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ABSTRACT 

 

Every nation has its heritage that witnesses its history and its different historical 

events, and all the cultural values that unite the nation, realizing its existence. Since 

our Arabic and Islamic heritage was the most important, it attracted various 

invaders who stole and falsified it, depriving the following generations from all its 

components associated with this heritage, and thus threatening our nation. 

 For that, we attempt to point out the importance of the heritage in general, and the 

Arabic and Islamic heritage, in particular, focusing on the manuscript because of 

its great necessity in the field of documentation, using the investigation which is 

so indispensable for the manuscript; as it is the only scientific means used to verify 

the credibility of the manuscript, excluding any distortion and counterfeiting. 

Hence, a veritable manuscript could witness a bright history and a brilliant 

civilization, of which the future generations would be proud 

 

 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 19 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 امللخص

 

لذي تتوارثه ااحلقب الزمنية املختلفة اليت مّر هبا هذا التاريخ هو ذلك الرتاث لكل أمة اتريخ ، والشاهد على اترخيها و  
األجيال بعضها عن بعض، وتلك القيم الثقافية اليت تتوحد هبا األمة وحتقق وجودها. لذلك كان تراثنا العريب واإلسالمي 
حمل اهتمام الغزاة وذلك بسرقته وحتريفه وفصل األجيال املتعاقبة عن مجيع مقّوماهتا املرتبطة هبذا الرتاث، وهذا من أشد 

 متنا .األخطار اليت تتهدد أ

هلذا سعيت يف هذا البحث إىل إظهار أمهية الرتاث بشكل عام، والرتاث العريب واإلسالمي بشكل خاص، إال أنين  
ركزت على الرتاث املخطوط ملا له من أمهية ابلغة يف جمال التوثيق،وربطته بعلم التحقيق ؛ إذ ال غىن للمخطوط عن هذا 

حريف  كمكن التثبت هبا من نسبة املخطوط وححة ما جا  فيه، ولخليصه من التالعلم؛ ألنه الوسيلة العلمية الوحيدة اليت
والتزييف الذي قد يلحق به،  ومن مّث إخراجه إىل النور ليكون شاهدا عدال  على اتريخ مشرق وحضارة راقية تعتز هبا 

 األجيال وتبين عليها حاضرها ومستقبلها.
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 املقدمة : 
احلمد هلل الذي عّلم ابلقلم ،عّلم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على أشرف رسول ومعّلم، وعلى آله وححبه  

 والتابعني حاملي مشعل العلم إىل يوم الدين.
أّما بعد، فإذا أردت أن تعرف قيمة املاضي ابلنسبة إىل أّي أمة أو شعب، فانظر يف سياسة املستعمر واسأل: ملاذا  
رص على مم   معامل اتريخ الشعو  اليت يستحوذ عليها   وملاذا يسرق ماراثها الفكري والثقايف  ذلك ألنه يعلم حي

علم اليقني أن املاضي هو الدعامة اليت يقوم عليها بنا  احلاضر واملستقبل، وهو ابلقضا  على ماضيها يكون قد قضى 
 على حاضرها ومستقبلها.

 ملخلصون من أبنا  أّمتنا إىل البحث عن تراثهم والتنقيب عنه إلخراجه إىل النور.لذلك سعى وما زال يسعى ا  
وإن أهم أنواع الرتاث الذي ينبغي العناية به هو الرتاث املخطوط وهذا بتحقيقه وإزالة الشوائب عنه ؛ ذلك أّن  

طع جنمها يف والشعو   اليت س املخطومات األحيلة تعّد مبثابة الشهود العدول على النتاج الفكري واحلضاري لألمم
 مراحل اترخيية خمتلفة.

هلذا سعينا يف هذا البحث إىل إظهار أمهية الرتاث  بشكل عام، والرتاث العريب واإلسالمي بشكل خاص، ومدى حاجة  
نربط و املخطوط منه إىل استخراجه من غياابت الرفوف، والبحث عن الضائع واسرتداد املنهو ، عّلنا بذلك حنيي أّمتنا، 

 أجيال احلاضر مباضيهم العتيق.
وقبل اخلوض يف هذه القضااي ومناقشتها يتوجب علينا حتديد مفهوم كّل من الرتاث والتحقيق كما جا  يف اللغة  

 واحطالح أهل العلم والفكر.
 مفهوم الرتاث               .8

الورث والورث واإلرث والوراث  : األعرايب ابن الرتاث: من األحل اللغوي: )ورث( ؛ ألن أحل التا  فيه واو، قال 
 .1واإلراث والرتاث واحد

 
 
 

                                                           
 .، مادة: )ورث() د ت( دار حادر،  باروت،  ابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي،  لسان العر  ،  (1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
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وقال اجلوهري: تقول : ورثت أيب وورثت الشي  من أيب أرثه ، ابلكسر فيهما ، وراث ووراثة وإراث ، األلف منقلبة من 
   2الواو ، ورثة ، اهلا  عوض من الواو

وذكر القرميب أّن أحل " الرتاث " الوراث من ورثت ، فأبدلوا الواو ات  كما أبدلوا الواو ات  يف جتاه ولخمة وتكأة وتؤدة  
  3. ذلك وحنو

.وقد ورد 4يف املاِل  ْرثوِ اإلْرث يف احَلَسِب والواإلْرُث من الشَّْيِ  الَبِقيَُّة من َأْحِله واجلمُع ِإراٌث، وعن  ابُن اأَلْعرايبِّ أّن 
 ذكر الرتاث يف القرآن الكرمي مبعىن املاراث، يف قوله تعاىل:

أي أيكلون نصيب غارهم من املاراث؛ ألهنم كانوا اليورّثون النسا  [11الفجر:﴾]  ملا أكال الرتاث وأتكلون ﴿
 .5والصبيان

 وقد أييت املاراث مبعىن العلم كما يف حديث الرسول ـ حلى هللا عليه وسلم ـ 

 .6أخذ حبظ وافر"دينارا وال درمها ، وإمنا ورّثوا العلم فمن أخذه  مل يورّثوا " وإن العلما  ورثة األنبيا  ، وإن األنبيا 

 وقد جا  املاراث أيضا مبعىن النبوة، يف حنو قوله تعاىل:

] مرمي[ فاملاراث هنا مبعىن النبوة  ﴾ (6)َرِضيًّا َر ِّ  َواْجَعْلهُ  ۖ  يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَ  (5) ﴿فـََهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا
 .7والعلم املتعلق ابلنبوة والدعوة إىل هللا 

 

 

                                                           
، )مادة: م.1110باروت ـ دار العلم للماليني، ط: الرابعة ،  حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار.  اجلوهري إمساعيل بن محاد،  اتج اللغة وححاح العربية،  (2)

 ورث(
 .20/77م .ـ 2002القرميب حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ، باروت، دار الفكر للطباعة والنشر. (3)
 مادة:)ورث(  ،.1م ،الطبعة:2000،  ، دار الكتب العلمية حتقيق: عبد احلميد هنداوي ، ابن سيده ، احملكم واحمليط األعظم ، (4)
 ينظر البغوي، احلسني بن مسعود ، حتقيق: حممد عبد هللا وآخران، الرايض ، دار ميبة للنشر)د ت(. )5(
 8 /722. 
 .1471، م.2001،دار الرسالة العاملية ،حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون ،أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين،  سنن أيب داود (6)
 .5/211، وتفسار البغوي، 5/212ينظر تفسار ابن كثار   (7)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2103&idto=2103&bk_no=51&ID=2172#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2103&idto=2103&bk_no=51&ID=2172#docu
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الرتاث ابملعىن املصطلح عليه، فقد تعّددت حوله التعريفات، وذلك الّتساعه ومشوله لكثار من اجلوانب ونذكر من  وأّما
 هذه التعريفات:

الرتاث هو: كّل ما خّلفه السَّلف من آاثر علمّية وفنية وأدبّية ، سوا  مادِّيَّة كالكتب واآلاثر وغارها ، أو معنوية   (1
والعادات احلضاريّة املنتقلة جياًل بعد جيل ، مما يعترب نفيًسا ابلنسبة لتقاليد العصر احلاضر كاآلرا  واألمناط 

اث اإلسالمّي ، والرتاث الثَّقايّف، والرتاث الشَّعيبّ    .8، وغار ذلك وروحه،ومنه: الرتر
راكمت عرب املادية الىت تالرتاث هو " تلك احلصيلة من املعارف والعلوم والعادات والفنون واآلدا  واملنجزات  (2

التاريخ . وهو نتاج جهد إنساىن متواحل قامت به مجوع األمة عرب التاريخ ، وعرب التعاقب الزمىن أحبحت 
هذه احلصيلة املسماة الرتاث تشكل مظاهر مادية ونفسية ومنطاً ىف السلوك والعالقات ومريقة ىف التعامل والنظر 

  . "9إىل األشيا 
ن ابإلضافة إىل تعريفات أخرى مل نذكرها، كّلها تصّب يف أّن  الرتاث معناه ما تتوارثه األجيال وهذان التعريفا  

بعضها عن بعض من أمور مادية ومعنوية تكون دليال وشاهدا على احلقب الزمنية املختلفة اليت كمر هبا اتريخ 
 الشعو .

ولعّل هذا التداخل بني الرتاث والتاريخ هو الذي دفع بعضهم إىل التمييز بينهما، كما جا  يف املوسوعة الفلسفية:  
" وخيتلف الرتاث عن التاريخ على الرغم من أن كاًل منهما متعلٌق ابملاضي. فـإذا كان التاريخ هو املاضي يف بُعده 

لتاريخ وري موحواًل ابحلاضر ومتداخاًل معه ومتشابكاً به، ويشّكل االتطوري، فإّن الرتاث هو املاضي يف بعده التط
حوار املاضي مع احلاضر عرب الرتاث، حواراً يكون فيه زمام املبادرة للحاضر الذي يتشابك فيه املاضي ابملستقبل" 

10 . 
 
 
 

                                                           
 م.، مادة: )تراث(.2011،  1عبد الغين أبو العزم، معجم الغين الزاهر ، باروت ، دار الكتب العلمية ، ، ط :  (8)
 حممد حمفوظ ،وقفات أولية يف منهجيات قرا ة الرتاث، ، موقع التجديد العريب.   (9)
 .110/ 2م ." تراثية" 1188، املوسوعة الفلسفية العربية، ، ،  باروت: معهد اإلمنا  العريب (10)
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 :التحقيق مفهوم
دل احلا  والقاف أحل واحد ، وهو ي " فارس:حّق  حيق  حقا وحقوقا ، قال ابن التحقيق : هو من األحل الثالثي :  

 .11على إحكام الشي  وحّحته ، فاحلق نقيض البامل ، مث يرجع كل فرع إليه جبودة االستخراج وحسن التلفيق" 
 .12وحّق األمر أي ثبت، وٌحقه حُيقه أثبته وحار عنده حقا

 .13حنياخلرب أي حّح، وكالم حمّقق أي ر وحققت األمر وأحققته، إذا حتّققته وحرت منه على يقني، وحتّقق عنده 
ستيفائها احطالح املعاحر فيقصد به بذل عناية خاحة ابملخطومات حىت كمكن التثبت من وأّما "التحقيق" يف اال

 .14لشرائط معينة
 و الكتا  احملقق هو الذي حّح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتا  إليه ، وكان متنه أقر  

 .اليت تركها مؤلفهما يكون إِل الصورة 
  لذلك فإن اجلهود اليت تبذل يف حتقيق املخطومات ينبغى أن تركز على اجلوانب اآلتية:  

  .حتقيق عنوان الكتا  .1
 .حتقيق اسم املؤلف .2
 .حتقيق نسبة الكتا  إىل مؤلفه .1
 .15 .حتقيق منت الكتا  حىت يظهر بقدر اإلمكان مقاراب لنص مؤلفه .7

لف التحقيق " عن تعريف علم التحقيق  يف حّد ذاته؛ ألنّه: "علم يبحث فيما تركه السَّ وال خيتلف تعريف مصطلح " 
   .16مكتواًب وإعادة نشره بشكل واضح ومنظَّم وموثَّق"

 
 

