


 
 المدينة المنورة في ليدنمكتبة فهرس مخطوطات 

 الثالث واألخيرالجزء 
 إعساز اغيػتؿطم > ناضيٛ الْسبطج

 تططي٘ َٔ ايؿطْػ١ٝ إزي اإللًٝع١ٜ > ز. عاقِ ظيسإ عًٞ ظيسإ

 خرلٟأظيس تططي٘ َٔ اإللًٝع١ٜ إزي ايعطب١ٝ > ز. عبٝس قُس 
 

يثاْٞ َٔ ؾٗطؽ ؼي ايعسزٜٔ ايػابكري ايكػُري األٍٚ ٚا ْؿطْا

 باعٗا ٚاييت ، بٗٛيٓسا يٝسٕ جاَع١ ؼي اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ َهتب١ كطٛطات

 ٖـ خالٍ ضحًتـ٘ إزي ٖٛيٓـسا  5::3غ١ٓ  ٞايؿٝذ أَري اؿًٛاْٞ اغيسْ

ِ  ايعـسز  ٖـصا  ؼي ْٚٓؿـط  ، اغيػتؿطقري َؤشيط اْعكاز سيٓاغب١  ايكػـ

 . بطجالْس ناضيٛ اغيػتؿطم أعسٙ ٚايصٟ ، اغيصنٛض ايؿٗطؽ َٔ األخرل

فُٛع١ نبرل٠ َٔ اغيدطٛطات  َٔ قػِ اغيدطٛطات ٖصٙ إٔ بايصنط اؾسٜط

ٜػًب ع٢ً ايـئ إٔ قسّضا نبرلّا َٓٗا نإ َٛجـّٛزا ؼي َهتبـات اغيسٜٓـ١ اغيٓـٛض٠ ،     

ٚقس اقتٓتٗا ع٢ً َطاحٌ َهتبات أخط٣ ، ْعـطف َٓٗـا حتـ٢ امٕ َهتبـ١ جاَعـ١      

 بطٜػتٕٛ ؼي أَطٜها ، ٚبطيري ؼي أغياْٝا .

ؾٗطؽ بك١ٝ ٖصٙ اغيدطٛطات ، ٚاييت  -إٕ ؾا٤ اهلل  -ْٓؿط تباّعا  ٚغٛف

 تٛقًٓا إيٝٗا حت٢ امٕ .

ّٝا بتتبـ  طيٝـ  اغيدطٛطـات اغيٓكٛيـ١ َـٔ اغيسٜٓـ١ اغيٓـٛض٠ إزي         ٜٚكّٛ اغيطنع حاي

َهتبات ايعامل ، نُٔ َؿطٚع إعاز٠ تٛطري ايـذلا  اغيدطـٛؾي يًُسٜٓـ١ اغيٓـٛض٠ ،     

 إزي َكازضٖا األق١ًٝ َا أَهٓ٘ شيو .ٜٚعٌُ ع٢ً تكٜٛطٖا ٚإعازتٗا 

 مقدمةةةةةةةةةةةةةة 
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 ايطاب اؾع٤ 

 ايطب

 ِٝ ايهطَاْٞ .ْؿٝؼ بٔ عٛض بٔ حه - 654

 ؾطح اغيٛجع .

ٖصا ايهتاب ايصٟ ُزضؽ نثرلاّ  ؼي جعض اشلٓس ُٜعـطف باغـِ ايٓؿـٝؼ .    

ٞ  ايسٜٔ عال٤ غيؤيؿ٘ بايٓثط اغيذي ٔ  عًـ ٞ  بـ ّ  أبـ ٞ  اؿـع ؼي  غاٜـ١  ْػـد١  . ايكطؾـ

كـ١ . اــؽي حػـٔ ٚعالَـات ايتؿـهٌٝ      اؾُاٍ َٚكٛٓب١ َـطتري َٚطاب 

 عُا١٥ ٚتػعٕٛ .أضب عسز ايكؿخاتاغيُٝع٠ ال تٛجس أحٝاّْا . 

 قُس َؤَٔ حػٝين . - 655

 ؼؿ١ اغيؤَٓري .

ْاقك١ ، بساٜتٗا > ايتؿدٝل ايطاب  ؼي تساٟٚ ايػـُّٛ . اــؽي حػـٔ    

 ا َا٥تإ ٚغت ٚأضبعٕٛ َٔ ايكط  ايهبرل .ٚقؿخاتٗ

 األظضم ايُٝاْٞ ايعبٝسٟ . - 656

 ايطب .نتاب 

بعـس إٔ اغـتعطض اغيؤيــ بططٜكـ١ غاٜـ١ ؼي ايـصنا٤ األغـايٝب ايعًُٝــ١        

تعُل ؼي اـطاؾات ايؿعب١ٝ اييت َا ظايت = ايؿطم حٝٓصاى  ؼي اغيٛجٛز٠

 تؿهٌ جع٤ّا َٔ ايطب ؼي ايؿطم .

ٛٓب١  ــ ــ١ َٚكـ ــ    ٚقـــؿخاتَٗكابًـ ــٕٛ َـــٔ ايكطـ ــإ ٚأضبعـ ــ١ ٚاآتـ ا أضبعُا٥ـ

 هبرل . ايكؿخات األخرل٠ َؿكٛز٠ .اي

 ٝس بٔ عُرل٠ ايطغتاقٞ .ضؾ - 657

 َكاقس ايسيٌٝ ٚبطٖإ ايػبٌٝ .

تٛجس ْػد١ طبل األقٌ َٔ  308بعس ْٗا١ٜ ايهتاب ابتسا٤ّ َٔ اجملًس 

االمثا٥ـ١ ٚمثـإْٛ    عسز ايكـؿخات ،  اـؽي غا١ٜ ؼي اؾُاٍايهتاب . 

 ٔ ايكط  ايهبرل . ايتجًٝس طيٌٝ .قؿخ١ َ

 أظيس ايسَٓٗٛضٟ . - 658

 س٠ ٚايبٛاغرل .ايهالّ ايٝػرل ؼي عالج اغيكع

ٕٕ ٚعؿطٕٚ .ٚقؿخاتْٗػد١ طي١ًٝ   ا مثا
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 ْؿػ٘ . ايػابل اغيؤيِّـ - 659

 َٓت٢ٗ ايتكطٜح سيهُٕٛ ايكٍٛ ايكطٜح ؼي عًِ ايتؿطٜح .

ـ ْػـد١ غــؽي تًُٝــص   ٖـــ :330خًٝــٌ بــٔ أظيـس اغيــسابػٞ ؼي عــاّ   اغيؤيِّـ

 ٌٝ ، ٚايكؿخات أضب  عؿط٠ قؿخ١ .اـؽي طي

 عبس ايًطٝـ بٔ َٛغ٢ اغيؿرلٟ . - :65

 األعطاض ؼي َساٚا٠ األَطاض .تاب ن

. اغيؤيِّــ  حيتٟٛ ع٢ً ايعسٜس َٔ اغيصنطات ايطبٝـ١ ٚاألؾـعاض . َػـٛز٠    

 ١٥ ٚأضب  ٚعؿطٕٚ ، ٚاـؽي ؼي غا١ٜ اؾُاٍ .اايكؿخات َ

 فٍٗٛ . - ;65

 ضغاي١ ؼي ايِٓبض ٚايعالَات ايساي١ ع٢ً األَطاض .

ت ا غٚقؿخاتٗتبسأ بايؿكٌ اـاَؼ ؼي عالَات اغيذ . ْػد١ ػيتاظ٠ 

 ٚأضبعٕٛ قؿخ١ .

 ٖـ ( .3057عبس ايطؤٚف اغيٓاٟٚ ) ت  - 660

 ايٓع١ٖ ايع١ٖٝ ؼي أحهاّ اؿُاّ ايؿطع١ٝ ٚايطب١ٝ .

َُكتبػــ١ َــٔ ْػــدتري كتًؿــتري . اـــؽي حػــٔ ٚايكــؿخات     ْاقكــ١ ٚ

ٕٕ ٚأضبعٕٛ . ًٜٝٗا نتاب آخط ؼي ْؿؼ اغيٛنٛع ٜتٓاٚي٘  َـٔ   اغيؤيِّــ  مثا

  ٕ . ايهتابـ١ تكـعب قطا٤تٗـا     ايٛج١ٗ األزب١ٝ . ايكؿخات عيـؼ ٚاالاـٛ

 .اغيؤيِّـ ٖٚٞ غؽي 
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 اؾع٤ اـاَؼ

 عًِ ايؿًو ٚايتٓجِٝ

 أبٛ ايؿتح ايكٛؼي . - 663

 نتاب ايعٜج ؼي عًِ ايؿًو .

 ٚنــإ ايتػــعُا١٥ بعــس ٚغــبعري مثاْٝــ١ غــ١ٓ ؼي شيــو حطضْــا > اغيؤيِّـــ ٜكــٍٛ

 ، 5 اجملًس ، يٝسٕ ؾٗطؽ ) . ٚايػالّ ٖآٖا ضزلٓاٙ َا تاضٜذ نٌ َٔ ايباقٞ

 . بكًٌٝ بعسٙ أٚ يًُؤيـ َعاقط٠ تبسٚ كطٛطتٓا ( 353 قؿخ١

 ْػد١ غؽي َػطبٞ جٝس ، ٚايكؿخات غت ٚغتٕٛ .

 . (3)أظيس بٔ غالّ اهلل بٔ أظيس اغيعطٚف بايهاّ ايطٜؿٞ - 664

ٌٓ ايهٛانب ايػبع١ .   ايًُع١ ؼي ح

ٞ  اـهطٟ اؿٞ عبس نتبٗا ػيتاظ٠ ْػد١ ٛ  ، ايـسَٝاط َؿـٗٛض   عـامل  ٖٚـ

 اؿٝا٠ ، ٚنتب ٚايسٙ تعًٝكّا ع٢ً ٖصا ايهتاب . َا ظاٍ ع٢ً قٝس

 ايكؿخات اآتإ ٚعيػٕٛ َٔ ايكط  ايهبرل. 

 ١٥ ٚغت عؿط٠ قؿخ١ عٔ ضغاي١ ؼي ايؿًو .اقطع١ َٔ َ - 665

 ال ْعطف عٓٛاْٗا ٚال َؤيؿٗا . غرل َهبٛط١ بايؿهٌ .

 تؿتٌُ ٖصٙ اغيدطٛط١ ع٢ً > - 666

3 ٛ اَـ تؿػـرل١ٜ  ( جساٍٚ ؾًه١ٝ ٚنعت ع٢ً أؾل جعٜط٠ جا٠ٚ . عًٝٗا ٖـ

 ا غب  ٚأضبعٕٛ .ٚقؿخاتَٗٔ اغيالٜٛ 

( جـــساٍٚ ؾًهٝـــ١ ٚنـــعت عًـــ٢ أؾـــل َهـــ١ بايًػـــ١ ايعطبٝـــ١ ٚاغيالٜٚـــ١ . 4

 ٚقؿخاتٗا اال  ٚغتٕٛ .

ًْؿــت االْتبــاٙ إزي اـطٜطــ١ ايؿــا١ًَ ايــيت تــبري اغيػــاؾات ايــيت تؿكــٌ  

    ٛ ا٤ . جعض اجملُٛع١ اشلٓس١ٜ ٚبعض األَانٔ اغيعطٚؾـ١ عًـ٢ خـؽي االغـت

 ٖـ .3390ضا٥ع١ بتاضٜذ ْػد١ 

 فٍٗٛ . - 667

 ِ اغيٓاض٠ ؼي ايهٛانب ايػٝٓاض٠ .غً

 االإٛ . ٚقؿخاتْ٘اقل 
                                                           

 مدينة مصزية قزب دمنهور . (6)
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 تؿتٌُ ٖصٙ اغيدطٛط١ ع٢ً > - 668

 حي٢ٝ بٔ قػٔ بٔ أظيس بٔ ضاجح . (3

ٖــ .  3475 حتـ٢  3380َؿٝس٠ ايػا٥ٌ عٔ حًٍٛ ايؿُؼ ؼي اغيٓاظٍ َـٔ  

ب إٔ اـاشيــ١ تكــسّ اغــتططاز أزلــا٤ ايؿــٗٛض عٓــس ايؿــطقٝري َٚــا  ــ 

ــا     ــا ٚخطٗـ ــٗط . أيؿٗـ ــٌ ؾـ ــٌ ؼي نـ ـــ ٜؤنـ ــاّ  اغيؤيِّـ ـــ . 33:4ؼي عـ ٖـ

 ١٥ ٚأضب  .اقؿخاتٗا َ

 ( جساٍٚ ؾًه١ٝ ٚقؿخاتٗا أضب  .4

 ( حػري بٔ ظٜس بٔ عًٞ بٔ جخـ .5

 نتاب ايٝٛاقٝت ؼي َعطؾ١ اغيٛاقٝت .

قا١ُ٥ حٛاز  َتعًك١ بايػُا٤ ٚاغيٓار ٚايعضاع١ إزي آخطٙ ، اييت ؼـس   

١ٓ . ٖصا ايعٌُ ػيتـ  جـسّا أنثـط ػيـا ٜـيـٔ اإلْػـإ .       نٌ ّٜٛ ؼي ايػ

 قؿخات٘ اال  عؿط٠ قؿخ١ .

فُٛعـ١ لـّٛ . َؿٝـس     :4( جسٍٚ ؾاٌَ ٜعطٞ اغـِ َٚهـإ ٚؾـهٌ    6

 األزلا٤ ايعطب١ٝ . قؿخ١ ٚاحس٠ . ٚغطٜب ؼي تعطٜـ َع٢ٓ ٖصٙ

اهلل بٔ أغعس ايٝاؾعٞ َكته٢ ؾـٗٛض ايـطّٚ َٚـا     ( َٓـي١َٛ يًخاؾفي عبس7

ــ  ، كطٛطــ١     ٜػــتعٌُ َــٔ ا  ــب . قــؿخاتٗا أضب ــا َٚــا ُٜتجٓٓ يػــصا٤ ؾٝٗ

 َٔ ايٛنٛح . طي١ًٝ غؽي ؼي غا١ٜ

 ٖـ ( .56;قُس غبؽي اغياضزٜين )ت بسض ايسٜٔ  - 669

 ضقا٥ل اؿكا٥ل ؼي حػاب ايَسَضج ٚايسقا٥ل .

َٔ أضبع١ ْػار كتًؿري ٖٚٞ نا١ًَ . بعض األٚضام  َأخٛش٠ كطٛط١

بـٔ إبـطاِٖٝ > أغـ٢ٓ ايػاٜـات      قسضي١ جسّا . تًٝٗا كطٛطـ١ عبـس ايؿتـاح   

 ق١ٝ ، ٖٚٞ غرل نا١ًَ .ؼي عًِ اغيٝكات . ٚنعت ع٢ً أؾل ايالش

 حػٔ اؾدلتٞ ) ٚايس اغيؤضر ( . - :66

 حكا٥ل ايطقا٥ل ع٢ً ضقا٥ل اؿكا٥ل .

تعًٝل ع٢ً ايعُـٌ ايػـابل . ٖٚـٛ نـثرل االغـتدساّ ؼي ايؿـطم . ْػـد١        

 ا اآتإ ٚغبعٕٛ .ٚقؿخاتٗطي١ًٝ َٚكٛٓب١ 
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 ٢ اؿطاب اغيكطٟ .ايؿٝذ حيٝ - ;66

 ٚايٓٗاض بططٜل اؿػاب . ٚغ١ًٝ ايطالب غيعطؾ١ ايًٌٝ

اؾعٞ . اـؽي طيٌٝ ٚايكـؿخات  ْػد١ نتبٗا إبطاِٖٝ ايػٓسٜاْٞ ايؿ

 ٚعؿطٕٚ .مثإ 

 ايػابل ْؿػ٘ . اغيؤيِّـ - 670

 غًو ايسٓضٜٔ ؼي حاي١ ايٓٝٓطٜٔ .

 ا االإٛ .ٚقؿخاتٗاـؽي طيٌٝ ٚٚانح . اغيدطٛط١ غرل نا١ًَ 

 ٖـ ( .06:ٜٔ عبس اهلل اغياضزٜين ) ت طياٍ ايس - 673

 ايسٓض اغيٓثٛض ؼي ايعٌُ بُطِب  ايسغتٛض .

 زاضغ١ ؼي نٝؿ١ٝ اغتعُاٍ امالت ايؿًه١ٝ .

 اـؽي ضا٥  ٚحسٜث َٚكٛٓب . ايكؿخات أضب  ٚتػعٕٛ .

ــ١ غيدطٛطــ١ َــٔ ايكــطٕ     - 674 ــ١ اغيٓتُٝ قطعــ١ َــٔ اؾــساٍٚ اؿهُٝٝ

 اـاَؼ. 

 االإٛ . عسز ايكؿخات

 حل ايكؿيت اـٛاْهٞ .بٔ قا ضَهإ  - 675

 طايب يعًِ ايٛقت ُٚبػ١ٝ ايطاغب .نؿا١ٜ اي

 ٚأضبعٕٛ . ١٥ ٚمثإاٜث١ َٚطابك١ . قؿخاتٗا َْػد١ طي١ًٝ ٚحس

 فٍٗٛ . - 676

 ضغاي١ ؼي عٌُ ايبػٝط١ .

ٛٓب١    ُِت . خطٗــا طيٝــٌ َٚكــ ا ٚقــؿخاتٗضغــاي١ عــٔ قــطم ظاٜٚــ١ ايٖػــ

 اآتإ ٚعؿطٕٚ .

 ابٔ ايؿاطط . - 677

ــ١   ــو ايؿًهٝـ ــؼ بـ ــساٍٚ أٚيـ ــ١ ٚقسضيـــ  جـ ــإ  . طيًٝـ ــؿختاٖا األٚيٝـ ١ ٚقـ

 َؿكٛزتإ .

 فٍٗٛ . - 678

١ًٖٓٔ .ضغاي١ ؼي َعط  ؾ١ تكِٜٛ ايكُط ٚحػاب األ
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 خؽي طيٌٝ ٚٚانح . قؿخاتٗا أضب  .
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 اؾع٤ ايػازؽ

 ايعًّٛ

 أبٛ ايعباؽ أظيس بٔ أبٞ عبس اهلل اغيعطٚف بابٔ ايبٓا.  - 679

 نتاب اؾدل ٚاغيكاب١ً .

ػــاب  اشلجــطٟ عهـِ ْــٛع ٚضقٗــا  تطجــ  إزي ايكـطٕ اي  اغيدطٛطــ١ ٖـصٙ  

 ١٥ ٚعؿط. اٚخطٗا . قؿخاتٗا َ

 ثُإ بٔ قُس اغيٛٓضعٞ .ع - :67

 كٛاعس ايٛٓناح١ ؼي عًِ اغيػاح١ .ؾطح اي

 ٖـ . قؿخاتٗا غت عؿط٠ قؿخ١ .3377ٚتاضخيٗا  اغيؤيِّـ َػٛز٠ 

 بٔ قُس بٔ أبٞ ايؿهط اغيػطبٞ . حي٢ٝ - ;67

ـــ ٜكــٍٛ  ــ١ شنــطُت ؾ   اغيؤيِّ ــ١ > ٖــصٙ َكاي ــطع عــٔ   ؼي اغيكسَ ــا ٜتؿ ــا َ ٗٝ

١ . ضغاي١ ؼي اشلٓسغ١ . خطٗا جٝـس  اغيؤٓيؿايؿهٌ ايكطاعٞ َٔ ايَٓٔػب 

 ا غت ٚعؿطٕٚ .ٚقؿخاتَٗٚكاب١ً 

 اي١ ؼي عًِ اؿػاب تبسأ بامتٞ >ضغ - 680

 . اخل ... ٖصٙ ٖٚٞ قٛض تػ  ع٢ً َبين اشلٓسٟ إٔ ٚإٜاى اهلل ٚؾكٓا اعًِ

حػـٔ . ٚعًٝٗـا   ٖـ . اـؽي 3335ْػد١ نتبٗا قُس اشلاٜٛضٟ ؼي عاّ 

ٕٕ ٚأضبعٕٛ .  عسز ايكؿخاتتعًٝكات ع٢ً اشلٛاَـ .   مثا

 ٖـ ( .37:ف بكانٞ ظازٙ ايطَٚٞ ) ت َٛغ٢ بٔ قُس اغيعطٚ - 683

تعًٝل ع٢ً أؾهاٍ ايتأغٝؼ يؿُؼ ايـسٜٔ بـٔ أؾـطف ايػـُطقٓسٟ .     

نتبٗا البٔ أٚيؼ بو . ْػـد١ خطٗـا ايعـامل ايهـبرل إبـطاِٖٝ حجـاظٟ       

َ  ؾـٝد٘   -هتاب . إال أضب  قؿخات ايػٓسْٜٛٞ ايصٟ زضؽ ٖصا اي

ٖــ َـ  إٜهـاحات بـري ايػـطٛض . اــؽي       3406قُس ايسغٛقٞ ؼي عاّ 

 اآتإ ٚغتٕٛ .ٚعسز ايكؿخات حػٔ ، 

 ايهتاب ايػابل ْؿػ٘ . - 684

ٖـ . ؾٝ٘ ٖٛاَـ ٚأؾهاٍ ٖٓسغ١ٝ . قؿخات٘ تػ  6;30ُْػذ ؼي عاّ 

ــ١ زلاعــّا قــؿختإ .      ــ٘ ضغــاي١ ؼي األزلــا٤ اغيؤْث اـــؽي ٚغــتٕٛ ، ٚتًٝ

 ط٤ٚ .تعًٝل َك

 حػٔ اؾدلتٞ . - 685

 ضغاي١ ؼي ايكٓبإ ٚاغيٝعإ .

 ا اآتإ ٚغبعٕٛ .ٚقؿخاتٖٗـ ، 3480ْػد١ حػ١ٓ ُنتبت ؼي عاّ 
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 اؾع٤ ايػاب 

 عًّٛ ايػٝب

 عًٞ بٔ أبٞ طايب . - 686

 اَؾِؿط ايهبرل .

ــِ اؾؿــط ٚاؾاَعــ١ ، ضيهــٔ إٔ ُتكــطأ ؼي حــاجٞ       ــٛإ عً ايطغــاي١ بعٓ

يهدِ حيتٟٛ ؾكؽي ع٢ً جساٍٚ حػاب َٛاقـ   خًٝؿ١ . ٖصا ايهتاب ا

ايٓجّٛ غيعطؾ١ ايٓطأي  . جعؿط ايكازم بٔ قُس ايباقط حػب ايتكايٝـس  

ٛٓض أٍٚ جسٍٚ نتب٘ عًٞ ع٢ً جًس ظيـٌ ) جؿـط ( . األخـرل ) اإلَـاّ      ط

اؿكٝكـٞ شلـصا ايعُـٌ ٚايـصٟ      اغيؤيِّــ  عًٞ ( حػب قٍٛ ايؿـطقٝري ٖـٛ   

اؾـاَ  . عًـّٛ اؿـطف ايػٝبٝـ١     ٜػ٢ُ أٜهّا جؿط أبٞ طايب أٚ اؾؿـط  

َا ظايت شياضؽ ؼي ايؿطم ، ٖٚصا ايهتاب ضيثٌ اغيطج  األعـيِ . ٖصا 

ايهتاب ْازض جسّا ٚقس ُأٓنس يٓا إٔ ٖٓايو عؿط ْػذ ؾكؽي ؼي ايعـامل  

بـأيـ جٓٝـ٘ إغـذليٝين . يـس٣ أَـرل       -حػـب عًُٓـا    -بٝعت إحساٖا 

تبـت َٓٗـا   َه١ عبس اغيطًب ايـصٟ َـا ظاٍ عًـ٢ قٝـس اؿٝـا٠ ْػـد١ نُ      

غــِ ٚعطنــ٘  ;5مثا٥ــ١ جٓٝــ١ إغــذليٝين ، اجملًــس اضتؿاعــ٘   نًؿتــ٘ اال

ُّا ،  9:6جع٤ّا ، ٚنٌ جع٤ حيتٟٛ  9:6. نٌ قؿخ١ ؾٝٗا  54.7 قػ

 9:6يػ١ ٚنٌ قػِ حيٟٛ أضبع١ حطٚف . يهٌ قؿخات ايهتاب ايبا

 حطؾّا . 846.:4.67ٖٓايو 

 ايؿٗطاْٞ . - 687

. ١ٓٝ  ؾطح ايؿجط٠ ايٓعُاْ

ٝٞ ايسٜٔ بٔ ايعطبٞ اغيػ٢ُ ايؿجط٠ ايٓعُاْٝـ١ ؼي  تعًٝل ع٢ً َؤيـ ق

        ٞ  ايسٚيــ١ ايعثُاْٝــ١ . ٖٚــٞ تٓبــؤات َــا ظايــت ؼــذلّ ؼي ايؿــطم ، ٖٚــ
َػـــتُس٠ َـــٔ ايهتـــاب ايػـــابل غكـــٛم ايػـــالطري ايعثُـــاْٝري ؼي 

 ا اآتإ ٚعؿطٕٚ .ٚقؿخاتٗإغتاْبٍٛ . ْػد١ حسٜث١ خطٗا طيٌٝ 

 ٖـ ( .:85قٝٞ ايسٜٔ بٔ ايعطبٞ  ) ت  - 688

١ٓٝ .ؾطح   ايؿجط٠ ايٓعُاْ

 ٚعؿطٕٚ . مثإ عسز ايكؿخاتاـؽي حػٔ ٚحسٜث َٚكٛٓب . 
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 قسض ايسٜٔ ايكْٛاٟٚ . - 689

 ايًُع١ ايٓٛضا١ْٝ ؼي َؿهالت ايؿجط٠ ايٓعُا١ْٝ .

 غت ٚأضبعٕٛ . عسز ايكؿخاتْػد١ حسٜث١ َٚطابك١ ٚخطٗا طيٌٝ . 

 قالح ايسٜٔ ايكؿسٟ . - :68

. ١ٓٝ  ؾطح ايؿجط٠ ايٓعُاْ

 ٚعؿطٕٚ . مثإ عسز ايكؿخاتٚحػ١ٓ اـؽي .  كاب١ًحسٜث١ َٚ ْػد١

 أظيس بٔ قُس اغيكطٟ اغيػطبٞ . - ;68

. ١ٓٝ  ؾطح ع٢ً ايؿجط٠ ايٓعُاْ

 . قؿخ١ عؿط٠ أضب  اٚقؿخاتٗ ، طيٌٝ ٚاـؽي ، َٚكاب١ً حسٜث١ ْػد١

 فٍٗٛ . - 690

 َؿتاح اؾؿط .

َُتكٔ ،   ا غت عؿط٠ قؿخ١ .ٚقؿخاتْٗػد١ حسٜث١ ، ٚخطٗا 

 فٍٗٛ .  - 693

ِٛٔتط ٚايَؿِؿ   ؼي ؾطح عـيا٥ِ ايٓؿ  .  اي

ــٔ ايعطبــٞ . ْػــد١ حسٜثــ١ ٚخطٗــا حػــٔ       اغيــذي نتبــ٘ قٝــٞ ايــسٜٔ ب

 ا أضب  ٚعؿطٕٚ .ٚقؿخاتَٗٚكاب١ً 

 ٖـ( .874نُاٍ ايسٜٔ أبٛ غامل قُس بٔ طًخ١ ايبػطاَٞ )ت  - 694

 ايسٓض اغيٓـٖيِ ؼي ايػٓط األعـيِ .

قسضي١ ٚخطٗا َـتكٔ ٚأحٝاْـّا َهـبٛط١ بايؿـهٌ . ؾٗطغـت      كطٛط١ 

 أضبعٕٛ . عسز ايكؿخات.:347، غٛت١ 

 ْؿػ٘ .اغيؤيِّـ  - 695

 إٜٓاؽ أؿَهِ َٔ أْؿاؽ أبٞ اَؿَهِ .

قسضيــ١ ، ٖٚــٞ ْػــد١ نػــايؿتٗا ؼي اغيٛنــٛع . قــؿخاتٗا    كطٛطــ١ 

 اآتا عؿط٠ قؿخ١ .

 تؿتٌُ ٖصٙ اغيدطٛط١ ع٢ً > - 696

 . قؿخاتٗا غت عؿط٠ قؿخ١ . فٍٗٛ( ضغاي١ ؼي عًِ ايطٌَ غيؤيِّـ 3

َُتكٔ .( بٗا٤ ايسٜٔ ق4ُ  س ايعا١ًَ . قؿخاتٗا غبعٕٛ ، ٚخطٗا تعًٝل 
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 فٍٗٛ .  - 697

 ضغاي١ ؼي عًِ ايطٌَ .

 اـؽي غرل َعت٢ٓ ب٘ ٚيهٓ٘ َكط٤ٚ . ايكؿخات اآتا عؿط٠ .

 ايؿٝذ ظٜٔ ايسٜٔ اـطا٥ٞ .  - 698

 اؾساٍٚ ايعٖط١ٜ ؼي إٜهاح عًِ ايطٌَ ٚايعاٜطج١ اـؿ١ٓٝ .

ٛ ;:34طي١ًٝ ٚتاضخيٗا  ٕٕ ٚتػـع ٕ قـؿخ١ َـٔ ايكطـ     ٖـ . قؿخاتٗا مثا

 ايكػرل. 

 ايؿٝذ قُس اؿبٝيب . - 699

 نتاب ؼي اَؾؿط ٚايطٌَ .

 اـؽي حػٔ ٚايكؿخات غتٕٛ .

 فٍٗٛ . - :69

 اجتُاع ايؿٌُ ؼي َعطؾ١ عًِ ايطٌَ .

 عـسز ايكـؿخات  ٖــ ٚخطٗـا غاٜـ١ ؼي اؾُـاٍ .     ;;33ْػد١ ُنتبت ؼي 

 أضب  ٚغبعٕٛ .

 غاَٛض اشلٓسٟ . - ;69

 اؾ١ٝ .ضغاي١ ؼي عًِ اـ

غـت   عسز ايكـؿخات ٖـ . 3336ؼي اؾُاٍ ُنتبت ؼي عاّ ضغاي١ غا١ٜ 

 ٚعؿطٕٚ .
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 اؾع٤ ايثأَ

 ايهُٝٝا٤

ــٞ - 6:0 األْسيػــٞ اجملططــٞ   عطؾــاضاؽ باغــِ اغيعــطٚف َٛغــ٢ بــٔ عً

 ٖـ ( .700)ت

 ؾصٚض ايصٖب . 

 . ايكؿخات تػعٕٛ .  ;:34ْػد١ طي١ًٝ حسٜث١ . اْـيط ؾٗطغت غٛت١ 

 ٖـ ( .970عع ايسٜٔ أٜسَط اؾًسنٞ )ت  - 6:3

 يػطٚض ؼي ؾطح زٜٛإ ايؿصٚض . غا١ٜ ا

إف إف . ْػـد١ حسٜثـ١    407، قـؿخ١   5اْـيط ؾٗطغت يٝسٕ ، اجملًس 

 طي١ًٝ قٛٓبٗا األغتاش بطٖإ ايسٜٔ . قؿخاتٗا َا٥تإ ٚأضب  ٚأضبعٕٛ .

 أبٛ َٛغ٢ جابط بٔ حٝإ ايكٛؼي . - 6:4

 تؿتٌُ ٖصٙ ايٓػد١ ع٢ً >

 . ٚعيػٕٛ اال  ت٘ٚقؿخا قُط > ايثاْٞ ايباب َٔ ٜٚبسأ ، ايبك١ٝ ( نتاب3

 . غت قؿخات٘ . اغيٛاظٜٔ ؼي نتابّا ٚايثالاري االآري طي١ً َٔ ايعري نتاب (4

 ( نتاب األزي١ َٔ طي١ً ... اخل . قؿخات٘ اآتإ ٚغتٕٛ .5

اغيُٝـع٠   ٖٚٞ ْػد١ قسضي١ خطٗا حػٔ ، تٓككٗا عالَات ايتؿهٌٝ

 أحٝاّْا .

 أبٛ ايعباؽ ايعُطٟ . - 6:5

َِٗ . حٌ ائطًَِػِ ؼي نؿـ ايػٓط ُُِب  ايـ

 اآتإ ٚعؿطٕٚ . ٚعسز ايكؿخاتاـؽي حػٔ َٚتكٔ ، 

 ٖـ ( .;50أبٛ ْكط قُس بٔ ططخإ ايؿاضابٞ ايؿًٝػٛف )ت - 6:6

 نتاب ؼي عًِ اغيعاج .

 ا أضب  ٚعؿطٕٚ .ٚقؿخاتْٗػد١ حسٜث١ غا١ٜ ؼي اؾُاٍ ، َٚكاب١ً ، 

 طاقٞ .أبٛ اإلغباع عبس ايععٜع بٔ شياّ ايع - 6:7

ٚشات زٍٍّ  ))قكـٝس٠ أبـٞ اإلغـباع ايـيت تبـسأ >       ٖصا تعًٝل ايكابػٞ عًـ٢ 

ِٓٝإ  > قطأت ٖصٙ ايككٝس٠ ع٢ً األزٜـب أبـٞ   اغيؤيِّـ . قاٍ  ((شلا ؿفْي ٚٔا
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ايكاغِ ايطًٝٛغٞ باغيػجس اؾاَ  سيس١ٜٓ قططب١ . قاٍ > قطأتٗـا عًـ٢   

أؾطٚزٜٔ ايعطاقٞ بـٔ َعُـط ايكـازلٞ . قـاٍ > قطأتٗـا عًـ٢ عبـس ايـسا٥ِ         

اقــٞ . قــاٍ > قطأتٗــا عًــ٢ اؿهــِٝ ايؿًٝػــٛف أبــٞ  أبــٞ عبــس اهلل ايعط

 اإلغباع عبس ايععٜع .

ــا      ــّا ، ٚتاضخيٗـ ــهٌ أحٝاْـ ــبٛط١ بايؿـ ــ١ٓ َهـ ــد١ حػـ ـــ ، 3347ْػـ ٖـ

 ٚقؿخاتٗا مثاْٞ عؿط٠ قؿخ١ .

 اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ قُس األقؿٗاْٞ اغيعطٚف بايطػطا٥ٞ . - 6:8

 حكا٥ل االغتؿٗاز .

ابـــات حكٝكـــ١ ٖٓـــا َؤيــــ الَٝـــ١ ايعجـــِ ٜـــسحض ابـــٔ غـــٝٓا قـــاٚاّل إ

ايهُٝٝا٤ . ْػد١ حسٜث١ طي١ًٝ َٚكٛٓب١ ٚؾٝٗا تعًٝكات ؼي اشلـٛاَـ .  

