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 المستخلص
مراجعة تلك ربما نجد مشكلة في تحديد موضع ونوع وقراءة تاريخ النسخ الخطية والسبب يعود الى قلة 

النصوص او المختصين بالرجوع اليها باستمرار مما يجعل النسخة فاقدة لجزء من قيمتها إذا غاب او تغير 
تاريخها لذا كان الهدف من هذه الدراسة التوسع في تحديد المجهول والمبهم من موضع وصور وأنواع التواريخ 

والدة النسخة بغض النظر عن قربها من مؤلفها او التي تدون في المخطوطات بهدف تحديد التاريخ الذي يحدد 
بعهدها عن تاريخ وفاته، فبتقدم مهنة الوراقة وتعدد مدارس الكتاب والمؤلفين نجد كم هائل من الموروث الثقافي 

بحاجة الى دراسة الطريق التي بقيت متداولة عند المؤلفين والشعراء والنساخ في حقب زمنية كانت مليئة 
ري المتجدد لنضع كل ما حصلنا عليه من معلومات بين ايدي الباحثين كي يتسنى لنا ولهم تخطي باإلنتاج الفك

 العقبات والمبهم من تلك النصوص.
 األرقام العربية( –التاريخ الكنائي  –تاريخ النسخ الخطية  -حساب الُجّمل  –الكلمات المفتاحية )المخطوطات 

 

 
Abstract 

  We may have trouble determining the location, type, and reading of the date of the 

transcripts, The reason behind the point mentioned above is the lack of review of these 

texts or the specialists to refer to them constantly. This makes the copy lose part of its 

value if its date is lost or changed. Therefore, the aim of this study was to expand the 

definition of the unknown and the ambiguous subject matter, pictures, and types of 

dates that are recorded in manuscripts. In order to determine the date that determines 

the birth of the copy, regardless of its proximity to its author or its distance from the 

date of his death In the advancement of the profession of genetics and the multiplicity 

of schools of writers and authors, we find a huge amount of cultural heritage that 

needs to study the method that remained circulated among authors, poets and copyists. 

In a time that was full of renewed intellectual production, to put all the information we 

have obtained in the hands of researchers so that we and them can overcome obstacles 

and ambiguities from these texts. 

Key Words: (Manuscripts, Phrase account, Transcription history, Astronomical 

history, Arabic numerals).  
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 المقدمة : 

ان المعرفة المنظمة والحقائق التي يمكن التوصل اليها من خالل التحقيق والبحث 
والنقد تستند على مفهوم علم التاريخ الذي ال يعتمد على المالحظة المباشرة او التجربة 
انما يعتمد على النظر والتتبع، وبما ان التاريخ علم يختص بدراسة السجل الزمني 

عادة قراءة ا الحداث التي تأثَر بها شعب من الشعوب او امة من االمم في حقبة وا 
عادة كتابته بصورة أخرى أقرب للحقيقة للوقوف على حالة والدة الحدث  زمنية محددة وا 
واتجاهات المؤلف بصورة عامة والهدف من النص بصورة خاصة، حسب ما جاء في 

ول وشاع ذكره بين المجتمعات الوثائق المكتوبة التي خلفها االنسان، او حسب ما تدا
لذا فان قراءة وتحديد تاريخ نسخ المخطوط من اهم العناصر االساسية التي يستند 
عليها الباحث سواء كان مفهرس او محقق او من يعمل في صيانة المخطوط، حيث 
يعد التاريخ هوية المخطوط على اختالف صيغته الواردة في النص، وكما هو معروف 

طات ان كل قديم نفيس وتتحدد قيمت المخطوط بالزمان الذي كتبت في علم المخطو 
فيه، وبالتالي تأتي تقسيمات الترجيح في قيمة النسخة بين النسخ البقية، حيث تعلو 
قيمة النسخة اذا كانت بخط المؤلف، ال نها كتب في وقت والدتها وكذلك الحال اذا 

ن تاريخ نسخها يعد اقرب تاريخ كانت النسخة يملكها المؤلف، وان لم تكن بخطه، ال
يلي ذلك النسخة التي كتبت في حياة المؤلف، خاصة إذا  (1)لهذه الوالدة والتأليف 