                                                           
 .2/15م، 1171أمحد بن فارس،معجم مقايي  اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، دار الفكر،  )11(
 ابن منظور، لسان العر  ،م س، مادة )حقق(. )12(
 الصحاح للجوهري،م س، مادة )حقق(. )13(
 .11م. ،ص: 1145ينظر عبد السالم هارون،حتقيق النصوص ونشرها ، مؤسسة احلليب، ط:الثانية،   )14(
 ينظر م نفسه.  )15(
 معجم الغين الزاهر ،  م س، مادة: )تراث(. )16(
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 أمهية حتقيق الرتاث:
إّن أمهية التحقيق جز  ال يتجزأ من أمهية الرتاث، ذلك أّن نقل الرتاث إىل األجيال املعاحرة لي  ابألمر اهلنّي؛ إذ أن   

 أخطارا  كثارة تعرتض سبيل وحوله ححيحا غار حمّرف أو منقوص. وخباحة إذا تعّلق األمر ابلرتاث العريب واإلسالمي.
يقول  أكرم ضيا  العمري " إن عملية نقل الرتاث إىل األجيال املعاحرة ليست سهلة، فإن احتمال التحريف املتعّمد  

 ارة للقيم الرتاثية يعترب من أبرز األخطار اليت اقرتنت مبا مت يف هذا اجملال؛ بسبب الغزو الثقايف الذي تعرضت له أرض احلض
م ثقافية جديدة تتصل ابحلضارة الغربية وال ترتكز إمالقًا على جذوران الثقافية اإلسالمية، والذي أدى إىل إحالل قي

"17.  
أجل إّن الغزو الثقايف الذي تتعرض له أّمتنا جيعل على رأس أولوايته فصل األجيال املعاحرة عن تراثها واترخيها ومجيع   

 مقّوماهتا. يؤكد هذا األمر كثار من تصرحيات القادة االستعماريني، وزعما  التبشار يف الومن العريب واإلسالمي. 
الفرنسي يف اجلزائر يقرر:" إّن إايلة اجلزائر لن تكون حقيقة من املمتلكات فهذا "روفيجو" وهو أحد قادة االستعمار 

ا  الفرنسية إالّ بعدما تصبح لغتنا لغة قومية فيها، وحىت تتأقلم فيها الفنون، والعلوم اليت يقوم عليها جمد بالدان. إّن السم
 كن أن يكون موضع شك... واملعجزة اليتاليت تغطي األرض اإلفريقية، هي مسا  الشعر واألد ، وذكا  العر  ال كم

ينبغي لخقيقها هي إحالل اللغة الفرنسية حمل اللغة العربية تدرجييا، ومىت كانت اللغة الفرنسية لغة السلطة واإلدارة، فإهنا 
 .18ال تلبث أن تنتشر بني األهاِل، وال سّيما إذا وجدت مدارسنا إقباال من اجليل اجلديد" 

م: " إّنكم أعددمت نشأ يف بالد 1115ين "زوكمر" فيقول مبناسبة عقد املبشرين مؤمترهم التبشاري سنة وأّما املبشر النصرا
املسلمني، ال يعرف الصلة ابهلل، وال يريد أن يعرفها، وأخرجتم املسلم من اإلسالم ، ومل تدخلوه يف املسيحية، وابلتاِل 

 ، ال يهتم ابلعظائم، وحيب الراحة والكسل، وال يصرف مّهه يفجا  النش  اإلسالمي مبقا ملا أراده االستعمار املسيحي
 .19دنياه إاّل يف الشهوات "

 
 

                                                           
 http://library.islamweb.net/newlibrary/umma.phpضيا  العمري، كتا  الرتاث واملعاحرة، ،   مأكر  (17) 
 .10إمساعيل العريب الدراسات العربية يف اجلزائر يف عهد االحتالل الفرنسي، ، اجلزائر املؤسسة الومنية للكتا .ص:   (18)
 م1170، 175ى إي أساس تقوم، عبد املنعم النمر، العدد: جملة العريب، هنضة الشعو  وعل  (19)

http://library.islamweb.net/newlibrary/umma.php
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وإذا كانت هذه هي خمّططات أعدا  الدين واألمة، فكيف ال تكون حاجتنا إاىل الرتاث ماّسة، وهو كمّثل اهلويّة الثقافية 
 لألمة، مبا تتضمنه من دين ولغة وأخالق ، وعادات وتقاليد.

فأّما الدين فهو الركن األساس الذي قامت عليه احلضارة العربية اإلسالمية، ألهّنا قامت على التوحيد ، وعلى معرفة  
هللا سبحانه وتعاىل ، فكانت مراقبته تعاىل حاضرة يف كل عمل ويف كل إجناز،أضف إىل ذلك أّن اإلسالم جعل التأمل 

ر مر الذي دفع ابلعلما  املسلمني إىل ممارسة هذه العبادة للتعرف أكثوالتفكر يف ملكوت هللا من حميم العبادة ، األ
 على خالق الكون وخالقهم ، والكشف عن عظمته سبحانه وتعاىل من خالل عظمة خلقه.
َفُع النَّاَس َوَما رِ . قال تعاىل. ﴿ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جتَْ  ي يف اْلَبْحِر مبَا يـَنـْ
رِيِف الّراَِيِح َوالسََّحاِ  اْلُمَسخَِّر صْ أَنـَْزَل اَّللَُّ ِمَن السََّماِ  ِمْن َماٍ  َفَأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوتَ 

 [. 147ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن﴾ ] البقرة:  بـَنْيَ السََّماِ  َواأْلَْرِض آَلاَيتٍ 
بل إن اإلسالم ربط العلم بتقوى هللا وخشيته؛ ألن العامل احلقيقي هو الذي يتقي هللا يف علمه ويف الناس الذين تصلهم  

 مثار هذا العلم. فال يسعى إال فيما هو حاحل لإلنسان واإلنسانية.
َ أَنـَْزَل ِمَن السََّماِ  َماً  فََأْخَرْجَنا ِبِه مَثََراٍت خُمَْتِلًفا أَْلَوانـَُها   خُمَْتِلفٌ  َومُحْرٌ  بِيضٌ  ُجَددٌ  اجْلَِبالِ  َوِمنَ  ۖ  قال تعاىل:﴿ أمََلْ تـََر َأنَّ اَّللَّ