 ٗا مثإ ٚاالإٛ .عسز قؿخات
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 اؾع٤ ايتاغ 

 تؿػرل ايكطإٓ

 أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ اإلَاّ اغيٓكٛض ايُٝاْٞ . - 6:9

 ػٜٛس ايهٓؿاف َ  ظٜازات ُْٚهت يطاف . > نتاب َٔ األٍٚ ايػؿط

٘ باب عٔ ؾهـٌ ايكـطإٓ . ْٚطـاي  ؼي اـاشيـ١ >     ٖٚٛ تعًٝل قكرل ٜػبك

مت ايػؿط األٍٚ َٔ تؿػرل ايكطإٓ ايهطِٜ ّٜٛ األحس حـازٟ عؿـط َـٔ    

١٥ غؽي َايه٘ قُس بٔ اؾٗط ضبٝ  امخط غ١ٓ االا١ ٚمثاْري ٚمثإ َ

 حي٢ٝ بٔ حي٢ٝ ايبٗا .

ؼي َٛاقـــ عسٜــس٠  (3)ٖٚٓــاى ًَخٛؿيــ١ ؼي ايٓٗاٜــ١ تكــٍٛ > بًــؼ قكاقــ١ 

ايــس عُــاز ايــسٜٔ حيٝــ٢ بــٔ قــاحل ، ٖٚــٞ عًــ٢ ْػــد١ عًــ٢ ْػــد١ ايٛ

 األقٌ ناتب٘ حػٔ بٔ حي٢ٝ ايكطؾٞ ائكًَعٞ .

ٖـصا اجملًــس ٜكــٌ إزي ْٗاٜــ١ غــٛض٠ ايهٗـــ ، ٚبعــسٖا تــأتٞ َعًَٛــات  

تاضخي١ٝ ْٛعّا َا . اــؽي حػـٔ َٚهـبٛؾي بايؿـهٌ بكـٛض٠ ناؾٝـ١ .       

إ ٚعؿـطٕٚ . ٖٓايـو ٖـٛاَـ    عيػـُا١٥ ٚمثـ   ٚقـؿخات٘  فًس نـدِ  

 ٠ .عسٜس

 ايػٝٛطٞ . - ::6

 اإلتكإ ؼي عًّٛ ايكطإٓ .

ٖــ . ٖـصا اغيؤٖيــ ايـصٟ ال     3068ْػد١ ؾاخط٠ بهٌ اغيكاٜٝؼ ٚتاضخيٗا 

ُٜؿل ي٘ غباض ، ٚايصٟ ال غ٢ٓ عٓ٘ ، َا ظاٍ ٜٓتـيط قطضٙ ، ألٕ طبعـ١  

ايكاٖط٠ اييت أعسٖا ٜٗٛزٟ َٔ زٕٚ َكابًـ١ أٚ َطاجعـ١  ـب إُٖاشلـا .     

 غيتخـ ايدلٜطاْٞ .ؼي ااغيؤيِّـ َكاب١ً كطٛط١ 

 ٖـ( .649أبٛ إغخام أظيس بٔ إبطاِٖٝ ايثعاييب ايٓٝػابٛضٟ )ت  - ;:6

 ايهؿـ ٚايبٝإ ؼي تؿػرل ايكطإٓ .

 جع٤ َٔ اجملًس األٍٚ ٜكٌ إزي ْٗا١ٜ غٛض٠ ايبكط٠ .

َـــٔ ايكـــطٕ  كطٛطـــ١تٓككـــٗا عالَـــات ايتؿـــهٌٝ اغيُٝـــع٠ أحٝاْـــّا . 

 ١ .ا َا٥تإ ٚغت عؿط٠ قؿخٚقؿخاتٗايػازؽ اشلجطٟ ، 
                                                           

 ُقصاصة : مقابلة . (6)
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 عبس اهلل بٔ قُس ايٓاجطٟ . - 0;6

(  ْػجاّا ) تٛاؾل األحهاّ َٓاغبات عٔ ايهؿـ ؼي األؾٗاّ أغٛاض َٔعٝاض

 امٜات ايكطآ١ْٝ .

ٖـــ . 88; عــاّ ؼي نتبــت ايٓػــد١ . عسٜــس٠ ٖــٛاَـ . ايٛنــٛح ؼي غاٜــ١ خــؽي

 ١٥ ٚمثإ ٚعيػٕٛ .اَ عسز ايكؿخات

 ْؿػ٘ . ايػابلاغيؤيـ  - 3;6

 ؾطح اـُػُا١٥ آ١ٜ .

 ُػُا١٥ آ١ٜ ؼي ايكطإٓ ايهطِٜ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايؿك٘ .ؾطح اـ

١٥ ٚأضبـ   اٖـ . ايكؿخات 88َ;اـؽي غًِٝ ، ٚايٓػد١ نتبت ؼي عاّ 

 عؿط٠ قؿخ١ َٔ ايكط  ايهبرل. 

 أظيس بٔ عًٞ بٔ ايٛيٝس ايكطؾٞ . قُس بٔ - 4;6

َُـٌ   اؾع٤ ايطابـ  َـٔ مثاْٝـ١ َـٔ نتـاب > قٛاعـس اإلضيـإ ؼي         َعطؾـ١ ُج

 ايكطإٓ . ؾٛا٥س

 ٔ غٛض٠ األْؿاٍ حت٢ غٛض٠ إبطاِٖٝ .َ

َٔ حٛايٞ ايكطٕ ايػازؽ اشلجطٟ . اـؽي ضيين َعت٢ٓ ، ب٘ كطٛط١ 

ٛٓب٘ ناتــب    يهٓــ٘ ٜؿتكــط أحٝاْــّا إزي عالَــات ايتؿــهٌٝ اغيُٝــع٠ . قــ

 َا٥تإ ٚأضب  ٚغتٕٛ . ٚقؿخات٘حسٜث ، 

 فٍٗٛ . - 5;6

ايدلٖــإ ؼي عًــّٛ ايكــطإٓ َــٔ ايػطٜــب ٚاإلعــطاب ٚايتؿػــرل ٚاألحهــاّ  

-تكام َٔ ٚايٓاغذ ٚاغيٓػٛر ٚاالؾ -  ٚايٛقـ ٚعسز امٟ . -

 ػٔ . أحٝاّْا غرل َهبٛؾي بايؿهٌ .خؽي ضيين ح

ٗ َٔ ايكـطٕ ايػـاب  اشلجـطٟ . ْاقكـ١     كطٛط١  ٥ـ١ ٚمثـإ   اا َٚقـؿخات

 ٚمثإْٛ .

 ٖـ ( .60;أظيس بٔ غًُٝإ اغيعطٚف بابٔ نُاٍ باؾا )ت - 6;6

 تؿػرل ايكطإٓ .

اغيؤيِّـــ ٢ غــٛض٠ ٖــٛز . مل ٜهُــٌ فًــس حيــٟٛ اؾــع٤ َــٔ ايبساٜــ١ حتــ

عًُـ٘ . اـــؽي حػــٔ َٚكــط٤ٚ . َكــٛب ٚبــ٘ بعــض ايتًـــ ايــصٟ غــببت٘  

 حؿطات ايهتب . ايٛضم َٔ اؿجِ ايهبرل .
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 ٜٛغـ بٔ أظيس بٔ قُس بٔ عثُإ ايُٝاْٞ . - 7;6

 ايثُطات ايٝاْع١ .

َُِت شيو اغتطاض ايكًب ؾٛقّا غيا ٖٓايو =  ٚغيا > َكسَت٘ ؼي اغيؤيِّـ ٜكٍٛ ُض

إٔ طايعت  بعس أقتؿٝ٘ ٚغبٌٝ أٖتسٜ٘ َٓاض ؼي ايٓـيط ٚأجًِت ايؿهط ًُتعُ

عس٠ّ َٔ نتب ايؿك٘ ٚايتؿػرل ، ؾٛقؿت ع٢ً َا ٚنع٘ األَرل اـطرل 

٢ُٓ بهتاب  ، ٖٚٛ نُا قاٍ > إْ٘  ((ايطٚن١ ٚايػسٜط  ))ؼي نتاب٘ اغيػ

تكــٓٝـ مل ُٜػــبل إيٝــ٘ ، ٚتــأيٝـ مل ٜــعاحِ عًٝــ٘ ، ٖٚــصا ايػــٝس ٖــٛ  

 ٔ قُس بٔ اشلازٟ بٔ تاج ايسٜٔ .ايسٜ ايػٝس عع

نأغاؽ  ((ايطٚن١ ٚايػسٜط  ))أخص َؤيؿٓا َعًَٛات٘ َٔ ٖصا ايهتاب 

 يعًُ٘ .

 ايتعًٝـل  . ايكطآْٞ ايتؿػرل َٚكطًخات ٚططم أحهاّ بتٛغ  تبري اغيكس١َ

 . ايؿكٗٞ اؾاْب َٓٗا ُأخص اييت ام١ٜ إزي زا٥ُّا ٜؿرل ألْ٘ االْتباٙ ٜػذلعٞ

ٞ  أَـري  ايؿـٝذ  ايعامل . اؾس٠ ؼي غا١ٜ ٚأؾٗاّ ًَٛاتَع ٖٓا تٛجس  اغيـسْ

ــ٢ اغيكــٓـ ٖــصا َــٔ اغــتؿاز ــساز عً ــ١ غــٓٛات اَت ــل ، طًٜٛ ــ٘ ٚعً  عًٝ

 . نبرل٠ أ١ُٖٝ

اإلتكإ َٚهبٛؾي بايؿهٌ شياَّا . ؽي غا١ٜ ؼي غ َهتٛب األٍٚ اجملًس

 َكٛب ٚؾٝ٘ ٖٛاَـ .

تٛجـس   خؽي اجملًـس ايثـاْٞ أنثـط إُٖـااّل ٚغـرل َهـبٛؾي بايؿـهٌ . ال       

ْػــد١ أخــط٣ َــٔ ٖــصا ايهتــاب ؼي ايؿــطم . ايٓػــد١ ُنتبــت ؼي عــاّ  

 ندُإ ؼي ٚضم َٔ ايكط  ايهبرل . ٖـ . فًسا3333ٕ

 ٖـ ( .3055َطعٞ بٔ ٜٛغـ اؿٓبًٞ اغيكسغٞ )ت  - 8;6

ــات ايػــٓٝات ؼي آٜــ١ > ٚبؿــط ايــصٟ آَٓــٛا ٚعًُــٛا ايكــاؿات        ايهًُ

عـسز  ٖــ .  3346ّ ْػد١ ضا٥ع١ نتبت ؼي عا( . 47يبكط٠ > ام١ٜ )غٛض٠ ا

 اآتا عؿط٠ قؿخ١ . ايكؿخات

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 9;6

 . ٚاغيتؿابٗات احملهُات ٚامٜات ٚايكؿات األزلا٤ تأٌٜٚ ؼي ايثكات أقاٌٜٚ

١٥ اا َٚقؿخاتٖٗـ 3047تكإ . ايٓػد١ ُنتبت ؼي عاّ اـؽي غا١ٜ ؼي اإل

 ٚغت .
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 . ٖـ(967 )ت األْسيػٞ ٜٛغـ بٔ قُس حٝإ أبٛ ايسٜٔ أارل - :;6

 . ايبخط َٔ ايٓٗط

 . األْؿاٍ غٛض٠ بسا١ٜ إزي عُطإ آٍ غٛض٠ بسا١ٜ َٔ ايثاْٞ اجملًس

ٔ  كطٛط١َتكٔ. غؽي ؾاخط٠ ْػد١ ٕ  َـ ٟ  ايتاغـ   ايكـط  قـؿخاتٗا  . اشلجـط

 . ايهبرل ايكط  َٔ ٚاالإٛ ٚاال  غبعُا١٥

 . 56 قؿخ١ ، يٝسٕ ؾٗطغت اْـيط

 . اغيؿٓػط عًٞ بٔ ْكط بٔ غالّ بٔ اهلل ٖب١ ايكاغِ أبٛ - ;;6

  . ٚاغيٓػٛر ايٓاغذ نتاب

 . ٚاالإٛ ١٥اَ قؿخاتٗا . ػيتاظ٠ حسٜث١ ْػد١ . ايكطإٓ نٌ حيٟٛ

 . ٖـ(550 )ت ايػجػتاْٞ ععٜع بٔ عُط بٔ قُس بهط أبٛ - 700

 . ايكطإٓ غطٜب تؿػرل ؼي ايكًٛب ْع١ٖ

ٕ  ؾٗطؽ اْـيط ِ  جٛتـ١  ؾٗطغـت  . 39 قـؿخ١  ، ايطابـ   اجملًـس  ، يٝـس  . 744 ضقـ

ٌ  ؼي غـبب  ػيـا  ايهدلٜتٝـو  حاَض ع٢ً تٟٛحي اؿدل . حػ١ٓ ْػد١  تآنـ

 . ايٛضم

 . اغيكسغٞ اؿٓبًٞ َؿًح بٔ قُس اهلل عبس أبٛ - 703

 . ايؿٝطإ َٔ االغتعاش٠

ــ١ ــطٕ َـــٔ  كطٛطـ ــ  ايكـ ــطٟ ايتاغـ ــا . اشلجـ ــٌ خطٗـ ــ٘ َُٗـ ــط٤ٚ يهٓـ  ، َكـ

 . ٚاالإٛ غت اٚقؿخاتٗ

 . فٍٗٛ - 704

 > اغيدطٛط١ ٖصٙ ؼٟٛ

 َباؾط٠ ٖٓا اغيٓػٛر ، َؿكٛز٠ األٚزي قؿخت٘ ، ٚاغيٓػٛر ايٓاغذ عٔ نتابّا (3

 > أبٛاب أضبع١ ؾٝٗا ٚاـاشي١ ، ٚعؿطٕٚ أضب  قؿخات٘ . ايٓاغذ ًٜٝ٘

  . ٚاغيٓػٛر ايٓاغذ ؼي ٚاغيتأخطٜٔ اغيتكسَري اقطالح تعطٜـ ؼي أ(

 . ٚاغيسْٞ اغيهٞ تعطٜـ ؼي ب(

 . ٚاغيس١ٜٓ َه١ ؼي ايكطإٓ ْعٍٚ تطتٝب ؼي ج(

 . اهلل نتاب ؼي األحهاّ آٜات ابت ؼي ز(

  . قؿخ١ عيػري ؼي ايكطإٓ ؼي ٚاغيٓػٛر ايٓاغذ  اغيؤيِّـ ٜػتعطض ٖصا بعس
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( نتابّا ؼي ْؿؼ اغيٛنٛع بسا١ٜ َكسَت٘ ْاقكـ١ . عـسز قـؿخات٘ َا٥تـإ     4

ٚايعٓاٜـ١ ايـيت نتبـت بٗـا      اغيدطٛطـ١ ٚغت ٚغتٕٛ . ْـيطّا ؾُاٍ ٖـصٙ  

ـيُـا٤ ؾـٔ   ؾإْٓا ْعتكس أْٗا نتبت باـؽي اغيٓػٛب ٜعين نتب٘ أحـس ع 

 ايكطٕ ايػازؽ اشلجطٟ . َكٛٓب١ . اـؽي . ؼي تكسٜطْا أْٗا نتبت ؼي

أبٛ قُس عبـس ايععٜـع بـٔ عبـس ايػـالّ ايػـالَٞ )ت        ايسٜٔ عع - 705

 ٖـ ( .880

 اجملاظ إزي حكا٥ل اإلعجاظ .

ؼي ًَخٛؿيـ١ يـ٘ إٔ ؾـٝدٝ٘ ناْـا غـطاج      اغيدطٛطـ١  خيدلْـا ْاغـذ ٖـصٙ    

ٖـــ . ْٗاٜتٗــا 49:ؼي عــاّ ايــسٜٔ قــاضٟ اشلساٜــ١ ٚابــٔ حجــط ايعػــكالْٞ   

َؿكٛز٠ َٚهبٛط١ بايؿهٌ ْٛعّا َا ، ٚعـسز قـؿخاتٗا َا٥تـإ ٚغـت     

 ٚعيػٕٛ .

ايؿــٗرل ؼي غــجالت ايػــعٚ ايــتذلٟ غيكــط ٜٛجــس نــطحي٘    اغيؤيِّـــ ٖــصا 

 طٜح اإلَاّ ايؿاؾعٞ ؼي ايكاٖط٠ .بايكطب َٔ ن

ــساهلل    - 706 ــٔ عب ــس ايــطظئ ب ــٛ ايكاغــِ عب  ايػــًٗٝٞ األْسيػــٞ ت  أب

 ٖـ ( .7:3)

 . ّعطٜـ سيا ؼي ايكطإٓ َٔ أزلا٤ األعالايت

 تٛنٝح أزلا٤ األعالّ اغيٛجٛز٠ ؼي ايكطإٓ ٚتاضخيٗا .

ــات ؼي ايٛغــؽي      كطٛطــ١  ــطٕ ايػــازؽ اشلجــطٟ . بعــض ايٛضق ــٔ ايك َ

ٚٚضقــ١ ٚاحــس٠ ؼي ايٓٗاٜــ١ َؿكــٛز٠ . خــؽي ٚانــح ٚيهٓــ٘ غــرل َهــبٛؾي  

 ١٥ ٚاآتإ .ا. َكٛٓب١ ٚقؿخاتٗا َبايؿهٌ أحٝاّْا 

 فٍٗٛ . - 707

 ، تبسأ بػٛض٠ ايسخإ َ  ايػٛض ايعؿطٜٔ ايتاي١ٝ شلا . ايتؿػرل َٔ ١قطع

اغُيَجِّس غٖٝط أَانٔ بعض ايٛضقات > ايتايٞ يًكؿخ١ ايثاْٝـ١ ٜٛجـس بعـس    

قـــؿخ١ . َـــا ٜكـــ  بـــري ٖـــصٜٔ اؾـــعأٜٔ  ـــب إٔ ٜٛنـــ  ؼي ْٗاٜـــ١  86

 أضبعُا١٥ ٚأضب  ٚعيػٕٛ . عسز ايكؿخاتايهتاب . 
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 اؾع٤ ايعاؾط

 ايًػ١

 ٜ٘ . غٝبٛ - 708

 ايهتاب . 

ٌَ نتـاب غــٝبٜٛ٘ عُــس اهلل     ُُــ جـا٤ ؼي خاشيــ١ اغيدطٛطــ١ َـا ًٜــٞ > َن

ٚحػٔ عْٛ٘ ٚنـإ ايؿـطاؽ َـٔ ْػـد٘ ٜـّٛ األضبعـا٤ مثـاْٞ عؿـط٠ َـٔ          

ؾــٗط اؿجــ١ اؿــطاّ غــ١ٓ تػــع١ ٚعيػــري بعــس األيـــ . َكابًــ١ . خــؽي  

ــبري إٔ ٖــصٙ        ــّا . ايتجًٝــس ٜ ــ١ ؼي اإلتكــإ َٚهــبٛؾي بايؿــهٌ شياَ غاٜ

 ؽل ؾدكّا ضؾّٝعا . ١ اغيدطٛط

طيــاٍ ايــسٜٔ قُــس بــٔ عبــس اهلل بــٔ َايــو ايطــا٥ٞ األْسيػــٞ    - 709

 ٖـ ( .894)ت

 تػٌٗٝ ايؿٛا٥س ٚتهٌُٝ اغيكاقس .

ٖـ . اــؽي ْػـذ نـبرل ؾـا٥ل اؾُـاٍ      4:;ْػد١ ضا٥ع١ ُنتبت ؼي عاّ 

ــطٛض ٚؼي       ــري ايػـ ــات بـ ــ١ باغيالحـيـ ــّا . ٦ًَٝـ ــهٌ شياَـ ــبٛؾي بايؿـ َٚهـ

ًٜٛــ١ َــٔ قُــس عًــٞ بــٔ عُــط ايُٝــاْٞ   اشلــٛاَـ . ْكــطأ ٖٓــا إجــاظ٠ ط 

ٖــ . قــسَٗا  3:;ألظيـس بـٔ َٛغـ٢ بـٔ غـًطإ ْاغـذ ايهتـاب بتـاضٜذ         

ــ١     ــ١ ؼي ٚضقـ ــد١ ، ٖٚـــٞ َهتٛبـ ــصٙ ايٓػـ ــٌ تًُٝـ ــٌ إٔ ٜهُـ ــٝذ قبـ ايؿـ

 هتاب . ايتجًٝس غا١ٜ ؼي اؾُاٍ .َٓؿك١ً ًَخك١ ؼي ْٗا١ٜ اي

 ٖـ ( .;68ابٔ باب ؾاش )ت - :70

 َكس١َ ابٔ باب ؾاش .

ٚاـــؽي ، غــرل َهتًُــ١ . ٖــٞ ْػــد١ قسضيــ١ ٚحػــ١ٓ ضغـاي١ ؼي ايٓخــٛ  

 يبّا . قؿخاتٗا َا٥تإ ٚاآتإ .َٚهبٛط١ بايؿهٌ غا

 ايػٝٛطٞ . - ;70

 ايَٓٗهت .

حاجٞ خًٝؿ١ ، َٛنٛع جاْيب ، اجملُٛعتإ األٚيٝإ َؿكٛزتإ .  ْـيطا

ـ ْػد١ ُنتبـت قبـٌ ٚؾـا٠     ، ٚخطٗـا حػـٔ جـسّا َٚكابًـ١ . َِْؿـُط       اغيؤيِّـ

 ٓـ٢ عٓــ٘ غـٝجًب ايؿـطف يًؿـدل ايـصٟ ٜتــٛزي     ٖـصا ايعُـٌ ايـصٟ ال غ   

 ١ُٗ . قؿخات٘ عيػُا١٥ ٚأضبعٕٛ .ٖصٙ اغي



 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة

 

611  
 اّ َػجس قاغِ باؾا ؼي إغتاْبٍٛ .اهلل إَ عبس - 730

 شل١ٝ ؼي ؾطح اغيكٓس١َ ايؿدط١ٜٓ .اغٔيَٓح اإل

ٖـــ . اـــؽي حػــٔ 3338ٖـــ . ْػــد١ تاضخيٗــا :330مت تأيٝؿٗــا ؼي عــاّ 

 أضب  عؿط٠ .ا غتُا١٥ ٚٚقؿخاتٗٚغرل َهبٛط١ بايؿهٌ ، 

 بٔ ظيع٠ بٔ ضغٍٛ اهلل ايُٝاْٞ . حي٢ٝ - 733

 ض ايكاؾ١ٝ ؾطح اغيكس١َ ايهاؾ١ٝ .األظٖا

 إزي ٚصيٌٝ ، قسضي١  كطٛط١ . 605 ايطقِ اْـيط اغيؤيِّـ غيعطؾ١ . ايثاْٞ اجملًس

 نُـا  اغيُٝع٠ ايتؿهٌٝ عالَات تٓككٗا . اغيؤيِّـ غؽي َهتٛب١ اعتباضٖا

 . ٚأضبعٕٛ ٚأضب  االمثا١٥ ٗاقؿخات . زا٥ُّا ايُٝٓٝري ؾإٔ ٖٛ

 ٖـ( .4:;عبس ايكازض بٔ أظيس بٔ عًٞ ايؿانٗٞ اغيكطٟ ) ت - 734

 ٝب ايٓدسا إزي ؾطح قطط ايٓس٣ .ف

ٖـ . اـؽي 3375ُنتب ؼي عاّ  . األظٖط اغيػجس ؼي تساضغ٘ نثط نتاب

َػطبـٞ غاٜـ١ ؼي اؿػــٔ . َكابًـ١ ، ٚعـسز قــؿخاتٗا َا٥تـإ ٚاالاــٕٛ .      

 )أ( .;3، اجملًس  7اْـيط ضقِ  اغيؤيِّـعٔ يًُعٜس َٔ اغيعًَٛات 

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 735

 نؿـ ايٓكاب عٔ كٖسضات ًَخ١ اإلعطاب .

ٖـ ؼي قٓعا٤ ، اـؽي حػٔ جسّا َٚهبٛؾي 3375ؼي عاّ  ُنتبت ْػد١

بايؿـــهٌ عَُٛـــّا . ٦ًَٝـــ١ بايتعًٝكـــات ؼي اشلـــٛاَـ ٚبـــري ايػـــطٛض.       

 قؿخاتٗا مثإْٛ َٔ ايكط  ايهبرل .

 اغيدطٛط١ ع٢ً >ٌُ ٖصٙ تتؿ - 736

َـتكٔ . ٖٓـاى    َذي ًَخ١ اؿطٜطٟ َهبٛط١ بايؿهٌ شياَّا ، ٚخطٗـا  (3

 مثإ ٚغتٕٛ . ٚعسز ايكؿخات تعًٝكات َكخ١ُ بري ايػطٛض ، 

ؾطح اغيًخ١ يًخطٜطٟ . اـؽي ٚانح ٚيهٓ٘ خيًـٛ أحٝاْـّا َـٔ عالَـات      (4

١٥ ٚأضب  اٖـ ٚقؿخاتٗا 3307َايتؿهٌٝ اغيُٝع٠ ْػد١ نتبت ؼي عاّ 

 ٚتػعٕٛ .

 طياٍ ايسٜٔ قُس بٔ عُط باحطم اؿهطَٞ > ؼؿ١ األحباب ُٚطِطؾـ١  (5
 األقخاب ؼي ؾطح ًَخ١ اإلعطاب .

ٛٓب١ ٚعــسز   اـــؽي حػــٔ َٚهــبٛط١ بايؿــهٌ ؼي بعــض اغيٛانــ  . َكــ

 ١٥ ٚغب  ٚتػعٕٛ .اقؿخاتٗا َ
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 ايؿٝذ ٜٛغـ ايؿٝؿٞ اغيايهٞ . - 737

 ع٢ً ايؿٝذ خايس ع٢ً امجط١َٓٝٚ .حاؾ١ٝ 

 ٖـ .3440ُاٍ . ُنتبت ؼي عاّ خؽي َػطبٞ غا١ٜ ؼي اؾ

 َكٛٓب١ ٚقؿخاتٗا أضب  ٚعيػٕٛ .

 ايؿٝذ ٜٛغـ ايٓخٟٛ .  - 738

ٌٓ أيؿاؿي امجٓط١َٓٝٚ .   ؼؿ١ ايدل١ٜ ع

 ٖـ .3366ْػد١ حػ١ٓ نتبت ؼي جباال ؼي ايُٝٔ ؼي عاّ 

 ١٥ .اخؽي ضيين َٚهبٛؾي بايؿهٌ . قؿخاتٗا َ

 حيإ أغا تاب  ايٛظٜط حػٔ باؾا .ض - 739

 ٌٓ أيؿاؿي امجٓط١َٓٝٚ .ايػ١ٝٓ ؼي حايًُع١ 

ؾــٝذ اغيؤيـــ عًــٞ اؿًــيب ، ٖٚــٛ َــٔ تالَٝــص ؾــٝذ اإلغــالّ ايؿــٗرل     

 ٖـ( .48;ظنطٜا األْكاضٟ )ت

ــ١ ،    ــا ْػـــذ طيٝـــٌ َهـــبٛؾي بايؿـــهٌ . َكابًـ ــ١ ٚخطٗـ غـــرل َهتًُـ

 ٚقؿخاتٗا اآتإ ٚأضبعٕٛ .

 فٍٗٛ . - :73

 ايؿٛان٘ اؾ١ٝٓ ؾطح َت١ُُ امجٓط١َٓٝٚ .

َُـتكٔ َٚهـبٛؾي بايؿـهٌ .      اغيذي نتب٘ قُس ايطعٝـاْٞ .   خـؽي ضيـين 

١٥ اايٓػد١ َكٛٓب١ ٚبٗا ٖٛاَـ ، ْٗاٜتٗا َؿكٛز٠ ، ٚعسز قؿخاتٗا َ

 ٚأضب  ٚاالإٛ .

 . فٍٗٛ ضيين - ;73

 ٛٓؾح ؾطح ايهاؾ١ٝ البٔ اؿاجب .نتاب اغي

عـسز  خؽي طيٌٝ َهبٛؾي بايؿهٌ . ٖٛاَـ نثرل٠ . غرل َهتًُـ١ .  

 أضب  ٚمثإْٛ . ايكؿخات

 ٖـ ( .8:3حػري بٔ عٝاض )ت  - 740

َُِعطٞ .  ؾطح ايؿكٍٛ اـُػري البٔ 

 اـؽي . اغيؤيِّـ ظَٔ إزي تطج  أْٗا يٓا ٜبسٚ ، ندِ فًس ؼي ضا٥ع١ كطٛط١

ٔ  األٚزي اجملُٛعـ١  تؿتكـس  . ض٥ٝػ١ٝ بكٛض٠ بايؿهٌ َهبٛؾي ػيتاظ ْػذ  َـ

 . ٚمثإْٛ أضبعُا١٥ ايكؿخات عسز ، َكٛٓب١ . األخرل٠ ٚنصيو األٚضام
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 أبٛ اؿػٔ اغيعْٞ . - 743

 َعاْٞ اؿطٚف .

عث عٔ ايسٚض ايصٟ تًعب٘ بعض اؿطٚف ؼي ايٓخـٛ مت تكـٛضٖا ٚؾكـّا    

 يًدط١ ايتاي١ٝ >

 باب األيؿات

ٚعيػٕٛ أيؿّا > أيـ أقٌ ، ٚأيـ ٚقٌ ، ٚأيـ ؾكٌ ،  االا١ األيؿات

ٚأيـ ايتث١ٝٓ ، ٚأيـ ايبسٍ َٔ ايٛاٚ ، ٚأيــ ايبـسٍ َـٔ ايٝـا٤ ، ٚأيــ      

ٍ َٔ ايٕٓٛ اـؿٝؿـ١ ، ٚأيــ ايبـسٍ َـٔ     ايبسٍ َٔ ايتٜٓٛٔ ، ٚأيـ ايبس

اشلُع٠ ... اخل تؿػرلٖٔ ، أَا أيـ أقٌ ؾٗٞ اييت ؾـا ايؿعـٌ ُزٔعٝـت ؼي    

اغيػتكبٌ نأنٌ ٜأنـٌ ٚمـٛٙ ٚال  ـٛظ ٚقـًٗا ، أَـا أيــ ايٛقـٌ        

ِٓ أٍٚ َػــتكبًٗا       ؾٗــٞ ايــيت يٝػــت بؿــا ايؿعــٌ ؼي األؾعــاٍ ايــيت ال ٜهــ

خل ... عُــٌ ضا٥ــ  غــؽي نــأيـ اغــتِؿعٌ ٚاْؿعــٌ ٚاؾتعــٌ ٚأؾــباٙ شيــو ا

 ٖـ ٚقؿخاتٗا االإٛ .3000طيٌٝ ٚٚانح . ْػد١ تاضخيٗا 

 ٖـ ( .:73أبٛ ايؿهٌ أظيس اغيٝساْٞ )ت  - 744

 ضغاي١ ؼي اؾُٛع .

عٔ طي  ايتهػرل . ْػـد١ ػيتـاظ٠ ٚخطٗـا تعًٝـل َهـبٛؾي بايؿـهٌ       

 ا مثاْٞ عؿط٠ .ٚقؿخاتٗ

 ٖـ ( .:4:قُس بٔ أبٞ بهط بٔ عُط اغيدعَٚٞ ايسَاَُٝٞ )  - 745

 اغيٌٓٗ ايكاؼي ؼي ؾطح ايٛاؼي .

ٛٓب١ .          خــؽي تطنــٞ غــًِٝ َٚكــط٤ٚ َٚهــبٛؾي بايؿــهٌ أحٝاْــّا َٚكــ

ــاّ    ــا ؼي عـ ـــ 47:َـــصنطات ؼي اشلـــٛاَـ ٚبـــري ايػـــطٛض . مت تأيٝؿٗـ ٖـ

 ت ٚعؿطٕٚ .ٗا غبعُا١٥ ٚغٚعسز قؿخاتٖـ ، 6;30ْٚػدت ؼي عاّ 

 تاج ايسٜٔ اإلغؿطا٥ٝين .  - 746

 نتاب ايًُباب ؼي ايٓخٛ .

ــ١  ــسّا   قـــخٝخ١ كطٛطـ ــ  اشلجـــطٟ غـــؽي ٚانـــح جـ ــٔ ايكـــطٕ ايطابـ َـ

ت . ١٥ ٚعؿط قـؿخا اَٚعسز ايكؿخات َٚهبٛط١ بايؿهٌ . َكٛٓب١ 

 . 9;:اْـيط ؾٗطغت يٛ  ، قؿخ١ 
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 ٖـ ( .:348يؿٝذ َكطؿ٢ ايبسضٟ )ت ا - 747

 ؼي حهِ َا قبٌ ٚاٚ اؾُاع١ اغيػٓس إيٝ٘ ايؿعٌ .

قكٝس٠ ػيتع١ تصنط ايتػ  عؿـط٠ ؾعـاّل ؼي قـٝػ١     9ٜٛجس ؼي قؿخ١ 

. ابــٔ َايــو ٜؿــرل إزي  األَــط ايــيت ؾٝٗــا َحــِطف غــانٔ َــ  َحــِطف ٔعًٓــ١ 

 عؿط٠ ؾكؽي .

ـ ٚعسز قـؿخاتٗا  3445ٖاـؽي جٝس ٚٚانح . ايٓػد١ نتبت ؼي عاّ 

 أضب  عؿط٠ قؿخ١ .

 طٜطٟ ايبٛالقٞ .عبس ايطظئ بٔ عًٞ بٔ ؾعٝب اؿ - 748

 َطاتب ايكؿٛ ٚايتعطٜـ ؼي َطايب ايٓخٛ ٚايتكطٜـ .

َ   3084ػد١ ُخٓطت ؼي خؽي حػٔ ٚٚانح . ايٓ ٥ـ١  اٖــ ٚعـسز قـؿخاتٗا 

 ٚأضب  .

-طياٍ ايسٜٔ )  - 749 - ( بـٔ ٜٛغــ بـٔ ٖؿـاّ األْكـاضٟ )ت       -

 ٖـ( .984

 ؼي تٛاضز ايؿطؾي ع٢ً ايؿطؾي .

 ْػد١ حسٜث١ َٔ عؿط قؿخات .

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - :74

 ضغاي١ ؼي َػا٥ٌ م١ٜٛ .

 ْػد١ حسٜث١ ػيتاظ٠ خٓطٗا عامل . قؿخاتٗا مثاْٞ عؿط٠ قؿخ١ .

 قالح ايسٜٔ ايُٝاْٞ اغيعطٚف باألخؿـ .  - ;74

 ْع١ٖ ايططف ؼي اؾآض ٚاجملطٚض ٚايـيطف ٚأحهاَٗا ٚتؿػرلٖا .

ٖــ  :343 اـؽي ٚانح جسّا  .ؾٝٗا ٖٛاَـ نـثرل٠ . ْػـد١ نتبـت ؼي   

ٕٕ ٚعؿطٕٚ .  قؿخاتٗا مثا

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 750

ِٛ  ايؿصا سيػأي١ نصا . حَؾ

 . قؿخ١ عؿط٠ اآتا قؿخاتٗا . ٗاْؿػ ايػابك١ اغيدطٛط١ ع٢ً اغيًخٛؿي١

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 753

 نتاب األيػاظ .
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 قؿخاتٗا مثاْٞ عؿط٠ قؿخ١ .ٗا . ْؿػاغيًخٛؿي١ 

 سلؼ ايسٜٔ قُس ايدلَاٟٚ . - 754

 ؾطح ال١َٓٝ األؾعاٍ ؼي ايكطف .

 ٖـ .3089عُط اغيكطٟ ؼي عاّ  اغيؤيِّـ ْػد١ نتبٗا تًُٝص 

ٛٓب١ . قــ      ــ١ ْاقكــ١. خــؽي غــًِٝ حػــٔ . َكــ ــ   اؿخاتٗا َايبساٜ ــ١ ٚأضب ٥

 ٚأضبعٕٛ .

 فٍٗٛ . - 755

قؿخ١ يهتاب ضا٥ـ  ؼي ايكٛاعـس . ْطجـٛ اغيعـصض٠      970فًس ٚاحس َٔ 

 يعسّ ٚجٛز ايٛقت ايهاؼي يًدٛض ؼي عث ٖصا اغيٛنٛع .
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 اؾع٤ اؿازٟ عؿط

 ايبالغ١

 ٖـ ( .848غطاج ايسٜٔ أبٛ ٜعكٛب ايػهانٞ األعطج )ت  - 756

 ايكػِ ايثايث َٔ نتاب اغيؿتاح .

ــ ــبٛط١     ١ كطٛطـ ــؽي َٚهـ ــ١ اــ ــطٟ ، طيًٝـ ــأَ اشلجـ ــطٕ ايثـ ــٔ ايكـ َـ

ــ١ . اْـيــط      ـــ بػــبب ايططٛب بايؿــهٌ . ايكــؿخات األخــرل٠ أقــابٗا تً

٥ــ١ ا، عــسز قــؿخاتٗا َ 346ؾٗطغــت يٝــسٕ ، اجملًــس األٍٚ ، قــؿخ١  

 ٚغت ٚغبعٕٛ .

 ايؿطٜـ اؾطجاْٞ . - 757

 ؾطح اغيؿتاح .

 ٖـ .3049ْػد١ طي١ًٝ ُنتبت ؼي عاّ 

 ٖـ ( .3;9)ت غعس ايسٜٔ ايتؿتاظاْٞ - 758

 ؾطح اغيؿتاح .

 ٖـ . خطٗا تعًٝل .;5:ْػد١ طي١ًٝ ٚقخٝخ١ ُنتبت ؼي عاّ 

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 759

. ٍٓٛ  ؾطح اغيط

ــاظٟ      ــطاِٖٝ حجـ ــبرل إبـ ــامل ايهـ ــا ايعـ ــ١ نتبٗـ ــخٝخ١ ٚضا٥عـ ــد١ قـ ْػـ

ٖـــ . ٦ًَٝــ١ نًــٗا بــاشلٛاَـ ٚايتعًٝكــات بــري 3408ايػــٓسْٜٛٞ ؼي عــاّ 

 ايػطٛض .

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - :75

 اغيدتكط ؾطح ايتًدٝل .

 ٖـ . خطٗا حػٔ جسّا َٚكٛٓب١ .3309ْػد١ نتبت ؼي عاّ 

 ٖـ( .3083ايؿٝذ ٜاغري اؿُكٞ )ت  - ;75

 حاؾ١ٝ ؾطح ايتًدٝل اغيػ٢ُ باغيدتكط . 

،  6اجملًس األٍٚ . ْػد١ قسضي١ ٚحػ١ٓ . اْـيط خالق١ األاط ، اجملًـس  

 . 3;6قؿخ١ 
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 ايؿٝذ عًٞ . - 760

 ايعًّٛ .ضٚن١ ايُؿّٗٛ ؼي ْـيِ ْٔكا١ٜ 

ٖصا ايهتاب ايـصٟ يـسٜٓا َٓـ٘ ْػـد١ ٖٓـا َتكٓـ١ َٚهـبٛط١ بايؿـهٌ         

ٖــٛ عُــٌ ضا٥ــ  َــٔ ٚجٗــ١ ايٓـيــط ايؿــعط١ٜ . ٖــٛ ْـيــِ ؾــعطٟ يهتــاب     

 ١٥ ٚغت .اايػٝٛطٞ ) ايٓكا١ٜ ( . قؿخات٘ َ

 ٖـ ( .08;أظيس بٔ حي٢ٝ اغيعطٚف باؿؿٝس )ت  - 763

 حاؾ١ٝ اؿؿٝس ع٢ً كتكط ايػعس .

 ١٥ ٚغت .اٚقؿخاتٗا َ ، ٖـ3373 عاّ ؼي ُنتبت ٚايٓػد١ ػيتاظ اـؽي

 تؿتٌُ ٖصٙ اغيدطٛط١ ع٢ً > - 764

بٗا٤ ايسٜٔ ايعاًَٞ ، ْإ حًٛا . َٓٛعـات ؼي ايؿـعط ايعطبـٞ ٚايؿاضغـٞ      (3

 ا أضب  ٚعؿطٕٚ .ٚقؿخاتٗ

 َػــٝخٞ ظاز٠ ٖــصٙ َٓكٛيــ١ َــٔ ضغــاي١ اـالؾٝــات . َػــا٥ٌ ؾًػــؿ١ٝ        (4
 ا غت ٚاالإٛ .ٚقؿخاتٗ

ٖــ ( ايؿٛا٥ـس   978عـطٚف بايعـسٚز )ت  قُس بٔ عبـس ايـطحِٝ اإل ـٞ اغي    (5

ا أضب  ٚأضبعٕٛ . ٚقؿخاتٗضغاي١ ؼي ايبالغ١ ٖٚٞ ؼؿ١ خط١ٝ  . ايػٝاا١ٝ

ٚتعًٝكـات   َثبت١ غرل نثرل٠ قؿخات ٚؾٝٗا ٖـ3364 تاضخيٗا ايٓػد١ ٖصٙ

 نثرل٠ ؼي اشلٛاَـ .

ٚعؿطٕٚ  يعُهٔس١ٜ ايٛنع١ٝ . قؿخاتٗا مثإؾطح ايطغاي١ ا > ايكٛؾجٞ

 ٖـ .::33ٚنتبت ؼي عاّ 

 ٖـ ( .3408ايؿٝذ قُس بٔ عًٞ ايكٓبإ ) - 765

 حاؾ١ٝ ع٢ً ؾطح ايعكاّ ايػُطقٓس١ٜ ؼي االغتعاضات .

ؼي  اغيؤيِّـــتبـسأ َـٔ ايكـؿخ١ ايثاْٝـ١ . ْػـد١ ػيتـاظ٠ ُنتبـت بإؾـطاف         

ــ١  33:7عــاّ  ـــ . َكابً ــس    ٚقــؿخاتٖٗ ــٞ ، اجملً ــإ . اْـيــط اؾدلت ا َا٥ت

 . 459ايثاْٞ ، قؿخ١ 

 اغيكطٟ . أظيس بٔ ْٜٛؼ اـًٝؿٞ  - 766

 ْتا٥ج ايؿهط .

ــ٢ ايػــُطقٓس١ٜ ؼي        ــٟٛ عً ــ٢ ؾــطح ايعالَــ١ أظيــس اغيً ٖٚــٛ حاؾــ١ٝ عً

ْـيــط ضقــِ ا) االغــتعاضات ، ْػــد١ جٝــس٠ نتبٗــا إبــطاِٖٝ ايػــٓسْٜٛٞ  

 ٖـ . قؿخاتٗا مثإ ٚمثإْٛ .3438ؼي عاّ  (759
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 ٖـ ( .8::حػٔ ؾًيب ايطَٚٞ ) ت  - 767

. ٍٓٛ  حاؾ١ٝ اغيط

ٛٓب١ ٚؾ  759اْـيط ضقـِ   ٝٗـا ٖـٛاَـ . قـاّ بتكـٜٛبٗا ايعـامل      . ْػـد١ َكـ

ٖـــ . فًــس نــدِ   8;30ايــُٝين ايهــبرل عًــ٢ بــٔ حيٝــ٢ ايبــاضتٞ ؼي      

 ٚغؽي ضيين. 

 ٜٔ يطـ اهلل بٔ قُس بٔ ايػٝا  .نٝا٤ ايس - 768

 اإل اظ ؼي عًِ اإلعجاظ .

ا ٚقــؿخاتٖٗـــ 5;30ْػــد١ نتبٗــا ايعــامل اغيــصنٛض أعــالٙ ؼي عــاّ      

 اآتإ ٚعؿطٕٚ .

أضبــ  ضغــا٥ٌ قكــرل٠ ؼي ايبالغــ١     تؿــٌُ ٖــصٙ اغيدطٛطــ١ عًــ٢    - 769

 ٚاغيٓطل >

 ايٖٛاب بٔ تكٞ ايسٜٔ بٔ ايػبهٞ .( بٗا٤ ايسٜٔ عبس 3

 ( أظيس بٔ سلؼ ايسٜٔ امَسٟ .4

 ( ايػٝس َرل بازٟ ؾاٙ . ضغاي١ ؼي بٝإ اؿاقٌ باغيكسض .5

6     . ١ٓٝ ( ٚجٝ٘ اإلغالّ عبس ايكازض بٔ أظيس بـٔ عبـسايكازض . ايطغـاي١ ايٓػـب

 أضب  عؿط٠ قؿخ١ َٔ ايكط  ايهبرل .قؿخاتٗا نًٗا 

 أبٛ ايًٝث اـٛج٘ عًٞ ايػُطقٓسٟ . - :76

 َذي ايػُطقٓس١ٜٓ ؼي االغتعاضات . 

ٖـــ . خطٗــا ػيتــاظ ، ٦ًَٝٚــ١ بــاشلٛاَـ ،  3308ْػــد١ ُنتبــت ؼي عــاّ 

 غب  . ٚقؿخاتٗا

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - ;76

 ع٢ً ايطغاي١ ايٛنع١ٝ ايعُهس١ٜٓ .ؾطح 

ٛٓب١ ، ُنتبـــت ؼي عـــاّ  تـــاظ ، ٚعـــسز ٖــــ . اــــؽي ػي:338ْػـــد١ َكـــ

 قؿخاتٗا غت ٚأضبعٕٛ .

 فٍٗٛ . - 770
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. اغيؤيِّـــ ْــٛع َــٔ عجا٥ــب اؿٝٛاْــات . ٜبــسٚ يٓــا بٛنــٛح أْٗــا َػــٛز٠    

اـؽي غرل َعت٢ٓ ب٘ ، ٚؾٝـ٘ ٖـٛاَـ نـثرل٠ ، ٚعـسز قـؿخاتٗا غـت       

 عؿط٠ .

 ايؿٝذ ايباغَٛٞ . - 773

 ضغاي١ ؼي عالقات اجملاظ .

 اغيدطٛطــ١ ايؿــهٌ . ٖــصٙ َٓـيَٛــ١ ؾــعطّا . اـــؽي ػيتــاظ َٚهــبٛؾي ب 

ايكــػرل٠ الؾتــ١ يًٓـيــط َــٔ حٝــث إٕ ناتبٗــا ٖــٛ اؾدلتــٞ األب ايــصٟ    

األٚزي . نتب ؾٝٗا ٖٛاَـ ٚٚنـ  عًٝٗـا تٛقٝعـ٘ ٚختُـ٘ ؼي قـؿختٗا      

 عسز قؿخاتٗا غت قؿخات .

 يطـ اهلل األضظاْٞ . - 774

 ١ٜ اإل اظ ؼي اؿكٝك١ ٚاجملاظ .ؾطح ْٗا

      ّ ٛٓب١ ُنتبـت ؼي عـا ٖــ . قـؿخاتٗا أضبــ    33:6 ْػـد١ جٝـس٠ جـسّا َٚكـ

 ٚعيػٕٛ .

 اشلطٟٚ . - 775

 ؾطح ضغاي١ ايٛنع١ٓٝ ايعهس١ٜٓ .

 د١ ضز١٦ٜ . قؿخاتٗا غت ٚاالإٛ .ْػ

 عثُإ بٔ حػٔ ايططبعاْٞ . - 776

 ؾطح ع٢ً ضغاي١ ؼي عامل امزاب يًدلنٟٛ. 

 مثاْٞ عؿط٠ قؿخ١ .ٚقؿخاتٗا اـؽي تعًٝل حػٔ . ؾٝٗا ٖٛاَـ ، 

ٛدزٟ . - 777  قُس بٔ اؿاج أْباض اغيػ

 حاؾ١ٝ ع٢ً ايطغاي١ ايعهس١ٜٓ .

 ٖصٙ ٖٞ حكٝك١ ايتكطٜطات يًؿٝذ ع٢ً ايكعٝسٟ ايعسٟٚ .

ٖـــ . قــؿخاتٗا 3400ْػــد١ ٚانــخ١ جــسّا نتبٗــا ايػــٓسْٜٛٞ ؼي عــاّ  

 اآتإ ٚمثإْٛ .

 ُس بٔ أبٞ بهط ايؿاضغٞ ٚآخطٕٚ .أبٛ اـرل قُس بٔ أبٞ ق - 778

 غا٥ٌ قكرل٠ ؼي اغيٓطل ٚايكٛاعس .أجعا٤ َٔ ض
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 اؾع٤ ايثاْٞ عؿط

 اغيٓطل

 ٖـ( .808ؾدط ايسٜٔ ايطاظٟ )ت - 779

 امٜات ايبٝٓات ؼي عًِ اغيٓطل .

غا١ٜ ؼي اؾُاٍ . اـؽي ٚانح جسّا ُنتبت ؼي بسا١ٜ ايكـطٕ   كطٛط١ 

 اآتإ ٚعؿطٕٚ . قؿخاتٗا ايػازؽ اشلجطٟ . عسز 

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - :77

 . ؾطح عٕٝٛ اؿه١ُ البٔ غٝٓا

 ايكؿخ١ األخرل٠ َؿكٛز٠ . اـؽي خطاغاْٞ .

ــس  89 -)أ(  4اغيٓطكٝــات فًــس    :36 -)أ( 89)أ( . ايطبٝعٝــات فً

طيٝعّا االمثا١٥ ٚأضب  ٚغـبعٕٛ  قؿخاتٗا )أ( ;36)ب( . اإلشلٝات فًس 

. 

ــ١ ٖـــصٙ  ــعَٔ   اغيدطٛطـ ــ  يـ ــا تطجـ ــ١ ٜبـــسٚ أْٗـ ــات اغيؤيِّــــ ايثُٝٓـ . عالَـ

 خاط١٦ .اغيُٝع٠ نثرلّا َا تهٕٛ  ايتؿهٌٝ

 حػري ايعاًَٞ . - ;77

 ؾطح َٓـي١َٛ ايعاًَٞ ؼي اغيٓطل .

ٖــ . ؾٝٗـا تعًٝكـات ؼي اشلـٛاَـ ؼي     3046ْػد١ ػيتاظ٠ نتبت ؼي عـاّ  

 اآتإ ٚتػعٕٛ . قؿخاتٗا ايبسا١ٜ . 

 ايػٝايهٛتٞ . عبس اؿهِٝ - 780

 ١ٝ ع٢ً ؾطح ايكطب ع٢ً ايؿُػ١ٓٝ .حاؾ

 . ٚمثإْٛ ٚاآتإ مثا١٥اال قؿخاتٗا . ٖـ3400 عاّ ؼي نتبت ؾاخط٠ ْػد١

 عبس ايطظئ األخهطٟ . - 783

 ؾطح األخهطٟ ع٢ً َذي ايُػًِٓ .

 . ٚأضبعٕٛ مثإ قؿخاتٗا . ٖـ3446 عاّ ؼي ايػٓسْٜٛٞ نتبٗا ػيتاظ٠ ْػد١

 أظيس ايسَٓٗٛضٟ األظٖطٟ . - 784

 إٜهاح اغيبِٗ َٔ َعاْٞ ايػًِٓ .
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ــٔ     ــط َـ ــبُا ٜـيٗـ ــا ايػـــٓسْٜٛٞ حػـ ــ١ ٚقـــخٝخ١ ضيتًهٗـ ْػـــد١ طيًٝـ

ايعــامل اغيؿــٗٛض . ؾٝٗــا تعًٝكــات عًــ٢ اشلــٛاَـ .     َــصنط٠ غــؽي ٖــصا 

 أضب  ٚغبعٕٛ . قؿخاتٗا

 فٍٗٛ . - 785

 ؾطح ايػًِٓ يألخهطٟ .

ٖـــ . ؾٝٗــا تعًٝكــات ؼي اشلــٛاَـ . 3397ْػــد١ ػيتــاظ٠ نتبــت ؼي عــاّ 

 ١٥ ٚغت عؿط٠ قؿخ١ .اَقؿخاتٗا 

 إبطاِٖٝ حجاظ ايػٓسْٜٛٞ . - 786

 حاؾ١ٝ ع٢ً َذي  ايػًِٓ ؼي اغيٓطل .

ــؽي   ــد١ غـ ـــ اغيؤْػـ ــاّ   يِّـ ــا ؼي عـ ـــ . 3444نتبٗـ ــؿخاتٗا ٖـ ــ   قـ أضبـ

 ٚغبعٕٛ. 

ٖـ( 897لِ ايسٜٔ عًٞ بٔ عُط ايهاتيب اغيعطٚف بايسبرلإ )ت - 787

. 

 اغيؿٓكٌ ؾطح احملٓكٌ .

ٛٓب١ ؼي عــاّ   ٖـــ . اَتًهٗــا أؾــدام َؿــٗٛضٕٚ 8:0ْػـد١ ؾــاخط٠ َكــ

 ٖصٙ ))َٚصنط٠ ؼي ايٓٗا١ٜ تكٍٛ >  اشلٛاَـ ع٢ً تعًٝكات ؾٝٗا . نثرلٕٚ
= ألٕ ٚؾاتــ٘ إصيـا ناْــت ؼي غــ١ٓ  اغيؤيِّــ  د١ ػيــا ُنتـب ؼي حٝــا٠  ايٓػـ 

، ٚشياَٗا قبٌ ٚؾات٘ بثال  عؿط٠ غ١ٓ تكطٜبّا ،  ٚغتُا١٥ ٚتػعري اال 

َٚ  شيو يٝػـت قـخٝخ١ شلجـطإ ٖـصٙ ايعًـّٛ ، ُٚبعـس َـساضنٗا عـٔ         

ايؿّٗٛ ، ٚشلا ايّٝٛ إزي ٖصٙ ايػا١ٜ اييت مٔ ؾٝٗا َٔ بعس شياَٗا حـٍٛ  

 . ((١ ٚاالاري غ١ٓ عيػُا١٥ غٓ

ٖـــ ، ال ٜبــسٚ أْــ٘ قــس 3445ايــُٝين ايــصٟ نتــب ٖــصٙ ايٓػــد١ ؼي عــاّ 

شنط حكٝك١ األَط نا١ًَ = ألْٓـا ْـط٣ إٔ كطٛطتٓـا ٖـصٙ ناًَـ١ ال      

ــ١ شيــت ؼي      عٝــب ؾٝٗــا بهــٌ اغيكــاٜٝؼ ، نُــا ؿيٗــط َــؤخّطا ؼي َكابً

 ايكاٖط٠ ، عسز ايكؿخات غتُا١٥ .

ٝس ايبطًٝٛغـٞ األْسيػـٞ   عبس اهلل بٔ قُس اغيعطٚف بـابٔ ايػـ   - 788

 ٖـ( .743)ت
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 ؾطح اـُؼ َكاالت َٔ نالّ ايؿالغؿ١ .

ايتؿــهٌٝ  عالَــات ٚيهــٔ ٚانــح خطٗــا . ٖـــ965 عــاّ ؼي ُنتبــت ْػــد١

ٕ  بعـض  ؼي خاط١٦ اغيُٝع٠ قـؿخاتٗا   . إقـالحٗا  مت األٚزي ايكـؿخ١  . األحٝـا

 االإٛ .

 أظيس ايؿجاعٞ . - 789

 جٛاٖط اغيٓـيَٛات ؼي عكٛز اغيكاالت .

 . ٚاالإٛ اآتإ  ٚقؿخاتٗا حػٔ ٚخطٗا . ٖـ3495 عاّ ؼي تبتُن ْػد١

 تؿٌُ ٖصٙ اغيدطٛط١ ع٢ً > - :78

 مثإ .قؿخاتٗا فٍٗٛ > ضغاي١ ؼي ايعٓاقط األضبع١ .  (3

تؿػـرل أٜـ١    ( 640ٚ  ;;5ْـيط ضقِ ا) قُس بٔ عُط باحطم اؿهطَٞ  (4

 تػ  ٚخطٗا جٝس جسّا .قؿخاتٗا ايهطغٞ . 

 األَرل إزلاعٌٝ . - ;78

 ٔؿَهِ ألبٞ ْكط ايؿاضابٞ .كٛم اؾطح ْ

ٛٓب١     ــس جــّسا . َكــ ــ١ َؿكــٛز٠ . اـــؽي جٝ ــ١ ٚغــت  اَٚقــؿخاتٗا ايٓٗاٜ ٥

 حٛايٞ َا٥يت غ١ٓ .اغيدطٛط١ ٚغتٕٛ . عُط ٖصٙ 

 ْكط ايؿاضابٞ . قُس بٔ ططٖإ أبٛ - 790

 ت ايطؾٝع١ ؼي أقٍٛ عًِ ايطبٝع١ .اغيكاال

 أضب  ٚعؿطٕٚ . ٚقؿخاتٗا خؽي ٚانح جسّا . 

 ٘ .ايػابل ْؿػاغيؤيـ  - 793

 اتؿام ضأٟ اؿهُٝري أؾالطٕٛ ٚأضغطٛ طايٝؼ .

 مثإ ٚعؿطٕٚ .ٚقؿخاتٗا ْػد١ طي١ًٝ ٚحسٜث١ 

 فٍٗٛ .  - 794

ضا٤ ؼي حكٝكــ١ ضغــاي١ ؼي تكــٗسّ ايعًٓــ١ عًــ٢ اغيعًــٍٛ تػــ٢ُ > َعطنــ١ ام  

 ايع١ً ٚاغيعًٍٛ .

 إحس٣ ٚاالإٛ .ٚقؿخاتٗا اـؽي ؾاضغٞ تعًٝل . ايٓػد١ حسٜث١ 

 عري األْسيػٞ .اإلَاّ عبس اؿل بٔ ايػب - 795

 أغطاض اؿه١ُ ايؿطق١ٝ .
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ٛٓب١ ُنتبــت ؼي عــاّ    ٚقــؿخاتٗاٖـــ :;34ْػــد١ ػيتــاظ٠ ٚحسٜثــ١ َٚكــ

 مثإ ٚغبعٕٛ .

أبــٛ ايكاغــِ عبــس ايــطظئ بــٔ اؿػــٔ بــٔ عبــس اهلل اؿبــاب          - 796

 ايتُُٝٞ .

 ١٥ ٚاآتإ .اَٚقؿخاتٗا ْػد١ حسٜث١ غؽي ٚانح جسّا  . ايطٚح نتاب

 فٍٗٛ . - 797

ٔ نتاب عٔ كتًـ أعها٤ جػِ اإلْػإ . غت عؿط٠ قؿخ١ َ آخط

 قسضي١ . كطٛط١ضسيا ٜهٕٛ ناتبٗا ٖٛ ؾدط ايسٜٔ ايطاظٟ ٖٚٞ 

 أظيس بٔ غًُٝإ بٔ نُاٍ باؾا . - 798

 ضغاي١ ؼي ايطٚح .

 غت َٔ ايكط  ايكػرل . ٚقؿخاتٗا خؽي غا١ٜ ؼي اؾُاٍ 

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 799

 نتاب ؼي ايطٓز ع٢ً ايؿطم .

 خات غت عؿط٠ .خؽي ٚانح ٚغًِٝ ، ٚايكؿ

 غسٜس ايػُٓاْٞ . - :79

 ؾطح ع١ٝٓٝ ابٔ غٝٓا ؼي ايطٚح .

 أضب  ٚعؿطٕٚ .ٚقؿخاتٗا ْػد١ حسٜث١ جٝس٠ ، 

 فٍٗٛ . - ;79

 ضغاي١ ؼي ؼكٝل اَؾعٌ ٚإٔ ْؿؼ اغيا١ٖٝ فعٛي١ .

 غت ٚعؿطٕٚ . ٚعسز ايكؿخاتاـؽي تعًٝل ، 

 تؿٌُ ٖصٙ اغيدطٛط١ > - 7:0

ــخ      (3 ــٔ أقـ ــاٍ َـ ــا٥ًري باؿـ ــاٍ ايكـ ــل َكـ ــاي١ ؼي ؼكٝـ ــخاب ضغـ ابٓا ٚأقـ

 غت .قؿخاتٗا االعتعاٍ . 

عــسز ضغــاي١ ؼي بٝــإ َعٓــ٢ اَؾعــٌ ٚؼكٝــل إٔ ْؿــؼ اغياٖٝــ١ فعٛيــ١ .    (4

 اآتإ ٚعؿطٕٚ . ايكؿخات

 تػ  .قؿخاتٗا ضغاي١ ؼي ؼكٝل اؿل بري اغيتهًُري ٚاؿهُا٤ .  (5

ُُُٔهٔ .  (6 أضب  عؿط٠ . اــؽي  قؿخاتٗا ضغاي١ ؼكٝل يعّٚ اإلَهإ يً

 تعًٝل ٚانح .
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 ٔ نُاٍ أظيس ايؿطٜـ ايؿرلاظٟ .اب - 7:3

 خالق١ األؾهاض ؼي عًِ ايهالّ .

ــالٍ     ــ١ يًجـ ــ١ٝ ايكسضيـ ــس ، ٚاؿاؾـ ــطح اؾسٜـ ــ٢ ايؿـ ــث عًـ ــٞ َباحـ ٖٚـ

ِٝطظاجإ ع٢ً ايتجطٜس .  ايسٚاْٞ ٚع٢ً حاؾ١ٝ حبٝب اهلل َ

 غاٜـ١ ؼي  ايهتاب األخرل ٖٛ َٔ تأيٝـ ْاقط ايـسٜٔ ايطٛغـٞ . ْػـد١   
 غتُا١٥ ٚأضب  ٚغبعٕٛ .قؿخاتٗا  عسز . َهت١ًُ غرل ٚيهٓٗا اؾُاٍ

 قُس بٔ إبطاِٖٝ األقؿٗاْٞ . - 7:4

 احملانُات بري ؾطَحٞ اإلؾاضات .

اإلؾــاضات نتبٗــا ابــٔ غــٝٓا ٚعًــل عًٝٗــا ؾدــط ايــسٜٔ ايــطاظٟ ْٚاقــط   

 ايسٜٔ ايطٛغٞ . فًسْا حيٟٛ ؾكؽي قػِ ايطبٝعٝات .

 ايكـؿخات  عـسز اـؽي تعًٝل ٚانح . ٖٓايو َـصنطات ؼي اشلـٛاَـ .   

 ١٥ ٚاالإٛ .أضبعُا

 ٖـ( .6;8حبٝب اهلل َاضظجإ )ت  - 7:5

 ؾطح حه١ُ ايعري يعُط ايهاتيب .

تكـإ .  اــؽي غاٜـ١ ؼي اإل  ْػد١ طي١ًٝ جسّا يهٌ قـؿخ١ ؾٝٗـا إطـاض .    

 أضبعُا١٥ ٚغت ٚتػعٕٛ . ٚعسز ايكؿخاتاشلاَـ أتًؿت٘ اغيؿابو 

 أظيس بٔ حي٢ٝ اشلُساْٞ ايُٝاْٞ . - 7:6

 ٌ .نتاب اغي١ٝٓ ٚاألٌَ ؾطح اغيًٌ ٚايٓخ

٘  5 قــؿخ١ ؼي اغيؤيِّـــ يٓــا ٜـصنط  حػــبُا ايهتــاب ٖـصا   َؤيـــ َــٔ جــع٤ أْـ

 . (( األْـياض ْٚٗاٜات األؾهاض غاٜات )) > ٚزٓلاٙ نتب تػع١ إزي َكػِ ندِ

٘  ، طيٌٝ اـؽي ٌ  َهـبٛؾي  غـرل  ٚيهٓـ ٛٓب  . أحٝاْـاّ  بايؿـه  ٚايٓػـد١  َكـ

 . ٚعؿطٕٚ ٚاال  ١٥اَ ايكؿخات عسز . ٖـ;:33 عاّ ؼي ُنتبت

 ايطاظٟ . ؾدط ايسٜٔ - 7:7

 نتاب ؼي اعتكازات ٔؾَطم اغيػًُري ٚاغيؿطنري .

 اـؽي جٝس جسّا . َكٛٓب ٚايكؿخات تػ  عؿط٠ .

 ايػٝٛطٞ . - 7:8

 قط  اجملازي١ عٓس تػٝرل اغيعا١ًَ .



 مكتبة المدينة المنورة في ليدن فهرس مخطوطات

 

611 
 عـسز ايكـؿخات  زضاغ١ ١َُٗ عٔ ايكط  ايٓكس١ٜ . ْػد١ طيًٝـ١ جـسّا .   

 اآتا عؿط٠ .

 أبٛ ايكاغِ ايٓاجطٟ ايُٝاْٞ . - 7:9

 اؾاَ  غيصاٖب عًُا٤ األَكاض .ض ايبخط ايعٓخا

ايهتـــاب َكػـــِ إزي عيػـــ١ نتـــب . ُنتـــب اجملًـــس األٍٚ ؼي عـــاّ       

ــتكٔ ٚغــرل َهــبٛؾي      3077 َُ ــات ؼي اشلــٛاَـ ، ٚخطــ٘  ــ٘ تعًٝك ٖـــ . ؾٝ

 االمثا١٥ ٚمثإ ٚغبعٕٛ . قؿخات٘بايؿهٌ أحٝاّْا . 

 قاحل بٔ َٗسٟ اغيكبًٞ . - ::7

 اغيٓاض إزي ُيجج ايبخط ايعٓخاض .

ٛز٠ ، ٜؿتكط إزي عالَـات ايتؿـهٌٝ   ؽي غا١ٜ ؼي اؾاـغرل َهتٌُ . 

٥ـــ١ ٚاآتـــإ اَ ٚقـــؿخات٘اغيُٝـــع٠ أحٝاْـــّا . ؾٝـــ٘ تعًٝكـــات ؼي اشلـــٛاَـ 

 . ٚتػعٕٛ

 أبٛ طايب حي٢ٝ بٔ اؿػري اشلاضْٚٞ . - ;:7

 نتاب ظٜازات ؾطح األقٍٛ .

ؾاخط٠ َٔ ايكطٕ ايثأَ اشلجطٟ َٚهبٛط١ بايؿهٌ شياَّا .  كطٛط١

 أضبعُا١٥ ٚغت ٚتػعٕٛ . ؿخاتٗاق١َُٗ جسّا يًعٜس١ٜ . 

 أظيس ايػُطٟ . - 0;7

ايػـٗاّ اغياضقـ١ ؼي ايـطٓز عًـ٢      ))ضغاي١ ؼي أزلا٤ ايؿطم ايهاي١ تػـ٢ُ >  

 ، تًدٝل اإلَاّ أظيس ايػُطٟ . ((ايعْازق١ 

ٖــ . اــؽي غـرل    ;:33ٖصا ٖـٛ اغـِ ايهتـاب ايـصٟ مت ْػـد٘ ؼي عـاّ       

 مثإ . قؿخاتَ٘عت٢ٓ ب٘ ٚيهٓ٘ َكط٤ٚ ، 

ــايٞ ع  - 3;7 ــٛ اغيع ــاّ اؿــطَري     أب ــس إَ ــٔ ٜٛغـــ اؾــٜٛين ٚاي ــساهلل ب ب

 ٖـ ( .655)ت

 ضغاي١ ؼي إابات االغتٛا٤ ٚايؿٛق١ٓٝ .

ؼي تؿػــرل امٜــ١ اـاَػــ١ َــٔ غــٛض٠ طــ٘ ايــيت اختًـــ ؾٝٗــا اغيؿػــطٕٚ   

طٚعـ١ َٚهـبٛؾي بايؿـهٌ .    اــؽي غاٜـ١ ؼي اي  نثرلّا . غرل َهتًُـ١ .  

 مثاْٞ عؿط٠ قؿخ١ .قؿخاتٗا 
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 فٍٗٛ . - 4;7

تكــاز ؼي ايــطٓز عًــ٢ أٖــٌ ايعٜــؼ ٚاإلؿــاز بإابــات    نُــاٍ ايكــسم ٚاالع

 ايٓكبا٤ ٚايٓجبا٤ ٚاألٚتاز .

ٗا ٚعـسز قـؿخات  ٖــ . غـرل َهـبٛط١ بايؿـهٌ     3:;مت تأيٝؿٗا ؼي عـاّ  

 عؿطٕٚ .

 ٖـ( .3366عبس ايػين ايٓابًػٞ )ت  - 5;7

 ػاضٟ ؼي حكٝك١ اؾع٤ االختٝاضٟ .ايهٛنب اي

 . عيؼ ٚعؿطٕٚٚقؿخاتٗا  َكاب١ً ،ْػد١ حسٜث١ جٝس٠ . 

 حػٔ بٔ أبٞ بهط ايكسغٞ اؿٓؿٞ . - 6;7

ّ  غاٜـ١  ّ  عــط ؾـطح  ؼي اغيـطا ٞ  ايهـال ٞ  اغُيعــري ألبـ ِ  ؼي ، ايٓػـؿ  . ايتٛحٝــس عًـ

ٛنٛح . ؼي ايكؿخ١ األٚزي ٜٛجس خؽي حػٔ اؾدلتٞ اـؽي غا١ٜ ؼي اي

َا٥تـــإ ٚاـــال   ٚقـــؿخاتٗا ٚايـــس اغيـــؤضر ٚنـــصيو خاشيـــ٘ . َطابكـــ١ 

 ٚعؿطٕٚ .
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 اؾع٤ ايثايث عؿط

 ايؿك٘

اْـيـــط  - 3364أظيـــس بـــٔ قُـــس اؿُـــٟٛ اؿٓؿـــٞ ) ايػـــٝس - 7;7

 ، اؾع٤ األٍٚ ( .87اؾدلتٞ ، ايكؿخ١ 

 نؿـ ايطَع عٔ خباٜا ايهٓع .

