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ABSTRACT
Allah Almighty has kept many sources to save his eternal message, the
golden words of Allah (SWT) written by many Islamic Scholars in
different era’s shows the importance of our first Sharia source and sacred
heritage that includes all aspects of human life. These hand-written
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 Holy Quran and its sciecnes
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 the Holy Quran and its sciences. 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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احلمد اهلل وحده والصالة والسالم على من نيب بعده!
احلمد هلل ﴿ الَّ ِذي َعلَّم بِالْ َقلَ ِم * َعلَّم ِْ
اْلنْ َسا َن َما ََلْ يَ ْعلَ ْم ﴾  ،والصالة والسالم
َ
َ
ك ْاْلَ ْكَرُم ﴾ ،وعلى آله وصحبه ومن سار على
على َمن نزل عليه ُ
قول ربِّنا ﴿ :اقْ َرأْ َوَربُّ َ
هنجهَ ،واقْ تَ َفى أَثََرهُ إىل يوم الدين ،وبعد:
فإن تراث اْلمة اْلسالمية ومرياثها عظيم مليء بالنوادر ،ومكتظ باجلواهر اليت يعز
وجودها عند غريها ،وهذا كان نتيجة لتلك اجلهود املتميزة واجلبارة اليت قام هبا وبذهلا
العلماء واحملققون من سلف هذه اْلمة ،فقد أفنوا أعمارهم ،وأمضوا كل أوقاهتم وصرفوا
مجيع اهتماماهتم من أجل ذلك ،تركوا الديار ،وشدوا الرحال ،وقابلوا الرجال ،وتكبدوا
املشاق ،وما ذاك إال لقيامها على املصدرين اْلصليني واملنبعني الصافيني للدين كتاب اهلل
وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وما فهمه واسنبطه السلف الصاحل رمحهم اهلل.
إن أمتنا متلك املاليني من املخطوطات يف تراثنا اْلسالمي ،وَل قحق منها إال
القليل ،وقد ذكر الدكتور عمار أمني الدود رئيس قسم املخطوطات مبركز مجعة ماجد
بدبئ" :أنه يوجد يف العاَل من املخطوطات العربية واْلسالمية أكثر من مخسة ماليني
خمطوطا وَل قحق منها سوى املليون تقريبا" وإن كثريا من كتب الرتاث ال نعلمها إال من
خالل كتب الرجال والطبقات والفهارس وغريها ،أو تصل أخبار وجودها خمطوطة يف بعض
اخلزائن العلمية دون أن يصل اخلرب خبروجها إىل عاَل النور ،وما أخرج ونشر فإن أغلبه َل
قحض بتحقي علمي.
وْلجل ذلك جامعات العاَل كلّها ،واملؤسسات التعليمية يف العاَل كله مشغولة يف
مجيع املخطوطات النّادرة ،وحتقيقها ونشرها .ومنها اجلامعات الباكستانية احلكوميّة منها
وحت ّق املخطوطات العربية اْلسالميّة على مستوى
واْلهلية مشغولة يف هذا العمل اجلليلُ .
الدراسات العليا كماجستري الفلسفة ،والدكتوراه.

ازیملان دلج 4 :امشرہ ( 1:ونجرى)2022
واملخطوطات احملققة يف السباعي
اجلامعات الباكستانية منها املخطوطات املتعلقة بالقرآن
3

صوف والسلوك ،واملتعلقة
بالسرية النبويّة ،واملتعلقة بالتّ ّ
واحلديث النبوي وأصوله ،واملتعلقة ّ
الشعر ،واملعاجم
الصرف ،و ّ
بالفقه وأصوله ،واملتعلقة باللغة العربيّة وآداهبا من النحو ،و ّ
اليت تتعلّ باللغة العربيّة وآداهبا.
وغريها من العلوم ّ
ويف هذا البحث املوجز سأقدم املخطوطات احملققة بعلوم القرآن الكرمي واحلديث
النبوي الشريف ،وأقدم دراسة نقدية حتليليا ،وقد قسمت البحث إىل النقاط التالية:
 التعريف باملخطوط