ِلَك  َوِمَن النَّاِس َوالدََّوا ِّ َواأْلَنـَْعامِ  (27) ُسودٌ  َوَغرَابِيبُ  أَْلَوانـَُها َا خَيَْشى اَّللََّ إِ  ۖ  خُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكذََٰ  ۖ   ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُ  منَّ
 ﴾] فامر[ . (28) َغُفورٌ  َعزِيزٌ  اَّللََّ  ِإنَّ 

وهذه اخلاحية اليت متّيز  هبا اإلسالم وهي ربطه بني اإلكمان و الفكر والعمل، هي اليت فّجرت ماقات اإلبداع يف أتباعه، 
فنبغوا يف كل العلوم الدينية منها واملد نية، فكانت أساسا لبنا  حضارة مادية وروحية خالدة،ألهنا كانت حضارة األخالق 

التسامح اليت استقطبت الشعو  يف كل مكان ، فكانوا يهرعون إليها ليندجموا مع واملبادئ السامية، حضارة العدل و 
أهلها ويشاركوهم يف السمو هبا إىل أرقى الدرجات يف زمن قياسي قصار جدا. يف الوقت الذي كانت أورواب ترفل يف 

ألّن العلم يضر  جه خاص،قيود التخلف واالضطهاد الذي مارسته الكنيسة على املسيحيني بشكل عام وعلى العلما  بو 
مبصاحل رجال الدين الذين تعودوا على استغفال الناس واالحتيال عليهم لنهب أمواهلم ابسم املسيحية احملرفة ، وببيع 
حكوك الغفران الذي كان جتارة رائجة  دّرت على رجال الكنيسة أمواال مائلة، فكيف يسمحون ، واحلال هذه، لعامل 

 ينّبه الرعية املطيعة  إىل خطر التخلف الذي تفرضه عليهم الكنيسة  يفسد عليهم  جتارهتم، و 
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وهذا ما جعل هنضة أورواب تتأخرعشرة قرون كاملة، ذلك أّن أّول ظهور للعلم والعلما  كان يف القرن السادس عشر 
تشف دوران م( الذي اك1571كوبرنيك  ") تامليالدي، وليت هذا الظهور مّر بسالم، بل إن حاحبه وهو الفلكي "

األرض حول نفسها وحول الشم ، قد تعّرض الضطهاد الكنيسة  وتكفارها له بسبب اكتشافه هذا، كما حرقت  
 . 20كتبه، وأحباثه، ومل يتعّرف الناس على ما توحل إليه من اكتشاف إال يف القرن الثامن عشر امليالدي

لمني، ألّن دينهم اإلسالمي السمح أاتح هلم كّل وهذا الذي حدث ألورواب هو ما جعلها حتمل احلقد والضغينة للمس
أسبا  السعادة الدنيوية واألخروية، خبالف املسيحية احملرّفة اليت ظلمتهم، وحرمتهم من أبسط حقوق احلياة، ومن مثّ  

 كان لزاما عليها، بعد أن لخّلصت من قيودها، حماربة هؤال  الذين تفّوقوا عليها بدينهم قبل أّي شي  آخر.
، مث رئي   1815وزير املستعمرات الربيطاين سنة –ف هذا يف تصرحيات زعمائهم الكثارة، يقول غالدستون نكتش
 . 21: " ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أورواب السيطرة على الشرق، وال أن تكون هي يف أمان " -الوزرا 

ر هذا إال إذا سلبتهم سلطان هذا الكتا ، أخرجوا سو يقول أيضا : " لن حتقق بريطانيا شيئا من غاايهتا يف العر ، 
 22مما بينهم، تتحطم أمامكم مجيع السدود " -القرآن-الكتا  

فهذا إذن هو موقف الغر  من اإلسالم ومن القرآن، وهو ماراث مساوي ال خُيشى من أن تطاله أيديهم النجسة؛ ألّن   
َر َوِإَّنَّ َل ن ََحَاِظونوَن ﴿ ِإَّنَّ َنح هللا سبحانه وتعاىل هو الذي تعّهده حبفظه ِِّكح  [1احلجر: ] ُنن نـَزَّلحَنا ال

وإمّنا اخلوف كل اخلوف على ما دون ذلك من عناحر اهلوية اإلسالمية ؛ ألّن هؤال  األعدا  ال خيتلفون عن الشيطان 
ينعَبَد أبرِضكنم ولك ُنح رِضَي أن أن  يَئسَ  َقد الشَّيطانَ  إنَّ   "الذي حّذر منه الرسول ـ حلى هللا عليه وسلم ـ حني قال: 

 . 23يطاَع ظيما ِسوى ذلَك مما حَتاَقرون م ُن أعماِلكنم "

  

 

                                                           
 21م. ص:2005، 1ينظر حممد عمارة، الدين واحلضارة  عوامل امتياز اإلسالم، ، مكتبة الشروق الدولية،ط:  )20(
 م1110مجال سلطان، الغارة على الرتاث اإلسالمي، ، مكتبة السنة، الطبعة األوىل،   )21(

 .1، اهلامش رقم: 11. ص: 
 .17 ص: ، امليزان، يف للقرآن املعاحرة القرا ة عمران، أمحد )22(
 .1/41،هـ1421األوىل: الطبعة - القاهرة -دار الفجر للرتاث  - : حممد السيد ـ املنذري زكي الدين عبدالعظيم، الرتغيب والرتهيب ،تح:  )23(
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ة اإلسالمية ويوإّن هؤال  قد يئسوا من أن ينتزعوا القرآن من حدور املسلمني، لكنهم رضوا مبا دون ذلك من عناحر اهل
 واألخالق وما يتصل هبما من عادات وتقاليد.لكي حياربوان من خالهلا، وهي تتمثل، كما أسلفنا، يف اللغة 

فأّما اللغة، واملقصود بال شّك اللغة العربية، لغة القرآن ، ولغة النيّب العدانن، فإهّنا حورة وجود األّمة ، وهي أهم عناحر  
وال أن حتّل لغة حالرتاث، ألهنا وسيلته األساسية يف انتقال الرتاكمات املعرفية من جيل إىل جيل، وال كمكن حبال من األ

 أخرى حمّل اللغة القومية لإلّمالع على ماراث األجداد، لذلك حرص االستدمار احلديث على ضر  تراثنا من خالهلا، 
وذلك أبن أشاعوا بني العر  فكرة أّن العر  ال كمكنهم النهوض من كبوهتم، واللحاق بركب احلضارة الغريب إالّ إذا لخلوا 

 وتبنوا لغة املستدمر؛ ألهنا ـ كما يزعمون ـ لغة العلم واحلضارة.عن لغتهم العربية، 
واحلقيقة خالف ذلك متاما، إنه سحر العربية ومجاهلا، وارتبامها أبعظم مصدرين للشريعة اإلسالمية، هو ما دفع  

 أبعدائها لرتويج اإلشاعات عنها.
ليها ، فال العربَّية بُنَيْت على أحٍل سحرّي جيعل شباهبا خالًدا عإّن هذه  » فها هو الرافعّي مأخوذا بسحر لغته يقوُل:  

ين األرضيني العظيمني : كتا  هللا ، وسنة رسوله؛ ومن مَثَّ كان  تهترم وال متوُت ؛ألهنّا أُِعدَّْت من األَزِل فلًكا دائِرًا للنارِّ
حر ،ال كملك   . 24«معها البليغ أن أيخذ أو يدع فيها قـُوٌَّة عجيبٌة من االستهوا  ، كأهّنا أخذُة السِّ

 وقد تعدى اإلعجا  ابللغة العربية حدود املنتمني إليها ليأسر قلو  األعاجم الدارسني هلا.
ْدِهشات أن تنبَت تلك اللغةُ القومّيُة، وتصل إىل درجة الكمال وسط » يقول املستشرق الفرنسي رينان :   

ُ
من أغر  امل

رف تلك اللغة اليت فاقت أخواهتا بكثرِة مفرداهتا ودقِّة معانيها وحسِن نظاِم مبانيها، ومل يُع الصحاري عند أّمٍة من الُرّحل،
هلا يف كّل أموار حياهتا مفولٌة وال شيخوخٌة، وال نكاد نعلم من شأهنا إالّ فتوحاهتا وانتصاراهتا اليت ال تُبارى، وال نعرف 

 .25«غار تدرّج وبقيت حافظًة لكياهنا من كّل شائبةشبيهاً هبذه اللغة اليت ظهرت للباحثني كاملًة من 
وملّا كانت اللغة العربية على هذه الدرجة من التمّيز، وعلى هذا املستوى من تعلق األمة اإلسالمية هبا، كان البد  

صرفون نللطامعني يف ماراثها من حماحرهتا، والعمل على التقليل من شأهنا؛حىت ينصرف أهلها عنها ، وابنصرافهم عنها ي
 عن كل ما من شأنه أن يربطهم مباضيهم، ويؤس  ملستقبلهم. يقول الرافعي :

 

                                                           
 . 11مصطفى حادق الرافعي، حتت راية القرآن ، املكتبة العصرية باروت . ، ص: )24(
 . 85.،ص: 27جملة اللسان العريب، مكتب جامعة الدول العربية، الرابط، العدد  )25(
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" ما ذلت لغة شعب إال ذّل، وال احنّطت إال كان أمره يف ذها  وإدابر، ومن هنا يفرض األجنيب املستعمر لغته فرضا 
اما ثالثة يف انحيتها، فيحكم عليهم أحكعلى األمة املستعمرة، ويركبهم هبا، ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم من 

عمل واحد: أما األول فحب  لغتهم يف لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاين فاحلكم على ماضيهم ابلقتل حموا ونسياان، وأما 
 . 26« "الثالث فتقييد مستقبلهم يف األغالل اليت يصنعها، فأمرهم من بعدها ألمره تبع

ألخطر منه أن جُيرَّم من يستعمل لغته العربية، أو يسعى يف تعليمها ألبنا  ومنه؛ وقد يكون هذا أهون الضررين؛ ألّن ا
إذ يف هذه احلال يكون الكيد ملقومات األمة  قد بلغ مداه، األمر الذي يؤدي إىل سقوط األقنعة ، وقد جلأت فرنسا 

غة العربية, يقول اإلمام يقضي مبنع تعليم الل إىل هذا احلل يف حماوالهتا للقضا  على اهلوية اجلزائرية، فأحدرت قانوان جائرا
 املصلح عبد احلميد بن ابدي  هبذا الشأن:

ها هو ذا العزيز املفدى قد كشف يف حماربته القناع،وأحيط به من كل جانب،ودبرت له املكائد، مث رمي بقانون الثامن »
ة، ويف املغلقة،وأفواج الصبيان والصبيات املشرد،ذالكم القانون الذي شاهدمت أثره يف املدارس واملكاتب 27مارس املشؤوم

وقفات احملاكم اليت وقفتموها، واملغارم اليت دفعتموها، والسجون اليت دخلتموها، أشهد أنه مل ترم اجلزائر املسلمة مبثل 
ما هذا أ هذا السهم على كثرة الرمي،وتفنن الرماة. فقد كان كل ما أحاهبا هو يف بدهنا، ويف غار معقد البقا  منها،

 .28«السهم فهو يف روحها، يف حميم فؤادها يف مصدر حياهتا
هذا ابلنسبة للغة ، أّما األخالق ، وهي مقوم آخر ال يقل أمهية عن سابقيه، سوا  من حيث ارتبامها بتكوين شخصية  

ز. كما عرّب عن ااإلنسان، أم من حيث كوهنا مارااث يرثه اخللف عن السلف، ويعمل على احلفاظ عليه بكل فخر واعتز 
 ذلك عمرو بن كلثوم حني قال:

ْجَد َقْد َعِلَمْت َمَعـدّ  َورِثـْنَـا
َ
نَـا                          امل  نُطَـاِعُن ُدْونَُه َحـىتَّ يَِبيـْ

نَـا بَِنْينا                           َورِثـْنَـاُهنَّ َعْن آبَـاِ  ِحـْدٍق     َونُـْورِثـَُهـا ِإَذا ُمتـْ
 
 
 

                                                           
 .1/11م.، 1182، 2مصطفى حادق الرافعي، وحي القلم ، ، دار املعارف، ط )26)
 م,1111الذي حدر يف  الثامن مارس من سنة  يقصد قانون منع تعليم اللغة العربية  (27)
 ،  .م1111،  175قانون الثامن مارس املشؤوم،الشيخ عبداحلميد بن ابدي ، ، العدد :  جملة البصائر اجلزائرية،   (28(
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فقبل أن تتوارث أّمتنا العلم  توارثت األخالق اليت مّيزهتا عن ابقي الشعو  واألمم، فقد اشتهرت ابلكرم وحسن الضيافة، 
وابلشجاعة والذود عن احملارم، وابلوفا  وحفظ العهود، وغار ذلك من القيم اليت رّسخها اإلسالم بعد ذلك ، وجعلها 

 املسلم هو ذلك اإلنسان املسامل الذي ال يؤذي غاره،وال يظلمه ، وال قواعد يقوم عليها اإلسالم واإلكمان، ف
يكذ  وال يغش، وال يشهد الزور، وال خيون العهد، وال يقر  الفاحشة، وهو الذي يصل رمحه وحيسن إىل جاره، 
ويسعى يف حاجة املعوز واملكرو ، ويؤثر غاره على نفسه، وهو الذي حيسن معاملة الناس، فارحم الصغار، ويوقر الكبار، 

 أبنائه. وجيل العامل، وهو الذي يرب والديه وحيفظ حقوق زوجه و 
وقد ضر  املسلمون من سلفنا الصاحل أروع األمثلة يف هذه األخالق. ومل نكن لنتعّرف على تلك النماذج البشرية  

الرائعة لوال اهتمام السلف مباراثهم األخالقي ، إذ مل يدعوا شيئا  يف اب  السار واألخالق إاّل مجعوه واعتنوا بتصنيفه 
ان على رأس هذه السار، سارة حبيبنا حممد ـ حلى هللا عليه وسّلم ـ اليت تناولوها بغاية ليقّدموه زادا مهما لألجيال ، وك

 التفصيل والتدقيق، حىت يتهيأ لك أّنك تراه  ـ حلى هللا عليه وسّلم ـ  أوتعيش معه.
ك يزعجهم أكّما إّن ذلغار أّن أعدا  أّمتنا ال يعجبهم أن نتحّلى أبخالق القرآن ،  وال أن نقتدي بسارة خار األانم، بل 

إزعاج، لذلك عملوا بكل تفاٍن لنزع لباس األخالق عن أجيال احلاضر، وذلك ابحليلولة بينهم وبني قدوهتم من رجال 
السلف،ونسائه. حىت أحبح أبنا  اإلسالم أنفسهم يشّككون يف األخالق اإلسالمية، فقد غدت الفاحشة ابلنسبة هلم 

اب فائدة مستحقة، وابت احلرص على عّفة املرأة ظلما هلا، وهضما حلقوقها، وغار من احلرايت الشخصية، وأضحى الر 
 ذلك من مظاهر التفّسخ األخالقي اليت ال كمكن حصرها.

وإذا كان هذا هو حالنا اببتعادان عن تراثنا، فال شّك أّن اخلروج من األوضاع البائسة  اليت فرضت علينا أو فرضناها   
 الّ إبحيا  الرتاث واالرمتا  يف أحضانه.على أنفسنا، ال يكون إ

 ضرورة إحياء الرتاث
لقد ابتت عودة املسلمني إىل تراثهم ضرورة ملحة يف ظل اهليمنة الثقافية العاملية الىت جردتنا من كّل مقّوماتنا الفكرية   

ن حكومات الدول د الطني بّلة أوالثقافية؛ ألننا أحبحنا مغلوبني على أمران ، نتبع غالبنا يف كل ما خيّطط لنا. وما زا
العربية واإلسالمية هي من يساعد أعدا  أّمتنا وينفذ هلم خمططاهتم، ولنأخذ على سبيل املثال : اللغة، أليست حكوماتنا 

 هي اليت تصر على إبقا  اللغات األجنبية سيدة يف أوماننا بينما تُعامل لغة القرآن على أهّنا خادمة !
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ليت تدعم فكرة االستعمار أبّن اللغة العربية عاجزة عن استيعا  العلوم ، لذلك جندها حترص أليست حكوماتنا هي ا
 على تدري  العلوم والتكنولوجيا يف مدارسها وجامعاهتا بلغة املستعمر ! بل إّن حّكامنا ال يشعرون ابلفخر واالعتزاز إالّ 

الباِل الذي  ضارة والرقي، أّما لغتهم القومية فهي من الرتاثإذا حتدثوا بلغة املستعمر؛ ألهنا يف تفكارهم القاحر رمز احل
 يرمز للتخلف واالحنطاط.

فيا عجبا مما يصنع حكامنا! إّن هذا هلو التخلف  بعينه ؛ ألّن الشخصية اليت كمثلوهنا ال متت إىل احلضارة بصلة؛ ذلك 
 أهنا مل تنَب على ثوابت األّمة وخصائصها احلضارية املتوارثة. 

فالشخصية القومية احلضارية ] كما يقول إبراهيم احليدري [ ال تولد يف احلاضر وليست هلا حقبة زمنية معينة، وإمنا » 
هي وليدة إرث أجيال متعاقبة عرب التاريخ وعرب جتار  وِخرب وأفكار تلك األجيال. ولذلك فالرتاث احلضاري هو العامل 

 .29»وهو الوسط الذي تنمو فيه الشخصية احلضارية وترتعرع األساسي يف وحدة األمة وبقائها واستمرارها،
مّث كيف للعلوم أن تزهر وتؤيت مثارها إذا كانت تُدرس  بلغة غريبة  ال تنسجم مع فكر اإلنسان وتوجهه الثقايف  إن   

استبدال وسيلة نقل املعرفة وهي اللغة ، بوسيلة  أخرى، يؤدي ابلتأكيد إىل بط  يف الفهم، وحعوبة يف تبادل املعلومات، 
 ومن مثّ يكون العجز عن اإلبداع.

بذل احلكومات  اخلادمة لالستعمار جهدا إضافيا لتجعل موامنيها يتقنون لغة املستعمر، وذلك إبرسال البعثات وقد ت
 العلمية إىل مومن تلك اللغة، ليتشبع الطلبة أبفكار هؤال  القوم، ويتغذون بثقافتهم، وحينئذ حتدث القطيعة بينهم وبني

فاللغات »الذين يتحدثون بلغتهم كما عرّب عن ذلك الرافعي حني قال: ماراث أّمتهم؛ ألّن وال هم لن يكون إاّل للقوم 
تتنازع القومية، وهلي وهللا احتالل عقلي يف الشعو  اليت ضعفت عصبيتها ، وإذا هانت اللغة القومية على أهلها، أثرت 

 .30«يه اللغة األجنبية يف اخللق القومي ما يؤثر اجلو األجنيب يف اجلسم الذي انتقل إليه وأقام ف
وعليه ، فإّن جمتمعاتنا كّلها مريضة وعليلة مبا أحاهبا من اجلو األجنيب، وال سبيل للشفا  إال ابخلروج من هذا اجلو، 

 وذلك
  
 

                                                           
 .1/275املوسوعة الفلسفية العربية ، )29(
 .1/11وحي القلم ،   )30(
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قباهلم على تراثهم يزيد كما أّن إبربط األجيال بلغتهم وتراثهم ، وإن اعتزازهم بلغتهم هو الذي يقوي عصبيتهم لرتاثهم،  
 من متّسكهم بلغتهم؛ إذ هبذا اإلقبال على الرتاث يكتشفون أن أجدادهم كانوا علما  وابحثني، وقد كانت اللغة 

العربية هي وسيلتهم يف البحث العلمي الذي توحلوا فيه إىل النتائج املذهلة اليت هُبر هبا األعدا  وحرحوا على نقلها و 
 منها. االستفادة 

ومل تكن اللغات األخرى إالّ خادمة مساعدة هلؤال  العلما  على نقل معارف احلضارات السابقة اليت انتقوا منها ما يتفق 
 ودينهم ومبادى  شريعتهم.

وهذه الغاية اليت ينبغي أن يؤمن أبمهيتها مجيع األمراف، ال تتحقق إالّ بتكاثف اجلهود، جهود املثقفني والباحثني، وكل 
 بيدهم زمام األمور. من
فأّما الباحث فدوره التنقيب عن الرتاث وإخراجه إىل النور، وما أكثر الرتاث الضائع الذي عبثت به األايدي األجنبية،     

أو استولت عليه كما استولت على ابقي ممتلكات الشعو ، ومحلته إىل عواحمها، وأثرت به متاحفها، وخباحة 
احلقيقي للمخطوط ال كمكنه االّمالع عليه إال برتخيص من هؤال  األجانب، لكن املخطومات، حىت ابت املالك 

ومهما يكن من شعور ابملهانة إزا  هذه املواقف إاّل أن مصلحة األمة تقتضي أن تتعّرف األجيال على تراثها من هذه 
ت أن تنال رية ، ودول أخرى استطاعاملخطومات املسروقة واملهرّبة، وقد بلغ عددها املاليني موزعة بني الدول  االستعما

 نصيبها من ثروتنا الثقافية، وسنذكر فيما أييت 
 . 31بعض اإلحصا ات املتعلقة ابملخطومات العربية يف هذه الدول

 سبعة أالف ومائتا خمطوط عريب. 7200ـ فرنسا: 
 أربعة أالف خمطوط عريب. 7000ـ إسبانيا: ما يقار  
 مخسة عشر ألفا ومائيت خمطوط عريب. 15200ـ أملانيا : ما يقار  

 اثين عشرألفا ومخسمائة خمطوط عريب. 12500ـ بريطانيا: ما يزيد على 
  
 

                                                           
 ابري " خملوف ، "املخطومات العربية يف الوحدة جملة ترمجة وحتقيق: عبد الستار احللوجي، و،  ، املخطومات اإلسالمية يف العامل ينظر جيوفري روبار )31(

 .80-45. ص 1185،  11أوراس،. العدد
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فهذه عينة فقط من الدول االستعمارية، وما حوته مكتباهتا ومتاحفها من خمطومات عربية، انهيك املخطومات 
 يف مثل هذه الدول وغارها.اإلسالمية اليت كتبت بلغات أخرى غار العربية وهي كثارة أيضا 

فمهمة الباحث إذن، هي احلصول على هذه املخطومات وحتقيقها وتقدكمها  للقارئ العريب واملسلم،  ليتقر  من تراثه، 
ويتعّرف على سلفه، ويكتشف أسرار أّمته اليت مّكنتها من االرتقا  إىل عنان السما  قبل أن أيفل جنمها. فبهذا يكون 

 جمال الرتاث قد أّدى ما عليه جتاه أّمته واألجيال املمثلة حلاضر هذه األمة ومستقبلها.الباحث املختص يف 
وأّما والة األمور فإّن مسؤوليتهم يف هذا اجملال أكرب بكثار من مسؤولية غارهم؛ ألّن  ضياع املخطوط يقع عليهم ، 

 املتمثلة يف ضياع األجيال نتيجة هذا التقصار والتأخر يف البحث عنه وحتصيله وحتقيقه يقع عليهم أيضا، كما تقع عليهم
 وانفصاهلا عن ماضيها.

وإّن ما نشاهده اليوم من والة أموران ال يبّشر خبار، ذلك أهّنم ال يبالون مبوضوع الرتاث، وال حيرّكون له ساكنا؛ إذ لو 
انب الغيورين ولوقفوا إىل جوقفت شعرة واحدة يف رؤوسهم خوفا على ماراث أمتهم، لسعوا يف اسرتجاع الضائع منه، 

على أحالتهم من الباحثني واملثقفني، وبذلوا هلم ما حيتاجون إليه ليؤدوا مهمتهم على أكمل وجه. لكّنهم مع كل أسف، 
 عاجزون متقاعسون، ال يهّمهم أن تبقى بلداهنم متخّلفة، ما داموا هم يف شغل مبناحبهم.

بها ق هو مثال اجلزائر، اليت كادت تبتلعها الصليبية لوال لطف هللا بشعوإن أقر  مثال كمكن أن نقّدمه يف هذا السيا
املتعلق بدينه وأحالته، ومع ذلك وبعد خروج فرنسا من اجلزائر، مل يشعر اجلزائريون أبّن شيئا قد تغاّر؛ إذ بقيت األوضاع 

فلح يف مسعاان، الرتاث فال نعلى حاهلا، نبحث عن الكتا  ابللغة العربية فال جنده، ونسعى للحصول على كتب من 
حىت بتنا نعتقد أّن فرنسا قد جّردتنا فعال من كّل تراثنا، ومل تبق لنا شيئا يربطنا مباضينا. غار أّن األمر مل يكن كذلك ؛ 

العربية طومات بلغت املخإذ  ألّن املنامق اجلزائرية النائية عن معسكرات العدو كانت خزائنها مألى ابلرتاث املخطوط ؛
خمطوط موزعة بني املكتبات اخلاحة والزوااي اليت كان  5100يت عثر عليها يف اجلزائر ما يقار  مخسة أالف وثالمثائة ال

هلا دور جبار يف مواجهة االستعمار الثقايف، واحلفاظ على اهلوية العربية واإلسالمية للجزائر. يضاف إىل هذا العدد 
غ عددها ما والرببرية والرتكية والفارسية حتتفظ هبا املكتبة الومنية  ويبل جمموعة أخرى من املخطومات ابللغات العربية

 .32خمطوط 1400يقار   ثالثة أالف وستمائة 

                                                           
 .710،ـ2/741، املخطومات اإلسالمية يف العامل جيوفري روبار،  )32(
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يستحق هذا الرتاث أن يعىن به   أفال يليق به أن يتجاوز يف حتقيقه مرحلة اجلهود الفردية، إىل اجلهود  وبعد، أفال
اجلماعية املنظمة   وإىل مىت تبقى املخطومات القليلة احملققة حبيسة رفوف املكتبات اجلامعية، فال ينفق على مباعتها 

 وال عن ماضيه وهو أقر  ما يكون إليه وال نشرها  وملاذا يبقى املوامن العريب واملسلم مفص
تلك هي املعضلة اليت نعيشها يف أوماننا العربية واإلسالمية اليت ما زالت مستعمرات ثقافية يعبث فيها الغر  كيف 
ا يشا . غار أننا أنمل أن أييت اليوم الذي يستفيق فيه هؤال  من غيبوبتهم، ليعلموا أّن هنوض األمة العربية واإلسالمية إمنّ 

 هو مرهون مبدى متّسكها برتاثها وسعيها يف حتقيقه واالستفادة منه.
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رّ  العاملني

 قائمة املصادر واملراجع:
 ، م 2000،  ، دار الكتب العلمية حتقيق: عبد احلميد هنداوي ، ـ ابن سيده ، احملكم واحمليط األعظم

 .1،الطبعة:
  القاهرة -دار الفجر للرتاث  : - حممد السيد عبدالعظيم، الرتغيب والرتهيب ،تح:ـ املنذري زكي الدين 

 هـ.1421األوىل :الطبعة -
  ابن كثار، إمساعيل بن عمر بن كثار، تفسارالقرآن العظيم، حتقيق:سامي بن حممد السالمة، دار ميبة للطباعة

 والنشر.
 ،  د ت( دار حادر،  وت،بار   ابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي،  لسان العر (. 
 دار الرسالة  ،حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون ،أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين،  سنن أيب داود

 م.2001،العاملية
  ،م.1171أمحد بن فارس،معجم مقايي  اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، دار الفكر 
  لكتا .عهد االحتالل الفرنسي، ، اجلزائر املؤسسة الومنية لإمساعيل العريب، الدراسات العربية يف اجلزائر يف 
  ، ،أكرم ضيا  العمري، كتا  الرتاث واملعاحرة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/umma.php 
 

  هللا وآخران، الرايض ، دار ميبة للنشر)د ت(.البغوي، احلسني بن مسعود ، حتقيق: حممد عبد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/umma.php
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 ،هـ1115قادة الغر  يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله، الطبعة األوىل:.جالل العامل 
   ،م1110مجال سلطان، الغارة على الرتاث اإلسالمي، ، مكتبة السنة، الطبعة األوىل 
 ،وت ـ دار العلم بار  أمحد عبد الغفور عطار.  حتقيق: اجلوهري إمساعيل بن محاد،  اتج اللغة وححاح العربية

 م.1110للماليني، ط: الرابعة ، 
 ،ؤسسة الفرقان للرتاث :مترمجة وحتقيق: عبد الستار احللوجي،، ، املخطومات اإلسالمية يف العامل جيوفري روبار

 م1117اإلسالمي ، لندن، 
  ،م.1145ط:الثانية، عبد السالم هارون،حتقيق النصوص ونشرها ، مؤسسة احلليب 
  : م.2011،  1عبد الغين أبو العزم، معجم الغين الزاهر ، باروت ، دار الكتب العلمية ، ، ط 
  فؤاد سزاكني ، اتريخ الرتاث العريب، املخطومات العربية يف مكتبات العام، ، ترمجة حممود حجازي، جامعة بن

 م.1111سعود، الرايض، 
 م .2002حكام القرآن ، باروت، دار الفكر للطباعة والنشر.القرميب حممد بن أمحد ،اجلامع أل 
   : م1111،  175جملة البصائر اجلزائرية، قانون الثامن مارس املشؤوم،الشيخ عبداحلميد بن ابدي ، العدد. 
  :م1170، 175جملة العريب، هنضة الشعو  وعلى أي أساس تقوم، عبد املنعم النمر، العدد 
 27جامعة الدول العربية، الرابط، العدد  جملة اللسان العريب، مكتب . 
 1185،  11الوحدة ،املخطومات العربية يف ابري " خملوف أوراس،. العدد جملة. 
 :م.2005، 1حممد عمارة الدين واحلضارة  عوامل امتياز اإلسالم، ، مكتبة الشروق الدولية، ط 
 ديد العريب.حممد حمفوظ وقفات أولية يف منهجيات قرا ة الرتاث، ، موقع التج 
 . مصطفى حادق الرافعي، حتت راية القرآن ، املكتبة العصرية باروت 
 م.1182، 2، دار املعارف، ط مصطفى حادق الرافعي، وحي القلم 
 م .1188باروت: عريب، املوسوعة الفلسفية العربية، معهد اإلمنا  ال 

 