كتبها أحد تالميذه بأمالئه، او من الذين صحبوه وعايشوه زمانًا، وبهذا تكون النسخة 
ويتبع ذلك قدم المخطوطة، وقربها من  (2)ابعث على الثقة بها، واالطمئنان الى نصها 

 .(3)وفاة المؤلف، فكلما قربت كتابتها من وفاة المؤلف ازدادت قيمة ونفاسة 
ففي هذا البحث اتبعت المنهج الوصفي لصور كتابة التواريخ فقد قسمت البحث الى 
مقدمة اشتملت على التعريف بالموضوع وذكر أهميته والمنهج المتبع فيه وتقسيمه 
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المبحث األول تطرقت عن موضع كتابة تاريخ النسخة الخطية وأنواع التواريخ وفي 
المكتوبة في النسخة المخطوط اما في المبحث الثاني فقد خصصته بصور كتابة 
التواريخ على المخطوطات الثالثة مستعين بنماذج مصورة من نسخ خطية وقد 

وهذا ما في جعبتي فان اختتمت البحث بخاتمة اشتملت على اهم ما جاء في البحث 
 اصبت فمن فضل ربي وان أخطأت فمن نفسي.

 
 المبحث االول

 موضع كتابة تاريخ النسخة الخطية وانواعه
في العادة يكون موضع تاريخ النسخ من النسخة في آخرها، وبعد تمام مادة المؤلف او 

حردية كالمه وهو ما يسمى "بحرد المتن" وهي كلمة نبطية االصل معربة جاءت من ال
 .(4)وهي الحياصة اي "الحزام"، يقال: حردناه تحريدا اي حزمناه 

( وهي كلمة التينية مأخوذة من Colophonويقال لحرد المتن باللغة االجنبية )
اليونانية القديمة دخلت اللغات االوربية وتعني في القواميس ما يكتب في اخر 

 .(5)المخطوط
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 خة المخطوطأنواع التواريخ المكتوبة في النس

قد يوجد في حرد المتن ثالث انواع من التواريخ معا فينبغي ان يفرق بينها المفهرس 
، (6)او المحقق او عامل الصيانة، فقد يقع في خطأ وال يعرف اي منها تاريخ النسخة 

فالتاريخ االول هو تاريخ التأليف: وغالب االحيان يكون هذا من قول المؤلف ذاكرًا 
المكان الذي أتم فيه الكتابة ويظهر هذا جليًا حين تكون النسخة بخط  اسم المدينة او

المؤلف، وكثيرًا ما يقترن تاريخ التأليف بعبارة المؤلف: وافق تبييضه في .....، او 
فرغت من تسويده في ......، او تم الفراغ من تأليفها في.....، او فرغت من جمعها 

 في ....... كما في الشكل االتي:

 
هجري  1127تخريج األحاديث األربعين للمنذري تأليف المناوي فرغ من نسخه  جزء

 على يد عمر بن جاد المولى الدلجي )كتب المريجي األثري(
واما التاريخ الثاني فهو تاريخ نسخ النسخة المنقولة من نسخة المؤلف: ينقلها ناسخ 

ريخ إذا كان متقدما النسخة التي بين يديه كما هو دون تغير او توضيح، وهذا التا
 يكسب النسخة الجديدة قيمة عالية، مع العلم قد يكون النسخ بتاريخ متأخر.
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اما التاريخ الثالث فهو التاريخ الذي يكتبه الناسخ بعد الفراغ من نسخ نسخة على 
نسخة فيمكن ان نميز العبارة بما يكتبه بعض النساخ الثقات بصيغة " تم الفراغ من 

 تاريخ...... كما في الشكل االتي:نسخ هذه النسخة ب

 
وفيها يظهر تاريخ النسخ )ورقة « غريب الحديث»الصفحة األخيرة من مخطوط 

ب( تحقيق: محمد عبد المعيد خان، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 241
 هـ  13٨4 –طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن  هـ 13٨4 –الدكن 

واحيانا ال يكتب الناسخ هذا التاريخ مكتفيا بما نقله من تاريخ نسخ النسخ المنقول منها 
سهوا او بقصد التمويه إلعالء قيمة النسخة التي بين يديه او تدليس او تزوير او ما 
شابه ذلك، فعلى المفهرس والمحقق وعامل الصيانة االنتباه الى ذلك فللمفهرس دور 

النسخة ال يصلها الى المحقق الذي بدوره يتقصى الحقائق في كبير في تحديد تاريخ 
جمع ودراسة وتحقيق محتوى المخطوط وهذا متعلق بتاريخها، اما عامل الصيانة فال 
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تقل اهمية معرفته لتاريخ النسخة عن غيره، فعن طريقها يستطيع معرفة المواد التي 

يقة الجمع كي ال يكون استعملت في تلك النسخة واالشارات الخطية والتجليد وطر 
ترميمه وصيانته للمخطوط فاقدة ألثريته او طامسه لتلك البصمة التي وضعت او 
اشتهرت في ذلك التاريخ، فمهنة الصيانة والترميم هي ارجاع الكتاب الى ما كان عليه 

 .(7)او الى أقرب صورة اليه 
 

 المبحث الثاني
 صور كتابة التواريخ على المخطوطات

 االولى: )الحساب بالجمل(الصورة 
قبل معرفة االرقام الهندية والغبارية واستخدامها فان العرب القدماء قد دونوا التواريخ 

طريقة لتسجيل صور األرقام والتواريخ باستخدام الحروف بالعبارة، او الجملة واعتبروها 
 األبجدية، وليس الهجائية، وهي مجموعة اختصرت بجملة: )ابجد هوز حطي كلمن

 . (9)، إذ يعطى كل حرف ابجدي رقما معينا يدل عليه (٨) سعفص قرشت ثخذ ضظغ(
وهو علم يجمع بين األعداد واالرقام، ويختصر االرقام بالحروف، وعن طريق هذا يتم 
تقسيم نظام الحروف االبجدية الى نظام عشري )إال الصفر( فقد اقاموا الحروف على 

م، فالحروف التسعة األولى تحمل االحاد، ومن وحدات تتكون كل واحدة من تسعة ارقا
ثم الحروف التسعة الثانية تحمل العشرات، ومن ثم الحروف التسعة الثالثة تحمل 
المئات، واخيرا العدد ألف قيمة الحرف االخير، وسنورد تفصيل ذلك بجدول توضيحي 

(10). 
، ( 11)حبل السفن وصيغة " الُجمَّل " في العربية معروفة، ومعناها الحبل الغليظ، او

 . (12)حتى يلج الُجمَّل في سم الخياط وفي قراءة لآلية القرآنية : 
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وردت صيغة الجمل مقترنة بالحساب، وجاءت هذه الصيغة من أجمل العدد اي جمع 
 اعداده ورده الى جملة.

اما عن استخدامه فيستخدم الختصار وحفظ المعلومات التي تحوي على ارقام فمن 
المعلوم ان كتابة االرقام سهلة ويمكن قراءتها او التالعب بها او مسحها او طمس 
معالمها، لكن مع استخدام هذه الطريقة يصعب تحريفها او تزيفها او شطبها الن سر 

ة مغمور في داخل حروف الكلمة او الجملة التواريخ واالرقام والمعلومات الرقمي
المذكورة في النص، سواء كان كتاب او بناية او اواني او احجار او اي مادة يدون 

 .(13)عليها 
وقد انتشر حساب الجمل في المغرب العربي اال انهم قد طبقوا هذا الحساب على 

بين تلك ترتيب الحروف المغربية التي تختلف بعضها عن الحروف المشرقية وسن
الخالفات بجداول ونوضح ايضا ترتيب الحروف االبجدية وما تساوي من ارقام فيما 

 يلي:
 400ت =  60س=  ٨ح =  1أ = 
 500ث =  70ع =  9ط = 2ب = 
 600خ =  ٨0ف=  10ي = 3ج = 
 700ذ =  90ص =  20ك = 4د = 
 ٨00ض =  100ق  =  30ل = 5هـ = 
 900ظ =  200ر  =  40م  =  6و = 
 1000غ =  300ش  =  50ن = 7ز = 

 
 (14)جدول الحروف العربية االبجدية وما يقابلها من اعداد 
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 عند المغاربة عند المشارقة الحروف

 60 90 ص
 90 ٨00 ض
 300 60 س
 ٨00 900 ظ
 900 1000 غ
 1000 300 ش

 (15)جدول االختالف بين الحروف العربية والمغربية 
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 مخطوط زهرة المقول في ثاني فرعي الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(امثلة واردة في 
 على الحساب بالجمل