 املخطوطات احملققة املتعلقة بالقرآن الكرمي
 الخاتمة :وفيها ذكر ْلهم النتائج وأهم التوصيات واالقرتاحات.
التعريف باملخطوط
املخطوط لغة :كلمة خمطوطة مشتقة من الفعل خط خيط ،أي كتب وصور
اللفظ حبروف هجائية .وعرف املعجم الوسيط :بأنه النسخة املكتوبة باليد ،ومجعها
خمطوطات.
كل نص ُكتب باليد كتابا كان أو غريه ،واملقصود هنا
وهذا التعريف يشمل ّ
نعرف املخطوط أو الكتاب املخطوط بأنه
الكتاب .ويف ضوء التعريف املذكور نستطيع أن ّ
املؤلف املكتوب باخلط.
والتسمية مأخوذة من الكتابة اخلطية  Calligraphyوهي تعين :طريقة تسجيل

رموز الكالم باليد.

)(1

ويقابله (املطبوع) وهو الكتاب املنسوخ باملِطبعة.
مطبوعا)
ومن أحسن التعاريف للفظ (الكتاب) الذي نقصده هنا (خمطوطًا كان أو
ً
تعريف بول أوتليه  Paul Otletالذي يصف الكتاب" :بأنه دعامة من مادة وحجم

معني قد يكون من طية أو ل ّفة معيّنة تنقل عليه رموز متثّل حمصوال فكريّا معيّنا.
ّ

)(2
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وحديثًا عادت كلمة (تراث) تعين كل ما يرثه اْلنسان من سلفه من ماديات
ومعنويات ،جاء يف معجم املصطلحات العربية يف اللغة واْلدب" :الرتاث :ما خلفه السلف
نفيسا بالنسبة لتقاليد العصر احلاضر وروحه ،مثال
من آثار علمية وفنية وأدبية مما يعترب ً
ذلك :الكتب اليت حققها ونشرها مركز حتقي الرتاث املتصل بدار الكتب يف القاهرة،
وكذلك ما حتتويه املتاحف واملكتبات من آثار تعترب جزءاً من حضارة اْلنسان"). (3

فحينما يقال (حتقي الرتاث) يراد من الكلمة (الرتاث) يف هذه العبارة الكتب
ورثها السلف للخلف.
املخطوطة اليت ّ
إذاً فاملخطوطات ذلك النوع من الكتب اليت كتبت خبط اليد لعدم وجود الطباعة
وقت تأليفها ومتثل املخطوطات مصادر أولية للمعلومات ،موثقة وختص دراسة موضوعات
متعددة ،ويعتمد عدد من الباحثني بشكل كلي أو جزئي على املعلومات الواردة يف
املخطوطات.
أما املعاجم و املوسوعات اْلجنبية فقد أوردت تعريفات متعددة للمخطوط وقد
عرفه  librarians glossaryبأنه عبارة عن وثيقة من أي نوع أو نص موسيقى أو
أعمال أدبية مكتوبة باليد
ويقول اهلمشري " :أن املخطوطات ذلك النوع من الكتب اليت كتبت خبط اليد
لعدم وجود الطباعة" كما يعرفه معجم املصطلحات املخطوط العريب "بأن املخطوط
 Manuscriptهو الذي كتب باليد وهو مصطلح حديث ظهر مع ظهور الكتاب
املطبوع"

)(4

وعليه خنلص إىل تعريف إجرائي أنه بالرغم من تعدد وجهات النظر فيما ميكن أن
نطل عليه خمطوط نرى أنه كل وثيقة كتبت خبط اليد سواء من مؤلفها أم أحد تالميذته أم
من أحد النساخ قبل انتشار الفعلي لوسائل الطباعة.
تراثنا المخطوط العربي
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على التحريلف والتبديل كما حدث يف اللغة العربية ،ومرجع ذلك إىل أهنا لغة القرآن الكرمي
ولغة العبادة بالنسبة للمسلمني على اختالف أجناسهم وألواهنم وألسنتهم .وارتباط اللغة
بالدين هو الذي كتب هلا البقاء واخللود وجعلها حتتفظ بنقائها وأصالتها على مر الزمان
حىت إننا نقرأ اليوم كالم اجلاهليني وأدهبم فنفهمه ،ال جند فيه من املشقة والعسر إال ما
يسببه تطور استعماالت اْللفاظ وداللتها اللغوية من عصر إىل عصر.
وهذه امليزة الفريدة اليت امتازت هبا اللغة العربية جعلت املخطوط العريب أطول
خمطوطات العاَل عمراً وأكثرها عدداً ،فمن ورائنا قرابة أربعة عشر قرنًا من الرتاث املخطوط،
وهو تراث ضخم ال يتوافر ْلي أمة من اْلمم وال يف أي لغة من لغات البشر ،ومع أن
أحدا ال
الطباعة قد دخلت الشرق مع احلملة الفرنسية يف أواخر القرن الثامن عشر ،إال أن ً
يستطيع أن يزعم أن هذا التاريخ كان هناية عصر املخطوط العريب ،فقد ظلت للمخطوطات
قيمتها واستعماالهتا حىت انتشرت الطباعة يف أواخر القرن املاض وأوائل القرن العشرين.
نشأة وتطور املخطوطات في باكستان
إن املخطوطات العربية اْلسالمية هي تراثنا الفكري ،والعلمي ،واحلضاري عرب العصور
املتطاولة ،وهي متثل تارخينا العايل ،وهي تعطينا تلك الثمرات العلمية اليانعة اليت كان ميلكها
سلفنا الصاحلون يف عصر رقيهم ،ولذا جامعات العاَل كلها ،واملؤسسات التعليمية يف العاَل
كله مشغولة يف مجع املخطوطات النادرة ،وحتقيقها ونشرها .وكذلك اجلامعات الباكستانية،
احلكومية منها واْلهلية مشغولة يف هذا العمل اجلليل بعد استقالل باكستان كدولة مستقلة
يف  14أغسطس 1947م.
ودولة باكستان قريبة جغرافياً وجتارياً من الدول العربية وبذلك َل تكن هناك
حواجز أمام تبادل الكتب واملنشورات ،فوصلت الكتب إىل هذا اْلقليم مبكرة يف القرون
اْلوىل بطرق متعددة .واعتاد الطالب والعلماء يف موسم احلج أن جيلبوا معهم الكتب
واملؤلفات من الدول العربية أو من املناط االسالمية اليت ميرون هبا.
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ويف ذلك احلني كانت جتارة الكتب مرحبة حقاً ،وكان املسلمون جيلبون الكتب
على دواهبم ويبيعوهنا للمهتمني يف اجزاء تفرقة من العاَل.
وهناك عوامل أخرى أدت إىل وجود هذه الكتب يف هذه املنطقة ،أمهها :اْلهداء
املتبادل ،حيث كانت اهلدية اْلغلى كتاباً على مستوى ثقايف عال يقدم اليه .كان الكاتب
يف ذلك احلني يؤلف كتاباً ميدح به الويل أو احلاكم ليكسب رضاه أو ينال منه ماالً وفرياً.
وفرة املخطوطات املوجودة يف باكستان جاءت أيضاً نتيجة تأليف علماء هذه
املنطقة الذين ألفوا يف خمتلف العلوم اْلسالمية ،ما كان جيلبه هؤالء العلماء من خمطوطات
من اخلارج .ومجيع هؤالء اْلساتذة ألفوا يف خمتلف العلوم باللغة العربية .وكانت تلك
البحوث منصبة على علوم القرآن واحلديث النبوي وخمتلف العلوم االسالمية االخرى.

جتد هذا الرتاث اْلسالمي منتشراً يف مجيع أحناء باكستان ،وميكنك االطالع على
دون على
كتب قدمية ،منها (املدونة الكربى) يف جامعة بنجاب على رق الغزال وهناك ما ّ
ورق وجلود وأوراق الشجر وحىت على االحجار .كما أن هناك خمطوطات عاملية نفيسة
موجودة هنا ومثال على ذلك (عجائب االشعار وغرائب االخبار) ملسلم بن حممود بن
رسالن الشريزي ،يف بيشاور .إن حميب اْلدب سيجدون بغيتهم هنا يف هذه املنطقة اليت
حتتوي على خمطوطات نادرة يف العاَل ،ومنها نسخة القرآن الكرمي اليت نسختها ياقوت
املستعصي.
هذه املخطوطات مبعثرة بني مدن وقرى باكستانية ،فهناك خمطوطات عربية
وفارسية موجودة يف كل قرية تقريباً يتوارثها باكستانيون جيالً بعد جيل على مدى قرون
واآلن اصبحت هذه املخطوطات تتالشى بطرق خمتلفة .فمثالً بعض العائالت غري املهتمة
بالرتاث تقوم بتسليم املخطوطات اىل مدارس دينية ومساجد لكي حتافظ عليها وهتتم هبا.
اما العائالت املتحضرة فال ترغب يف وجود املخطوطات ضمن خزائنها الثرية لذا تقوم ببيعها
باسعار رخيصة جداً .والعائالت االخرى ال تعرف شيئاً من املخطوطات .وامتلكتها
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املخطوطات يف هذه احلالة.
أهم املكتبات الباكستانية التي تضم املخطوطات العربية اإلسالمية
 .1املتحف الوطين لباكستان (كراتشي)  :عدد املخطوطات فيه  3946حسب
الفهرس اْلمجايل للمخطوطات الفارسية ،الفهرس الذي قام بإعداده الدكتور سيد
عارف نوشاهي.

 .2مكتبة لياقت الوطنية (كراتشي)  :وكان عدد املخطوطات يف هذه املكتبة هو
 542خمطوطة.
 .3جامعة بنجاب الهور :ويف مكتبها املركزية توجد  18000خمطوطة ومنها
 10000خمطوطة عربية وفارسية ،و 8671خمطوطة سنسكرتية وهندية ،و169
خمطوطة بنجابية.
وإضافة إىل ذلك توجد هناك كثري من املكتبات ،واملؤسسات العلمية اليت تضم فيه
كثرياً من املخطوطات النادرة القيمة ،منها مثالً لياقت حملة روالبندي ،مكتبة لياقت العامة

كراتشي ،أكادميية بشتو بشاور.
املخطوطات املتعلقة بالقرآن الكريم
يف هذا املبحث سأعرض أهم املخطوطات املتعلقة بالقرآن الكرمي اليت قد مت
التحقي عليها يف اجلامعات الباكستانية.
١۔ تفسير معاني ألفاظ القرآن الكريم
مؤلف املخطوط:
هو حممد بن دمور بن مصطفى الرومي ضياء الدين ،وتويف رمحه اهلل مبدينة
الصاحلية يف شهر رجب  730ه.

)(5
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وصف املخطوط:

وصرح به يف هناية النسخة،
إن املخطوط كتبه حممد بن دمور مصطفى خبط يدهّ ،
قال احملق  :هي النسخة الفريدة اليت حتتفظ هبا مكتبة مبدينة فاتيكان ) (Vaticanحتت
رقم  1450عريب وهي النسخة العتيقة يرجع تارخيها إىل شعبان  718ه.
كتبها املؤلف خبط يده ،كما ذكره يف ختام النسخة قائالً " :مث الكتاب بعون اهلل
وحسن توفيقه على يد جامعه الفقري إىل اهلل عزوجل حممد بن دمور بن مصطفى احلنفي
الرومي عفا اهلل عنه وعمن قال من خالص قلبه عفا اهلل عنهم ،ومع الفراغ من شهر
)(6

شعبان من سنة مثاين عشرة وسبع مائة" ...

وميتد عدد الصفحات يف أصل املخطوط إىل ثالمثائة واثنني ومثانني ورقة ذات
سطرا ،والنسخة املذكورة موجودة مبكتبة جممع
وجهني .وكل ورقة منها تشتمل على ً 26
البحوث اْلسالمية باجلامعة العاملية اْلسالمية بإسالم آباد بشكل مائكروفيلم ،حتت رقم
 3101املصورات.
محقق املخطوط
إن السيد ثناء اهلل غالم سرور هبتو قام بتحقي هذا املخطوط جبامعة السند ،جام
شورو ،كلية الدراسات اْلسالمية ،قسم الثقافة اْلسالمية وتقابل اْلديان .وقد اختار السيد
ثناء اهلل هذا املخطوط موضوع أطروحته لنيل درجة الدكتوراه.
 .1تفسير الروضة الخضراء ألهل العشق والصفاء
مؤلف املحقق:
الشيخ احلافظ حممد أحسن الواعظ البشاوري املعروف حبافظ دراز (1202ه –
1263ه 1787 ،م –  1846م ) والشيخ ولد يف مدينة خوشاب بنجاب سنة
 1202ه مث رحل إىل بشاور واستقر فيها حىت وفاته ،وكان الشيخ من أسرة كرمية ذات
مجيعا حفاظ القرآن الكرمي ،حىت كانت نساؤهم حافظات عاملات
علم وفضل ،وكان أهله ً
)(7

فاضالت.
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 .2وصف املخطوط السباعي
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فسر
إن هذا املخطوط من أهم مؤلفات الشيخ حممد أحسن الواعظ البشاوريّ ،

الشيخ فيه سورة يوسف ومساه "الروضة اخلضراء ْلهل العش والصفاء" ،واملخطوط الوحيد
هلذا الكتاب موجود يف مكتبة الكلية اْلسالمية جبامعة بشاور برقم  ،29يشتمل املخطوط
على  281ورقة ،يف ورقة  19سطراً.
وقد تربز أمهية املخطوط من أن املؤلف أورد فيه كل ما يتعل بسورة يوسف وقصته
من أسرار ورموز وحكم ولطائف ونكات وإشارات ،وآثار السلف الصاحلني ،وقصص
العارفني وأشعار صوفية كما أنه ميتاز هذا املخطوط بقصص اْلنبياء واملرسلني عليهم الصالم
والتسليم.
تحقيق املخطوط
قام الدكتور احلافظ عبدالرحيم رئيس قسم اللغة العربية جبامعة هباولفور بتحقي
هذا املخطوط لنيل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا ،وكان سعادة اْلستاذ الدكتور
حممد أكرم شودري عميد كلية الدراسات اْلسالمية واللغات قام بإشرافه يف كتابة
اْلطروحة.

)(8

اهتم احملق بكتابة املب  بشكل الفقرات ،وقام بإعطاء العناوين الرئيسية والفرعية،
خاصا غري احلجم العادي للمب  .وَل خيرت
واختار احملق لكتابة اآليات القرآنية
حجما ً
ً

احملق املنهج الواحد لإلحاالت واحلواشي بل تفاوت يف أكثر اْلحيان.
 .3منتهى اإليجاز لكشف اإلعجاز
مؤلف املخطوط:
هو الشيخ حممد باقر بن شرف الدين العباسي احلسيين الالهوري ،جاءت أسرته
من كشمري واستوطن أحد آبائه بلدة الهور يف عهد السالطني املغول ،ووالده شرف الدين
الكشمريي ،كان مفتيًا رمسيا وكان من فقهاء احلنفية ،وتويف رمحه اهلل سنة 1080ه
وصف املخطوط:

)(9
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العلمية
قد عثر احملق على أربع نسخ خطيّةَ ،ل يستفد احملق من النسختني بكثري وَل
جيعلهما كالنسخة اْلصلية ،وأما النسختان اللتان استفاد منهما احملق فتفصيلهما كما يلي:
 .1النسخة اْلوىل اليت مسّاها احملق بنسخة اْلصل ،هي النسخة يف حالة جيدة
وكاملة ومقروءة مع أهنا خمرومة يف بعض املواضع .وعدد أوراقها حوايل .299
واْلسطر ترتواح بني ستة عشر وسبعة عشر سطراً يف كل ورقة .وتاريخ كتابتها

يوم اْلربعاء السابع عشر من صفر ،سنة 1108ه .وجدها احملق من مركز
كنج خبش إدارة حتقيقات فارسي إيران ،باكستان ،إسالم آباد.
 .2النسخة الثانية هي النسخة اخلانقاهية اجملددية النقشبندية هلل .وهذه النسخة
أيضا مقروءة كاملة ،وتاريخ نسخها 1292ه  ،والناسخ هو فضل أمحد قلعة
ً
)(10

داري.
محقق املخطوط:
قام الدكتور حممد صدي السيالوي بتحقي خمطوط "منتهى اْلجياز لكشف
اْلعجاز" لنيل درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة بنجاب الهور ،يف العام
الدراسي 1998م .وقد مت كتابة املخطوط باخلط اليدوي ،والرسالة موجودة يف مكتبة
املركزية جبامعة بنجاب الهور ،حتت رقم  ،T/Ara-34وألص احملق صور املخطوط مع
الرسالة ،والرسالة منقسمة إىل ثالثة أجزاء.
َل يهتم احملق بكتابة مب  املخطوط بشكل الفقرات ،واهتم بقيام العناوين
املختلفة ،عجز احملق باستخدام عالمات الرتقيم بشكل صحيح ،وكتب احملق جيمع
مجيعا.
اآليات بشكل صحيح وشكلها ً
٤۔ زبدة التفاسير
مؤلف املخطوط
وهو الشيخ خواجه معني الدين كشمريي رمحه اهلل تعاىل ،ولد يف الكشمري ،ويف
رواية إنه جاء إىل الكشمري مع والده وهو صغري السن ،نشأ وتلم ّذ عند والده يف البداية مث
اتصل بالشيخ الفاضل عبداحل الدهلوي ،وأخذ منه احلديث والفقه وأقام عنده زمنًا غري
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السباعي
العشرين من شهر احملرم سنة 1085ه يف سري
قصري ،وتويف رمحه اهلل يف اليوم التاسع و
11

نكر ،ودف بسوق خواجة اليت عرفت بامسه،

)(11

كان اخلواجه معني الدين رمحه اهلل يع ّد من كبار وأشهر علماء الكشمري ومن
افعا
املشائخ املمتازين الناهبني ،كان متبّ ًعا للشريعة اْلسالمية ،مرّو ًجا للسنة املطهرة ور ً
للبدعات ،ال نظري له يف الزهد والورع ،كان مقبوالً بني علماء عصره ،وهم يرجعون إليه
)(12

املشاكل العلمية ،وكان مفتيًا يف عصره.
وصف املخطوط
وجد احملق عدة النسخ للمخطوط يف مكتبات العاَل ،حيث يقول احملق " هذا
التأليف من أهم وأشهر تأليف اخلواجة معني الدين رمحه اهلل ،وهو من ستة عشر تفسرياً
كامالً ألفت يف شبه القارة اهلندية ،توجد النسخ اآلتية تفصيلها للتفسري يف مكتبات العاَل:
 .1مبكتبة جامعة بنجاب بالهور باكستان ،حتت رقم ،S-1746/4800
وكانت عدد أوراق املخطوط  ،498 :ويف كل صفحة  19سطراً ،وسنة تأليفه
1069ه ،واستخدم رمز "ق" لنص القرآن الكرمي ،و"ت" لعبارة التفسري ،ويف املخطوط
استخدم ألوان خمتلفة لتفري العبارات والرموز ،فمثالً كتب املؤلف الرموز باحلرب اْلمحر،
والنصوص باحلرب اْلسود ،وأثبتت أرقام اْلجزاء باحلرب اْلمحر يف احلاشية.
 .2مبكتبة خدا خبش (اورنتيل ببلك) ،بتنه ،باهلند ،رقمه يف فهرس املخطوطات
 ،1446وعدد صفحاته 341 :ورقة ،ويف كل ورقة  19سطراً ،وتاريخ كتابته
 20رجب  1071ه ،وكانت النسخة كاملة من االبتداء إىل اخلتام ،وخطها
ملونة باللون الذهيب واْلمحر ،وُكتب نص
واضح ومجيل ،زخرفت صفحاهتا حباشية ّ
)(13

القرآن باحلرب اْلسود ،والتفسري باحلرب اْلمحر.
 .3مبكتبة جامعة كميربج ،اجنلرتا ،ورقمه يف فهرس املخطوطات ) ،319 (aوعدد
)(14
صفحاته  ،1082ويف كل صفحة  17سطراً ،وتاريخ كتابته 1075ه.
محقق املخطوط
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العلمية
الدكتور إعجاز فاروق أكرم أستاذ اللغة العربية بقسم اللغة العربية وآداهبا بالكلية
احلكومية بفصيل آباد قام بتحقي زبدة التفاسري خلوجه معني الدين لنيل درجة الدكتوراه من
جامعة بنجاب الهور ،وكان اْلستاذ الدكتور ظهور أمحد أظهر رئيس قسم اللغة العربية
وآداهبا جبامعة بنجاب الهور مشرفًا له على رسالته .وكانت الطباعة لرسالته باخلط اليدوي.
وتوجد الرسالة يف مكتبة مركزية جبامعة بنجاب بالهور ،حتت رقم  ، T/Ara 28وألص
احملق صور املخطو مع الرسالة .والرسالة تشتمل على مخسة أجزاء.
خاتمة البحث
إن أمتنا متلك املاليني من املخطوطات يف تراثنا اْلسالمي ،وَل قحق منها إال
القليل ،وقد ذكر الدكتور عمار أمني الدود رئيس قسم املخطوطات مبركز مجعة ماجد
بدبئ" :أنه يوجد يف العاَل من املخطوطات العربية واْلسالمية أكثر من مخسة ماليني
خمطوطا وَل قحق منها سوى املليون تقريبا" وإن كثريا من كتب الرتاث ال نعلمها إال من
خالل كتب الرجال والطبقات والفهارس وغريها ،أو تصل أخبار وجودها خمطوطة يف بعض
اخلزائن العلمية دون أن يصل اخلرب خبروجها إىل عاَل النور ،وما أخرج ونشر فإن أغلبه َل
قحض بتحقي علمي.
ويف هذا البحث املوجز قدمت املخطوطات احملققة املتعلقة بالقرآن واصوله يف
اجلامعات الباكستانية.
اصطالحا ،مث حتدث تاريخ تراثنا
فذكرت يف بداية البحث تعريف املخطوط لغة و
ً
املخطوط العريب موجزاً ،ألقيت النظر على نشأة وتطور املخطوطات يف باكستان ،وأهم
املكتبات الباكستانية اليت توجد فيها املخطوطات العربية اْلسالمية.
مث انتقلت إىل ذكر املخطوطات املتعلقة بالقرآن الكرمي اليت قد مت حتقيقها
باجلامعات الباكستانية وذكرهتا أربعة خمطوطات وهي تفسري معاين ألفاظ القرآن الكرمي
حملمد بن دمور بن مصطفى الرومي وتفسري الروضة اخلضراء ْلهل العش والصفاء للشيخ

)2022 (ونجرى1:  امشرہ4 :ازیملان دلج
السباعي اْلجياز لكشف اْلعجاز للشيخ حممد باقر
 ومنتهى،حممد أحسن الواعظ البشاوري
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.الالهوري وزبدة التفاسري للشيخ خواجه معني الدين كشمريي رمحه اهلل
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