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ألن . بقيت دمشق يف العصر األموي وحىت فرتة طويلة بعده تستعمل اجللود والرقوق والربديات
  . صناعة الورق دخلت إليها متأخرة كما سنرى

 )1( وقبل الورق كان الدماشقة يستعملون القراطيس املتخذة من ورق الربدي يستوردوا من مصر
قل : "أول من احدث أن يكتب رؤوس الطوامري) هـ 86ت (ونقلت األخبار أن عبد امللك بن مروان 

وكانت القراطيس غالية الثمن، ولذلك فقد كان الناس يقصدون  )2( وغريها من ذكر اهللا" هو اهللا أحد
شق توفرياً هلا وكان أكثر اخللفاء األمويني يف دم) هـ )101ا كل االقتصاد وكان عمر بن عبد العزيز 

يناقش الكتاب والعمال يف عدد القراطيس ويأمرهم جبمع اخلط كراهة اإلسراف وقد كتب إىل بعض 
، وشكا أحد عماله قلة القراطيس عنده )3( "دقق القلم وأوجز الكتاب فإنه أسرع للفهم " عماله 

  .)4( "دقق قلمك وقلل كالمك تكتف مبا عندك من القراطيس" فكتب إليه 
ولعزة القراطيس وغالء مثنها زمن األمويني فقد جعل يف دمشق بيت خاص وهذا ما أشار إليه 

وكان اخللفاء من هذا البيت ) هـ 70ت (يف حادثة مقتل عمرو بن سعيد األشدق  )5( املسعودي
  . )6( يوزعوا مبقادير حمدودة على العمال والوالة

جعل الدولة تشرف بنفسها عليها وتم ا  ومن هذا اخلرب يستدل على غالء القراطيس غالء
أن الدواوين كانت إذا خاطبها  )7( اهتمامًا خاصًا ويؤكد ذلك ما ذكره أبو يوسف يف كتاب اخلراج

عن هذا ) هـ 101ت (وقد ى عمر بن عبد العزيز . أحد يف أمر له تتقاضاه مثن ما يكتب له فيه
  . رفقاً بالناس

                                                 
  .69حبيب الزيات  ،الوراقة وصناعة الكتابة  1
  .ط ليدن 240 ،فتوح البلدان  2
   48الوزراء والكتاب للجهشياري   3
   .املرجع السابق  4
  .2/518نفح الطيب ش مروج الذهب ام  5
   74الورقة وصناعة الكتابة    6
   1020كتاب اخلراج    7
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  . ل الورق يف دمشقوال يعلم بالضبط مىت بدئ عم
، بينما يرى حبيب الزيات )1( إّن صناعته انتقلت إليها من بغداد يف منتصف القرن الرابع: وقيل

  . )2( أا وفدت من محاة ولذلك اشتهر الورق احلموي يف كل زمان
 ، حىت إنه نافس ورق مسرقند أصل صناعته)3( وقد ُوصف ورق دمشق باجلودة وأنه منعدم النظري

  .)5( إنه كان من مجلة ما حيمل من دمشق إىل الشرق واليمن واحلجاز وبالد الروم، و )4(
 Chartaم وكانوا يسمونه  985/ هـ  375وُعرف الورق الدمشقي يف بالد أوربة سنة  

Damascena  )6( .  
ويف ): 894ت (وبقي الورق الدمشقي على جودته حىت عصر متأخر فقال أبو البقاء البدري 

وليس املراد بالقرطاس هنا سوى الورق  )7( "ناعة القرطاس حبسن صقاله ونقي أوصاله دمشق تعمل ص
  . الورق ال الربدي

أّما دمشق وهي أّم املدائن الشامية فقد اشتهرت مبعامل ورقها اشتهاراً : وقال حممد كرد علي
من بؤر الثقافة وملا كانت دمشق إحدى احلواضر الكربى وبؤرة  )8( بعيداً وقد نوه بورقها مؤرخو اليونان

ويف كتب األخبار ذكر ألربع معامل . الثقافة والعلم فقد كان االستهالك فيها على الورق بالطبع كبرياً 
  ). الورقات(للورق بدمشق وكانوا يسموا 

عني (ومساها الوراقة القدمية وهي عند عني تسمى ) 571ت ( )9( األوىل ذكرها ابن عساكر -1
  . )10( )كمشتكني  عني (

                                                 
  . 139حركة الوراقني   1
  .326 – 180أحسن التقاسيم   2
  . 92الوراقة وصناعة الكتابة   3
  . 13سفر نامة   4
  . 181لتقاسيم أحسن ا  5
  . 92الوراقة وصناعة الكتابة   6
  .1341ط القاهرة  363نزهة األنام    7
  .1/215، حممد كرد علي اإلسالم واحلضارة العربية   8
  .ب/  164الد األول الورقة  ،خمطوطة الظاهرية ،تاريخ مدينة دمشق  9

وهـو غلـط كمـا أفـاد الـدكتور صـالح  ،وورد امسها كمشلني 112 " :يف ذكر املساجد مثار املقاصد"ذكرها ابن عبد اهلادي يف   10
  . 111 ص" خطط دمشق"الدين املنجد يف 
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وهو زقاق ) زقاق العني(تقع هذه العني يف زقاق يسمى اليوم : "الدين املنجد قال الدكتور صالح
وهو زقاق ضيق "مث قال  )1( "على ميني اخلارج من باب السالمة الذاهب مشاًال حنو مسجد القصب

متعرج ينتهي بطاحون تسمى طاحون العني وقبيل الطاحون على اليمني عني ينزل إهلا بدرج ما تزال 
  ."يوم عني الوراقة أو عني كمشتكني قدمياً فائضة هي ال

  . )2( ويف جنوب هذا الزقاق جيري ر العقرباين
   :جاء فيها ى عتبة باب املدرسة النورية الكربىوقد ذكرت هذه الوراقة أيضًا يف كتابة قدمية عل

  ". واحلمامني املستجدين بالوراقة خارج باب السالمة والدار ااورة هلما "
:    وقد ذكرت يف الكتبة املذكورة على عتبة باب املدرسة) العوينة(ة الثانية وتسمى الوراق -2

وتقع هذه الوراقة يف البقعة اليت فيها املدرسة : )4( قال الدكتور املنجد )3( "والوراقة بعوينة احلمى"
هي العوينة  ر البطيخ ويف هذه البقعة عني تسمى اليوم عني علي لعلهاامشال د )5( الشامية الربانية

")6(  .  
وهاتان الوراقتان ومن خالل الكتابة املذكورة على عتبة املدرسة النورية كانتا موجودتني زمن 

 ىدر ولكن ال يُ  )7( هـ 567ألّن الكتابة هذه مؤرخة سنة ) 569ت (السلطان نور الدين زنكي 
ي الوراقة عني  مّ يس) هـ 571(بالضبط مىت كانت بدايتهما ومن أسسهما وإذا كان ابن عساكر 

                                                 
  .111خطط دمشق   1
فرع من فروع ر بردى ينفصل عنه يف ساحة املرجة جيري شرقاً فيكّون خندقاً لقلعة دمشـق مـن : ور العقرباين .املرجع السابق  2

خارجه ويصل إىل باب السالم مث مسجد خالد بن الوليد يف مقربة الشيخ أرسالن فأراضي جرمانا مشاهلا،مث مياشي سور املدينة من 
  .2/329وعقربا وبيت سحم ؛ انظر معجم دمشق التارخيي، قتيبة الشهايب 

  .املرجع السابق  3
  .112 ، للمنجدخطط دمشق  4
  .1/277 ، للنعيمي انظر الدارس  5
الشـامية الربانيـة، مشـايل  اروجا، جبـوار املدرسـةوب ااور للطرف الشرقي مـن سـوق سـ، إىل اجلن موضع كان عند العقيبة: العوينة  6

عاّميـة فصـيحها ) الُعَوينـة(ولفظـة . ، وتُعـرف أيضـاً بعوينـة احلمـى، وبعوينـة دار البطـيخ] وميّر منها اليـوم جسـر الثـورة  [خان البطيخ
  .2/90شق التارخيي، قتيبة الشهايب الُعيَيينة مبعىن العني الصغرية ؛ انظر معجم دم

  .112 ، كرد علي،خطط الشام  7
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أول مصنع للورق يف  كانتبالوراقة القدمية فمعىن هذا أن زمنًا طويًال أتى عليها ورمبا   )1( كمشتكني
  . دمشق
 هعرضأثناء تيف  )3( كثريخ ابن  ذكرها املؤرّ  )2( تقع حتت املدرسة العزية الربانية: الوراقة الثالثة -3

نقل إىل مث  ،دفن بباب النصر يف مصر"الذي  )هـ 645ت (لحديث عن األمري عز الدين أيبك ل
األمري مظفر " هـ أن  654كثري أيضًا يف حوادث سنة  كما ذكر ابن" تربته بدمشق فوق الوراقة

  . )4( "الدين ابن األمري عز الدين أيبك دفن عند والده بالرتبة عند الوراقة
هـ  719فضل العمري سنه  وهذه الوراقة ذكرها صالح الدين الصفدي يف وفاة عبد الوهاب بن

  . )5( "ودفن برتبة له جوار املدرسة العزية اليت عند الوراقة ظاهر دمشق : " فقال
بالشرق الشمايل " وحّدد النعيمي مكان هذه الوراقة عندما حتدث عن الزاوية اليونسية فقال إا 

  .)6( "غريب الوراقة واملدرسة العزية 
هذه الوراقة حتت املدرسة العزية على الشرق الشمايل وكان  كانت: " قال الدكتور صالح املنجد
  .)8(وقد حدد موضعها دمهان يف خمطط الصاحلية  )7( "عندها عني تسمى عني الوراقة 

يف كالمه عن علي بن حممد األنطاكي   ) 571ت (ذكرها ابن عساكر : الوراقة الرابعة -4
 491عقيب صالة اجلمعة الثامن من رجب سنة  تويف يف الوراقة اليت خارج باب الفراديس: " فقال

")9( .  

                                                 
عني ماء كانت يف حمّلة مسجد األقصاب، خارج باب السالم، وجبوارها طاحون العني، إىل اجلنوب الغريب من : عني كمشتكني 1

  . 2/92يبة الشهايب حمّلة السبعة أنابيب واجلنوب الشرقي من جامع مسجد األقصاب؛ انظر معجم دمشق التارخيي، قت
  .1/550انظر الدارس   2
 .13/174البداية والنهاية    3
 .13/195املرجع السابق   4
 .1/550انظر الدارس  5
  .1/214الدارس  6
  .112 ، املنجدخطط دمشق 7
 .امعوهو ملحق بكتاب تاريخ الصاحلية البن طولون ط  8
  .ه عليتراجم من امس ،تاريخ مدينة دمشق خمطوطة الظاهرية 9
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ذكره البدري  ير بل وظلت مزدهرة إذ وقد ظلت صناعة الورق قائمة يف دمشق حىت زمن متأخ
يف تارخيه ويعده من مجلة املواد املشهورة اليت متيزت دمشق بتصديرها إىل سائر األقطار ) هـ 894ت (

  . )1(وخاصة مصر 
الطلب على الورق يف دمشق كان قائمًا ونزيد هنا أن الذي ساعد على  ولقد ذكرنا من قبل أن

وكثرة زراعات القنب اليت حيتاجها الورق يف . )2(ازدهار صناعته فيها كثرة األار حلاجة الورق إىل املاء 
  .يف صناعته

فقدت الشام عدة صناعات كادت تكون خاصة ا، وتعد يف مجلة موارد :وقال حممد كرد علي
. فقد كانت من الصناعات اليت تعدها من حاجياا. ومنها الوراقة صناعة عمل الورق عيشها،

وكانت العرب تكتب أوًال يف أكتاف اإلبل واحلجارة الرقيقة البيض وعسيب النخل، وبعدما كانت 
ويف أيام بين أمية عمل الورق من الكتان ومسي . الكتابة يف األدمي والرقوق على ما قاله املقريزي

والغالب أن الشام أخذت يف صنع الورق يف دمشق وطربية وطرابلس ومحاة ومنبج قبل . خلراساينبا
ونقل ) م.ق123الصني سنة (وعامة املؤرخني من الفرنج على أن الورق من اخرتاع أهل . هذا التاريخ

أسس معمل للورق يف )  م 794(ويف سنة ) 751(صنعه أسرى من الصني إىل مسرقند يف سنة 
  : مث يف دمشق ويظهر من بيت طرفة يف معلقته أن القرطاس ينسب للشام والبيت بغداد

  )3( كسب اليماين قده مل جيرد  وخذ كقرطاس الشامي ومشفر 
وأن القرطاس كان يعمل يف الشام على عهده أو قبله خالفاً ملا قاله مؤرخو الفرنج، وان الورق من 

. املقدسي )4(مشق ومن طربية على ما ذكر ذلك وكان يرتفع منه كميات من د. صناعات اجلاهلية
وقد تعلم صنع الورق يف دمشق أسريان فرنسيان على عهد احلروب الصليبية فلما عادا إىل ديارمها 
نشرا صناعته يف فرنسا، ومنها انتقل إىل مجيع أوربا، فلدمشق على فرنسا بل على املدنية بأسرها 

بيني، وناهيك بأا أهم صناعة نشرت العلم واألفكار يف الفضل األول يف تعليم هذه الصناعة للغر 
وقد محل الشاميون الوراقة إىل األندلس وصقلية يف مجلة ما محلوه من صناعتهم، على حنو ما . العامل

                                                 
 .363نزهة األنام  1
  .110خطط دمشق للمنجد  2
   .يف مجهرة أشعار العرب أنه خذها بالقرطاس وهو الورق من جهة الشام وشبه مشفرها باجللد املدبوغ بدباغة القرظ للينه 3
 .هو كتاب مسائل اإلمام أمحد بن حنبل ؛ وهو من حمفوظات املكتبة الظاهرية 4
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الورق بكثرة ) م 1009(وكانت شاطبة مدن األندلس تصدر منذ سنة . محلوه إىل مشايل إفريقية
  . لسوحيمل منها إىل سائر أرض األند

وكان الورق يصنع أشكاًال يف مكابس صغرية، ويعمل من اخلروق البالية أو احلرير واستبدل ورق 
رجل امسه يوسف بن عمرو، وال يزال يف ) م706(القطن الذي منه الورق الدمشقي باحلرير يف سنة 

شامي على ورق يظن أنه من الورق ال) هـ 226(خزانة دار الكتب العربية بدمشق كتاب كتب سنة 
إن الكاغد اجليد : وقال الرحالة ناصر خسرو. وهو أقدم خمطوط عرف بالشام وال يزال على متانته

وذكر القلقشندي أن الورق . الذي كان يصنع يف طرابلس يشبه ورق مسرقند إال أنه أحسن صنعاً 
هو صنف املعروف بورق الطري، أي الورق الذي تكتب به البطائق وتعلق يف أجنحة احلمام الزاجل، 

من الورق الرقيق، والورق القدمي أشبه بالربدي أو الرقوق مبتانته، وال نعلم يف أي زمن انقرضت هذه 
وحدثين أحد علماء حلب أن الورق كان يصنع يف الشهباء، وأن حيًا من أحيائها ال يزال . الصناعة

  . إىل عهدناوالورق احلليب الصقيل املتني مشهور . امسه الوراقة حيث كانت معمل الورق
رجل بريويت يف بيت الباحوط، فأسس معمًال مهماً ) القرن العشرين(وقد قام يف أوائل هذا القرن 
، وأصدر ورقًا جيدًا كورق النمسا وفرنسا، لكن األبيض املتوسط يف أنطلياس على ساحل البحر

أيضًا مث خفضت مل الورق يف الغرب أرخصت صادراا من الورق إىل الشام فاضطر هو أن ينزل امع
أصبح الوب من الورق كل سنة يساوي حىت قضت على هذا املعمل النافع و  السعر ومل تزل ختفضه،

  . )1( عشرات األلوف من الدنانري إىل الشام وأصبح الورق حاجة من حاجات املدنية
  صناعة الورق يف بالد الشام

، فأُنشئت فيها معامل )2( الد الشامبعد اتساع نطاق صناعة الورق يف العراق، انتقلت منه إىل ب
 فاقت ما سواها من وكانت طرابلس الشام من عيون املدن اليت. صنعت أنواعًا نفيسة من الورق

م ) 1047= (هـ  438وقد زارها الرحالة املشهور نلصر خسرو يف سنة . البلدان يف ُصنع الورق

                                                 
  .4/222خطط الشام   1

ســنة .409، ص1،ج23صــناعته يف العصــور اإلســالمية، كــوركيس عــواد، جملــة امــع العلمــي العــريب، مــج: الــورق أو الكاغــد - 2
1948  
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يصنعون ا الورق اجلميل مثل ورق مسرقند، بل أحسن "إّن أهل هذه املدينة : وأطرى ورقها بقوله
  .)1("منه

تقّدمًا حمسوساً، اسرتعى أنظار ومثل هذا اإلطراء ال يقع ما مل تكن تلك الصناعة قد تقّدمت 
  .هذا السائح الفارسيّ 

  . )2( ومن البلدان اليت متّيزت بصناعة الكاغد طربية وذلك منذ املئة الرابعة للهجرة
أّما دمشق أّم املدائن الشامّية فقد اشتهرت مبعامل ورقها اشتهارًا بعيداً، وقد نّوه بورقها مؤرخو 

  .)3( اليونان
من أهل "لعرب، فقد مدحوا الورق الدمشقّي وأطروا حماسنه، قال أبو البقاء البدرّي أّما املؤّرخون ا

  . )4( وفيها تُعمل صناعة القرطاس حبسن صقاله ونقي أوصاله": املئة التاسعة للهجرة
وكانت جتارة الورق الشامّي رائجة رواجًا عظيماً، فقد كانت أوربة الشرقية تبتاع ورقها من بالد 

  .    )5( )شارتا داماسينا( مباشرة، على ما يشهد لذلك اسم الورق الدمشقي الشرق األدىن
وكان الورق ُيصنع أشكاًال يف مكابس صغرية، ويُعمل من اخلروق البالية أو : "قال كرد علي

هـ رجل امسه يوسف بن  706احلرير، واستبدل ورق القطن الذي منه الورق الدمشقي باحلرير يف سنة 
هـ على 266كتاب ُكتب سنة ] املكتبة الظاهرية[يف خزانة دار الكتب العربية بدمشق واليزال . عمرو

  .)6( ورق يُظّن أنّه من الورق الشامي وهو أقدم خمطوط ُعرف بالشام واليزال على متانته
  .مثّ تطّرق إىل الكالم على ُصْنع الورق يف حلب، ومحاة، ومنبج

وأحسن الورق ما كان ناصع البياض غرفاً : "قالوقد أشار القلقشندّي إىل الورق الشامّي ف
صقيًال، متناسب األطراف، َصبورًا على مرور الزمان، وأعلى أجناس الورق فيما رأيناه البغدادّي وهو 
ورق ثخني مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاء، وقطعه وافر جداً، وال يكتب فيه يف الغالب إال 

تاب اإلنشاء يف مكاتبات القانات وحنوها كما سيأيت بيانه يف املصاحف الشريفة، ورمبا استعمله كُ 

                                                 
  .1945، من الرتمجة العربية ليحىي اخلشاب، القاهرة، 13سفرنامه لناصر خسرو، ص- 1
  .1906اليدن  ،ط دي غويه 80أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، البشاري املفدسّي، ص  - 2
 .هـ 1429، دمشق 1/240اإلسالم واحلضارة العربية، حممد كرد علي،  - 3
 .هـ 1341، القاهرة 363نزهة األنام يف حماسن الشام، البدري، ص  - 4
  .هـ 1429، دمشق 1/240اإلسالم واحلضارة العربية، حممد كرد علي،  - 5
  .4/243خطط الشام، حممد كرد علي،  - 6
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نوع يعرف باَحلموي، وهو دون : املكاتبات السلطانية، ودونه يف الرتبة الشامّي؛ وهو على نوعني
القطع البغدادّي، ودونه يف القدر وهو املعروف بالشامّي، وقطعه دون القطع احلموّي، ودوما يف 

القطع املنصورّي، وقطع العادة واملنصورّي أكرب قطعاً، : ؛ وهو أيضًا على قطعنيالرتبة الورق املصريّ 
  .)1( "وقلما ُيصقل وجهاه مجيعاً 

وقد كانت األمم يف ذلك متفاوتة، فكان أهل الصني يكتبون يف ورق يصنعونه : "قال القلقشندي
بون يف خّرق احلرير األبيض، من احلشيش والكأل، وعنهم أخذ الناس صنعَة الورق؛ وأهل اهلند يكت

وهي حجارة بيض رِقاق؛ ويف النحاس واحلديد وحنومها، ): باخلاء املعجمة(والُفرُس يكتبون يف اللخاف 
ريد الذي ال خوَص عليه، واحدها عسيب، ويف عظم وهي اجل) بالسني املهملة(ويف ُعسب النخل 
  .أكتاف اإلبل والَغنم

ونزل القرآن  �لقرم منهم، واستمّر ذلك إىل أن بُِعَث النيب  وعلى هذا األسلوب كانت العربُ 
يف اللخاف والُعسب؛  �والعرُب على ذلك، فكانوا يكتُبون القرآن حني ينـزل ويقرؤه عليهم النيب 

ورمبا  " فجعلُت أتتبع القرآن من الُعُسب واللخاف : " أنه قال عند مجعه القرآن �فعن زيد بن ثابت 
  .بعض مكاتباته يف األَدم كما سيأيت يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل � كتب النيب

وأمجع رأُي الصحابة رضي اهللا عنهم على كتابة القرآن يف الرّق لطول بقائه، أو ألنه املوجود 
وقد َكثُر الورق وفشا عمله بني  ،عندهم حينئذ، وبقي الناس على ذلك إىل أن وّيل الرشيُد اخلالفة

ّال يكتب الناس إال يف الكاغد، ألن اجللود وحنوها تقبل احملو واإلعادة فتقبل التـزوير، أمر أ ،الناس
خبالف الورق فإنه مىت ُحمي منه فسد، وإن ُكِشط ظهر َكشطُه، وانتشرت الكتابة إىل سائر األقطار، 

  .وتعاطاها من قـَُرب وبعد، واستمّر الناس على ذلك إىل اآلن
هـ 380- م947=هـ336(لقرن الرابع اهلجرّي عند املقدسي البشاري غري أنّه وقع اإلملاع يف ا

، )2("كّل مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة يف رقوق"يف إشارته إىل أقطار الغرب اإلسالمّي أّن ) م990=
بل إّن ) احلادي عشر امليالدي(وظّل الرّق هو املادة املستخدمة يف الكتابة حىت القرن اخلامس اهلجرّي 

  )3(.غربية ظّلت حىت وقت قريب ُتكتب على الرّق طلباً لطول البقاءاملصاحف امل

                                                 
 .2/476ى، القلقشندي،  صبح األعش- 1

  .197أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، حممد بن أمحد املقدسي املعروف بالبشاري، ص  )2(
  .1/19الكتاب العريب املخطوط، أمين فؤاد السيد،  )3(
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وأّما البَـْرِدي فقد ُعرف يف مصر وكان ُجيلب منها إىل بقية أقطار إفريقّية؛ ورمبا وقع التعبري عنه 
يف األدبيات اإلسالمية التارخيية، وكانت األوراق البَـْرِدية ) القرطاس املصري(أو ) الورق الفرعوين(بـ

  .تلعب يف حياة مصر االقتصادية منذ عصر األسرة الوسطى القدمية
حمفوظة اليوم يف " بردية أهنآسية"م تعرف بـ643=هـ 22ويرجع تاريخ أقدم بردية إىل سنة 

جمموعة األرشيدوق يف النمسا، ومل تصل إلينا لألسف كتب مكتوبة على البَـْرِدي سوى أجزاء ألعمال 
مالك بن أنس، وصحيفة مهام بن منّبه، وصحيفة عبد اهللا بن َهلِيعة، أّما  لإلمام" املوطأ"مبّكرة مثل 

لعبد اهللا بن َوْهب " اجلامع يف احلديث النبوي"أكمل كتاب وصل إلينا فهو نسخة من كتاب 
حديث، اكتشف يف ) 2123(وهو حمفوظ اليوم يف دار الكتب املصرية برقم ) م812=هـ197ت(

  .)1(م، يف إدفو بالقاهرة 1922الفرنسي بالقاهرة سنة حفائر أجراها املعهد العلمي 
، وقد نّوه )2(هـ  380وحسب ما نعلم فإن أحدث بردية عربية معروفة على اإلطالق مؤّرخة سنة 

إّن القرطاس معمول مبصر من لّب الربدي ُيربى يف حلمه، : "إذ قال) هـ 440(البريوين به املتوىف سنة 
قريب من زماننا؛ إذ ليس ينقاد حلك شيء منه وتغيريه بل يفسد وعليه صدرت كتب اخللفاء إىل 

  .)3("به
وقد كتب أهل الشام على أوراق الربدي يف خالفة معاوية ومن بعده كما بّينت الكشوفات 

  .)4( األثرية، حيث كان يأيت الربدي من اإلسكندرية

                                                 

  .1/18الكتاب العريب املخطوط، أمين فؤاد السيد،  )1(
مـدخل : فـن فهرسـة املخطوطـات: ؛ انظـر1998)=2(قضايا املخطوطـاتكما أفاد الدكتور سعيد مغاوري يف تعقيبه يف ندوة   )2(

  .50معهد املخطوطات العربية، ص : وقضايا، القاهرة
  .81حتقيق ماللهند من مقولة، للبريوين،ص )3(
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