هـ، من الشعر الذي 764ومن االمثلة االخرى: ما تبقى عند صالح الدين الصفدي ت
 : (16)يستعمله في حساب الُجمَّل، حين يصف قلم ممدوح له اسم يدر الدين نفاع، وهو 

 تصبو له االفكار واالسماع    لصفات بدر الدين فضل شائع      
 (17)انظر إلى القلم الذي يحوي فقد        صح الحساب بأنه "نفاع"

فالحساب هنا هو حساب الُجمَّل في لفظ )نفاغ( وكل منها بالقيمة العددية االبجدية 
=201. 

ومن امثلة ما كتبه النساخ في الفراغ عن النسخ بصيغة الحساب بالُجمَّل: "وفى عالم 
م فراد لها أية ....   وسنين قلنا ساغ نظم محرر" يقصد من هذا البيت تحديد الف ث

 هـ، كما في الشكل االتي:1061النسخة بسنة 

 
 الصفحة االخيرة لمخطوط در الكنوز لمن عمل بها بالسعادة يفوز للشرنباللي الحنفي

 موقع مخطوطات األزهر
المؤلفين والشعراء والنساخ رغم مما يتضح لنا ان هذه الطريقة ضلت متداولة عند 

 انتشار االرقام الهندية والغبارية والتاريخ الهجري الصريح.
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وقد انتشر الحساب بهذه الطريقة في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر 
الميالدي، وترعرعت المنظومات التعليمية في االخذ به والنظر لما يترتب عليه من 

 .(1٨)اع والطمس والتحريف كتم االسرار وحفظها من الضي
 الصورة الثانية: االرقام العربية

ان التطور الذي مر به العرب في ظل االسالم دفعهم الى التفكير بطريقة اخرى تكون 
أيسر من طريقة الحساب بالجمل وكان التصالهم بالحضارة القديمة أثر في اكتشاف 
نظام جديد، فقد وجدوا ان الهنود تخلصوا من الرموز والحروف ووضعوا لكل رقم شكال 

ة التي يوضع فيها كمرتبة االحاد او العشرات او يدل عليه، ويكسب قيمته من المرتب
 .(19)المئات او االلوف 

في كتابه الكبير  (20)وقد ذكر الحسين بن محمد بن حميد المعروف بأبن األدمي 
المعروف بنظم العقد، انه قدم على الخليفة المنصور في سنة ستة وخمسين ومائة، 

د في حركات النجوم مع تعديل ))رجل من الهند قّيم بالحساب المعروف بالسند هن
معمولة على كدرجات محسوبة لنصف نصف درجة مع ضروب من اعمال الفلك في 
الكسوفيين ومطالع البروج وغير ذلك في كتاب يحتوي على عدة ابواب وذلك انه 
اختصره من كدرجات منسوبة الى ملك من ملوك الهند يسمى )فيغر( وكانت محسوبة 

 .(21)لدقيقة 
ور بترجمة ذلك الكتاب الى اللغة العربية وان يؤلف منه كتاب تتخذه فأمر المنص 

العرب اصال في حركات الكواكب فتولى ذلك محمد بن ابراهيم الفزاري، وعمل منه 
كتابا يسمونه المنجمون )السند هند الكبير(، الى ايام الخليفة المأمون فأختصره له ابو 

كتابه المشهور ببالد االسالم، وعول  وعمل منه (22)جعفر محمد بن موسى الخوارزمي
 .(23)فيه على اوساط )الهند سند(، وخالفه في التعادل والميل(( 
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فكان الفضل الكبير لعقلية الفزاري الذي فتح الباب امام الخوارزمي في اعادة هذا 
الكتاب فألف كتابين مهمين في صدد ذلك وهما: الجبر والمقابلة، ومن اوائل الدولة 

صوصا في زمن الخليفة المنصور اتجه النساخ يرصدون تاريخ النسخ العباسية خ
بالساعة واليوم والشهر والسنة، واحيانًا بتوقيت الصالة، وكان نتيجة ذلك هو تفسير 
وصورة معكوسة ومعرفة كل تفاصيل حالة النسخ وتاريخها والحقبة الزمنية التي شهدها 

 .(24)ذلك االرث الحضاري هذا الكتاب او االثر ليتسنى لنا التعامل مع 
ونتيجة ذلك ان العرب اخذوا االرقام من الهنود دون ان يأخذوا شكل تلك االرقام كما 
هي  وان األخذ لم يكن حرفيًا بينما الذي اخذوه العرب هو الفكرة القائمة على النظام 
العشري المعروف، الن صورة االرقام الهندية تختلف اختالف واضح عن اشكال 

العربية، وكان للهنود اشكال عديدة لألرقام هذب العرب بعضها وكونوا من ذلك  االرقام
سلسلتين عرفت أحدهما باألرقام الهندية التي تستعملها أكثر االقطار العربية، والثانية 
باألرقام الغبارية التي انتشرت في بالد االندلس والمغرب العربي، وعن طريق االندلس 

 .(25)ة والمراسالت الى أوربا وعرفت بالحروف العربية حملت مع الرحالت التجاري
وقد ذكر ابو محمد عبد اهلل ابن حجاج االوزني البربري المعروف بابن الياسمين 

م(: في باب مراتب االعداد " اعلم ان الرسوم التي وضعت للعدد 1204-هـ 601)ت
لكن الناس تسعة اشكال يتركب عليها جميع العدد وهي التي تسمى اشكال الغبار و 

عندنا على الوضع االول، لو اصطلحت مع نفسك على تبديلها او عكسها لجاز، 
ووجه العمل على حاله ال يبدل، وبذلك تسقط دعوى من ذهب الى ان االرقام الغبارية 
هي العربية االصلية وان االرقام المألوفة في العالم العربي )مشرقه ومغربه( هي 

الثنان عربية، وان االرقام التي يستعملها االجانب اليوم االرقام الهندية، انما هما ا
 .(26)عربية االصل وقد ورد معظمها في كتب االندلس والمغرب 
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 .:(27)فيمكن ايجاز امر االرقام العربية بما يلي

 .  ان العرب اخذوا عن الهنود النظام العشري.1
 ا وصورها.. ان العرب اخذوا عن الهنود فكرة االرقام ولم يأخذوا اشكاله2
. ان العرب استعملوا االرقام المألوفة في المخطوطات طول القرون السابقة ومازالوا 3

 يستعملونها الى يومنا هذا.
. ان االرقام الغبارية ال تتفق كل االتفاق مع طور االوربيين اي ان الصورة عربية 4

 واالستعمال اوربي.
زاء من العالم العربي، ولم تعرف اال . ان االرقام الغبارية لم تشع اال في بعض االج5

في بعض المخطوطات التي اخذت دليل على هجرة ما ألفه الناس وكتبوا به زمنًا 
 طوياًل.

. ان االقطار العربية استعملت االرقام المألوفة في صحافتها واجازاتها ومخطوطاتها 6
 قليلة. ومقابرها وعلى جدران عمرانها ولم تستعمل الرقم المغترب اال بأعوام

 ومن االمثلة على تلك الصورة من تدوين التواريخ ما يلي: 
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 نموذج من مخطوط               نموذج من مخطوط            

 الشرنبالني الحنفي من مخطوط الرسالة     الشرنبالني الحنفي من كتاب التحفة
 

 
وهنالك عبارات مختلفة تختلف باختالف الناسخ والمؤلف وبما كتب وبزمانه ومكانه 

 :(2٨)ومنها 
 يقول الناسخ: " فرغت من نسخها مستهل جمادي االولى سنة ....." .

 او يقول: " فرغت من نسخها في العشر االول من جمادي االخرة سنة .... " .
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ة عن يوم االربعاء العاشر من شهر او يقول: " فرغت من نسخها في الليلة المسفر 

 محرم سنة .... " .
وفي بعض االحيان يكون الناسخ أكثر دقة فحين يذكر تاريخ الفراغ من النسخ يذكر 
تاريخ البدء فيه، يقول: فرغت منه ليلة الخميس، وهي ليلة الثامن من رجب سنة...، 

الول من السنة وكان ابتداء نسخه ظهيرة يوم االربعاء الخامس من شهر ربيع ا
المذكورة وغيرها من الصور التي اصبحت واضحة بعد ما تطرقنا للوصف وللعبارات 

 التي تكتب بها التواريخ باألرقام العربية.
 الصورة الثالثة: " التاريخ الكنائي"

تعرف بانها الصورة الثالثة ألداء تاريخ النسخ وهي اكثر تعقيدا وتركيبا وتحتاج الى 
ل اليها وعلى الباحث في هذا المجال ان يحل الغازها بالصبر اعمال فكر للوصو 

والدراية واالطالع والبحث المستمر في ثنايا وخبايا هذه الصورة ليكتشف هذه التعمية 
التي هي لغز من الغاز طرق تدوين التاريخ فبتحليل عناصرها يعرف التاريخ 

م من المخطوطات المقصود، وذلك ان بعض النساخ اخذوا يؤرخون بعض منسوخاته
بالكسور بدال من التاريخ بالتقويم الهجري والمتآول، وهو اسلوب تعمية قصد منه شحذ 
الذهن، وان لم يرضى عنه البعض، وعدوه نوع من انواع البهلوانية المنافية ألهداف 

 .( 29)تاريخ كتابة المخطوط  
في القرن الرابع في العصور المتأخرة، تحديدًا   -الكنائي –وقد ظهرت هذه الصورة 

االول من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميالدي، ويبدو ان اول من وضع 
 . (30) م(1533-هـ 940قواعد هذا العلم العالم التركي ابن كمال باشا )ت

وسبب تسمية هذه الطريقة بالتاريخ الكنائي الن ناسخها يذكر معنى قريب ويقصد 
المثال: )في السبع الخامس(، فإنه يذكر في  المعنى االبعد، فإذا قال على سبيل
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المعنى القريب، الجزء الخامس من شيء قسمه الى سبع اجزاء اما المعنى البعيد الذي 
يقصده فهو اليوم الخامس من ايام االسبوع السبعة، وهو يوم الخميس، على انهم كانوا 

 . (31)يبدئون باألحد اول ايام االسبوع 
 :(32)التواريخ كنائًي ما يلي  ومن االمثلة طريقة تدوين

 كأن يقول الناسخ:
" فرغت منها للشهر العاشر، من العام الخامس، للعشر التاسع، للمئة الثامنة، من 

 االلف الثاني للهجرة النبوية المباركة " 
 فتفصيل ذلك: 

 اول شيء يجب ان نحصي االشهر العربية بالتسلسل وهي:
ني، جماديي االولى، جماديي االخر، رجب، )محرم، صفر، ربيع االول، ربيع الثا

 شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة(.
 فقوله: " الشهر العاشر" يقصد شهر )شوال(.

 وقوله: " من العام الخامس " يقصد )السنة الخامسة(.
اما قوله: " للعشر التاسع " يقصد العشرات وحدد منها جزئها التاسع وبطريقة الحساب 

 واحد فتصبح )ثمانية(.ننقصها 
 وقوله: " للمئة الثالثة " هنا ايضا ننقصها واحد فتصبح )اثنان(.

 واخيرًا قوله: " األلف الثاني " هنا ايضا ننقصها واحد فتصبح )واحد(.
 إذًا العشرات والمئات وااللوف تنقص واحد لتكون النتيجة صحيحة.

 هـ.12٨5فتكون نتيجة هذا التاريخ: شهر شوال/ 
 :(33)عدة التي تحل لغز التأريخ الكنائي هي فالقا
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ان الناسخ قد يكتب كالمه صريحا كما في ذكره لليوم او االسبوع او الوقت، مثل 
صالة الظهر او صالة العشاء، او يكتبه لغزا فيقصد به اليوم ضمن الشهر، ثم 

 الشهر، ثم يذكر العشرات من السنين، ثم يذكر المئات واخرا يذكر االلف.
قال السابع من الثاني فان السابع لألحاد والثاني للعشرات، فيقصد اليوم السابع فاذا 

ذا قال من الثاني  من العشرة الثانية للشهر وبذلك قسم الشهر الى ثالث اقسام، وا 
التالية فانه يقصد الشهر الثاني من أشهر السنة، ثم يقول من الثاني االخرى فانه 

ر احاد الن تتلوها قوله من التاسع من الثالث فالتاسع يقصد السنة الثانية ال نها تعتب
 عشرات والثالث مئات واخيرا االلوف.

وحصيلة ذلك نستنتج العشرات والمئات وااللوف تنقص واحد من ارقامها التي 
 هـ.12٨2اعطاها، فنستنتج ان التاريخ الذي ذكر بالمثال هو 
يقول: فرغت من نسخها يوم الثالثاء او قد يدون التاريخ بصيغة المثال التالي، كان 

الخمس الثالث من السدس الثاني من الربع االول من الثلث الثالث من العشر التاسع 
 من العشر الرابع من العشر االول من العشر الثاني من الهجرة النبوية الشريفة.

فبهذا المثال ذكر اليوم بالصريح وحدده من االسبوع، ثم قسم الشهر الى خمس 
اس، فالسدس الثاني يقع من بين يوم السادس الى العاشر من الشهر، فعندما ذكر اسد

 الخمس الثالث هو اليوم الثامن من الشهر.
وبالتالي قسم السنة الى ثالثة اثالث، فالسنة أثني عشر شهر والربع االول من الثلث 

 الثالث هو الشهر التاسع من أشهر السنة الهجرية فيقصد هنا شهر رمضان.
ثم بدا يذكر تاريخ السنة بقوله من العشر التاسع فهذه االحاد وتساوي تسعة، ثم قوله   

من العشر الرابع، فهي العشرات وتساوي ثالثة، وقولة من العشر االول فهي المئات 
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وتساوي صفر، اما قوله من العشر الثاني فهذه هي مرتبة األلوف من تاريخ السنة 
 هـ(.1039يخ: )يوم الثالثاء / الثامن من رمضان / وتساوي واحد، فيظهر لنا التار 

 
 الخاتمة

وفي الختام ممكن ان نحدد اهم ما جاء في البحث من معلومات يمكن ان تقدم على 
 النحو التالي:

. يعد حرد المتن تقليد لنساخ لمخطوطات اإلسالمية اما محتواه فيكون اغلب  1
 والتاريخ ومكان النسخ.األحيان متشابه في عناصره من حيث اسم الناسخ 

. تعد قراءة التاريخ بشكل صحيح ذات أهمية كبرى من حيث معرفة تاريخ  2
المخطوط وتحرير نصُه وتتبع تطور الخطوط وتميز أفكار المؤلف والحقبة الزمنية 

 التي كتب فيها وما كان من احداث قد تغير على تفكيره او ما ينتجه من نصوص.
ٌة حسابية ُتوَضع فيها أحرف الهجاء العربية مقابل األرقام، حَساُب الُجمَّل طريق.  3

 .بمعنى أن يأخذ الحرف الهجائي القيمة الحسابية للعدد الذي يقابله وفق جدول معلوم
. تعتبر كتابة التواريخ بحساب الجمل بمثابة اللغز الذي يصعب على المزيفين  4

أي مأرب ثاني من المأرب التي  والدلسين تغيير تواريخ النسخ بهدف زيادة قيمتها او
 تدفعهم للتالعب بالتاريخ األصلي.

 . اخذ العرب من البابليين او الهنود النظام العشري.  5
 . ان العرب اخذوا عن الهنود فكرة االرقام ولم يأخذوا اشكالها وصورها.6
. تنقص واحد من العشرات والمئات وااللوف لألعداد التي يعطيها الناسخ في  7

 التاريخ الكنائي.
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 الهوامش

                                      

والثقافة الشنطي، عصام محمد: مناهج فهرسة المخطوطات وعناصرها، المنظمة العربية للتربية ( 1)
 .3والعلوم/ معهد المخطوطات العربية/ د. ت. ط، القاهرة، 

 .19م، الكويت، 1977الحاجري، محمد طه: تحقيق التراث تاريخًا ومنهجًا، عالم الفكر، ( 2)
م، بيروت، 19٨7، 7المنجد، صالح الدين: قواعد تحقيق المخطوطات، دار الكتاب الجديد، ط( 3)

13. 
، القاهرة، 4طرق تاريخ النسخ/ النشأة والحل، مجلة تراثيات، ع الشنطي، عصام محمد،( 4)

 .10، ص2004

، ٨هـ(، القاموس المحيط، ط٨17الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت: ( 5)
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة 

 .230، ص1، جـ2005والتوزيع، بيروت،للطباعة والنشر 
الشنطي، عصام محمد، اول المخطوطة واخرها، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد ( 6)

 .3المخطوطات العربية، د. ت. ط، القاهرة، ص
 .12٨، ص1977، العراق، 6، مج1جواد، مصطفى ، فن تحقيق النصوص، مجلة المورد، ع (7)
كلمات الست : )أبجد( )هوز( )حطي( )كلمن( )سعفص( )قرشت( هي أسماء لملوك إن معنى ال (٨)

َمدين و )كلمن( هي لرئيسهم، وهؤالء الملوك أول من وضع الكتابة العربية بعدد حروف أسمائها 
بترتيبها عند الساميين "نصر بن عاصم الليثي" الترتيب المعروف اآلن.، وقد هلكوا جميعًا يوم 

م شعيب عليه السالم، والظُّلة هي عبارة عن سحابة مصحوبة بريح باردة، خرج إليها "الظُّلة" مع قو 
قوم شعيب ليستظّلوا بها من شدة الحر الذي سلطه اهلل عليهم في بيوتهم انتقامًا منهم، فلما اجتمعوا 

ى : ﴿َفَكذَُّبوُه تحتها ألهبها اهلل عليهم نارًا فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى، استنادًا لقوله تعال
 .1٨9َفَأَخَذُهْم َعَذاُب َيْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه َكاَن َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم﴾، سورة الشعراء: 

ثم وجد بعدهم ستة حروف )ث خ ذ ض ظ غ( فألحقوها بها وسموها )الروادف( وهذه الحروف 
الدرر هـ(، ٨17أبجدية اللغة العربية. الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت: 

سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد ، جامعة الملك عبد  ، تحقيق: المبثثة في الغرر المثلثة
 . 316م، ص197٨ز، المملكة العربية السعودية،العزي
 . 9، ص19٨3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2مطلوب، احمد، االرقام العربية، ط( 9)
 .٨الشنطي، طرق تاريخ النسخ، ص ( 10)
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األنصاري الرويفعى اإلفريقى، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  (11)
 .289، ص 4جـ، 1993، دار صادر بيروت، 3طهـ(، لسان العرب، 711)ت: 

 .40سورة األعراف: اية  (12)
 .٨الشنطي، طرق تاريخ النسخ، ص  (13)
 .10الشنطي، طرق تاريخ النسخ، ص( 14)
 ن. ف. م، ن. ف. ص.( 15)
 .10، ص19٨3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2مطلوب، احمد، االرقام العربية، ط (16)
هـ(، 1356الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر )ت: الرافعي: مصطفى صادق بن عبد  (17)

 250، ص3تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، جـ
 .22مطلوب، االرقام العربية، ص ( 1٨)
 .10مطلوب، االرقام العربية، ص ( 19)
هـ( : 1396الزركلي، الدمشقي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت:  (20)

 .7، ص 5، جـ 2002، دار العلم للماليين، القاهرة، 15األعالم، ط 
 .٨الشنطي، طرق تاريخ النسخ ، ص (21)
الخوارزمي، محمد بن موسى، الحنفي المفتي، تلميذ أبي بكر أحمد بن علي الرازي، كما وقد  (22)

سمع: من أبي بكر الشافعي وغيره، وهو قليل الرواية، وقد شهد له الناس في حسن الفتوى وحسن 
سنة ثالث وأربع  -التدريس، وقد دعي إلى القضاء مرارا، فامتنع، رحمه اهلل، توفي في جمادى األولى
(، سير هـ74٨مائة. الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )ت: 

 .37،ص13م،جـ 2006أعالم النبالء، دار الحديث، القاهرة، 
غوستاف، لوبون، حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ( 23)

 .114، ص1969
عبد النبي، مصطفى يعقوب، التعليق على النص في التراث العلمي/ الكيفية والصورة، مجلة  (24)

 .267، ص 2002، 12تراثية، ع
، ترجمة: فاروق بيضون وكمال ٨زيغريد، هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ط( 25)

 .353، 1993دسوقي، دار الجيل، بيروت، 
عبد النبي، مصطفى يعقوب، التعليق على النص في التراث العلمي/ الكيفية والصورة، مجلة  (26)

 .267، ص 2002، 12تراثية، ع
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