال كان من أوالدي من مويت بعد

 هجري ١٣٥٥ صفر ٢١يبّدلونه. الذين على إمثه فإمنا مسعه ما بعد بدله ومن ،يوهب وال يباع

  القدسي"

 الكتاب زال ما الذين لبعض أ�ا يظهر األمساء بعض النص هذا من األيسر اجلانب وعلى

   أعلم. وهللا ملكهم. حتت

  املنت حول املعلومات

 كتابه عند اإلمالء يف أخطأ ما ذلك ومثال ،اإلمالئية األغالط بعض املنت يف يوجد قد - ١

  مرهب". بل "دمحم كتبه مرهب بن دمحم: اسم

   الفقرات. بشكل كله املنت بكتابة الباحث هتما - ٢

 من العناوين يذكر مل احملقق أنّ  يعين وهذا ،املنت كتابة ثناءأ يف العناوين �نشاء قام - ٣

  املنت. يف ذكرها وبل جديدة سطور

 : اهلامش يف قال ذلك إىل و�إلضافة ،املنت حجم غري كبري حبجم العناوين ذكر - ٤

   املنال" لتسهيل "اإلضافة

  للقاري. وسهولة عليه ز�دة للعناوين عالمة احملقق اختار - ٥

  هاتني. العالمتني بني اآل�ت كتبت - ٦

  تشكيل. بدون القرآنية اآل�ت - ٧

  متساو. القرآنية اآل�ت لكتابة املنت وحجم العادي املنت حجم - ٨

 فحجمها ،القرآنية لآل�ت اختاره الذي الطريق نفس لألحاديث اختار احملقق إن - ٩

  .القرآنية كاآل�ت اإلعراب بدون وهي ،متاما للمنت املختار كاحلجم

 يف كتبت ��ا يعين وهذا املطلوب. النهج على للشعرية األبياتاهتم احملقق بكتابتها  - ١٠

   الصفحة. وسط

   األحيان. أكثر على الرتاقيم عالمات هذا �حثنا استخدم - ١١

  اهلوامش عن املعلومات

  األماكن. بعض يف القرآنية اآل�ت ختريج يوجد ال - ١



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٢٩

 اسم بكتابة واكتفى ،السورة رقم ذكر دون اآلية رقم فيكتب بكاملها اآل�ت ختريج يذكر مل -٢

  : التايل الطريق حسب مثال اإلحالة فيكتب فقط. السورة

   " ١: آية النصر "سورة

 قد فإنّه احلديث إحالة لكتابة واحد أسلوب على احملقق يسلك فلم األحاديث إحاالت وأّما -٣

 ختريج يذكر: التايل النهج على األحاديث ختريج ويذكر يرتكها. وقد ،األحاديث لكتب األبواب يذكر

  : مثال الصحيحني

   "١٢٥: ص ٥: ج البخاري صحيح"

   والزينة)" للباس كتاب (٦/١٤٥ مسلم صحيح"

 بقية كتابة يف عادته عليه جرت ،األحاديث إحاالت كتابة أسلوب من احملقق اختاره ما -٤

  : قوله يف ومثال ولنا ،اإلحاالت

   "٢٣٢ /١ والوردي ٣٠١ /٧ والنهاية البداية "

 "اإلضافة: اهلامش يف قال ذلك إىل و�إلضافة ،املنت حجم غري كبري حبجم العناوين ذكر -٥

   املنال" لتسهيل

 األصل "يف: مثال فيقول مقروءة غري واملطرودة ،ةوّ حُ املمْ  الكلمات �صالح قام احملقق إن مث - ٦

  "حب".

 كما والصواب "رحل" األصل: يقول وقد األصل". يف مطموسة الكلمات "هذه: �رة ويقول

  أثبت"

  الفنّية الفهارس حول املعلومات

   .٧٩١: ص إىل ومتتد احملققة للرسالة ٦٧٨: ص من الفنية الفهارس تبدأ -١

  السورة. اسم حسب اآل�ت فهرس بكتابة احملقق قام -٢

  ألفبائي. ترتيب وحبسب جديد بشكل كله الفنية الفهارس �نشاء قام -٣

   .الفهارس �نشاء قام احملقق إنّ  -٤

   ومرجع. مصدر ٢١٨ إىل عددها لغيب واملراجع املصادر -٥

  .واملراجع املصادر يف املسلسلة األرقام �نشاء قام احملقق إن -٦

  اهلامة. األخرى واملعلومات النشر سنني النشر أماكنو  املطابعو  املؤلفني أمساء فيها ذكر -٧



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٣٠ 

   اخللفاء األربعة فضل يف إلكتفاءا -٢

   هـ)٩٦٧ ( الشافعي اليمين الوصايب هللا عبد بن إبراهيم: التأليف

   وآدا�ا. العربية اللغة يف الدكتوراه شهادة لنيل قدمت أطروحة: الدرجة

   شاه احلسن إعزاز دمحم: اإلعداد

 بنجاب جبامعة الشرقية بكلية العربية اللغة قسم رئيس اإلمتياز) جنمة ( أمحد ظهور د.: اإلشراف

  �كستان. بالهورـ

   .ة�لسري  يتعلق املوضوعهذا  إن: القسم

  العربية. اللغة قسم ،�كستان الهور ،بنجاب جامعة: الباحث جامعة

  م١٩٩١: الدراسي الفصل

   اليدوي �خلط الطباعة متت: الطباعة كيفية

   املخطوط. وصفة املؤّلف منهج

 وقد ،واآل�ر الروا�ت مجع يف القدماء مسلك سلك هللا رمحه املخطوط مؤلف: يقول احملقق إنّ 

   مرو�ته. يف الصحة ىيتحر  أن بدون عليه الوقوف أمكن ما استوعب

 ،يسري بتصرف أو الكلمة تغيري بدون حرفيا ينقل تعاىل هللا رمحه �نه عادته من املؤلف إن مث

 الرابع الكتاب يف املشاهد هو كما ،منه املستخرج كتاب إىل إشارة أو ذكر بدون صفحات ينقل أحيا�

 املؤلف �ت فلم ،النضرة الر�ض كتابه يف ذكره وما ،عنه هللا رضي عفان ابن عثمان فضل يف جاء فيما

 هللا رمحه املؤلف عند من كله هذا �نّ  يفهم فالناظر ،منه املستخرج الكتاب إىل إشارة �دىن هللا رمحه

  أعلم. تعاىل وهللا ،حمرية �حية وهذه ،كذلك األمر وليس ،تعاىل

 سنوات ثالث يف مث ،سنوات ثالث خالل بكامله املواد جتمع أوال أنه هو �ليفه طريقة إن مث

 إنّ  احملقق. ترقيم وفق رواية٢٢٣٤ إىل الكتاب مرو�ت عدد ويبلغ ،وفصول أبواب حتت رتّبه أخرى

  هـ.٩٦٣ سنة األول ربيع من عشر الثاين يف والرتتيب اجلمع من فرغ تعاىل هللا رمحه املؤلف

 من السنة الكتب متون أمساء يسوق �نه تعاىل هللا رمحه املؤلف لدى واألثر احلديث ختريج مث

 أحيا� املذكورة املصادر وأمساء اجلزء أو ،الصفحة ذكر بدون واجلوامع واألجزاء واملسانيد والسن الصحاح

   املثال. سبيل على أيدينا حتت املطبوعة املتداولة الكتب �مساء امامت يتفق ال

 وامسه أيدينا حتت مبا املوطأ كتاب غري صحيح لإلمام وليس صحيحه" يف مالك اإلمام أخرجه "

   تعاىل. هللا رمحه مالك لإلمام املوطأ املتداول املعروف



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٣١

  : يقول كما واحد لكتاب خمتلفة أمساء يذكر وقد

   مسنده. يف الرزاق عبد أخرجه "

  .مصنفه يف الرزاق عبد أخرجه "

  جامعه. يف الرزاق عبد أخرجه "

  املطبوع. الرزاق" "عبد �سم معروف كتاب تعاىل هللا رمحه الرزاق فعبد

   املنت حول املعلومات

   فصال) وفصال ،�� �� احملقق (قسمه املخطوط فقسم والفصول األبواب بقيام احملقق اهتم -١

   املتواترة الفقرات يف املنت يقسم مل -٢

  هلا. خاص حبجم منفردة يكتبها مل كما القرآنية �آل�ت كتابه يفّضل مل احملقق إنّ  -٣

   كلها. لألحاديث املسلسلة األرقام �نشاء اهتم -٤

  ]". "[ هذه عالمة يف اآل�ت بكتابة اهتم -٥

  حديث. ٢٢٣٧ إىل عددها يبلغ األحاديث أدرج -٦

  احملقق. عند املطلوب الرتتيب على كلها األبيات ذكر -٧

  )٢١٢و(ب/ ،)٢١٢ (أ/: مثال فيقول األصلية املخطوط صفحات بذكر اهتم -٨

 ذكرها وبل ،منفردا يذكرها مل لكنه ،األصلية املخطوط صفحات بذكر اهتم وإن احملقق إنّ  -٩

   املنت. كتابة أثناء يف

   كلها. الرتقيم عالمات أدرج -١٠

  كاملة. يكتبها ومل " متامــ و" " "مثــ مثل " مــ: مثال فكتبها ،القدمي األسلوب على امليم كتب - ١١

  اهلوامش عن املعلومات

   "٨٨ " الواقعة ": التايل النهج على اآل�ت إحاالت يكتب -١

 ذكر مع املؤلفني أمساء يذكر قد فإنه، اإلحاالت لكتابة واحدا أسلو� خيرت مل احملقق إن -٢

  :قوله هذا على واملثال ،املؤلفني أمساء ذكر يرتك وقد ،كتبهم

  ]"١ج٥٦: ص [ كحالة رضا عمر املؤلفني "معجم

  مصادرها.مع ذكر  الصعبة الكلمات يشرح -٣

  النسخ. تقابل مع املنت يف الواقع اخلطأ يصحح -٤

  جيدة. بطريقة أيضا األماكن عريفبت اهتم -٥



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٣٢ 

  .واهلوامش املنت بني للتفريق واضح غريخطاً  استعمل -٦

   الفنّية الفهارس حول املعلومات

  ١٢٣٧ الصفحة إىل ١١٠٣: ص من الفنية الفهارس تبدأ -١

  .جزء كل بداية يف املوضوعات فهرسة الباحث شرع -٢

  ألفبائي. ترتيب حسب الفهارس �نشاء قام -٣

  امسها. ذكر مع السورة يذكر ومل ،رقمها ذكر مع القرآنية اآل�ت يذكر -٤

  األحاديث. أرقامذكر ب اهتم -٥

  للمخطوط. الصفحة رقم يذكر مل -٦

  ألفبائي. ترتيب على واآل�ر أطراف احلديث فهرس بقيام اهتم -٧

  ألفبائي.ترتيب  حسب بعدهم ومن الصحابة مسانيد فهرسة �نشاء قام -٨

  ألفبائي. ترتيب على أيضا وهذا والفرق. القبائل فهرسة الرسالة فهارس يف انضم -٩

  الكتب. أمساء حسب كلها عدد. ٩٠ إىل واملراجع املصادر عدد يبلغ -١٠

  .خرياً  لكان الباحث ولوذكرها ،الرتاقيم عالمات بكتابة يهتم مل -١١

  األدب كتاب-٣

 املتوىف شيبة أيب �بن املعروف العبسي عثمان بن إبراهيم بن دمحم بن هللا عبد بكر أبو: التأليف

  . هـ٢٣٠ عام

   العربية اللغة يف الدكتوراه درجة لنيل مقدم حبث: الدرجة

  القهوجي. رضا دمحم: اإلعداد

   العلوي. خالد رضا دمحم أ.د.: اإلشراف

   وآدا�ا. واتلالص صاحبها على النبوية واألخالق �آلداب يتعلق املوضوع إنّ : القسم

   يذكر مل: الدراسي الفصل

  الكتابة آلة على الطباعة متت: الطباعة كيفية

 مؤلفات يف مشرقة وصفحة ،اإلسالمي العامل مكتبات يف درة الكتاب هذا :الكتاب أمهية

 يف النبوي األدب على خالله من ليطلعوا واملسلمات للمسلمني بيضاء ويد ،والسلوكي األخالقي املنهج

  والتعامل. السلوك

 الفقهية املوضوعات حسب األحاديث يصنفوا أن واملصنفات املسانيد أصحاب عادة جرت لقد



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٣٣

 األدب يف أبوا� (املصنف) كتابه يف شيبة أيب ابن أفرد ولقد الصحابة. من احلديث رواة حسب أو

 من ومجعه ،لديه ثبت مما واختاره "األدب" كتابه فصّنف ،إليه يسبق مل ما يفعل أن أراد أنه إال النبوي

  .جزءاً  عشر مخسة يف يقع "املصنف" بينما واقتناؤه محله ليسهل وسط حجم يف وجعله ،األحاديث

 موزعة ،حديثا )٢١٧( األول اجلزء يف مجع ،احلجم صغريي جزئني إىل الكتاب املؤلف قسم وقد

 إليه أسدي من جيازي وأن ،املرء يتكلم ما مراقبة عن حتدث الثاين اجلزء ويف ��. ٥٠ حوايل على

  ذلك. وغري االستيقاظ وعند ،النوم عند وقوله فعله جيب فيما املأثورة األحاديث أورد كما ،روفاعم

   املنت حول املعلومات

   �ايتها. إىل الرسالة بداية من الفقرات بشكل املنت -١

  التسهيل. لغرض العناوين بقيام احملقق اهتم -٢

  كامل. بشكل الرتاقيم عالمات احملقق يستخدم مل -٣

 واأللفاظ الكلمات من كثريا هذه الرسالة قاري جيد وهلذا ،الكتابة آلة على كتبت الرسالة -٤

  واضحة. غري

  املطلوب. الوجه على �نشائها الباحث يقم مل والعناوين -٥

  اهلوامش عن املعلومات

  شكل. �حسن اهلوامش بتقدمي أجاد املخطوط ققحم إن -١

 الكتب أمساء حسب اهلوامش يف بكتابتها اهتم مث ،احملقق استخرجها املنت يف الواردة الكتب -٢

  املؤلفني. أمساء دون

 ،الراوي حول املطلو�ت املعلومات ومجع ،املنت يف الواردةاألعالم  اجمبرت  اهتم الباحث إنّ  -٣

  جدا. أحسن بشكل وهذا

 ورقم ،املصدر مع ذكر اهلوامش يف الواردة األحاديث صحة حكم ذكر احملقق أن ذلك ومع -٤

  األحاديث. حكم كتابة عند �ا استعان اليت للكتب الصفحة ورقم ،ا�لد

  الفنية الفهارس حول املعلومات

  . ٧٠٩: ص إىل وينتهي ،احملققة للرسالة ٦٤٠: صفحة من الفنية الفهارس تبدأ -١

  أوال. املوضوعات فهرس بذكر الباحث اهتم -٢

  الفنية. الفهارس قسم احملقق إن مث -٣

  ألفبائي. ترتيب حنو على احملقق رتّبها كلها الفّنية الفهارس -٤



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٣٤ 

  السور. أمساء حسب كتبت القرآنية اآل�ت إحاالت -٥

  التحقيق. مراجع فهرس �نشاء احملقققام  -٦

   مرجع.١٢٨ إىل املراجع عدد يبلغ -٧

  املراجع. بداية يف املسلسلة األرقام بكتابة اهتم احملقق إنّ  -٨

  :التايل النحو على فيها املذكورة املعلومات إنّ  مثّ  -٩

  الكتاب اسم -١  

  املؤلف اسم -٢  

  املطبعة اسم -٣  

  الطباعة عدد -٤  

   الطباعة سن -٥  

  النشر مكان -٦  

  النشر سنة -٧  

  للمؤلف الكامل سماال احملققق يذكر مل -١٠

 للمؤلفني الوفيات سنني يكتب مل كوكذل -١١

 عند مطلوب وجه على الفنية الفهارس تقدمي يف وأجاد أصاب قد �نه نقول أن ميكننا و�جلملة

   احملققني.

  ملسو هيلع هللا ىلص  الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل -٤

   هـ)٤٥٨-٣٨٤ البيهقي( احلسنني بن أمحد بكر أبو: التأليف

  وآدا�ا. العربية اللغة يف الدكتوراه درجة لنيل مقدمة علمية رسالة: الدرجة

  الشيخ. حسني الدين عزّ : اإلعداد

  خلف. اجلواد عبد د.: اإلشراف

  والتسليمات. الصلوات صاحبها على النبوية �لسرية يتعلق املوضوع إنّ : القسم

  اإلسالمية. الدراسات قسم ،�كستان ،�اولفور اإلسالمية اجلامعة: الباحث جامعة

  يكتب. مل: الدراسي الفصل

   الكتابة. �لة الطباعة متت: الطباعة كيفية

 ،والشمائل السرية يف صنف ما عيون من البيهقي بكر أليب النبوة دالئل كتاب :الكتاب أمهية



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٣٥

 إخراج مصنفه فيه حترى ،موضوعه يف له منافس ال قّيما ومرجعا عظيما كنزا دجي الكتاب هذا ئوقار 

  أمره. من بصرية على القاري ليكون الضعيفة الروا�ت عن وميزها ،الصحيحة واألخبار األحاديث

 وحديث اجلذع قصة كتكرار آخر مكان يف مرّة وخمتصرة مكان يف أحيا� مطولة األخبار يورد قد

   وغريه. معبد أم

 البدايةيف ابن كثري و  ،احلبيب خصائص كتابه يف السيوطي كـ العلماء من الكثري عنه نقل

  والرشاد. اهلدى سبل كتابه يف الشامية السرية وصاحب ،والنهاية

 أقسم ،الشافعي ومناقب اإلميان شعب وكتاب النبوة دالئل كتاب وأّما: السبكي الدين �ج قال

  نظري. منهم لواحد ما

 خري حول واحلديث ،ال كيف ،إميانية وأجواء ،روحية متعة ئالقار  فيه جيد النبوة دالئل فكتاب

  .ملسو هيلع هللا ىلص  الربية

  املنت حول املعلومات

   الفقرات بشكل منقسم املنت -١

   الكرمي القارئ لسهولة العناوين أقيمت -٢

 ذات ى" و" ي" " بني الفرق يالحظ مل احملقق أنّ  غري ،بتمامها الرتاقيم عالمات استعملت -٣

  النقطتني.

  الراوي اسم كتابة قبل "جنم" عالمة استخدمت -٤

  األبواب �نشاء احملقق قام -٥

   اهلوامش عن املعلومات

   هذا) كيف (وستعلم الواحد. األسلوب اإلحاالت لكتابة احملقق يالحظ مل -١

 ال وهذا معها. التأليفات أمساء يذكر ومل ،فقط املؤّلفني أمساء كتابة على اكتفى احملقق إنّ  -٢

   )"٧٣٧-٨ ( الباري "فتح :مثال قال احملققني عند يستحسن

: مثال ،احلديث كتاب من احلديث منه أخذ الذي الكتاب أو الباب احملقق يذكر قد -٣

   اإلميان" كتاب يف مسلم "أخرجه

  للقاري سهولة معانيها وذكر الصعبة الكلمات خرّج -٤

  الفنّية الفهارس حول املعلومات

  الثالثة. املخطوط أجزاء من جزء كل �اية على الفنية الفهارس احملقق أدرج -١



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٣٦ 

 أنّه فيه شك ال وهذا ،املراجع" "جريدة �سم واملصادر املراجع فهرسة �نشاء احملقق قام -٢

  احملققني. أساليب عن وبعيد جديد شيء

  الكتب. مساءأ ترتيب على رتبت كلها واملراجع املصادر -٣

  فقط. مرجع ٧٦ إىل يبلغ املصادر عدد -٤

 من بد ال اليت والطباعة النشر وسين ،وفيا�م وسين ،للمؤمنني كاملة امساء الباحث يكتب مل -٥

  ذكرها.

  ملسو هيلع هللا ىلص  سيداأل�م فضائل يف العالم مواهب -٥

   السندي دمحم بن هللا عبد اإلمام الشيخ: التأليف

  وآدا�ا. العربية اللغة يف الدكتوراه شهادة لنيل قدمت أطروحة: الدرجة

  خباري. رضوي طاهر سيد: اإلعداد

   بنجاب. جبامعة العربية اللغة قسم رئيس إمتياز) جنمة ( أمحد ظهور د.: اإلشراف

  .ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول سيد� بفضائل يتعلق املوضوع إنّ : القسم

  وآدا�ا. العربية اللغة قسم �كستان ـ بالهور ،بنجاب جامعة: الباحث جامعة

   يذكر مل: الدراسي الفصل

   .)١(اليدوي �خلط الطباعة متت: الطباعة كيفية

 النيب سرية عن ذكر�ت بعض فيه يدون أن التأليف هذا من املؤلف غرض إن :الكتاب أمهية

 القراء يزداد لكي الصاحلني لألولياء املوجزة والرتاجم ا�تهدين واألئمة ،الراشدين خلفاء ومناقب ،ملسو هيلع هللا ىلص 

  الكتاب. هذا بدراسةملسو هيلع هللا ىلص  الرسول من حّبا

 يف املعلومات أهم املؤلف مجع قد شىت. جوانب يف السري كل عن نوعها من الفريدة السرية وهذه

  حتقيقيا. علميا حديثا وفاته إىلملسو هيلع هللا ىلص  النيب مولد من السرية وأحوال جهات مجيع عن ميسر سهل أسلوب

 التارخيية واحليطة الكاملة �ألمانة الدقيقة السرية موضوعات القارئني مأما املؤلف عرض وقد

 كتب السرية. موضوع يف منزلة أرفع �ملخطوط املؤلف بلغ فبذلك والتحقيق والتوقري احملبة حبلية يزينها

  النبوية. التعاليم من والنماذج القرآنية �آل�ت واستشهد سهل جذاب منط يف ةيبالط األحوال املؤلف

                                                           

مل يلصق احملقق ،T/Arf -١١-١١٧توجد هذه الرسالة يف مكتبة مركزية جبامعة بنجاب بالهور حتت رقم    )١(

 .٧٦٠صفحات إىل الويبلغ عدد  اخلارجي والغالف الداخلي متساو�ن.الغالف  صور املخطوط مع الرسالة.

  وطبعت الرسالة �خلط اليدوي



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٣٧

 ،األطهار بيته وأهل ،ملسو هيلع هللا ىلص  النيب �والد تتعلق املباحث من كثريا املخطوط هذا ضمن وقد

  .)١(السابقة" السرية كتب يف ذكرها يوجد مل الكرام والصحابة

  الكتاب. أمهية به يظهر ما كله وهذا

  املنت حول املعلومات

  الفقرات بشكل كله املخطوط -١

  املختلفة العناوين بقيام الباحث اهتم -٢

  شىت فصول يف املنت بتقسيم قام احملقق إنّ  -٣

  �م بشكل الرتاقيم عالمات استخدمت -٤

  الصفحة وسط يف كتبت كلها األشعار -٥

  الكامل التشكيل مع ،خاص كبري حبجم القرآنية اآل�ت بكتابة اهتم ققاحمل إنّ  -٦

  للمنت اختاره الذي العام احلجم لكتابتها احملقق اختار بل ،كبري حجم يف تكتب مل األحاديث - ٧

 ،عنه" هللا "رضي كتب وكذاملسو هيلع هللا ىلص  دمحم اسم يكتب ما عند والسالم" يكتب"الصلوة الباحث -٨

   هللا". و"رمحه

  اهلوامش عن املعلومات

  : مثال فيكتب التايل النهج على املنت يف الواردة اآل�ت إحاالت الباحث يكتب -١

   احلشر" سورة من )٧( الكرمية "اآلية

  : فمثال املؤلف اسم ذكر مع التأليف اسم الباحث يكتب -٢

   للحاكم" املستدرك "راجع

  الطربي" احملب لإلمام العشرة مناقب يف النضرة الر�ض "راجع

   قرءة" األصل "يف: مثال ويقول املخطوط يف الواردة األخطاء ححيص -٣

  الفنية الفهارس حول املعلومات

 من الفّنية الفهارس فتبدأ ،الرسالة �اية يف الباحث �نشائها قام الفّنية الفهارس قائمة -١

  ٧٦٠: ص إىل وتنتهي ٦٦٣:ص

   الفنّية الفهارس احملقق رتب -٢

  ألفبائي. ترتيب حسب رتبت الفهارس هذه كل -٣

                                                           

  ٧١،٧٢ص: ،مواهب األعالم يف فضائل سيد األ�م: حتقيق،عبد هللا بن دمحم،السندي   )١(



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٣٨ 

  السور. أمساء حسب كتبت القرآنية اآل�ت -٤

  املؤلفني. أمساء حسب رتبت كلها واملراجع املصادر إنّ  مث -٥

 يف اإلحاالت يكتب فإنّه اإلحاالت كتابة خالل األول األسلوب على يسلك مل احملقق إنّ  -٦

  املؤلفني. أمساء حسب ذكرها واملراجع املصادر ويف ،الكتب أمساء حسب اهلوامش

  السدي. أيب بن دمحم جعفر أيب برواية ،املثالب كتاب -٦

  هـ.٢٠٤ سنة املتويف الكليب السائب بن دمحم بن هشام املنذر أبو: التأليف

  وآدا�ا. العربية اللغة يف الدكتوراه لدرجة قدم حبث: الدرجة

  أمحد. سيد حسن أجمد: اإلعداد

  إهلي. إحسان هللا نصر دمحم را� د. أ.: اإلشراف

  والسرية. �لتاريخ يتعلق املوضوع إنّ : القسم

  وآدا�ا. العربية اللغة �كستان.قسم بالهورــ بنجاب جامعة: الباحث جامعة

  م.١٩٧٧ / هـ١٣٩٧: الدراسي الفصل

   الكتابة �لة الطباعة متت: الطباعة كيفية

  املنت حول املعلومات

  القراءات. شكل يف كتب املنت -١

  املختلفة. العناوين بكتابة احملقق قام -٢

 بل ،اجلديدة الصفحة من األبواب هذه تبدأ ال لكن مستقلة أبواب حتت املنت احملقق قسم -٣

   املنت. كتابة أثناء يف احملقق كتبها

  . عام حجم ويف لةمشكَّ  كلها القرآنية اآل�ت -٤

  وأوزا�ا. حبورها أمساء معها وكتب ،الصفحة وسط يف األشعار كتب احملقق إنّ  -٥

  بتمامها. الرتاقيم عالمات استخدمت -٦

  اهلوامش عن املعلومات

 واكتفى التأليف اسم يكتب وقد ،امسه بكتابة واكتفى املؤلف اسم يكتب قد احملقق أنّ  رأينا -١

  : يلي كما التغاير هلذا واملثال ،امسه بكتابة

 ،)٧/٣٤ ( اإلصالة ،)٥٠٥ ( الواقدي وكذلك ،)٣٣٩ ،٣٤٠( االستبصار إىل "رجع

   " )٤/٦٤٥( االستيعاب



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٣٩

  : قائال يعتذر قد -٢

   " املذكورة األبيات هذه أجد "مل

   الكتب" من يدي بني فيما األبيات على أعثر "ومل: يقول أو

   تصحيف" رجال) ألينّ  إينّ  ( األصل "يف: قائال املنت يف جيدها اليت األخطاء إىل يشري -٣

  : التايل �لنهج احملقق فكتبها القرآنية حاالتاإل وأّما -٤

   )٩- ٢٤/٨( الكرمي القرآن "

  مصادرها ذكر مع الضرورة عند األعالم تراجم شرح احملقق إنّ  -٥

 مجهرة من والز�دة ،األصل يف "مطموسة: مثال فيقول املنت يف نقص ما احملقق يزيد قد -٦

   العرب" أنساب

  الفنية الفهارس حول املعلومات

  الفنّية. الفهارس �نشاء قام احملقق إنّ  -١

 رقم على وردت حيث من رتبها بل ،سورها أمساء حسب اآل�ت يرتب مل احملقق إنّ  مث -٢

   املخطوط. صفحة

 يكتبهما �ن يهتم ومل املنت. يف ورودمها حسب احملقق رتّبهما كالمها واآل�ر واألحاديث -٣

  ألفبائي. ترتيب على

 رتبها احملقق إن واآل�ر ،واألحاديث ،اآل�ت فهارس يف جرى ما خالف فعلى القوايف وأّما -٤

  ألفبائي. ترتيب على

  ألفبائي. ترتيب حسب رتبت فهي الباقية الفّنية الفهارس وكل -٥

 ١٢٢ إىل عددها يبلغ الكتب. أمساء حسب واملراجع املصادر فهرس احملقق رّتب النهاية ويف -٦

  عدد.

  ملسو هيلع هللا ىلص  الشفيع مديح يف البديع العقد -٧

  هـ.٢٨ سنة املتوىف اآل�ري القرشي دمحم بن عبانش الشيخ: الـتأليف

  العربية. اللغة الفلسفة ماجستري درجة لنيل وتقدمي حتقيق: الدرجة

  عفرا. �زش مسيعة: اإلعداد

  �كستان. ــ بشاور ،جامعة العربية اللغة بقسم ضرةاحم ،مجال مسرت أ.د.: اإلشراف

  .ملسو هيلع هللا ىلص  النيب بفضائل يتعلق املوضوع إنّ : القسم



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٤٠ 

 اللغة قسم العربية واللغة اإلسالمية الدراسات كلية ،�كستان ،بشاور جامعة: الباحثة جامعة

  العربية.

  م.١٩٩٩/ هـ١٤٢٠: الدراسي الفصل

   اآليل. �حلاسوب الطباعة متت: الطباعة كيفية

 لشيخ عشرة قصائد من بديعية قصيدة الشفيع" مديح يف البديع "العقد: �لكتاب التعريف

 الشفيع" املليح مديح يف البديع العذب "املنهل القصائد هذه واسم اآل�ري. شعبان

  وخامتة. موجزة ورسالة قصائد وتسع مقدمة على فقصائد ا�موعة هذه رّتب

 "خري عنوا�ا وضع قد وإنّه ،ملسو هيلع هللا ىلص  الكرمي النيب على والسالم الصالة فضائل يف فهي املقدمة أّما

 �ب كل يف وأتى أبواب مثانية على املقدمة هذه ووزع ،النذير" البشري على والسالم الصالة يف الكثري

   عديدة. �بيات هذه املقدمة وختم ،والتيمن لربكةا أحاديث مخسة

  : يلي فيما واحدة كل اسم فيأيت ا�موعات هذه يف أدرجها اليت القصائد أّما

  سعاد �نت ختميس يف املراد نيل -١

  الربدة ختميس يف العقدة حل -٢

   الشفيع مديح يف البديع العقد -٣

  : التالية القصائد هذه على تشتمل فهي الرسالة هذه يف الباحثة هايعل حققت والذي

   الشفيع مديح يف البديع رفيع .١

  الشفيع مديح يف البديع بديع .٢

   الشفيع مديح يف البديع غريب .٣

  املعروف أهل إىل امللهوف وسيلة .٤

  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول معجزات يف السول منتهى .٥

  )١(واحلرام طيبة مدح يف الكرام نزهة .٦

  املؤلف. ومسّاهاملسو هيلع هللا ىلص  النيب على والسالم الصالة فضائل يف وجيزة رسالة فهي املوجزة الرسالة وأما

   الفنّية الفهارس حول املعلومات

   الفّنية الفهارس �نشاء احملققة وتدوين حتقيق -١

  ألفبائي. ترتيب على احملققة رتبتها كلها الفنية الفهارس إنّ  مث -٢

                                                           

  ٣ص: ،العقد البديع يف مديح الشفيع  )١(



 
 حتليلية) نقدية (دراسة الباكستانية اجلامعات يف النبوية السرية خمطوطات ٤١

  النبوية املدائح يف البديعية الكافية -٨

   الصفي) بديعية ( احلليب الدين صفي اإلمام: الـتأليف

   العربية اللغة فلسفة ماجستري درجة لنيل الرسالة: الدرجة

  علي. فضل رخسانة: اإلعداد

   �كستان. بشاورـ جامعة العربية اللغة بقسم حماضرة ،مجال مسرت أ.د.: اإلشراف

  .ملسو هيلع هللا ىلص  النيب بفضائل يتعلق هذا املوضوع إنّ : القسم

  العربية. اللغة قسم العربية واللغة اإلسالمية الدراسات كلية ،�كستان ـ بشاور جامعة: الباحثة جامعة

  ١٩٩٩ / هـ١٤٢٠: الدراسي الفصل

   اآليل. �حلاسوب الطباعة متت: الطباعة كيفية

 يفملسو هيلع هللا ىلص  الرسول مديح يف الشعر قرض يف السبق قصب له احلليب الدين صفي: القصيدة مميزات

 امليدان ذلك يف زمانه وأهل أقرانه وفق أنواعها مجيع من البدائع إبداع يف برع شك ال وإنّه ،اململوكي العصر

  : وهي منها بعضا هنا نذكرها ،النبوية املدائح يف البديعية الكافية قصيدته ميزات بعض هنا �يت فلذلك

 أخالقه وكرم خلقه مجال قصور وحني املمدوح يف القدماء قال ما كلّ  أبياته يف سر� ابن مجع قد

   كبري. حشم ويف عرمرم عسكر كأنه هيبته وصور ،والبحر �لبدر وشبهه ،وبشر حسن يف

 القبور يف األموات وكالم اجلزع وبكاء األشجار سجود مثلملسو هيلع هللا ىلص  معجزاته عن ذلك بعد وحتدث

  الشفاعة. والتماس والدعاء �لرجاء وختم الغزوات وعدد، الشاة ذراع وحديث

 نظم وقد عصره ميزة كانت وهذه البديع ألنواع والتكلف التصنع من كثريا شعره يف كان وقد

 اللفظية احملسنات أنواع فيها ومجع ،بيتا وأربعون ومخسة مائة أبيا�ا وعدد ،البسيط البحر يف قصيدته

 حروفها قصائد نظم من تكلفه ما عدا بعده جاءحيث ما  البديعيات نظم طريق �ا وفتح ،واملعنوية

 شرحا القصيدة هذه على النابلسي الغين عبد وصنف ،ومهمل معجم بني ما خليط أو أومعجمة مهملة

  )١(الصفي". بديعية شرح يف السين "اجلوهر مساه

  املنت حول املعلومات

    القراءات بشكل مكتوب املنت -١

  كثرية عناوين الرسالة يف توجد -٢

  العادي احلجم من وضوحا أكثر كبري حبجم الباحثة تكتبها مل املوجودة العناوين -٣

                                                           

  (شبكة آلوكة) ٣٤،٣٥ص:،يرخسانة فضل علحتقيق:،النبويةدائح املديعية يف بالكافية ال،صفي الدين،احلليب   )١(



 
)١: العدد ٧ ا�لد( حمكمة علمية جملة

 ٤٢ 

  األحيان أكثر يف الرتاقيم عالمات الباحثة استخدمت -٤

 اليت املصادر تذكر مل حىت اللفظ معىن إال شيئا تكتب مل املفردات شرح عند الباحثة إن -٥

  اللفظ. معىن منها أخذت

  مشّكلة. فكتبتها ،القرآنية اآل�ت تشكيل يف تكسل مل احملققة أنّ  رأينا -٦

  القرآنية. اآل�ت شّكلت كما تشّكلها مل أّ�ا إال ،األحاديث إحاالت وكذلك -٧

  اهلوامش عن املعلومات

  خاص. �هتمام األعالم تراجم كتبت الباحثة إنّ  -١

 حسن أمحد �ليف العريب األدب "�ريخ: التايل النحو على اإلحاالت الباحثة ذكرت مث -٢

  ٥-٤ صفحة. ز�ت

 "يف: ذلك على واملثال عندها. املوجودة النسخ بني تقابلتها أن بعد الكلمات صححت -٣

  و(ج)". ألف) ( يف ما والصحيح جئت (ج) يف ،جبت (ب) يف ،جئت (ألف)

  : والتوصيات النتائجأهم  ، وفيهااخلامتة

 ألف. مئة من أكثر إىل عددها يصل الباكستانية اجلامعات يف املخطوطات أن وجد� لقد .١

 �خلط طباعتها متت وحبو� كتبا حتتوي �كستانية مكتبات عشر من أكثر البحث يف ذكر� .٢

 اليدوي.

 طريقة ذكر� كما اهتمامه من فات وما املخطوط مكتوبه يف الكاتب به اهتم ما أيضا وذكر� .٣

 املخطوط. كتابة

 والزّالت. النقائص بعض من شا�ا وما املخطوطات خصائص أبرز إىل أيضا أشر�و   .٤

 شهادة لنيل �طروحات الباحثون فيها قام اليت واجلامعات �ملخطوطات املليئة املكتبات .٥

 �كستان. يف والعلماء األد�ء عند اليدوي اخلط أمهية على تدلّ  الدكتوراه

 القدمية �كستان مكتبات يف املخطوطات هذه مثل عن يبحثوا أن والباحثني العلم طلبة نوصي .٦

 القادمة. األجيال منها يستفيد كي خمتلفة مكتبات يف صورها جيمع وأن واسع حد على

  
   