 ٖٚٛ ؾطح يًهٓع ايسقا٥ل يًٓػؿٞ ) اْـيط اغيٛنٛع ايػابل ( .

ٖــ .  3384ٖـ . ٚاجملًس ايثاْٞ ؼي عـاّ  3306ُنتب اجملًس األٍٚ ؼي عاّ 

ؿخ١ . ايبــاقٞ ََْػــَدُ٘  قُــس بــٔ  قــ 8:8ٖــصإ اجملًــسإ َعــّا ٜؤيؿــإ  

غٓــِٝ بــٔ قُــس اغيعــطٚف باغيٓٝــاٟٚ اـًــٛاتٞ ايٓاغــذ اغيؿــٗٛض ؼي عــاّ  

قــؿخ١ . خــؽي اؾــعأٜٔ غاٜــ١ ؼي اؾُــاٍ      ::33 ٚقــؿخاتٖ٘ـــ 3484

 ٚايٛنٛح . عٌُ َِٗ َٚكٛٓب .

 ٖـ( .34:7ايؿٝذ قُس عابس ايػٓسٟ اغيسْٞ األْكاضٟ ) - 8;7

 طٛاي  األْٛاض ع٢ً ايسٓض اغيدتاض .

ــازات .       ــ٢ ايعب ــٟٛ عً ــ  ٚاـــاَؼ ؼت ــث ٚايطاب ــاْٞ ٚايثاي ــسإ ايث اجملً

 ٖٛ ؾٝذ ؾٝذ أَري اغيسْٞ . اغيؤيِّـاجملًس ايثأَ ؼي ايبٝٛع . 

، َهتٌُ ؼي عيػ١ عؿط فًسّا ندُّا ،  اؿٓؿٞ ايؿك٘ عٔ ايهتاب

ٚ س تكسٜطّا نبرلّا ؼي ايؿطم ، حٝث تٛجـس َٓـ٘ ْػـدتإ = ايٓػـد١     

 اغيس١ٜٓ ، ٚاألخط٣ اييت نتبٗا أٚالز إبطاِٖٝ باؾا األق١ًٝ يًُؤيـ ؼي

 غيهتبتِٗ ؼي اإلغهٓسض١ٜ . ْػدتٓا َٓػٛخ١ َٔ ْػد١ اغيس١ٜٓ .

 ايسَٝاطٞ .  - 9;7

 تعًٝل األْٛاض حاؾ١ٝ ع٢ً ايسٓض اغيدتاض . 

ايػـٝس أظيـس    اغيؤيِّــ  ٖـ بٓا٤ّ ع٢ً أٚاَط ؾٝذ 3454مت تأيٝؿٗا ؼي عاّ 

 ٖٚـصٙ  ، ايتعًٝـل  بـاب  - ايطالم نتاب إزي اغيؤيـ ؾٝٗا ٚقٌ . ايطٗطاٟٚ

 . ػٔاؿ غا١ٜ ؼي اـؽي ، قؿخ١ 3580 تهِ ، ندِ فًس ؼي اؿاؾ١ٝ

 ٖـ ( .990قُس بٔ قُٛز ايكْٛاٟٚ ) ت  - :;7

 ايػا١ٜ ع٢ً حاؾ١ٝ اشلسا١ٜ .

ــاْٞ ) ت   ــ١ يًُطغٝٓـ ــ٢ اشلساٜـ ــ١  5;7ايتعًٝـــل عًـ ــ١ٝ اشلساٜـ ـــ ( ، ٚحاؾـ ٖـ

ــا ايػــؿٓاقٞ )ت   ــا إزي   930نتبٗ ــٛع . اـــؽي   ٖـــ( ، ٚقــٌ بٗ ــاب ايبٝ ب

 ٖـ .30:4ٌٝ جسّا ٚٚانح ٚتاضخي٘ قػرل يهٓ٘ طي
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 ٖـ ( .9:8أنٌُ ايسٜٔ ايبابطتٞ ) ت  - ;;7

 ايعٓا١ٜ حاؾ١ٝ اشلسا١ٜ .

ٛٓب١ ُنتبـت ؼي       اجملًس ايطاب  َٔ باب اإلجاض٠ . ْػـد١ جٝـس٠ جـسّا َٚكـ

 َا٥تإ ٚأضب  ٚتػعٕٛ . قؿخاتٗاٖـ . 7:;عاّ 

 سلْٛٞ اؿٓؿٞ . - 800

 طح كتكط ايٛقا١ٜ .ايٓكـ ايثاْٞ َٔ ؾ

َٔ نتاب ايبٝٛع حت٢ نتاب اـٓث٢ . ْاقل ؼي ايٛغؽي ٚؼي ايٓٗا١ٜ . 

 َكٛٓب١ ٚطي١ًٝ جسّا َٔ ايكطٕ ايتاغ  اشلجطٟ .كطٛط١ 

 ٖـ ( .00:غطاج ايسٜٔ أبٛ بهط اؿسازٟ ) ت  - 803

ٖٓاج يهٌ طايب قتاج . ٖٚٛ ؾطح كتكط ايكسٚضٟ .  ايػطاج ايٛ

ــّا .  ٖــ67;ْػــد١ ؾــاخط٠ ُنتبــت ؼي عــاّ    ـ َٚهــبٛط١ بايؿــهٌ أحٝاْ

قؿخات عسٜس٠ باٖت١ شياَّا بػبب اغياز٠ اييت ُقٓ  َٓٗا ايٛضم .  ٖٓايو

 االا١ فًسات ند١ُ َكٛٓب١ .

 ٖصٙ اغيدطٛط١ ؼتٟٛ ع٢ً > - 804

األخــرل  اؿــاؾفي ايــصٖيب > كتكــط تٗــصٜب ايهُــاٍ . ٖــصا ايهتــاب   (3

عبٝس اهلل بٔ ٜبسأ اجملًس ايثايث ٚايطاب  ب (447ْـيط ضقِ ا) َؤيؿ٘ اغيعٟ 

ــأّ غــ١ًُ ،        ــٞ ب ــاضٚر اغيدعَٚــٞ ، ٜٚٓتٗ ــٔ ؾ ــس ب ــٔ ٜعٜ ــس ايهــطِٜ ب  عب
 ١٥ ٚاآتإ ٚعيػٕٛ .اَ ٚقؿخات٘

ــٍٛ .  (4 ــسز    فٗـ ــ١ ، عـ ــ١ٝ إزي ايٓٗاٜـ ــاب ايٛقـ ــٔ بـ ــٞ َـ ــ٘ اؿٓؿـ ــٔ ايؿكـ عـ

 عؿطٕٚ . قؿخات٘

أبٛ عٝػ٢ ايذلَـصٟ . اؾـاَ  ، قـؿخات٘ مثـإ ٚاالاـٕٛ . اجملًـس األٍٚ        (5

 اؿُٟٛ ، اجملًسإ ايثاْٞ ٚايثايث نتبُٗـا اهلل  نتب٘ قُس بٔ عبس
ٖـــ . اـــؽي قــػرل ٚيهٓــ٘ ؼي غاٜــ١ ايٛنــٛح  3335ابٓــ٘ أظيــس ؼي عــاّ 

 َٚكط٤ٚ بسٕٚ أز٢ْ قعٛب١ . ايٛضم َٔ اؿجِ ايهبرل .

 ٖـ ( .994عبس ايطحِٝ اإلغٟٓٛ . ) ت  - 805

 ؾطح َٓاٖج ايبٝهاٟٚ ؼي األقٍٛ .

ٔ أظيـس ايبكـطٟ ؼي   ايهطاغ١ األٚزي َؿكٛز٠ شياَّا . ْػد١ نتبٗا اب

ٖـ . اـؽي ٚانح جسّا ٚغرل َهبٛؾي بايؿهٌ أحٝاْـّا . اغيـذي   977عاّ 

ٚقؿخاتٗا َهتٛب باؿدل األظيط . ايٓػد١ َكٛٓب١ ١٦ًَٝٚ باشلٛاَـ 

 أضبعُا١٥ ٚمثإ ٚمثإْٛ .
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 ٖـ( .8:7ٛز بٔ أبٞ بهط األضَاٟٚ )تغطاج ايسٜٔ أبٛ ايثٓا قُ - 806

 اؿاقٌ احملكٍٛ ؼي األقٍٛ .

 ضام ق١ًًٝ َؿكٛز٠ ؼي ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ .ٖٓاى أٚ

َــٔ ايكــطٕ ايثــأَ اشلجــطٟ . عالَــات ايتؿــهٌٝ اغيُٝــع٠ ؼي   كطٛطــ١

مثا٥ـ١ ٚعؿـطٕٚ . اْـيـط    اال عسز ايكـؿخات نثرل َٔ األحٝإ خاط١٦ . 

ــؿخات     ــاْٞ ، قـ ــس ايثـ ــ١ ، اجملًـ ــاجٞ خًٝؿـ ــس  738،  439حـ ، ٚاجملًـ

 . 646اـاَؼ ، قؿخ١ 

 ٔ اغيؿٓهٌ ايُٝاْٞ .حي٢ٝ بٔ َٓكٛض بٔ ايعؿٝـ ب - 807

 ْٗا١ٜ ايعكٍٛ ايهاؾؿ١ غيعاْٞ اُؾٌُ ٚاألقٍٛ .

ٛٓب١      57:ْػد١ ُنتبـت ؼي عـاّ    ٚعـسز  ٖــ . اــؽي حػـٔ َٚكـط٤ٚ . َكـ

 تٗا مثإ ٚأضبعٕٛ ، إحساٖا ػيعق١ .قؿخا

 اؿػٔ بٔ أظيس اـآلٍ ايُٝاْٞ . - 808

 ضغاي١ ايتخػري ٚايتكبٝح .

بايؿـــهٌ ، ٚعـــسز  تًٝٗـــا ضغـــاي١ أخـــط٣ عـــٔ اإلضاز٠ . غـــرل َهـــبٛط١

 قؿخاتٗا اآتا عؿط٠ .

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 809

 ( ايهطاغتإ َٔ ن٤ٛ ايٓٗاض ؾطح األظٖاض .3ٚعٓٛاْٗا > ٖصٙ )

ٗا أضب  ٚعسز قؿخاتْػد١ غ١٦ٝ اإلعساز ٚغرل َهت١ًُ . بٗا ٖٛاَـ 

ٚعؿــطٕٚ َــٔ اؿجــِ ايهــبرل . َؤيِّـــ ) األظٖــاض ( ٖــٛ اإلَــاّ اغيٗــسٟ   

 .أظيس بٔ حي٢ٝ اغيطته٢ 

 ايػٝٛطٞ . - :80

 ضغاي١ ؼي ايؿطم بري بين ٖاؾِ ٚاغيطًب .

 اآتا عؿط٠ قؿخ١ َٔ اؿجِ ايكػرل .قؿخاتٗا 

 أظيس بٔ قُس بٔ يكُإ ايُٝاْٞ . - ;80

 بٔ اهلل عبس ايسٜٔ يعؿٝـ ( 839 ضقِ ْـيطا ) األظٖاض َكس١َ ؾطح ع٢ً حاؾ١ٝ

ٛٓب١ ُٚنتبـت ؼي عـاّ     أبٞ ايكاغِ بٔ َؿتاح ايُٝين . ْػد١ طي١ًٝ َٚكـ

 ٖـ .3333
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 فٍٗٛ . - 830

أٚ عٓٛإ ٖصا ايهتاب ايطا٥ـ  ؼي أقـٍٛ   اغيؤيِّـ مل ْتُهٔ َٔ َعطؾ١ 

 ايؿك٘ ايؿاؾعٞ .

اـؽي ٚانح ٜٚبسأ تؿـهٌٝ ايهًُـات َـٔ ايكـؿخ١ ايطابعـ١ عؿـط٠ .       

ٛٓب١ ْٚاقكـــ١ ؼي  اغيدطٛطـــ١  ضا٥عـــ١ َـــٔ ايكـــطٕ ايتاغـــ  اشلجـــطٟ . َكـــ

 . ١٥ ٚاآتإ ٚغتٕٛاَقؿخاتٗا ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ . عسز 

 اؿػري بٔ ظٜس بٔ قُس بٔ اؿػٔ ايُٝاْٞ . - 833

 قكٝس٠ . تكٍٛ اغيكس١َ >

زلطٗا ٚتؿٜٛـ بطزٖا إٔ ايػٝس قُس بٔ  يٓـيِ ايباعث ايػبب ٚنإ

إزلاعٝــٌ األَــرل خطــب أٜــاّ اغيٗــسٟ ؼي ؾــٗط اؿجــ١ ؼي غــ١ٓ عيػــ١    

ٚغتري َٚا١٥ ٚأيـ ؼي طيع١ نإ ايػسٜط عكٝبٗـا ، ٚنـإ َـٔ طيًـ١     

ََٔ أبػهـِٗ ٚقـسح ؼي    اـطب١ إٔ ايؿٝعٞ  ٕٓ ََٔ ٚازي ايكخاب١ ، ٚأ  ٖٛ

ؾأِْٗ ٖٛ ايٓاقيٓب ، ٚؾِٗ شيو َٔ ؾِٗ َٔ أٌٖ ايـصٚم ايػـًِٝ ٚقـاٍ    

 غٝسٟ اؿػري >

. ٓٞ ٞٓ ٚنصا اغيدًل ؼي حٓب ايٛق  أٜٗا ايػازات َٔ ْػٌ عً

أبٝاتٗا تػع١ ٚغتٕٛ بٝتّا ؼي أضبـ  قـؿخات غـؽي نـبرل طيٝـٌ . تًٝٗـا       

 غيؤيؿري ضيٓٝري .أضب  قؿخات َٔ ايؿعط 

ؼٟٛ ٖصٙ اغيدطٛط١ نتابري ؼي ايؿك٘ ايعٜسٟ ، ٚال ْعطف اغِ  - 834

 ٚال عٓٛإ ايهتاب .اغيؤيِّـ 

 5;يـٝؼ يـ٘ بساٜـ١ . ٚايثـاْٞ قـؿخات٘       78ايهتاب األٍٚ حت٢ قـؿخ١  

 يٝؼ ي٘ ْٗا١ٜ .

َُــتكٔ ٚيهٓــ٘ غــرل َهــبٛؾي بايؿــهٌ أحٝاْــّا . كطٛطــ١ َــٔ    اـــؽي 

 اإلَتاع َٔ حٝث َٛنٛعٗا .ايكطٕ ايثأَ اشلجطٟ ؼي غا١ٜ 

 فٍٗٛ . - 835

 تػ  ٚأضبعٕٛ قؿخ١ َٔ نتاب ؼي أقٍٛ ايؿك٘ .

 جٝس٠ ٜٚطج  تاضخيٗا إزي ْٗا١ٜ ايكطٕ ايػاب  اشلجطٟ .كطٛط١ 
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 ؼٟٛ ٖصٙ اغيدطٛط١ اال  ضغا٥ٌ > - 836

ضز اإلضازات ايـــيت  -مثـــإ قـــؿخاتٗا َٛالْـــا قـــٛؼي ايػـــُطقٓسٟ .    (3

 أٚضزٖا ٜٛغـ ايكطاباغٞ .

ــٍٛ  (4 ــطفٗ ــاب ايؿانــٌ      > تكطٜ ــسّٚ َــٔ نت ــ٢ حاؾــ١ٝ إعــاز٠ اغيع ات عً

اـٝايٞ عٔ ايبعث . ايعٓـٛإ َـأخٛش َـٔ ايهتـاب . ُتـطى َهـإ اغـِ        

 مثإ ٚعؿطٕٚ . عسز ايكؿخاتؾاغطّا .  اغيؤيِّـ 

ــساٜتٗا َؿكــٛز٠ .     (5  قــؿخاتٗا فٗــٍٛ > ضغــاي١ ؼي اإلضيــإ ٚايتكــسٜل . ب

ؾٝٗـــا  ٖــــ .33:6غــت ٚعؿـــطٕٚ . ْػــد١ طيًٝـــ١ جــسّا ُنتـــب ؼي عــاّ     

 تعًٝكات ؼي اشلٛاَـ .

 قُٛز ايعكؿطٟ . - 837

 اغيٓٗاج ؼي أقٍٛ ايسٜٔ .

ــبٛؾي بايؿـــهٌ .     ــ٘ ٚغـــرل َهـ ــ٢ بـ ــرل َعتٓـ ــ١ . اــــؽي غـ ــ١ ايٓٗاٜـ كتًـ

 اآتإ ٚعؿطٕٚ . قؿخاتٗا 

 فٍٗٛ . - 838

ٚٓج ؾٝ٘ اؿانِ .  ضغاي١ ؾُٝا ٜع

ٖـ . ْػدٗا أظيس بٔ قُـس ايكـازضٟ ايؿـاؾعٞ    63:مت تأيٝؿٗا ؼي عاّ 

األظٖطٟ اغيطابؽي ؼي َػجس اؾٖٛط١ٜ ؼي ايكاٖط٠ ؼي عـاّ   ايطاَٗطَعٟ

 اـؽي َكط٤ٚ ٚايكؿخات عؿط ..َؿكٛز٠ األٚزي ايكؿخ١ ْكـ . ٖـ78;

 فٍٗٛ . - 839

 نتاب َٓتك٢ ايسٓض اغيهٕٓٛ ؼي غطا٥ب ايؿٕٓٛ .

ٖـــ . ايعٓــٛإ َـأخٛش َــٔ اغيكسَــ١ .  30:6ْػـد١ حػــ١ٓ ُنتبــت ؼي عـاّ   

ــ٢ ايعباغــٞ    اــال  ٚأضبعــٕٛ . تًٝٗــا قكــٝس٠   قــؿخاتٗا  يعُــاز بــٔ حيٝ

 ُنتبت يهٝا٤ ايسٜٔ إزلاعٌٝ بٔ قُس بٔ حػٔ >

ـٖ َٔ ًَٝو نطِٜ  ِـــعّ ٚاؿطٝــٞ بعَــٜا ْاؿيُ  َقبدٌ ايه

 أبٝاتٗا غت١ ٚعيػٕٛ بٝتّا .

 قُس بٔ اؿػري بٔ َٛغ٢ ايػالَٞ . - :83

 ْٗا١ٜ ايطغب١ ؼي آزاب ايكخب١ .

 ٕٛ .عيػ قؿخاتٗانتاب أزبٞ . ْػد١ َكٛٓب١ حػ١ٓ . 
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 أظيس بٔ إبطاِٖٝ ايدلَاٟٚ . - ;83

ِٗس .نتاب اغيٝثام ٚاي  عٗس ؼي ؾطح َٔ تهًِ ؼي اغَي

 ٖـ .3337ٖـ ُْٚػدت ؼي عاّ 8;30ُنتبت ؼي عاّ 

 مثاْٞ عؿط٠ قؿخ١ . ٚقؿخاتٗا خطٗا حػٔ جسّا ، 

 أظيس ايسَٓٗٛضٟ اغيايهٞ . - 840

 إقا١َ اؿج١ ايباٖط٠ ع٢ً عسّ نٓا٥ؼ َكط ٚايكاٖط٠ .

ٖــ . ْاقكـ١   3375ٖـ . ْػد١ َتك١ٓ ُنتبت ؼي 3373اّ مت تأيٝؿٗا ؼي ع

 قًٝاّل ؼي اغيكس١َ ٖٚٞ عٌُ ػيت  . 

 أظيس بٔ ؾاٜ  بٔ قُس ايسعاَٞ . - 843

ٗٓاٍ عٔ اضتهاب بسع اشُلآلى ٚايهآلٍ .  ضغاي١ ايٛاظع١ يًج

٥ــ١ ٚغـت ٚأضبعــٕٛ ، ٚؼـٟٛ أٜهــّا ايككـا٥س ايتايٝــ١ ايــيت    اَ قـؿخاتٗا 

 ْكتطـ َٓٗا ايبسا١ٜ >

 بٔ ظيع٠ بٔ ضغٍٛ ايثالا١ > ٢ٝا٤ حي( ألب3ٓ

 ٚايكسم قًت بككس َٓو يًكطب   باؿل جَٝت ٚحٓل ايبٝت ٚايُهُتب

 أبٝاتٗا غبع١ ٚاالإٛ بٝتّا .

 ؼ ايسٜٔ أظيس بٔ قالح ايسٚاضٟ .( سل4

 َصاُق٘ َػتطاْب ؾا٥ل ايَهَطٔب  ٞ َٓ٘ ؼي َخَببــاّ ٔخٌٍّ أتاْــْـي

 ١٥ بٝت .اأبٝاتٗا َ

-س بٔ ) ( عع ايسٜٔ ق5ُ -  ( ايكاعٞ . -

 َٖٓعٙ ايكٍٛ عٔ ُظٚض ٚعٔ َنٔصٔب أٖاّل ٚغٗاّل بٓـيِ ايعامل األضب

 ٖـ . أبٝاتٗا عؿطٕٚ بٝتّا .30:8ُْػدت ؼي عاّ 

 ( إزلاعٌٝ بٔ أبٞ بهط ايعبٝسٟ .6

ٛٔ ٚايًعب َبطِغِ ُغٓد١ خرل ايُعِجِ ٚايعطب   أَػت َػاجُسْا يًٗ

 ١٥ ٚاآإ ٚغتٕٛ بٝتّا .اأبٝاتٗا َ

 ( إبطاِٖٝ اغيعٜين .7

 إٔ ٜكتؿٞ غرل َعاْٞ ْبٝ٘ حاؾا اإلَاّ ايؿاؾعٞ ايٓبٝ٘
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 ( قاحل بٔ قسٜل ايُٓاضٟ .8

ــَطب   ٛٗف بايتكــؿٝل ٚايَط ــٝؼ ايتكــ  ي

 ٚال بكٗــــ٠ٛ قؿــــط ايــــُبٔ إش ُؾــــطَبتِ   

ََِطًَٔبٗــــا    ٚال بــــٓهؼ ضؤٚؽ عٓــــس 

ــا   ــٛف أٚ َعاظؾٗــــ ــطب زؾــــ  ٚال بهــــ

َُٔعٗا ََِػــــ ـٕ عٓــــس   ٚال بــــطِقٕل عٓٝــــ

 َـُٛت ايـٓؿؼ ؾاِغـَ  شلـا     بٌ ايتكٛٓف

ج  ج

ــات ٚاَؿَطــبٔ    ــط٠ أنــٌ ايك  ٚال بَهِث

ــٌ ٚايَكَؿــــبٔ   ــبؼ عبــــا٠ ايكُــ  ٚال بًــ

ـد ايؿدل ٚايُطَنٔب ِٛؽ أن  ٚال بب

 ٚال ايُعهاف عًـ٢ اغيعَـاض ٚايَكَكـبٔ   

ــبٔ  َِٓتٔخـــ َُ ــس  ــب ُنـــــٍِّ عٓـــ  ٚال بتكًٝـــ

ــا ُتٔكــبٔ     ٚاغــًُِو غــبٝاّل ـــرل األْبٝ

                                           ...

 . اخل

 أبٝاتٗا االإٛ بٝتّا .

ْػد١ كطج١ بكٛض٠ جٝـس٠ ٚيهٓٗـا غـرل َهـبٛط١ بايؿـهٌ أحٝاْـّا       

ــت ؼي عــاّ   ــؤيؿري ضيٓٝــٕٛ ، ٚنــٌ ايككــا٥س     30:8ُنتب ٖـــ . نــٌ اغي

 ػيتع١ .

جع٤ َٔ ااـٓيت عؿـط٠ قـؿخ١ ؼي تعًٝـل عًـ٢ قكـٝس٠ عـٔ آٜـات          - 844

 قطآ١ْٝ .

ــاّ   ــد١ نتبـــت ؼي عـ ـ 3438ايٓػـ ــٛاَ ــا ٖـ ـــ ٚؾٝٗـ ــٞ  ٖـ غـــؽي اإلبطاؾـ

 ٖـ( . 3497اغيكطٟ )ت 

 ايطبٝع١ بٔ غًُٝإ اؾٝعٟ . - 845

 عٔ ايؿك٘ ايؿاؾعٞ . تبسأ بباب ايتُِٝ ؼي ايكؿخ١ اـاَػ١ .

اــؽي ؼي غاٜـ١   ضا٥ع١ َٔ ايكطٕ ايػاب  اشلجطٟ نُا ٜبـسٚ .   كطٛط١

طٚعــ١ َٚهــبٛط١ بايؿــهٌ أحٝاْــّا . ٜالحــفي جــٛز٠ ْٛعٝــ١ ايــٛضم .        اي

 ْٕٛ .االمثا١٥ ٚمثاقؿخاتٗا 

 ٖـ ( .:95ؾٝذ اإلغالّ أظيس بٔ ت١ُٝٝ اؿٓطاْٞ اؿٓبًٞ . )ت  - 846

 ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ؼي قالح ايطاعري ٚايطع١ٝ .

 ٚمثإْٛ .قؿخاتٗا مثإ ْػد١ حسٜث١ َٚكٛٓب١ . 

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 847

 ٟ .غؤاٍ ٚجٛاب ؼي اؾع٤ االختٝاض

ـٜـ    ات . ٖــصا ٖــٛ ايعٓــٛإ ايــصٟ ٚنــعت٘ ٜــس َعاقــط٠ ٜتُاؾــ٢ َــ  احملتٛ

ْؿػ٘ عٔ اغيٛنٛع ايتايٞ >  اغيؤيِّـغت ٚأضبعٕٛ . تًٝٗا ؾت٣ٛ قؿخاتٗا 
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ٞٓ امٕ أّ ال .  ّٝٓا ٌٖٚ ٖٛ ح ُغ٦ٌ ايؿٝذ عٔ اـهط ٌٖ نإ ْبّٝا أٚ ٚي

 اال . ٚقؿخاتٗا ْػد١ َتك١ٓ َٚكٛٓب١ 

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 848

 َٓاؿيط٠ ابٔ ت١ُٓٝٝ َ  ايبطاحي١ٓٝ .

ــ١   َٛجٗــ١ نــس اغيؿــعٛشٜٔ ايــسٜٓٝري    ــ١ . ْػــد١ حسٜث ِٕٛ بايطدؾاعٝٓ ُٖ اغيػــ

 اآتإ ٚعؿطٕٚ . ٚقؿخاتٗا حػ١ٓ 

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 849

ُٓٔ ضغاي١ اؿسٜث ؼي غؤاٍ ايٓيب عٔ اإلغالّ ٚاإلضيإ ٚاإلحػإ  تته

 ٚجٛاب٘ عٔ شيو .

 خؽي لسٟ ٚانح . تكٍٛ اـاشي١ >

األٍٚ  ضبٝـ   ؾـٗط  َٔ ايـيٗط بعس اـُٝؼ ّٜٛ ايهتاب ٖصا َٔ ايؿطاؽ ٚنإ

ٞٓ ًَو ؼي ٖـ9;33 غ١ٓ ٌّٞ ٖصا ٜبسٚ أْ٘ ابٔ عبس بٔ عً اهلل بٔ  ايؿٝذ . عً

ٕٕ  قؿخاتٗاعبس ايٖٛاب اغيػ٢ُ ايؿٝذ بال َٓاظع.  ٚاالإٛ .مثا

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - :84

 قاعس٠ ؼي ضٓز ع٢ً ايػعايٞ ؼي َػأي١ ايتٛنٌ .

 إحس٣ عؿط٠ قؿخ١ .قؿخاتٗا 

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - ;84

 اال  عؿط٠ قؿخ١ . قؿخاتٗااٍ اؿج . قاعس٠ ؼي أؾع

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 850

 عيؼ .قؿخاتٗا قاعس٠ ؼي ايكدل . 

 .ْؿػ٘ اغيؤيـ ايػابل  - 853

 مثإ .قؿخاتٗا ؾت٣ٛ عٔ تأخرل ايكال٠ . 

 اآتإ ، تًٝٗا > ٚقؿخاتٗاٚعٔ قاؾفي يكال٠ اـُٝؼ ٚاؾُع١ . 

 ١ .قؿخ 4.7ضغاي١ ؾًػؿ١ٝ قكرل٠ نتبٗا إبطاِٖٝ ايطقٞ ؾٝٗا  (3

 حها١ٜ َٔ ْكـ قؿخ١ .
ٕٓ ايكسق١ أؾهٌ َٔ حج ايتطٛع يًػين ،  َٔ أخط٣ ؾت٣ٛ  (4 ابٔ ت١ُٓٝٝ ؼي أ

   ٔ قُـس   ؼي قؿخ١ ٚاحس٠ . اـاشي١ ؽدلْا بإٔ ايٓاغذ ٖـٛ عبـس اهلل بـ

 ٖـ .:0:اغيكسغٞ نتبٗا ؼي عاّ 



 مكتبة المدينة المنورة في ليدن فهرس مخطوطات

 

611 
ٖصا نإ  (3)َكتطـ َٔ نتاب ابٔ اؾٛظٟ ) اغيًتكؽي ( ، ابٔ اؾٛظٟ (5

 عيؼ .قؿخاتٗا .  تًُٝص ابٔ ت١ُٝٝ

 ٖصٙ اغيدطٛط١ ؼٟٛ > - 854

اآتـإ ٚأضبعـٕٛ . ْػــد١   قـؿخاتٗا  أظيـس بـٔ تُٝٝـ١ > قٛاعـس اإلغــالّ .      (3

 ٖـ .3468ُنتبت ؼي عاّ 

ــِ ايهــالّ (      (4 ــ٘ ) اـطــؽي ؼي عً ــعٟ . َكتطـــ َــٔ نتاب  أظيــس اغيكطٜ
 اال  . قؿخاتٗا

ــث       (5 ــٞ . تٛنــٝح ألحازٜ ــٔ أظيــس بــٔ قساَــ١ اغيكسغــٞ اؿٓبً عبــس اهلل ب

 مثإ .ٚقؿخاتٗا ًٝٗا . َكٛٓب١ كتًـ ع

أظيــس بــٔ تُٝٝــ١ > قاعــس٠ جاَعــ١ ؼي ايتٛحٝــس . ْػــد١ غاٜــ١ ؼي اؾُــاٍ  (6

 ٚعؿطٕٚ . مثإ قؿخاتٗا ٖـ . 3449ُنتبت ؼي عاّ 

 قُس بٔ أظيس بٔ عبس اشلازٟ اؿٓبًٞ . - 855

 َٓاقب ابٔ ت١ُٓٝٝ اؿٓطاْٞ . 

 ْػد١ حسٜث١ طي١ًٝ . قؿخاتٗا أضبعٕٛ .

 ( ايذلنُاْٞ ) تًُٝص ابٔ ت١ُٓٝٝ ( .إزضٜؼ بٔ ) بٝسٚنٔ  - 856

 . ٠ٓٛ  ؾكٌ ؼي ايُؿُت

ٜٛاؾل ع٢ً َؿاضن١  ال ٚيهٓ٘ ايبس١ْٝ ايطٜان١ بؿا٥س٠ طٛعّا اغيؤيِّـ ُٜكٓط

ؾٝ٘ قُس بٔ  ٜؿاضن٘ ايطأٟ ٖصا . ايًٛاؾي َٔ خٛؾّا اغيًتخري غرل ايؿبإ

 . عؿط قؿخاتٗا . أٜهّا ٖٓا ؾتٛت٘ تطز ايصٟ اؿٓا٥ٞ عٝػ٢ بٔ بهط أبٞ

 غطاج ايسٜٔ أبٛ حؿل عُط بٔ عًٞ بٔ َٛغ٢ ايبعاض . - 857

١ٓٝ ؼي َٓاقب ابٔ ت١ُٓٝٝ .   األعالّ ايعً

 ٚاالإٛ . مثإقؿخاتٗا ْػد١ حسٜث١ طي١ًٝ . 

 َطعٞ بٔ ٜٛغـ اؿٓبًٞ اغيكسغٞ . - 858

 ايؿٗاز٠ ايصن١ٓٝ ؼي آا٤ األ١ُ٥ ع٢ً ابٔ ت١ُٓٝٝ .

 ٖـ . ْػد١ حسٜث١ طي١ًٝ .3379ُنتبت ؼي عاّ 

 عيؼ ٚأضبعٕٛ . قؿخاتٗا

                                                           

 هكذا يف الفهزس ، ولعل الصواب : ابن قيه اجلوسية . (6)
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سلؼ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب ايعضا٥عٞ  - 859

 ٖـ( اغيعطٚف بابٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ ) تًُٝص ابٔ ت١ُٝٝ ( .973)ت 

 ايهًِ ايطٝب ٚايعٌُ ايكاحل .

ــد١     ــبٛؾي بايؿـــهٌ . ايٓػـ ــرل َهـ ــح ٚغـ ــؽي ٚانـ ٛٓب١ اــ ــ ــسز  َكـ ٚعـ

 ١٥ ٚمثإ ٚعيػٕٛ .اَ قؿخاتٗا

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - :85

 از اغيعاز ؼي ٖسٟ خرل ايعباز .ظ

تــاضٜذ َٗــِ يػــرل٠ ايطغــٍٛ . اجملًــس األٍٚ ايــصٟ ٜؿكــس بعــض قــؿخات٘  

األخرل٠ َهتٛب غؽي قُس بٔ عبس ايٖٛاب ايٓجـسٟ . اــؽي قـػرل    

ٛٓب١ َٚهـــػٛؾي ٚيهٓـــ٘ َكـــط٤ٚ . ايٓػـــد١  أضبعُا٥ـــ١  ٚقـــؿخاتٗا  َكـــ

طيًٝـــ١ كطٛطـــ١ ٖـــ .  76:ٚعيػــٕٛ. اجملًـــس ايثــاْٞ ُنتـــب ؼي عـــاّ   

غؽي جٝس َٚهبٛط١ بايؿهٌ ْٛعّا َا . ايكـؿخ١ ايثاْٝـ١ ظٚزت بعـس    ٚ

 اؿازا١ .

نتبٗا ٜٛغـ بٔ حػٔ بٔ عبس اشلازٟ تًُٝص ابٔ ضجب اؿٓبًٞ  ْػد١

 .َكٛٓب١ تًُٝص اغيؤيـ ٖٚٞ ْػد١ 

 فًس ندِ ٚعسز قؿخات٘ أضبعُا١٥ ٚمثإ ٚعؿطٕٚ .

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - ;85

 رل األْاّ . جال٤ األؾٗاّ ؼي ؾهٌ ايكال٠ ع٢ً خ

ٖــ خطٗـا غـرل َعتٓـ٢ بـ٘ ٚيهