
 
 

 عنوان املداخلة: 
 املخطوط العلمية اجلزائرية: رصد ومتثيل 

Algerian scientific manuscripts; monitoring and representing 
  

جلامعة اإلسالمية بقسنطينة    إعداد:د.نصرية عزرودي. قسم التاريخ، كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية 
 

ص:    امل

اث العل        عاملنا مع ال اف أّن  طوط  ال بّد من االع زائري ا ا علماء الغرب  ا ود ال بذل ة عن ا وح  جاء متأخرا بصورة كب

ة واملشارقة   اننا من املغار ال، لكنج ذا ا ناك نخبة جزائر    نا أّن 
ّ
ا مسؤولية إبراز مدى قوة  من حسن حظ ة أخذت ع عاتق

طوطة. تقّد  شر وتحقيق الّنصوص العلمية ا ية من خالل دراسة و   م املعرفة العلمية العر

ّم نقطة   دوى من تحقيقه، والتذك بأ ميته وا يان أ طوطات، و ه من ا طوط العل عن غ ديث ع خصوصية ا وعليه ركزنا ا

ل االختصاص به   ته وضرورة إملام أ اتتتعلق بصعو ة   صوصية مصط زائر طوطات ا عض العّينات من ا ا، ورصد  شّع ه و

يولوجيا، ما يدفعنا للقول أّن تراثنا غ وفاعل، وعليه اضيات والطب والكيمياء وا ن  علينا لزاما دعوة  أض    فروع الفلك والر الباحث

اثلاللتفات  ذا النوع من ال مية اخراج    .إ أ

طوط  - 1: مفتاحيةلمات  ؛ا ته؛ -2 العل فيد3-خصوص طوطات العلمية البن مرزوق ا   . ا

 

Abstract:  
 
            It must be admitted that our dealings with the Algerian written scientific heritage came lately 
behind the efforts made by Western scholars and even our Moroccan and east neighbours in this 
field, but fortunately, there is an Algerian elite that has taken upon itself the responsibility of showing 
the strength of the progress of Arab scientific knowledge through the study, publication and realizing 
of scientific manuscript texts. 
          Accordingly, we focused on speaking about the privacy of the scientific manuscript from other 
manuscripts, explaining its importance and the reason behind realizing it, and reminding the most 
important point related to its difficulty and the need for specialists to know it due to the specificity 
and ramifications of its terminology, and monitoring some samples of Algerian manuscripts in the 
branches of astronomy, mathematics, medicine, chemistry and geology, which prompts us to say that 
our heritage is rich and active. Accordingly, it has become necessary for us to invite researchers to 
pay attention to the importance of bringing out this kind of heritage.  
Keywords: 1-scientific manuscript; 2-its privacy; 3-Scientific manuscripts of Ibn Marzouk grandson. 
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  عنوان املداخلة: 

  رصد ومتثيل   : ةاجلزائري  املخطوط العلمية

جلامعة اإلسالمية بقسنطينة قسم   إعداد:د.نصرية عزرودي.   التاريخ، كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية 

  : مقدمة 
لبحث        تعّد املخطوطات العلمية العربية لبنة من لبنات احلضارة اإلسالمية، اّتسمت بغناها الكّمي والكيفي، فقد تناول العرب 

لرغم من القيمة املعرفية اليت حيتلها إال أنه  خمتلف العلوم من طّب ونبات وهندسة وصيدلة وفلك وجغرافيا، وعلو  م األرض....، و
ا تشّكل عبئا وجهدا شاقّا على احملققني لغناها مبصطلحات   يعاين من أزمة إمهال وعدم اعرتاف بقيمته، ورمبا يرجع األمر بداية إىل كو

ا املدرسة االستشراقية.    علمية دقيقة، هذه الصعوبة جتاوز

أّن تعاملنا مع الرتاث العلمي جاء متأخرا بصورة كبرية عن اجلهود اليت بذهلا علماء        لرغم من اعرتافنا جبهود هذه الفئة إالّ  و
ال، لكن من حسن حظّنا أّن هناك خنبة عربية علمية متخّصصة أخذت على عاتقها مسؤولية إبراز مدى قوة تقّدم   الغرب يف هذا ا

 العربية وحتّوهلا من خالل دراسة ونشر وحتقيق نصوصهم العلمية املخطوطة.  املعرفة العلمية

  . اهلدف من حتقيق املخطوطات العلمية: 1

  ـ الكشف عن اإلضافة العلمية األصيلة إىل العلم الذي تبحثه هذه املخطوطة. 1

  ـ دراسة املنهج العلمي الذي اتّبعه مؤلف املخطوطة. 2

ا تشّكل حلقة من 3 ّ   1حلقات تطور العلم، وأّن مؤلفها ميتلك منهجا علميا جديرا بدراسته وتقدميه. ـ إثبات أ

  أصناف الّنصوص العلمية املخطوطة من حيث النشر والتحقيق: 

  ُتصّنف الّنصوص العلمية الرتاثية من حيث الّنشر والتحقيق إىل مخسة أصناف هي: 
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كتبات العامة واخلاصة، ومنها الذي فهرس وعرف موضعه، ومنها  ـ صنف الّنصوص املخطوطة اليت ال تزال مستقرة يف رفوف امل1
هول الذي مل يفهرس بعد، وهي الّسمة الغالبة على املخطوطات العلمية.    ا

لذكر هنا اجلهد الذي يبذله ا 2 لعامل فؤاد  ـ صنف الّنصوص املخطوطة اليت نشرت صور منها يف عدد حمدود من النسخ، وخنص 
ريخ العلوم العربية اإلسالمية بفرانكفورت بنشره سلسلة "عيون الرتاث"، واليت طبع منها كتاب: جامع    سيزكني ـ رمحه هللا ـ يف معهد 

لتصوير عن خمطوطة أمحد الثالث   ت يف علم امليقات"، طبع  بول، سنة  طن، مبكتبة طوب قابو سراي يف اس3343املبادئ والغا
  م.1984

اليت ظهرت يف الّنص3 القرن يف نشرات تقليدية  ـ صنف الّنصوص  املاضي امليالدي، والنصف األول من هذا  الثاين من القرن  ف 
البيطار سنة   م، وكتاب  1874هـ/1291بسيطة، منها ما طبعته مطبعة بوالق ككتاب "اجلامع ملفردات األدوية واألغذية" البن 

  م.1877هـ/1294"القانون يف الّطب" البن سينا سنة 

نشرها هواة أو متطفلون على العلم وعلى حتقيق الّنصوص، وقد بدأوا يف الظهور يف النصف الثاين من هذا  ـ صنف الّنصوص اليت ي4
  القرن، وهم يسيئون إىل العلم أكثر ممّا يفيدونه. 

ة  ـ صنف الّنصوص اليت صدرت يف نشرات حمّققة حتقيقا علميا دقيقا حبسب ما يقتضيه التحقيق العلمي من الّدقة والضبط يف قراء5
الّنص، واملقارنة بني خمطوطاته، وإيضاح مشكله، واالقرتاب به ما أمكن من األصل الذي وضعه املؤلف، ويرجع الفضل يف ظهور  
ت القرن املاضي ـ الرتاث العلمي العريب اإلسالمي عنايتهم به دراسة   هذا الّصنف من الّنصوص إىل املستشرقني الذي أولوا منذ بدا

ورو أو أمريكا ألنه موجه أساسا إىل مجهور املستعربني. وحتقيقا، ولكن تلك ال    نشرات اليت نشروها حمدودة جدا ونسخها متواجدة 

2  

لرغم من أنه يعّد على أصابع اليد، ويف هذه الورقة سوف نعاجل األسباب اليت   وهذا الّصنف األخري بدأ يف الظهور يف الوطن العريب 
خذ حظه من العناية والدراسة والنشر والتحقيق. جعلت من هذا النوع من الّنصوص امل   خطوط ال 

  فوائد حتقيق الرتاث العلمي املخطوط:  -ب

لنفس لدى الناشئة، والوقوف على طبيعة التطور العلمي  ـ  1 إثراء املدخل التارخيي يف تدريس العلوم، وتنمية احلس النقدي والثقة 
 . املختلفة ومنهجية البحث والتفكري يف العلوم 

واملستشرقني   ـ  2 والنقلة  املؤرخني  بعض  قبل  من  العلمية  والقرصنة  الفكري  الغش  حاالت  وكشف  العلم  ريخ    تصحيح 
 . يف حق تراثنا العريب واإلسالمي

ت 3 الفلك     -جيا اجليولو   -امليكانيكا    -البيئة   - الوراثة    -الصوتيات   - ـ التأصيل اجليد ملختلف فروع العلم املعاصر (البصر
 .(3 
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ت واالخرتاعات املتقدمة يف الرتاث اإلسالمي، ونسوق مثاًال على ذلك االكتشافات الفلكية البن   ـ4 الكشف عن املزيد من النظر
لنظام الشمسي،  1375هـ/777الشاطر الدمشقي(تـ   ا حول الشمس، أو ما يسمى اآلن  م) منها نظريته عن حركة الكواكب، ودورا

  4م). 1543 - 1473ها ونسبها لنفسه للفلكي البولندي كوبرينك (واليت أخذ

الزلزالية يف  5 اهلزات  املوارد املعدنية والبرتولية، وتعرف  العلمي يف ميادين تطبيقية عديدة، منها: الكشف عن  الرتاث  ـ اإلفادة من 
و  الزراعية  والعلوم  النبات  علوم  جمال  يف  واإلفادة  واإلسالمية،  العربية  واإلفادة  البلدان  واملراعي،  الرعي    علم 

يف جمال طّب األعشاب الذي ال يزال معتمًدا يف أكثر دول العامل، ودراسة األساس العلمي للتصميمات اهلندسية اليت قامت عليها  
شكاهلا املختلفة وزخارفها املتنوعة، واإلفادة يف جمال الرتبية والتعليم من كتب الرتاث الع لمي التقين لتدريب  تقنية العقود والقباب 

  5.الطالب على إعادة تركيب بعض األجهزة واآلالت البسيطة 

  شروط حمقق املخطوط العلمي:  .2

  ـ األمانة العلمية اليت تقتضي حترير الّنص وتصحيحه.  

التارخيي   لسياق  ا وسائر علومها، مع ضرورة اإلملام  العربية وأساليبها ومفردا للغة  املراد حتقيقه، واستيعاب  ـ اإلملام  للمخطوط 
  6االصطالحات اللغوية الفنية اخلاصة بعصر املخطوط مقابل االصطالحات احلديثة. 

  7ـ سعة االّطالع على كتب الرتاث ومصادره يف خمتلف جوانب العلم واملعرفة. 

  لعلمية الّدقيقة. ـ االستعانة بذوي اخلربة، خاصة وأّن غالبية املخطوطات هلا رصيد صعب من املصطلحات ا

ريخ علوم وتكنولوجيا متخّصص   ة، أذكر يف هذا املقام أّن الباحث املصري "عبد احلميد صربة" املختّص يف  لصرب واأل ـ التذرع 
ت والعلم اإلسالمي يف العصور الوسطى (تـ. ريخ البصر   عاما يف حتقيق كتاب"املناظر" البن اهليثم.  40م)، أمضى 2013يف 

  27سنة، وترمجه إىل اللغة اإليطالية(استعان بـ  16الدكتور حممود الشيخ كتاب " املنصوري يف الّطب" للرّازي، يف ظرف  وحّقق   
للغة الالتينية واإليطالية جلبها من صقلية).    8خمطوط منها نسخ 

ريخ الّطب حيّقق املخطوطات الطّ  ا، واملتخّصص  ـ ضرورة الّتخصص يف موضوع املخطوطة العلمية فاملتخصص يف  بية وما يلحق 
لّتحقيق   ا وهكذا، وميكن أن يقوم تعاون بّناء بني خمتّصني، أحدمها خمتّص  ضية وما حيلق  ضيات حيّقق املخطوطات الر بتاريخ الر

ملوضوع العلمي الذي يتناوله املخطوط نفسه.    بوصفه علما قائما بذاته، واآلخر خمتّص 

ريخ ا للغات األجنبية ألّن تراثنا املخطوط درسه املستشرقون أوال، وعنوا  ـ إّن الباحث يف  لعلوم يف وقتنا الرّاهن ال بّد له من الّتسلح 
لرتاث املخطوط يف العلوم والبحث فيه دون أن يكون   نية ال ميكننا اإلحاطة  به بدراسات مستفيضة، هذا من جهة ومن جهة 

إلي  الذي ينتمي  لعلم  البيزنطية واإليطالية والفارسية  جامعا للمعرفة  نية  الالتينية والعربية واليو ا منها  اليت ُكتب  للغة  الّنص، و ه 
وغريها من اللغات، فغالبية املصطلحات العلمية يف الرتاث العريب اإلسالمي قد نشأ معتمدا على مصادر أعجمية وخاصة املصادر  

نية، وهذا ما نعثر عليه يف خمطوطات الطّ    ب والنبات والّصيدلة. اليو
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  9  خصوصيات املخطوطات العلمية:

  أ ـ قّلة عدد النسخ املخطوطة: 

ت عديدة، األمر   من املعلوم أن عملية املقابلة بني نسخ املخطوطة من أهم املراحل الدقيقة يف عملية التحقيق، ألنه يضعنا أمام روا
واملتناسبة مع أسلوب املؤلف وغرضه من الّنص، ويف األخري نصل إىل إثبات نّص أقرب  الذي يساعد على اختيار الرواية األصّح،  

  ما يكون إىل نّص املؤلف. 

االت األخرى، ممّا يزيد من   هذا األمر يعوز يف املخطوط العلمي الذي يعاين من نقص النسخ املخطوطة عكس املخطوطات يف ا
  صعوبة حتقيق الّنص العلمي. 

  أخطاء الّنساخ: ب ـ كثرة 

ا، ولكن نؤكد على وقوع   ال داعي ألن نُعّدد أنواع أخطاء الّنساخ يف خمطوطات الرتاث املخطوط عموما والعلمي خصوصا وأسبا
بعض الّنساخ يف أخطاء كثرية ومتنوعة يف املخطوط العلمي، وذلك بسبب صعوبة فهم الّنص العلمي، واستعماله ملصطلحات علمية  

للغة العربية الشائعة. خاصة ودقيقة وغ   ري دارجة يف احلياة اليومية أو 

  ج ـ األشكال اهلندسية والرسومات: 

هندسية   والنباتية والطبية وغريها رسوما توضيحية وأشكاال  وامليكانيكية واجلغرافية  والفلكية  ضية  الر العلمية  املخطوطات  تتضمن 
سريها أو رصد النتائج ضمن جداول منظمة ميكن استعماهلا بسهولة  وجداول، الغاية منها توضيح مضمون الّنصوص وشرحها وتف

  ويسر. 

  واحملقق يف تعامله مع هذه األشكال يكون أمام حاالت هي: 

وهي األكثر شيوعا ينقل الّناسخ الّرسوم واألشكال واجلداول بدون الّدقة العلمية املطلوبة، فيغّري من غري قصد    ـ احلالة األوىل:1
أّما    التناسب يف أطوال  املستعملة يف تلك األشكال والرسوم،  تغيريا يف احلروف  الّتوضيحية، ونالحظ  األشكال اهلندسية والّرسوم 

  اجلداول فحدث وال حرج عن تغيري يف األرقام واحلروف. 

الثانية:2 احلالة  فارغا    ـ  مناسبا  مكا  ويرتك  اجلداول،  وإعداد  واألشكال  الرسوم  رسم  الّناسخ    يُهمل 
  طة يف بعض األحيان. يف املخطو 

ينقل الّناسخ الّرسوم واألشكال واجلداول بدقّة علمية، ولكن إذا كان الّناسخ ينقل من خمطوطة صحيحة فإّن رسومه    ـ احلالة الثالثة:3
  وأشكاله وجداوله تكون صحيحة، وإذا كان الّناسخ ينقل من خمطوطة سقيمة فإّن رسومه وأشكاله وجداوله ستكون سقيمة أيضا. 

   كيفية التعاطي مع هذه احلاالت انقسم احملّققون إىل فريقني: ويف
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يقرتح إعادة رسم الّرسوم واألشكال، وحساب اجلداول بشكل يتناسب مع الّشرح العلمي الوارد يف املخطوطة،    ـ الفريق األول: 1
وليست من وضع املؤلف إالّ إذا كانت    حبّجة أّن تلك الّرسوم واألشكال اهلندسية واجلداول من نسخ الّنساخ ـ يف معظم األحيان ـ

  لدينا نسخة املؤلف. 

ا وثيقة وطابع خاص بكّل خمطوطة، ولكن يف هذه احلالة حتتاج إىل صفحات    ـ الفريق الثاين: 2 ّ يقرتح احملافظة عليها كما هي أل
  إليراد الّرسوم واألشكال اهلندسية واجلداول اخلاصة بكل نسخة من نسخ املخطوطة احملّققة. 

حملقق أمحد يوسف احلسن عند نشره مناذج  ويف هذا الّصدد نضرب مثاال ملن أحسن توظيف صور ورسومات املخطوطات، ا       
العّز بن إمساعيل اجلزري(تـ النافع يف صناعة احليل" أليب  العلم والعمل  أعاد رسم  1206هـ/607من حتقيقه كتاب"اجلامع بني  م) 

ألصول اخلطّية اليت أوردت صور تلك اآلالت ، كما فعل احملقق حممد  اآلالت املائية والّتقنية الواردة فيها رمسا هندسيا دقيقا ملتزما 
بني   اإلسفزاري(تويف  إمساعيل  املظفر   حامت  واحليل" أليب  األثقال  علمي  يف  اإلسفزاري  املظفر  "منت  حّقق  عندما    506أبطوي 

لوسائل التقنية املعاصرة بتقنية ثالثية األبعاد تسمح بفهم أفضل لآلالت.  300هـ)، أعاد رسم أكثر من 515و   10آلة 

  ملصطلحات العلمية يف املصادر واملراجع العلمية: ـ صعوبة حتديد ا

يت عملية حتديد املفهوم العلمي يف املرحلة التالية ملرحلة املقابل ة  يعّد حتديد املفهوم الّدقيق للمصطلحات العلمية مفتاح أي علم، و
  . بني الّنسخ يف عملية الّتحقق من الشكل الكتايب للمصطلح ومفهومه العلمي واللغوي الّدقيق 

كما وجب التنبيه أّن االصطالح الفين للمخطوطات العلمية العربية اليت تعود للعصور الوسطى ختتلف متاما عن املصطلح الفّين للغة  
  العربية العلمية احلديثة، لذا على احملقق مراعاة هذه النقطة وإيالئها أمهية قصوى. 

دف حتقيق األغراض التالية: لذلك ينبغي على كّل حمّقق أن يضع معجم للمصطلحات العلمية    الواردة يف خمطوطته، وذلك 

  ـ الفهم الّصحيح والّدقيق لنّص املخطوطة احملّققة. 1

  ـ املساعدة يف حتقيق خمطوطات أخرى يف العلم نفسه. 2

حالهلا حمّل بعض3 املصطلحات غري   ـ االستفادة ـ قدر اإلمكان ـ من بعض املصطلحات العلمية الواردة يف الرتاث العلمي العريب، 
  الّدقيقة املستعملة حاليا. 

  ـ تعويض الّنقص احلاصل يف بعض املعاجم واملوسوعات العربية. 4

  ـ خصوصية االختصارات والرموز والتسميات العلمية: 4

حساب   منها  واألرقام،  الكلمات  لبعض  رموزا  وكذلك  املوضوعات،  ببعض  خاصة  وتسميات  اختصارات  املخطوطات  يف  جند 
  ضرب من احلساب، استعمله املؤلفون العرب يعتمد على احلروف عوض األرقام، وكل حرف حييل على قيمة عددية).   اجلّمل(هو

نية، من ذلك   وكما نعلم فاملصطلح العلمي يف الرتاث العريب اإلسالمي قد نشأ معتمدا على مصادر أعجمية وخاصة املصادر اليو
العرب حبثوا عن املقابالت العربية هلا إّما يف الفصيح وإّما يف املوّلد، وإّما يف العاّمي،  كتب الطّب والصيدلة، فبالرغم من أن العلماء  

  ولكن يف أحيان كثرية يعجزون عن العثور عن مقابالت عربية هلا، فيتعمدون ذكرها مبصطلحها األعجمي. 
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لنسبة للتسميات أضرب مثاال عن لفظة وردت يف كتاب "دالئل القبلة" وهي "الكحل" من خالل البحث فيما كتبه اإلسبان    و
ا نوع من أنواع الّساعات الّشمسية خمروطية الشكل، وأول من أشار إليها هو   دة يف علم الفلك، عثرت على معناها  م هلم الر أل

  11م). 12هـ/6الفقيه أبو علي املتيجي (

ك  ـ صادف احملّقق حممود الشيخ أثناء حتقيقه" املنصوري يف الّطب"   للغة الفارسية منها: اسفز للرّازي العديد من املصطلحات العلمية 
: هو اللون األبيض، وهو ما نسميه يف املغرب الشربة البيضاء.  ك(كلمات فارسية) + ثفا   12ـ زر

ا خنفساء الضيب، وليتأكد من أوصافها سافر إىل مص  بيل (كلمة فارسية) بعد حبث طويل توصل أ ر وتركيا وعدد  ــ صادفه لفظ أ
  13من دول البحر األبيض املتوسط ليتعرف على خصائص هذه احلشرة لُيطابق بينها وبني ما جاء يف نّص الرازي. 

إمجاال ميكن القول أّن صعوبة املصطلح من أهم االشكاالت اليت يصادفها حمقق املخطوط العلمي، فمن املعلوم أن نصوصنا العلمية  
لعربية،   ا وفهما لغري املتكونني تكوين علمي، ال سيما وأن التكوين العلمي ألصحاب الشهادات العلمية  الرتاثية حمّررة  ويصعب قراء

لعربية فإنه مل يؤيت يف الغالب امل عرفة  يتّم غالبا جبامعات أجنبية أو وطنية تعتمد تدريس املادة العلمية بغري العربية، ومن أويت العلم 
ت حمقق املخطوط العلمي. لعلم، وعليه فإن اخلربة    ملصطلح من أولو

  ـ خصوصية املصادر واملراجع املعتمدة: 5

تعاجله،   الذي  العلم  بذلك  خاصة  ومراجع  مصادر  إىل  علمية  ملخطوطة  والتارخيية  العلمية  الدراسة  إلعداد    حنتاج 
لنسبة لبعض أنواع التوثيق  العامة كاألعالم ميكن العودة أحيا لكتب    ويف دراسة املصطلحات نعود إىل مصادر ومراجع معينة، حىت 

لرتاث العلمي منها على سبيل املثال ال احلصر: عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أصيبعة ومفتاح السعادة لطاش كربي   خاصة 
  زادة.... 

  رصد املخطوط العلمي اجلزائري: 

ته إن كان خمطوط   اسم املؤلف   اسم املخطوط  ته إن    بيا   كان حمققا بيا
  
  

  البارع يف أحكام النجوم 
  
  

  
  

الرجال   أيب  ابن 
  م) 1034هـ/426التيهريت(تـ.

  
  

منها: خمطوط    عديدة نسخ خمطوطة 
ضيات   املكتب اهلندي بلندن، رقم: ر

)، ومبكتبة املتحف  637(735
،  10243العراقي ببغداد، رقك: 

ط، رقم:   لر خلزانة احلسنية  و
ل حتت  4851 ، ومبكتبة األسكور

)، وضمن جمموع رقم:  3(904رقم: 
ولندا،  916، 911 ، وخبزانة برلني 
، وبزاوية اهلامل  517، 286رقم: 

جمموع حتت رقم    ضمن C D.5 . 
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يف      أرجوزة يف دليل الرعد  عزرودي  نصرية  حققتها 

كتاب بعنوان: العلوم العقلية يف  
م،   املنظومات اجلزائري، دار األ

2019  
سنة    دالئل القبلة  بعد  املتيجي(تـ.  علي  أبو 

  م)1136هـ/530
دار     نصرية،  عزرودي  حتقيق 

  ، سور والتوزيع،  للنشر  حوران 
2020  

اجللنار يف   طّل األسحار على 
حيدث   ما  ومجيع  والنار  اهلواء 
من  واألرض  السماء    بني 

ر     اآل

  
  
  

التيفاشي   يوسف  بن  أمحد 
  م) 1253هـ/651القفصي(تـ.

بريوت،    طبع   الثقافية،  ملكتبة 
  لبنان 

جواهر   يف  األفكار  أزهار 
  األحجار 

وحممود     حسن  يوسف  حممد 
اهليئة   خفاجي،  املصرية  بسيوين 

  1977العامة للكتاب، 
أبو إسحاق إبراهيم بن أيب بكر    أرجوزة يف علم اجلرب واملقابلة 

األنصاري  
م1212هـ/966التلمساين(تـ.

 (  

يف     ن  قر اخلليل  عبد  حققها 
بعنوان  العقلية    أطروحته  "العلوم 

نية،    2016يف تلمسان الز

    نبذة يف العمل الستيين 
  

القسنطيين (تـ.  ابن عزوز احلاج 
  م)1354هـ/755

خلزانة الصبيحية بسال، حتت   خمطوط 
  . 159/3رقم 

  

ط، حتت    الزيج املوافق واملناخ املطابق  لر العاّمة  خلزانة  خمطوط 
  . 2461رقم د/

  

يف   الفصول  من  الثانية  املقالة 
  مجع األصول 

رقم  حتت  احلسنية  خلزانة  خمطوط 
  (جمموع). 8691

  

املنتهي  بصرة  ت وتذكرة  املبتدي 
واحلساب   األوقات  معرفة  يف 

  من غري آلة وال كتاب 

علي   ابن  حممد  بن  علي 
سنة   حّيا  املقري(كان 

  م)1385هـ/786

خلزانة الصبيحية بسال، حتت   خمطوط 
، ونسخة أخرى  137/5رقم: 

ط حتت رقم:   لر ملكتبة الوطنية 
  ح. 31جمموع. 3د/2245

  

  

    الّرجال شرح رجز ابن أيب 
  
  

حتقيق مارك أوليبرياس من جامعة    
الفيلولوجيا،   قسم  برشلونة، 

  م2012
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تعديل   يف  املطالب  تسهيل 
  الكواكب 

  
  
  
  
  

ابن القنفذ  
1407هـ/810القسنطيين(تـ.

  ) م

 

  
الرمحن محادو   مجع وإعداد عبد 
قسنطينة   إصدارات  الكتيب، 
عاصمة الثقافة العربية، دار عامل  

للنشر   طبعة  املعرفة  والتوزيع، 
  م 2015خاصة، 

خلزانة الّصبيحية بسال، حتت    أمساء الربوج  خمطوط 
  (جمموع) 38/5رقم 

  

الكواكب   تقومي  يف  أرجوزة 
  السيارة

يف     عزرودي  نصرية  حققتها 
كتاب بعنوان: العلوم العقلية يف  
م،   املنظومات اجلزائري، دار األ

2019  
يف      سراج الثقات يف علم األوقات  عزرودي  نصرية  حققتها 

كتاب بعنوان: العلوم العقلية يف  
م،   املنظومات اجلزائري، دار األ

2019  
ط     لر ملكتبة الوطنية  نسخ كثرية 

،  1678د، 423حتت رقم: 
د،  1678، 2429، 2313

خلزانة احلسنية حتت رقم    8563و

  

مبادئ السالكني يف شرح رجز  
  ابن اليامسني 

  
  

حتقيق أبو بكر ضيف اجلزائري،  
لة، اجلزائر،     2010منشورات 

محادو      أرجوزة يف األغذية واألشربة  الرمحن  عبد  وإعداد  مع 
قسنطينة   إصدارات  الكتيب، 
عاصمة الثقافة العربية، دار عامل  
طبعة   والتوزيع،  للنشر  املعرفة 

  م 2015خاصة، 
حّط الّنقاب عن وجوه أعمال  

  احلساب
ط  نسخ   لر ملكتبة الوطنية  كثرية 

،  1678د، 423حتت رقم: 
د،  1678، 2429، 2313

خلزانة احلسنية حتت رقم    8563و

  

يف   اليامسني  ابن  أرجوزة  شرح 
  اجلرب واملقابلة 

  
أبو عثمان سعيد بن حممد  

  م)1408هـ/811العقباين(تـ.

نسخة خمطوطة ضمن جمموعة مبكتبة  
  العثمانية بطولقة زاوية علي بن عمر 

  

  نسخة وحيدة مبتورة مبكتبة    شرح تلخيص أعمال احلساب 
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ل مبدريد حتت رقم    935األسكور
واهليئة   امليقات  يف  أرجوزة 

  والتنجيم 
أبو احلسن علي ابن أيب علي  

  م) 14هـ8(القرن القسنطيين 
يف     عزرودي  نصرية  حققتها 

كتاب بعنوان: العلوم العقلية يف  
م،   املنظومات اجلزائري، دار األ

2019  

واألمل يف   األماين  أرجوزة كنز 
  نظم ما للخوجني يف اجلمل 

  
  
  

ابن مرزوق  
  م) 1438هـ/842احلفيد(تـ.

يف     عزرودي  نصرية  حققتها 
كتاب بعنوان: العلوم العقلية يف  
م،   املنظومات اجلزائري، دار األ

2019  

ملكتبة الوطنية بتونس حتت  نسخة   اية األمل يف شرح اجلمل 
ُنسخت سنة   517رقم 

، ونسخة  1401هـ/804
ل حتت رقم  ، وقد  640ألسكور

قوبلت على نسخة املؤلف نفسه سنة  
م، يوجد منها السفر  1409هـ/812

الثاين فقط، ونسخة أخرى  
ل حتت رقم  وهي    614ألسكور

م،  1455هـ/859مؤرخة بسنة 
ونسخة أخرى للجزء الثاين  

ل حتت رقم ألس وهي    654كور
مبتورة من بدايتها وغري مؤرخة،  

ط   لر ملكتبة العامة  ونسخة أخرى 
، ونسخة  437غري مؤرخة حتت رقم 

خلزانة احلمزاوية يف املغرب   أخرى 
  . 239حتت رقم 

  

ملكتبة الوطنية اجلزائرية    املقنع الشايف يف علم األوقات  خمطوط 
  . 2165حلاّمة، حتت رقم 
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إبراهيم بن أمحد الثغري    رسالة يف األدوية 
  م) 15هـ/9التلمساين(ق 

سعدي    شخوم  يف    نشره  حتقيق 
،  67جملة جامعة أم القرى العدد  

  ) 2016هـ(1437
القومية      مقدمة يف عمل اهلالل  ئق  والو الكتب  بدار  خمطوط 

سم ميقات حتت رقم    م214مبصر، 
  

  

الطّالب إىل  كفاية احملتاج من  
الفلكية   املسائل  معرفة 

  حلساب 

جبامعة   املخطوطات  مبعهد  ميكروفيلم 
رقم   حتت  العربية،  ،  173الدول 

  ، بسور األسد  مبكتبة  نية  ونسخة 
  (جمموع). 3113حتت رقم 

  

أشكال الوسائط يف املنحرفات  
  والبسائط 

احلسن بن خليل ابن علي  
الكراديسي  

 م) 1462هـ/883(تـ.الطبين

الوطنية    خمطوط  ملكتبة  ضمن جمموع 
    985الفرنسية حتت رقم 

  

مبعهد   الّسر املصون يف الّدر املكنون  جمموع  ضمن  خمطوط 
العربية   الدول  جامعة  املخطوطات 

  . 325سم فلك، حتت رقم: 

  

األفكار     نتائج 
  يف شرح روضة األزهار 

  
  
  
  
  
  

أبو عبد هللا احلباك  
م1464هـ/868التلمساين(تـ.

 (  

قسم     السعيدي،  رشيد  حتقيق 
برشلونة،   جامعة  الفيلولوجيا، 

  م. 2015اسبانيا، 
احل     ساب حتفة 
  يف عدد الّسنني واحلساب 

يف     عزرودي  نصرية  حققتها 
كتاب بعنوان: العلوم العقلية يف  
م،   املنظومات اجلزائري، دار األ

2019  
الطّالب     بغية 

  . األسطرالبيف علم 

  

يف     عزرودي  نصرية  حققتها 
كتاب بعنوان: العلوم العقلية يف  
م،   املنظومات اجلزائري، دار األ

2019  
خلزانة الصبيحية بسال، حتت    رسالة يف التعديل  خمطوط 

  230رقم 
  

بربع   العمل  يف  املطلوب  نيل 
  اجليوب 

ط، حتت   لر خلزانة احلسنية  خمطوط 
  5260رقم 

  

ار   خالل روضة  من  تفجري األ
  األزهار

ط حتت   لر ملكتبة الوطنية  خمطوط 
  د488رقم 
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ونزهة   األلباب  ذوي  عمدة 
احلساب يف شرح بغية الطالب  

  " يف علم األسطرالب

  
  

حممد بن يوسف  
م 1490هـ/895السنوسي(تـ.

 (  

ملكتبة الوطنية ضمن جمموع   خمطوط 
  316رقم 

 
  

كلمات خري  تفسري ما تضّمنته  
أسرار   غامض  من  الربية 

  الصناعة الطّبية 

ط حتت   لر خلزانة احلسنية  خمطوط 
  8870رقم 

 

حممد بن أمحد بن عبد امللك    الوايف يف التدبري الّشايف 
املصمودي التلمساين(كان  

  م) 1491هـ/897حيا سنة 

ط حتت   لر ملكتبة الوطنية  نسخة 
ملكتبة  د، ونسخة أخرى  126رقم 

د، ونسخ  2023نفسها حتت رقم 
خلزانة احلسنية حتت رقم:    59أخرى 

ـ   1393ـ  1025ـ  306ـ  198ـ 
  11656ـ  10836

 

منح الوهاب يف رّد الفكر إىل  
  الّصواب 

  
  
  
  
  

حممد بن عبد الكرمي  
  م) 1503هـ/909املغيلي(تـ.

يف     عزرودي  نصرية  حققتها 
كتاب بعنوان: العلوم العقلية يف  
م،   املنظومات اجلزائري، دار األ

2019  
إىل   الفكر  رّد  يف  اللباب  لّب 

  الّصواب 
ضيف     بلقاسم  بكر  أبو  حتقيق 

ط حزم،  1اجلزائري،  ابن  دار   ،
  2006بريوت، 

شرح منح الوهاب يف رّد الفكر  
  إىل الّصواب 

ـ   4260نسخة خمطوطة حتت رقم: 
ملكتبة   897/3ف  ضمن جمموع 

ض، اململكة  جامعة امللك  سعود، الر
  العربية السعودية 

  

  

  عليق: وتحتليل 

ضيات ومنطق وصيدلة و    جيولوجيا. كيمياء و ـ ألف علمائنا يف شىت املواضيع العلمية من: طب وفلك ور

  ا يف املكتبات خاصة منها الدولية. ـ أغلب تراثنا العلمي الزال خمطوطا ومتاح

جلزائر خالل العصر الوسيط،ـ تنامي ظاهرة الشروح   أغلب املؤلفات ال متكننا من فهم  ف   واملختصرات واليت أثرت على املناخ العلمي 
مساق املناهج العلمية اليت كانت تسيطر على املناخ العلمي آنذاك، كما أن هذه املؤلفات على قّلتها ال ميكنها أن ترسم لنا تصورا  

  عن احلراك العلمي آنذاك. 
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  هذه املؤلفات مظان معتمدة عند الطلبة ومتداولة يف الوسط العلمي املغاريب. ـ كانت 

دروا جبهودهم الفردية حتقيق بعض املخطوطات لكن املشوار الزال طويال وشاقا ويتطلب   ـ ظهرت صحوة مؤخرا لباحثني جزائريني 
  العلمي حبكم تكوينهم العلمي احلديث. االستعانة بذوي التخصص الذين الزالوا بعيدين عن االلتفات للمخطوط 

  

  

  

  ) م1438ه/842خمطوطات العلوم العقلية للفقيه ابن مرزوق العجيسي التلمساين احلفيد (ت. أمثلة عن 

م) من العلماء التلمسانيني 1438ه/842(ت.  14يعّد العامل املتفّنن املوسوعي ابن مرزوق العجيسي التلمساين احلفيد
ملوسوعية يف العلم وكثرة التآليف وتعّدد  برعوا يف التأليف يف كل فّن وعلمالذين     15ليفه.   متّيز 

  علم الفرائض: 

عتبار احتياجه يف   التطبيق كان هذا العلم مرتبطا يف البداية ضمن أبواب الفقه، يندرج يف أحكام املعامالت، إّال أنّه 
خذ شيئا فشيئا صورة علم مستقل بنفسه خمتلفا عن  إىل بعض تقنيات احلساب واجلرب، فإنّه بعد عصر التدوين بدأ 

األخرى، الفقه  نّه أبواب  ابن خلدون  ِت،  عّرفه  الوِرا الفروض يف  لذوي  الّسهام  "صناعة حسابية يف تصحيح 
وكسوره وجذوره ومعلومه وجمهوله، ويرتّتب على ترتيب ...فيدخلها من صناعة احلساب جزء كبري من صحيحه  

  16 أبواب الفرائض الفقهية ومسائلها."

   رسالة يف الفرائض:

أكتوبر   30هـ املوافق لــ    1213مجادى األوىل    20، تقع يف سّت ورقات، مت نسخها يف  17ألف رسالة يف الفرائض
  م، عاجل فيها األبواب التالية:1798

  البنات فقطب مرياث البنني و 

  ب مرياث البنات مع العاصب 

  ب مرياث الزوج والعصبة 

  ب مرياث األبوين 

  ب مرياث الزوج مع البنني والبنات
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  ب مرياث الزوجة مع البنني والبنات

  ب مرياث الزوج مع البنات 

  ب مرياث األبوين مع البنني

  ب مرياث األبوين وواحد الزوجني 

  األبوين وواحد الزوجني مع البناتب مرياث  

  ب مرياث األبوين مع احدى الزوجني 

  ب مرياث ابن االبن وبنت االبن

  ب مرياث بنات االبن مع بنات الصلب 

  ب مرياث بنات البنني

  ب تفسري احلجبة 

  بلب مرياث اإلخوة واألخوات

  ب مرياث األخوات الشقائق مع األخوات

  ب مرياث األخوات لألم 

  ب مرياث األخوات 

  ب مرياث األخوات مع البنات

  ب مرياث األبوين وأحد الزوجني مع البنات

  ب مرياث األبوين مع احدى الزوجني 

  ب مرياث ابن االبن وبنت االبن

  ب مرياث بنات االبن مع بنات الصلب 

  ب مرياث بنات البنني
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  ب فراض املوىل 

  ب مرياث الفريضة املشرتكة 

  مرياث اجلد مع اإلخوة   ب

  ب مرياث األخوة مع األخوات

  ب مرياث األخوة الشقائق واألخوة لألب مع اجلد

  ب مرياث األخوة واألخوات 

  ب مرياث الشقائق واألخوات لألب 

ظرها جاء يف حرد املنت: "كملت هذه الفرائض حبمد هللا وحسن عونه فتح هللا علينا وعلى مؤلفا وكاتبها   وقارئها و
ه  إللتماس وصلى هللا علينا وموال حممد خامت النبيني وإمام املرسلني واحلمد  رّب العاملني انتهى ما قصد ا  ومقر
وصلى هللا على سيد حممد وآله وصحبه وسلم، وكان الفراغ منه يف مجادى األوىل مضت من عشرين يوما عام ثالثة 

 ومائتني وألف." 

 

 

 

 

 

 

  يف الفرائض:  الورقة األوىل واألخرية من خمطوط
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  علم األنواء:

  : ""املقنع الّشايف يف علم الّتوقيت•أرجوزة  

، ويدخل يف فرعه علم الّتوقيت فهو جزء منه، ألّن كتب األنواء هدفها علم اهليئة  يدخل هذا العلم ضمن مباحث
  وميّسرة لغالب الّناس. تبسيط وتقريب مباحث التوقيت عرب طرق سهلة 

ملقنع الّسامي 18أرجوزة ّمت تصنيفها يف علم امليقات كتب ابن مرزوق يف هذا العلم   ، أو "املقنع الشايف 19، مسيت 
ا يف علم األنواء أو علم الّتقاومي الفالحية، جاءت يف  20يف علم التوقيت"   21ورقة وجها وظهرا.   38، يندرج مضمو

نية وما يصاحبها من األنواءيتحدث عن األشهر   لسر ، هذا األخري يعتين مبعرفة األوقات 22العربية وما يقابلها 
  الفالحية واملنازل القمرية لكّل شهر، بدء من يناير إىل دجنرب.

لنسبة للّنجوم اليت تنسب إليها األنواء هي منازل القمر( ) الثمانية والعشرون، فقد عرف Lunar Mansionsو
ا ختتلف عن الدورة االقرتانية اليت يبلغ طوهلا تسعة   27دورة النجومية للقمر يزيد طوهلا عن العرب ال يوما، وعرفوا أ

وعشرين يوما ونصف اليوم، ووجدوا أّن القمر يف الّسماء يف دورته النجومية يعود إىل الّنجم الذي ابتدأ منه عندما 
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 مثانية وعشرين يوما حىت يعود إىل موضعه، وهو طوال الّشهر يكمل الدورة، وعليه فهو يسري بني النجوم يف حوايل 
ملنازل القمرية.    23القمري كل ليلة يف موضع معني، هذه املواضع أو املواقع حدودها بنجوم معينة معروفة ّمسوها 

  خصوصية األرجوزة: 

ليفه ألرجوزته، لعربية والسر  بعد هذا التقدمي حول أسباب  نية وحرف أُّسه، مث عرض األنواء ذكر أمساء كّل شهر 
املنزلة احملّددة للسحور  بتعيني  الليل، ويتبعها  لتحديد ساعات  املنازل  تناسبه، والطالع واملتوسط والغارب من  اليت 
م الّشهر  ّ األول والثاين وقت الفجر، واملنزلة اليت يستهّل فيها الشهر العريب، ينتقل بعدها إىل سرد ما حيدث يف أ

اره وساعات ليله وطول الّظل يف منتصف الّنهار لليوم األول واخلامس عشر، بتحديد و  تعيني، فيذكر عدد ساعات 
ووقت مغيب الّشفق وطلوع الفجر يف اليوم األول واألخري، ّمث يستعرض الفصل الذي ينتمي له الّشهر ومزاجه وطبعه 

لقول   م الشهر من غري حتديد وال وما يوافقه من مأكل ومشرب وحركة ومسكن، وأخريا خيتمه  ّ على ما حيدث يف أ
ت   لزراعة والغراسة واحلصاد ومجع البذور وتربية احليوا تعيني، ويتناول فيه معطيات عاّمة من غري ترتيب معني تتعلق 
لطب والصحة من إعداد األدوية من أشربة ومراهم  من خيل وإبل وغنم ودود وطيور وحنل وغريهم، وما يتعّلق 

لبحر بتحديد فرتات املالحة وأنواع الّسمك اليت خترج يف كّل شهر. وخال   ئط وفصد وحجامة، وما يتعّلق 

لّتوقعات يف شهر  هذا إمجاال وإن فّصلنا نراه قد يناير،   شرع يف بيان حركية الشهور من شهور السنة الفالحية، وبدأ 
نية كانون اآلخر، يكون فيه ثالثة من األنواء،   لسر أوهلا نوء الذراع(نوء األمطار)، وهو نوء مبارك حممود، وهو 

خلري، ومدته مخس ليال، مث يليه نوء النثرة، وهو نوء مبارك أيضا، مدتّه سبع من الّليايل، يليه نوء الطرفة،  مشهود له 
للوز وامللوخ، ومّدته سبع ليال، يكثر فيه اخلصب، حيصل يف هذا الشهر عموما غراسة وتد الزيتون والّرمان، وغرس ا

نية شباط، وفيه من األنواء نوء اجلبهة ونوء الزبرة، ويفّصل فيما حيدث  لسر وبعدها عرج احلديث عن شهر فرباير و
مه من فقس بيض دودة احلرير اللني، وتفريخ النحل، وكثرة اخلطاف والبالرج والنمل. ّ   يف أ

فيه تركيب وتطعيم الزيتون، وقصب السكر فيه يغرس،   يليه شهر مارس حيصل فيه نوء الصرفة ونوء العواء، يكون
نية نيسان فيه من األنواء نوء السماك األعزل،  لسر ويوجد فيه دود احلرير، وتغرس فيه القطاين، يليه شهر أبريل 

  فيه يتم تقطري الورد وشرابه، ويصنع من البنسفج شراب.

ر حيدث فيه نوء الز ونوء العقرب، يكون فيه التفاح والكمثرا والربقوق واجلوز، وشراب  نية أ لسر يليه شهر مايه و
نية حزيران، حيدث فيه نوء الشولة واهلقعة، حيصل فيه التني واألعناب،  لسر التفاح واخلشخاش، يليه شهر يونية وهو 

نية متوز، ويعقد اجلوز ويطبخ، ويكون فيه شراب   لسر التوت وعني البقر، ويظهر فيه فراخ احلجل، يليه شهر يونية و
حيدث فيه من األنواء نوء البلدة وذراع األسد، حيدث فيه حصاد الزرع، وينضج العنب يف الكروم، والفستق والكمثرا، 

تُعمل فيه عصارة  أيليه شهر   األنواء سعد بلع والطرف،  فيه من  نية ماي،  لسر مان والعناب واخلوخ، الر شت و
نية أيلول، فيه من األنواء نوء الفرع األول،  لسر ويطيب البلوط والزعرور، وتكثر السردين والعقاقر، يليه شهر شتنرب و
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بني األسود واألشهب،  والصرفة والزبرى، يطيب اخلوخ والعناب والرمان والسفرجل وقصب السكر واملوز، أنواع من الز
نة تشرين األول، به من ويكون فيه القس لسر طل واجلوز والصنوبر واحلنظل والبلح واخلطاف، يليه شهر أكتوبر و

األنواء نوء الّرشا والّسماك األعزل، ُجيمع فيه الزيتون، ويستخرج شراب السفرجل لُيعاجل به، ويُغرس فيه التني واللوز 
  واالجاص. 

نية تشرين اآلخر، فيه من لسر األنواء نوء الثر ورأس العقرب، جيمع فيه القصطل، ويكثر الّلفت   يليه شهر نونرب و
نية كانون األول، فيه من األنواء   لسر واجلزر والكراث والفجل والفول والرتنج الطّيب الّسمني، خيتمه بشهر دجنرب و

  اهلقعة، يُزرع فيه الكراث والثوم وأبيض اخلشخاش. 

ت ابن مرزوق الّتلمساين جبديد يف ويتضح يل بعد قراءة هذا العلم، فهو يعيد ما كتبه الّسابقون يف علم األنواء،    مل 
القرطيب  األموي  احلسن  علي  أبو  يف 1206هـ/602(تــ.    كتاب  الّشايف  واملقنع  الكايف  املسمى"املستوعب  م) 

ى ليسُهَل اجلديد الذي قّدمه هو تلخيصه يف شكل مسّجع مقفّ هو نسخة منه يف كّل مباحثه، رمبا    24األوقات" 
تلقني هذا العلم وحفظه، تناول احلديث فيه عن الشهور وما حيدث فيها من أنواء، وهذا إن دّل على شيء فإّمنا 
لدالالت املناخية والظواهر الفلكية، والتقّلبات اجلّوية من حّر وبرد ومطر، وما يتجّدد  يدّل على مبلغ عناية األوّلني 

نشر الثقافة واخلربة الفالحية بني املتعّيشني منها واملختّصني غي بسه، ممّا أسهم يف األرض من طلوع نبت وبلوغه وي
  من غراسة وتشجري وتقليب وزبر وتركيب وحصاد وتطييب وختزين.

ومن املالحظ أّن غالبية الكتب املبّكرة يف هذا العلم قّدمها لغويون، تناولوا هذا العلم من وجهة نظر أدبية ولغوية، 
أساسا  اختالفات   اعتمدت  مع  األنواء  نظام  ستفاضة  تشرح  أشعار  وعلى  األسجاع    على 

ا،  وغيا املنازل  تلك  تضّمها  اليت  الكواكب  من  جمموعة  طلوع كل  وتواريخ  املنازل،  قائمة  وعلى  التفاصيل،    يف 
  25يف عمومها جاءت على شكل مباحث حقيقية يف علم الّتنجيم الّشعيب. 

فضل أوقات الفالحة (احلراثة والبذر واحلصاد)، وحتديد مواسم األمطار، ومن    أفاد هذا العلم الزرّاع يف تعريفهم 
م نسبوا لبعض األنواء أثرا يف ختصيب املوسم الفالحي، فقد اعتقدوا أّن نوء الذراع الذي يكون يف  مظاهر ذلك أ

ألمطار، الرابع من يناير، هو احملدد خلصوبة السنة ووفر  ة الغطاء النبايت، ألنه يف نظرهم من األنواء احملمودة املقرتنة 
فإن أخلف أثّر يف العام ونقص من خصبه، وإذا نزل املطر يف نوء اجلبهة والذراع والثر والّسماك كان خري العام 

 26وخصبه. 

  الورقة األوىل واألخرية من أرجوزة املقنع الّشايف: 
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  املنطق: يف علم  

  أرجوزة "كنز األماين واألمل يف نظم ما للخوجني يف اجلّمل": ـ  1

من العلوم الّصعبة املنال، وليس يف متناول أي عامل، إّال أّن العامل ابن مرزوق استوعبه وأثبت جدارته   27يعّد املنطق
  بباعه العلمي الواسع فيه. 

نظمها وهو مل يتجاوز عامه   "، يف اجلَُمل  29كنز األماين واألمل يف نظم ما للخوجني مسّاها "  28أرجوزة   نظم فيه  
  السادس، ويف ذلك يقول: 

حيتملُ وإن   تقصري    ترى 
    

يُقبل ُعذٌر  السَت  قدر    والبن 
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عّلق الصبان يف حاشيته على شرح امللوي على سّلم األخضري على ِسنِّ ابن مرزوق احلفيد أثناء نظمه لألرجوزة:"      
وال أدري كيف أمكن له ذلك وهو يف هذا الّسن من العمر؟، اللهم إّال إذا كان ذلك من قبل معجزة عيسى عليه 

  30. ]"46ران  آل عمَوُيَكلُِّم النَّاَس ِيف اْلَمْهِد)[السالم: (

للخوجني            اجلمل  منت  على  واملنظومات  واألرجوزات  والتالخيص  الشروحات  مشهورا 31توالت  وأصبح   ،
، و"على كتبه معتمد املشارقة هلذا العهد، وله يف هذه الصناعة كتاب كشف األسرار وهو 32ومنتشرا مشرقا ومغر 

ليم، مث خمتصر اجلمل يف قدر أربعة أوراق أخذ مبجامع الفّن طويل، واختصر فيها خمتصر املوجز، وهو حسن يف الّتع
  وأصوله فتداوله املتعّلمون هلذا العهد فينتفعون به، وهجرت كتب املتقّدمني وطرقهم كأن مل تكن وهي ممتلئة من مثرة 

  33 املنطق ..."

ا "خمّلة           ّ وابن خلدون كما رأيناه يُثين على كتاب اجلمل رغم أنّه يبغض املختصرات أشّد البغض، ويرى أ
بعد"  لقبوهلا  يستعّد  مل  العلوم عليه، وهو  ت من  الغا لقاء  املبتدئ  فيها "ختليطا على  ، ومنوذج 34لّتعليم" ألّن 

ليف اخلوجني."    35املختصرات املنطقية 

الفّن العويص، إّال أّن ذلك مل حيدَّه عن           فبالرغم من صغر حجم "كتاب اجلّمل" بورقاته املعدودة يف هذا 
االنتشار الواسع يف اآلفاق، انتشر لسهولة حفظه ومطالعته بني العلماء يف كافة األمصار، أقبل العلماء على متنه ما 

  36بني شارح له، وملخص للشرح، وحٍش على الشرح وهكذا. 

م) من أجّل الكتب يف املنطق، فأّلف شرحا عليه، اعتىن 1370هـ/711عّده أبو عبد هللا الشريف التلمساين(تـ       
به اعتناء عظيما، وانتفع به العلماء، وأكّب الطلبة يف اآلفاق على قراءته، ونسخه واالنتفاع به، فكثر وانتشر، وُعّول 

  37 عليه، وُرجع إليه.

  38: اهيقول يف مطلع،  بيت شعري  193حوايل   نظم أرجوزته يف       

  بسم هللا الرمحن الرحيم صّل هللا عليه سيد وموال حممد وآله وسّلم 

قطّ  اإلحسان  يُعدِم  مل  من    يقوُل 
    

انبسط لفضل  و مرزوق  ابن    جنُل 
    

أنعما  ما  عل    احلمد  
    

اِحلَكَما املثري  الفضل  من    به 
    

الّنور   على  صالتُه  بني مث 
ُ
  امل

    
اليقني  احلّق  إىل  اهلادي    حممد 
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وسّلما وصحبه    وآله 
    

منَا للعقل  فاملنطق    وبعد 
    

الّصواب من  خطئه    فميٌز 
    

ب  كّل  جتوُل  آلٌة    فنعم 
    

والّتفسري  واألصلني    كالفقه 
    

املنري القمُر  احلديث    ويف 
    

الّلبيب  على  فواجٌب    وغريها 
    

الوصف   ذا  لنيل    الَعجيب حتصيلها 
    

َما  الُكتب  من  فيه    ووضعوا 
    

ما لكن  ا  كثرُة  يـَُعُد    ليس 
    

كاَحلَكم  عليه  مور  ابُن    َوَضَع 
    

نظمْ  ما  وَغزر  اللفظ    لقّلة 
    

املعتادِ  على  الّناُس    وَزهَد 
    

للفساد فيه  الزمان  ذي    يف 
    

ُمرّجزا اختصارُه  يل    فالح 
    

مكتنزا ذخره  يكوَن    كيما 
    

ال   جمتهدُ حبيث    ميَلُّه 
    

يبعدُ  فليس  ُمفّرٌط    وال 
    

واألمل األماين  كنز    مسّيته 
    

اجلَُمل  يف  اخلوجني  منطق  نظم    يف 
    

حيتملُ  تقصري  ترى    وإن 
    

يُقبل ُعذٌر  السَت  قدر    والبن 
    

األمور  من  مزاحٍم    ومن 
    

مقدور  ال    لكّنه  
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نفع كما  به  ينفع    وهللا 
    

بفضله   وإذ    نَبعصله 
    

لطلب  فيه  النّية    وُخيلص 
    

املكَتَسب نعَم  فذاك    مرضاتِه 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يف املنطق:   كنز األماين واألمل يف نظم ما للخوجني يف اجلّمل واألخرية من أرجوزة      الورقة األوىل
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  اية األمل يف شرح كتاب اجلمل: ـ  

ملنطق رّسخه  هذا الشّ     أبو   هذا األخري اختصره تلميذه  ،39" اية األمل يف شرح اجلمليف كتابه "مرة أخرى  غف 
م)  مسّاه 1427هـ/830بعد ( كان حيا  جعفر شهاب الدين أمحد بن عبد الرمحن ابن عبد هللا الّندرومي التلمساين

ـــــــ"كفاية العمل"، فجاء اختصارًا حسًنا.    40 ب

الشروح، ويف ذلك  الذي عّده من أجّل  احلسين  أبو عبد هللا حممد بن أمحد  اعتمد يف شرحه على شرح شيخه 
ذ بني أنداده يقول:"وإّن من أجّل ما وضع عليه شرح شيخ شيوخنا حائز قسب السبق يف زمانه املربز يف العلوم حينئ

    41 وأقرانه العالمة أبو عبد هللا حممد بن أمحد احلسين بّرد هللا ضرحيه وأسكنه من أعلى اجلنان فسيحه."

ملكتبة الوطنية التونسية، نسخها حممد بن أمحد سنة   م أي 1401هـ/804لعل أقدم نسخ هذا املخطوط موجودة 
ل حتت رقم، ونسخة أخرى  سنة االنتهاء من التأليف نفسه وقد قوبلت على خمطوطة املؤلف    640  ألسكور

  يوجد منها السفر الثاين فقط.   م 1409هـ/ 812ة  نفسه سن

ل رقم   ألسكور ل 1455هـ/850وهي مؤرخة سنة    614ومن النسخ األخرى نسخة أيضا  م، ويف األسكور
الثاين حتمل رقم   بدايتها و   654نسخة أخرى من اجلزء  غري مؤرخة، وتوجد نسخة يف املكتبة ولكنها مبتورة من 

مة وغري مؤرخة حتمل رقم   ط نسخة أخرى ولكنها غري  لر   . 437الوطنية العامة 

اية األمل تسمح لنا 239ويف الزاوية احلمزاوية يف املغرب نسخة أخرى حتت رقم   ، ودراسة خمتلف هذه النسخ من 
يد شروح كتاب اجلمل وهو يتجاوزه إلعطائنا معلومات عن حلصول على نسخة كاملة ودقيقة للكتاب، وهو من أف

  منطق اخلوجني بصفة عامة وعن املنطق العريب بصفة أخص. 

اية األمل يف شرح اجلّمل:    الورقة األوىل واألخرية من 
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  أمثلة عن املخطوطات العلمية اجلزائرية: 

  اجلرب واملقابلة للعقباين:ـ الورقة األوىل من خمطوط شرح أرجوزة  

  
  الورقة األخرية من خمطوط شرح أرجوزة اجلرب واملقابلة للعقباين  ـ 
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  الورقة األوىل من خمطوط معجم طيب للثغري التلمساين:   ـ 
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  ـ ورقة خمطوطة من خمطوط أرجوزة يف األغذية واألشربة البن القنفذ القسنطيين: 
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تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي يف معرفة األوقات واحلساب من غري آلة وال الورقة األوىل واألخرية من خمطوط  ـ  
  : كتاب
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  الورقة األوىل واألخرية من نيل املطلوب يف العمل بربع اجليوب للحّباك.
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  ـ الزيج املوافق البن عزوز القسنطيين: 
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شا، الرتاث العلمي العريب: شيء من املاضي أم زاد لآليت، مقال ضمن كتاب: الرتاث العلمي العريب مناهج حتقيقه وإشكاالت ن-1 شره، معهد أمحد فؤاد 
  .33، ص2000،1997املخطوطات العربية، القاهرة، 

العلمي يف  -2 الرتاث إبراهيم مراد، املصطلح  العلوم يف  املستقبل، مقال من كتاب حتقيق خمطوطات  املاضي وآفاق  العرّيب املخطوط: إشكاالت  الرتاث 
  .284ـ  283، ص1997اإلسالمي، أحباث املؤمتر الرابع، حترير إبراهيم شبوح، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، لندن، 

أم ز -3 املاضي  من  العلمي شيء  الرتاث  شا،  معهد  أمحد فؤاد  العريب مناهج حتقيقه وإشكاالت نشره،  العلمي  الرتاث  مقال ضمن كتاب:  اد لآليت، 
  . 36ـ 33، ص 2000املخطوطات العربية، القاهرة، 

ريخ العلوم عند العرب، دار     -4 افة الثق أمحد عبد احلليم عطّية، ابن الشاطر الدمشقي الفلكي صاحب الطريقة الكوبرنيية قبل كوبرنيقس، دراسات يف 
  . 357ـ  347، ص1991للنشر والتوزيع، القاهرة، 

شا، الرتاث العلمي شيء من املاضي أم زاد لآليت، ص -5   .37ـ  36أمحد فؤاد 
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مي،  أمحد الدّالل، مالحظات حول حتقيق أّمهات الكتب املخطوطة يف علم الفلك العريب، مقال من كتاب حتقيق خمطوطات العلوم يف الرتاث اإلسال -6

  . 80، ص 1997املؤمتر الرابع، حترير إبراهيم شبوح، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، لندن، أحباث 
العريب مناهج حتقيقه وإشكاالت نشره، معهد املخطوطات   -7 مصطفى موالدي، خصوصية حتقيق الرتاث العلين، مقال ضمن كتاب: الرتاث العلمي 

  . 86، ص 2000العربية، القاهرة، 
بعنوان: "الّنص الرتاثي العلمي بني مقاربيت التحقيق والرتمجة"،   2017ها الدكتور "حممود الشيخ" ضمن املنتدى الرتاثي الثاين لعام  من حماضرة قدمّ   -8

  م.2017نوفمرب  16وذلك يوم اخلميس 
  . 99ـ  88مصطفى موالدي، خصوصية حتقيق الرتاث العلين، ص  -9

، مؤسسة الفرقان 1االسفزاري، منت املظفر االسفزاري يف علمي األثقال واحليل، حتقيق حممد أبطوي وسليم احلسيين، طأبو حامت املظفر بن إمساعيل  -10
  م. 2013للرتاث اإلسالمي، لندن، 

  .170، ص 2021، دار نور حوران للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 1أبو علي املتيجي، دالئل القبلة، حتقيق نصرية عزرودي، ط -11
بعنوان: "الّنص الرتاثي العلمي بني مقاربيت التحقيق والرتمجة"،   2017من حماضرة قدّمها الدكتور "حممود الشيخ" ضمن املنتدى الرتاثي الثاين لعام    -12

  م.2017نوفمرب  16وذلك يوم اخلميس 
"الّنص الرتاثي العلمي بني مقاربيت التحقيق والرتمجة"،   بعنوان:  2017من حماضرة قدّمها الدكتور "حممود الشيخ" ضمن املنتدى الرتاثي الثاين لعام    -13

  م.2017نوفمرب  16وذلك يوم اخلميس 
، دراسة وحتقيق حممد فالق، مذكرة لنيل درجة املاجستري، إظهار صدق املودة يف شرح الربدةللمزيد حول ترمجته وسريته انظر، ابن مرزوق احلفيد،  -14

أبو    - 17-  16م، ص2010-2009واألدب العريب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم األدب العريب،  إشراف مصطفى دراوش، ختصص اللغة  
، دراسة وحتقيق حممد أبو األجفان، الشركة التونسية للتوزيع،  متهيد الطالب ومنتهى الراغب إىل أعلى املنازل واملناقب  احلسن علي القلصادي األندلسي،

سم:  1978تونس،   ، حتقيق علي  توشيح الديباج وحلية اإلبتهاج بدر الدين حممد ابن حيي ابن عمر القرايف،    -100)، ص  ة القلصاديرحل. ( طبعة 
  .155م، القاهرة، دت، ص2003ه/ 1425عمر، مكتبة الثقافة الدينية، 

ـ   766" للشيخ ابن مرزوق الّتلمساين(دراسة خمطوط"ميمية يف الّدعاء واالبتهال من ذلك نظمه قصيدة يف الدعاء واالبتهال.انظر. بوركبة حممد،  15
لدم1439ـ    1364هـ/842 لة اجلزائرية للمخطوطات، ا ، وله نظم آخر يف علم احلديث 16ـ  9، ص  2010، جامعة وهران،  7، العدد  6)، ا
رية املّسماة "احلديقة" يف علوم احلديث  األلفية الصغ ".للمزيد عنها انظر، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن مرزوق العجيسي التلمساين،  "احلديقةبعنوان 

بت، دار الكتب العلمية، الشريف املختصرة من أرجوزته األلفية الكبرية املسّماة بروضة اإلعالم بعلم أنواع احلديث التام ، حتقيق عبد احلليم بن 
ب اجلنة يف مقرأ السبم، وله أيضا نظم يف القراءات بعنوان:"2018بريوت، لبنان،  بيت. للمزيد انظر. حممد لقريز،  1321" يف عة أهل الّسنةمفتاح 

رجوزته "مفتاح اجلّنة يف مقرأ السبعة أهل الّسنة" دراسة وصفية حتليلية مقارنة842معارضة الشاطبية البن مرزوق احلفيد التلمساين(ت ، جملة ه) 
  . 19ـ 1، ص ص 2018، 44، عدد 22املعيار، جملد 

م العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، الكتاب األول، املقدمةكتاب العرب ود  ابن خلدون، 16 ، قرأه يوان املبتدأ واخلرب يف أ
صول املؤلف وأعّد معامجه وفهارسه إبراهيم شبوح، ط   .2/300، 2007، دار القريوان والنشر، تونس، 1وعاضده 

  ورقة. 78إىل ورقة  68، من ورقة 331وان حتت رقم امة واحملفوظات بتطخلزانة الع  ضمن جمموع نسخة خمطوطة 17
ملكتبة الوطنية اجلزائرية حتت رقم -18   .2165خمطوط 
  . 211م، ص1986، حتقيق حممد ابن أيب شنب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان ابن مرمي  -19
 .293، ص1983، دار الغرب اإلسالمي، 1، دراسة وحتقيق عبد هللا العمراين، طأبو جعفر أمحد البلوي ثبتأبو جعفر أمحد بن علي البلوي،  20

ريخ نسخها إىل سنة  1700بلغ عدد أبيات األرجوزة  -21 ا، يعود    م. 1993ه/ 1300بيت شعري، لذا اكتفيا بذكر بعض أبيا
  .38إىل الورقة رقم  03الورقة رقم  فّصل ابن مرزوق يف الشهور وما فيها من األنواء من -22
  .41عبد الرحيم بدر، املرجع نفسه، ص -23

يد والرجل املريد من معرفة الكواكب وما ذكر يف األنواء العنوان الكامل:    -24 لطالب ا املستوعب الكايف واملقنع الّشايف يف األوقات فيما يصلح 
ت من معرفة أ ، منشورات وزارة األوقاف والشؤون 1، تقدمي وحتقيق يوسف الصمدي، طوقات الّصلواتاألغارب وما ال يستغىن عنه أهل الد
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  .2019اإلسالمية، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، ص

  .69ص ، أسجاع األنواء ومنازل القمر عند العربحممد خري حممود البقاعي، شارل بالّ، -25

ألندلس واملغرب خالل العصر الوسيطأثر التقاومي الفالحية يف تطوير البست سعيد بنحمادة،  -26 ، جملة عصور اجلديدة، جملة فصلية يصدرها خمترب نة 
ريخ اجلزائر، جامعة وهران، اجلزائر، العدد   .118، ص2014، أكتوبر  15  14البحث التارخيي، 

عرّفة للماهيات واُحلجج -27
ُ
ا الّصحيح من الفاسد يف احلدود امل   . 2/308، املقدمة املفيدة للّتصديقات. ابن خلدون، علم املنطق، هو قوانني يُعرف 

ـ جانفي  1444هـ املوافق لديسمرب  848رمضان    11ملكتبة الوطنية بباريس، ُنسخت يف    1396جمموع رقم  للمخطوط نسختان إحدامها ضمن  -28
ط حتت رقم:  )، ونسخة أخرى  84ج(جاء ذكر ذلك يف الورقة رقم  1445 لر خلزانة العامة  إىل ورقة    214د.(من ورقة رقم    3236ضمن جمموع 

رقم  223 الورقة  يف  جاء  نسخ  223)،  ّمت  األرجوزة    أنّه    هذه 
ض فيها السُّوس.   من نسخة صعبة اخلّط كثرية الّتحريف، قد عشعش فيها األرضة، و

ماور بن عبد امللك اخلوجني الشافعي نزيل مصر، ولد سن -29    هـ، 590ة اخلوجني، هو العامل الفاضل املتكلم الباهر أفضل الدين أبو عبد هللا حممد بن 
لعلوم احلكمية، وأتقن األمور الشرعية، له تصانيف يف املنطق ويل القضاء مبصر   لصاحلية، وأفىت وصّنف، كان حكيما منطقيا، متيز  وأعماهلا، ودّرس 

، من مؤلفاته: مقالة يف اخلدور والوروم، كتاب اجلمل يف علم املنطق، كتاب كشف األسرار يف علم املنطق، كتاب هـ646والطّب، مات يف رمضان سنة  
، سري أعالم النبالء.انظر. الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان،  وجز يف املنطق، كتاب أدوار احلميات، وشرح ما قاله ابن سينا يف النبض امل

ط الرمان،  هالل  وحميب  معروف  عواد  بشار  بريوت،  1حتقيق  الرسالة،  مؤسسة  الدين ،    23/228،  1985،  ألفضل  اجلَُمل  املنطق  يف  رسالتان 
املنطق البن عرفة(646/1248ـ    590/1194وجني(اخل اجلامعة    )،1401ـ  803ـ    716/1316) واملختصر يف  حتقيق وتقدمي سعد غراب، 

املنطق  امي حممود،  ـ ر   10ـ ـ  5، ص ص 1976)،  4التونسية، نشر مركز الدراسات واألحباث االقتصادية واالجتماعية، (سلسلة الدراسات اإلسالمية،  
  .80ص ، tasavvur،, c. 4 sy. 1 (Haziran 2018) ، جملة ع والثامن اهلجريني منت اجلمل يف املنطق والشروحات عليهيف القرنني الساب

بت،     2/214،  1965، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت،  ريخ اجلزائر العامعبد الرمحن اجلياليل،  -30 املتون العلمية احلديثية  عبد احلليم بن 
  .11، صعند العالمة ابن مرزوق

التفسري هـ، وكان جماورا مكة املكرمة، وكان الدافع لوضعه هذا املنت طلب اإلمام العالمة فريد زمانه يف العربية و 624وضع اخلوجني متنه يف املنطق سنة    -31
م) أن يضع له خمتصر يف علم املنطق يف غاية اإلجياز واالستيعاب ملقاصد الفّن ليقرأه عليه، فوضع 1257هـ/655الشيخ شرف الدين املرسي رمحه هللا(تـ
  . 81، صاملنطق يف القرنني السابع والثامن اهلجريني منت اجلمل يف املنطق والشروحات عليهله هذا الكتاب. انظر، رامي حممود، 

رخييا، فلم يقتصر على بالد الشام ومصر، بل امتّد يف مرحلة مبّكرة حنو تونس وفاس وتلمسان.انظر.-32 رامي   انتشر منت اجلمل للخوجني جغرافيا و
اجلمل  حممود،   منت  اهلجريني  والثامن  السابع  القرنني  يف    املنطق 

  . 89ـ 75، ص ص  يف املنطق والشروحات عليه
  .313ـ 2/312، املقدمةبن خلدون، ا -33
  .446/ 2، املصدر نفسه  -34
ـ  803ـ    716/1316) واملختصر يف املنطق البن عرفة(1248/ 646ـ    590/1194رسالتان يف املنطق اجلَُمل ألفضل الدين اخلوجني(  -35

  .22ص )، 1401
نفسهرامي حممود،  -36 واملنظومات راجع.81، ص  املرجع  والتالخيص  الشروحات  تلك  الدين   . وللمزيد حول  املنطق اجلَُمل ألفضل  رسالتان يف 

  . 20ـ  14ص ص )، 1401ـ 803ـ  716/1316) واملختصر يف املنطق البن عرفة(646/1248ـ  590/1194اخلوجني(
ديه أبو حممد مناقب الّتلمسانيني، مناقب أبو عبد هللا حممد بن أمحد الّشريف الّتلمساين وولعبد هللا بن حممد بن يوسف الثّغري التّلمساين،    .-37

ريخ حاضرة تلمسان، دار الوعي،   ، حتقيق قندوز ماحي،عبد هللا بن الّشريف الّتلمساين، وأيب حيي عبد الرمحن بن الّشريف الّتلمساين سلسلة أعالم و
  160ص، 2017اجلزائر، 

ملكتبة الوطنية بباريس هي األصل وقابلت م -38   ع نسخة املكتبة الوطنية املغربية. قابلت هنا بني النسختني مع أخذ النسخة اليت 
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ملكتبة الوطنية بتونس حتت رقم  -39 ل حتت رقم  1401هـ/804ُنسخت سنة    517هلذا الشرح عّدة نسخ منها: نسخة  ألسكور ،  640، ونسخة 

ل حتت1409هـ/812وقد قوبلت على نسخة املؤلف نفسه سنة   ألسكور وهي مؤرخة   614رقم    م، يوجد منها السفر الثاين فقط، ونسخة أخرى 
ل حتت رقم  1455هـ/859بسنة   ألسكور ملكتبة العامة    654م، ونسخة أخرى للجزء الثاين  وهي مبتورة من بدايتها وغري مؤرخة، ونسخة أخرى 

ط غري مؤرخة حتت رقم  خلزانة احلمزاوية يف املغرب حتت رقم 437لر نطق اجلَُمل ألفضل الدين رسالتان يف امل  . للمزيد انظر. 239، ونسخة أخرى 
  . 15ـ  14ص)، 1401ـ 803ـ  716/1316) واملختصر يف املنطق البن عرفة(646/1248ـ  590/1194اخلوجني(

مرمي،40 بتلمسان  ابن  والعلماء  األولياء  اجلامعية، اجلزائر،  البستان يف ذكر  املطبوعات  ديوان  أيب شنب،  ابن  عادل  44، ص1986، حتقيق حممد  ـ 
 . 329، ص1980، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر، بريوت، لبنان، أعالم اجلزائرمعجم  نويهض، 

ملكتبة الوطنية بتونس حتت رقم اية األمل يف شرح كتاب اجلملابن مرزوق،  41  ظ.  2، ورقة رقم517، نسخة خمطوطة 


