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الرشيد أبو اخلري بن الطيّب وكتاباته ()2
األخ وديع الفرنسيسكانيّ

( )3مؤلَّفات الرشيد
 ٠٣وضع الرشيد أربعة كتب وصلت إلينا ،وقد نُشِر اثنان منها .ويف إيراد
هذه الكتابات نعتمد على جراف ،مع إضافات خاصّة مبضامني الكتب
وخمطوطاتها وطبعاتها .ومنهجنا هو أن نعرّف بالكتاب ،ثمّ نذكر املخطوطات
(ونشري يف احلواشي إىل الفهارس اليت تذكرها) ،ثمّ الطبعات املوجودة .وعن
الكتاب األوّل ،وهو عمل الرشيد األساسيّ نقدّم أكرب قدر من املعلومات ،اليت
أمكننا مجعها.

“ )١ترياق العقول يف علم األُصول”
 ٠٣حيمل هذا الكتاب يف املخطوطات عناوين خمتلفة ،وهناك ميل إىل
استعمال كلمة “درياق” أكثر من كلمة “ترياق” .يبدأ الكتاب مبقدّمة
قصرية ،وحيوي يف بعض املخطوطات فهرسًا يأتي بعد املقدّمة ،أو يف نهاية
الكتاب .ويتكوّن الكتاب من “مجلتني” أو “جهتني” ،واملقصود بذلك
قسمني ،ومن خامتة طويلة نسبيًّا ،تبدو مضافة بعد ذلك .القسم األوّل من
الكتاب ذو طابع عقائديّ ،ويقع يف أربعة وعشرين فصالً؛ أمّا الثاني فأخالقيّ،
روحيّ ،طقسيّ ،ويقع يف مخسة فصول .ونقدّم هنا عناوين الفصول ،وهي تتشابه
مع املوضوعات اليت يعاجلها املؤمتن بن العسّال ،يف “جمموع أُصول الدين
ومسموع حمصول اليقني” .ومن املالحظ أنّ الفصول تتفاوت يف الطول ،فبعضها
ال يصل إىل عشرة أسطر ،والبعض اآلخر يتعدّى العشر صفحات.
 )٣ ٠٣يتضمّن القول يف البارئ تعاىل؛  )٣يف تعليل وصف املسيح باألوصاف
اإلهليّة واإلنسانيّة؛  )٠يتضمّن وصفه تعاىل باآلب واالبن والروح القدس؛  )٤يف
تعليل االتّصال بناسوت املسيح له اجملد؛  )٥يتضمّن األدلّة الشرعيّة على وصف
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املسيح بالوصفني مجيعًا؛  )٦يف القول على االتّحاد؛  )٧يتضمّن االستدالل من
وجود اآلثار على وجود املؤثّر املخصوص؛  )٨يتضمّن أنّ لفظة االبن الواردة يف حقّ
املسيح حقيقيّة التّصال الكلمة املوصوفة باالبن بناسوته ،الواردة يف حقّ غريه
جمازيّة؛  )٩يتضمّن استلزام سياسة األُمم بواسطة املسيحيّة؛  )٣٣وتأدّب موسى
حبكمة املصريني؛ [ )٣٣معنى] لفظة صار؛ [ )٣٣معنى] ألفاظ احللول واالتّحاد
والوالدة؛ [ )٣٠أنواع] األمساء؛  )٣٤يف حقيقة التناقض؛ [ )٣٥معنى لفظة] اإلله؛
[ )٣٦معنى لفظة] االبن؛  )٣٧يف حقيقة العلم؛  )٣٨يف األمر والنواهي؛  )٣٩يف
القيامة العامّة؛  )٣٣يتضمّن القول على تشكيل الصور يف بيع املؤمنني بالسيّد
املسيح له اجملد؛  )٣٣يف الصلب؛  )٣٣يف العماد؛  )٣٠يتضمّن القول يف القربان؛
 )٣٤يتضمّن ما ورد [يف] الشريعة املسيحيّة من األلفاظ املستغربة خماطبةً لألُمم
من حيث يفهمون.
 ٠٠اجلملة الثانية تشتمل على أُصول موضوعات الشريعة املسيحيّة يف:
األصوام ،والصلوات ،والتقشّف يف العبادات ،والصدقة على املقلّني ،واإلحسان
لنوع البشر أمجعني )٣ :يف الصالة؛  )٣يف فضيلة الصوم؛  )٠يف الصدقة؛
 )٤يتضمّن القول يف بيان فضيلة الشريعة املسيحيّة؛  )٥يف الوصايا اإلجنيليّة وهي
مائة وصيّة على االنفراد حتويها اثنتان ومثانون وصيّة على االنفراد :التوبة؛
املسكنة؛ احلزن بالروح؛ التواضع؛ اجلوع والعطش؛ الطهارات؛ االبتعاد عن
املنازعات؛ احتمال الشدائد؛ قبول الشدائد بفرح؛ االجتهاد يف عمل الصاحلات؛
تعلّم العلوم الشرعيّة؛ ختطّي شريعة العدل؛ شريعة الفضل وشريعة العدل؛ وصايا
أُخرى؛ الزواج والطالق والزنى؛ حمبّة األعداء؛ الغفران؛ الطالق؛ اخلامتة :يف
جواب السائل.
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()٣

خمطوطات الكتاب

 )٣ ٠٤أسيوط ،مكتبة القمّص أيّوب مسيحة (غري مذكور يف جراف).
ترقيم ابقطي يبدأ من ٠جـ إىل ٣٣٨ظ ،وترقيم عربي مقابل؛ .٣٦×٣٣
العنوان واملؤلِّف (٠جـ)“ :كشف االسرار اخلفية من االسباب املسيحية ويسما
بدرياق العقول تاليف االب الفاضل االجل اللبيب الفصيح املاهر القديس الرييس
الرشيد الكامل ذوء اللب[؟] البهي املنري الصفي القس املومتن ابو اخلري”.
 )٣ ٠٥أوكسفورد ،املكتبة البودليانيّة.Arab. e. 163 ،
ترقيم حديث بالرصاص؛ ورقة ٠٣جـ ــ ٣٠٩ظ.
العنوان واملؤلِّف (٠٣جـ)“ :ترياق العقول يف علم االصول من قول احلرب اللبيب
الفاضل ،العامل ،كوكب اهل زمانه ،الزاهر الفايض من جوهر احلكمة من
ينبوع حبر علمه الزاخر ،قاطع حجج املعاندين باحسن املقال ،وهو السيد
الفاضل عرف بابن العسال سبط االب املكرم احلسن الشيخوخة االب بطرس
املعروف بالسدمنيت”.
التاريخ (٣٠٩ظ) :أبيب ٣٥٣٣ش٣٣٣٣/هـ ( ــ .)٣٨٣٥
ملحوظة (٣٨٨جـ)“ :واما النسخة اليت نقِل منها هذا الكتاب ،فانها خبط
العلماء االبرار اوالد العسال ،نيح اهلل نفوسهم مع مجاعة االطهار ،تارخيها ٣٨
شهر رجب سنة مخسماية للهجرة العربية ،احسن اهلل انقضايها على خري”
(وتقابل ٥٣٣هـ سنة ٣٣٣٦؛ ويبدو أنّه مثّة تزوير يف األمر).
 )٠ ٠٦أوكسفورد ،املكتبة البودليانيّة ،هنت ( ٠٦٣اوري .)٥٣
ترقيم ابقطي وترقيم حديث بالرصاص ٣٥٣ ،ورقة.

5

البد هنا أن نسجل أن هناك العديد من نسخ هذه المخطوطة متناثرة هنا أو هناك يصعب حصرها ،حيث أن لم يرد ذكرها

في أي من الفهارس المنشورة حتى اآلن ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر مخطوط “ترياق العقول في علم األصول”

المحفوظ بمكتبة كنيسة دير السيدة العذراء ببلدة بياض النصارى ـ بني سويف.
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العنوان واملولِّف (٣جـ حديث)“ :درياق العقول يف علم االصول تاليف السيد
االب الفاضل العامل العامل الكاهن القس املومتن ابو اخلري املشهور بابن
الطيب”؛ (٣٥٣ظ حديث)“ :كشف االسرار اخلفية عن اسباب املسيحية املسما
بدرياق العقول يف علم االصول”.
التاريخ (٣٥٣ظ حديث)٨٨٣ :هـ ( ــ .)٣٤٧٦
 )٤ ٠٧أوكسفورد ،املكتبة البودليانيّة ،هنت ( ٣٤٣اوري .)٠٨
ترقيم ابقطي من ٣ظ ــ٨٣جـ؛ والكتاب يقع يف النصف األوّل من جمموع
كبري.
العنوان واملؤلِّف (أوّل صفحة يف املخطوط حتمل رقم  Iجـ)“ :كتاب درياق
العقول يف علم االصول تاليف االب املكرم القس رشيد ابو اخلري”؛ (٣جـ):
“اصول الدين وجمموع حمصول اليقني”؛ (٨٣جـ)“ :كشف االسرار اخلفية من
االسباب املسيحية املسمى بدرياق العقول يف علم االصول”؛ (٣٦٣ظ ،آخر ورقة):
“درياق العقول يف علم االصول” .التاريخ.٣٥٤٩/٣٥٥٣ :
()٣

 )٥ ٠٨باريس ،املكتبة الوطنيّة . ٣٧٨
ترقيم ابقطي وأوروبي٣ ،جـ ــ٣٧٣جـ؛ ٣٣×٣٤٨٥ ،٣٠٨٥×٣٨٨٥؛  ٣٣ـ  ٣٠سطرًا.
العنوان واملؤلِّف (صفحة العنوان غري واضحة ولذا نورد العنوان الوارد يف
تروبو)“ :ترياق العقول يف علم االصول للرشيد بن الطيب ابو اخلري”.
التاريخ (٣٧٣جـ) ،٣٤٥٣ :منسوخ يف محص بسوريا.
باألوراق فجوات ممّا جيعل قراءة املخطوط صعبة ،وال يصلح املخطوط لنشرة
نقديّة.
()٠

 )٦ ٠٩باريس ،املكتبة الوطنيّة . ٣٧٩

Cf. G. TROUPEAU, Catalogue des manuscrits arabes, 1, Paris, 1972, p. 154-155, n.178.
Cf. G. TROUPEAU, Catalogue, p. 155, n. 179.
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ترقيم ابقطي وأوروبي؛  ٨٣ورقة؛ ٣٣×٣٦ ،٣٥×٣٣٨٥؛  ٣٣ـ  ٣٤سطرًا
العنوان (٠جـ اوروبي)“ :كشف االسرار اخلفية من االسباب املسيحية املسما
بدرياق العقول يف علم االصول”؛ (٨٣ظ اوروبي)“ :كشف االسرار اخلفية يف
اسباب املسيحية [املسمّى] بدرياق العقول يف علم االصول”.
التاريخ (٨٣ظ اوروبي)٣٣٥٣ :هـ ( ــ .)٣٦٤٣
()٤

 )٧ ٤٣باريس ،املكتبة الوطنيّة . ٣٨٣
ترقيم ابقطي وعربي قديم؛  ٣٣٣ورقة؛ ٣٣×٣٠ ،٣٤٨٥×٣٩٨٥؛  ٣٠سطرًا.
العنوان واملؤلِّف (حسب تروبو ،ألنّ صفحة العنوان غري واضحة)“ :ترياق
العقول يف علم االصول املسمى كتاب كشف االسرار اخلفية من االسباب
املسيحية للرشيد ابو اخلري بن الطيّب”؛
(٣٣٣جـ عربي قديم)“ :كشف االسرار اخلفية من اسباب املسيحية املسمى
برتياق العقول يف علم االصول”.
التاريخ (٣٣٣جـ عربي قديم)٣٣٠٥ :هـ ( ــ .)٣٦٦٤
 )٨ ٤٣البحر األمحر ،دير األنبا أنتونيوس ،الهوت ( ٣٠٩قائمة يسّى عبد
املسيح) (غري وارد يف جراف).
العنوان واملؤلِّف“ :ترياق العقول يف علم االصول البن العسال”.
التاريخ٣٥٣٣ :ش ( ــ .)٣٧٨٠
 )٩ ٤٣البحر األمحر ،دير األنبا أنتونيوس ،الهوت ( ٣٦٧قائمة يسّى عبد
املسيح (غري وارد يف جراف).
العنوان واملولِّف“ :ترياق العقول يف علم االصول البن العسال”.
التاريخ٣٥٩٨ :ش ( ــ .)٣٨٨٣

Cf. G. TROUPEAU, Catalogue, p. 155-156, n. 180.
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 )٣٣ ٤٠بيرتوسبورج (لينينجراد سابقًا) ،املكتبة العموميّة ( ٣٣٣رقم  ٦٣يف
()٥

قائمة كراتشقوفسكي) .
العنوان واملؤلِّف“ :ترياق العقول تاليف ابو اخلري بن الطيب”.
التاريخ ٦٩٣٩ :للعامل ( ــ  )٣٤٣٣نسخ طرابلس الشام.
٤٤

 )٣٣بيرتوسبورج (لينينجراد سابقًا) ،املتحف األسيويّ ( ٧رقم  ٦٣يف
()٦

قائمة كراتشقوفسكي) .
العنوان واملؤلِّف“ :درياق العقول يف علم االصول تاليف الرشيد ابو اخلري بن
الطيب”.
التاريخ[ ٣٣٣٨ :؟] (.)٣٦٩٦/٣٦٩٧
()٧

 )٣٣ ٤٥بِرمِنجهام ،مِنجانا عربي مسيحيّ . ]٥٦[ ٣٤
ورقة ٣جـ ـ ٣٨٠جـ.
العنوان واملؤلِّف“ :ترياق العقول يف علم االصول واالسرار اخلفية يف علم
املسيحية من قول احلرب اللبيب الفاضل العامل ،كوكب اهل زمانه الزاهر
الفايض منه جواهر احلكم من ينبوع حبر علمه الزاخر ،قاطع خلج [حجج]
املعاندين باحسن املقال ،وهو السيد الفاضل عرِف بابن العسال سبك [سبط] االب
املكرم احلسن الشيخوخة االب بطرس املعروف بالسدمنيت”.
التاريخ (٣٣٦جـ) ( ٣٥٩٣ :ــ .)٣٨٧٤
()٨

 )٣٠ ٤٦بريوت ،املكتبة الشرقيّة لليسوعيني . ٣٣٧٣٣
5
جية”“ ،المشرق”  ،)٥٢٣5( ٣٢ص
انية في المكاتب البطرسبر ّ
انظر :أ .كراتشقوفسكي“ ،المخطوطات العر ّبية لكتبة النصر ّ
 ،٦٧٦رقم .٦٥

٦
جية”“ ،المشرق”  ،)٥٢٣5( ٣٢ص
انية في المكاتب البطرسبر ّ
انظر :أ .كراتشقوفسكي“ ،المخطوطات العر ّبية لكتبة النصر ّ
 ،٦٧٦رقم .٦٥
7
Cf. A. MINGANA, Catalogue of the Mingana Collection of manuscripts, Cambridge, .1936,
p. 80-81, n. 56.
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ص ٣ــ٣٨٣؛ ٣٨×٣٧؛ ٣٨ــ ٣٣سطرًا.
العنوان واملولِّف“ :درياق العقول يف علم االصول املعروف باصول الدين
تصنيف االب الفاضل العامل القس ابي اخلري ابن الطيب”.
التاريخ (ص  ٣٨٣و ٣٧٦٠ :)٣٠٣لالسكندر ٨٥٣/هـ ( ــ .)٣٤٥٣
٤٧

()٩

 )٣٤بريوت ،املكتبة الشرقيّة لليسوعيني . ٣٣٧٨

ص ٣ــ٣٣٠؛ ٣٤×٣٣؛  ٣٩سطرًا.
التاريخ.٣٨٩٧ :
()٣٣

 )٣٥ ٤٨بريوت ،املكتبة للشرقيّة لليسوعيني ٣٣٣٣

.

منسوخ عن خمطوط فاتيكان ( ٣٣٥رقم  ٣٠يف قائمتنا).
العنوان واملؤلّف (حسب شيخو)“ :جالء العقول يف علم االصول امللقب
بكشف االسرار اخلفية من اسباب املسيحية البي الربكات”.
التاريخ.٣٩٣٥ :
 )٣٦ ٤٩جراف ،ورثة جيورج ــ  ،Georg GRAFأملانيا (مؤلِّف كتاب
“تاريخ األدب العربي املسيحيّ”

()٣٣

.

جمهول املؤلِّف ،وبه فجوات.
التاريخ :قرن .٣٥
 8انظر :لويس شيخو“ ،المخطوطات”“ ،المشرق” ،ص  ،٧5٧-٧5٦رقم ٥٣١؛ L. CHEIKHO, Catalogue
أن المؤّلِّف هو كاهن يعقوبي من القرن
 .raisonné, Beyrouth, 2 éd., 1927, p. 345-346, n. 569aويذكر شيخو ّ
ّ
الحادي عشر.
 ٢انظر :لويس شيخو“ ،المخطوطات”“ ،المشرق” ،ص  ،٧5٧رقم ٥٣5؛ L. CHEIKHO, Catalogue, p. 346, .n.

.569b
٥0

انظر :لويس شيخو“ ،المخطوطات”“ ،المشرق” ،ص  ،٧٦٥رقم ٥٢0؛ L. CHEIKHO, Catalogue, p. 262,

..n. 588

Cf. G. GRAF, Geschichte, 2, p. 346.
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()٣٣

 )٣٧ ٥٣سباط  ،٣٥٨٣ورثة القسّ بولس سباط

.

التاريخ٧٣٥ :هـ ( ــ .)٣٠٣٥
 )٣٨سباط ،الفهرس  ،٣٠٣ورثة القسّ ميخائيل بصّال ،سريان

٥٣

()٣٠

كاثوليك
٥٣

.

 )٣٩سباط ،الفهرس  ،٣٠٣ورثة القسّ يوسف سنان ،سريان
()٣٤

كاثوليك

.
()٣٥

 )٣٣ ٥٠شوير(لبنان) ،دير القدّيس يوحنّا املعمدان للمكيني

.

منسوخ عنه خمطوط بريوت ( ٣٣٧٨رقم  ٣٤هنا).
()٣٦

 )٣٣ ٥٤فاتيكان ،سباط ( ٤٧قرشوني)

.

ص  ٣ــ ٣٦٣؛ ٣٦×٣٣؛  ٣٣سطرًا.
العنوان واملؤلِّف (ص “ :)٣درياق العقول يف علم االصول البي اخلري بن
الطيب”.
التاريخ ٣٣٧٤ :لإلسكندر ( ــ .)٣٨٦٠
 )٣٣ ٥٥فاتيكان ،سباط .٨٦٥
ص ٦٦ــ٣٥٣؛ ٣٥×٣٠؛ تنقص الفصول اخلمسة األُوىل.
العنوان واملؤلِّف“ :درياق العقول يف علم االصول البي اخلري بن الطيب”.
التاريخ :القرن .٣٧
٥٣

على هذا المخطوط ،وهو غير مذكور في  ،Bibliothèqueاعتمد سباط في الجزء المنشور في“ :مباحث” ،ص -٥٧٦

٥٧٧؛ “المشرع” ،ص .٣٥-٥5

.P. SBATH, Al-Fihris, 1, le Caire, 1938, p. 22, n. 130

13

 ٥١هذا المخطوط مذكور في.L. CHEIKHO, Catalogue, p. 346, n. 569b :

.P. SBATH, Bibliothèque de manuscrits, 1, Cairo, 1928, p. 38, n. 47
.P. SBATH, Bibliothèque, 2, p. 81, n. 865

٥٦
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()٣٧

.

 )٣٠ ٥٦فاتيكان ٣٣٥

ورقة ٣جـ ــ ٦٤جـ؛  ٣٣ ،٣٨×٣٧سطرًا.
العنوان واملؤلِّف“ :جالء العقول يف علم االصول امللقب بكشف االسرار
اخلفية يف اسباب املسيحية البي الربكات”.
التاريخ :القرن .٣٤
()٣٨

.

 )٣٤ ٥٧فاتيكان ٣٣٨

ورقة ٣ظ ــ ٧٣ظ؛ ٣٥٨٥×٣٣؛  ٣٠سطرًا.
العنوان واملؤلِّف“ :جالء العقول يف علم االصول امللقب بكشف االسرار
اخلفية يف اسباب املسيحية البي الربكات”.
التاريخ.٣٠٣٠ :
()٣٩

 )٣٥ ٥٨فاتيكان ٣٣٩

.

ورقة ٣جـ ــ ٥٨ظ؛ ٣٧×٣٥؛  ٣٣سطرًا.
العنوان واملؤلِّف“ :جالء العقول يف علم االصول املسمى بكشف االسرار
اخلفية من اسباب املسيحية للرشيد ابي الربكات املتطبب”.
التاريخ.٣٠٠٤ :
()٣٣

 )٣٦ ٥٩فاتيكان ( ٨٠مقتطفات من الكتاب)

.
()٣٣

 )٣٧ ٦٣القاهرة ،البطريركيّة القبطيّة ،الهوت ٣٠٣

.

A. MAIUS, Catalogus codicum Bibliotheqae Vaticanae, Roma, 1839, p. 214, n. 105.
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.A. MAIUS, Catalogus, p. 241-242, n. 118
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.A. MAIUS, Catalogus, p. 187-190, n. 83
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٣٤×٣٣؛  ٣٠سطرًا.
العنوان واملؤلِّف“ :ترياق العقول يف علم االصول واالسرار اخلفية يف علم
املسيحية البن العسال سبط االب بطرس السدمنيت”.
التاريخ (٣٤٨جـ)٣٠٧٥ :ش٣٣٦٨/هـ ( ــ .)٣٦٥٨
()٣٣

 )٣٨ ٦٣القاهرة ،البطريركيّة القبطيّة ،الهوت ٣٠٣

.

ورقة ٠ظ ــ ٣٠٨ظ؛ ٣٥×٣٣؛  ٣٠سطرًا.
العنوان واملؤلِّف (٠ظ)“ :ترياق العقول يف علم االصول تاليف ابن العسال سبط
بطرس السدمنيت”.
التاريخ :القرن .٣٨
()٣٠

 )٣٩ ٦٣القاهرة ،البطريركيّة القبطيّة ،الهوت ٣٨٦

.

ورقة ٣جـ ــ ٣٣٦ظ؛ ٣٥×٣٣؛  ٣٥سطرًا.
العنوان واملؤلِّف“ :ترياق العقول لتحصيل االصول من قول ساويروس بن
املقفع”.
التاريخ (٣٨٣ظ)٣٣٥٣ :هـ ( ــ )٣٧٠٨؛ (٠٣٣ظ)٣٣٦٣ :هـ ( ــ .)٣٧٤٦
()٣٤

 )٠٣ ٦٠القاهرة ،املتحف القبطيّ ،الهوت ٠٥٦

.

ورقة ٣٣جـ ــ ٣٦٧جـ؛ ٣٥×٠٣؛  ٣٣سطرًا (ناقص من البداية حتّى منتصف
الفصل الثالث).
التاريخ :القرن .٣٧
القبطية” ،الجزء الثاني ،القاهرة ،ص  ،٥٣٣-٥٣٥رقم .٣8٢
 ٣٥مرقس سميكة“ ،فهارس المخطوطات
ّ
٣٣

مرقس سميكة“ ،فهارس” ،٣ ،ص  ،٥١٣رقم ٢٢٧؛ G. GRAF, Catalogue de manuscrits arabes

..chrétiens conservés au Caire, Città del Vaticano, 1934, p. 146, n. 391

 ٣٢مرقس سميكة“ ،فهارس” ،٣ ،ص  ،٥5٢-٥58رقم ٢٦٦؛. G. GRAF, Catalogue, p. 124-127, n. 338
 ٣١مرقس سميكة“ ،فهارس” ،٥ ،القاهرة ،٥٢٢٢ ،ص  ،٢٥-٢0رقم . 5٧
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()٣٥

 )٠٣ ٦٤القاهرة ،املركز الفرنسيسكانيّ ( ٠٥٤غري وارد يف جراف)

.

ترقيم ابقطيّ وآخر بالرصاص للصفحات.
ورقة ٠جـ ــ ٩٨جـ؛ ٣٣×٣٦؛  ٣٥ــ  ٣٦سطرًا.
العنوان (٠جـ)“ :درياق العقول وغاية احملصول يف علم االصول”؛ (٤جـ):
“درياق العقول يف علم االصول”.
التاريخ (٩٨جـ)٣٥٤٤ :ش ( ــ .)٣٨٣٧
يُتْبَعْ

مسيحية) ،القاهرة،٥٢8١ ،
المسيحية للمركز الفرنسيسكاني” (دراسات شر ّقية
 ٣5و .ف .ماكومبر“ ،بيان المخطوطات العر ّبية
ّ
ّ
ّ
ص  ،٧5-٧١رقم .٢5١
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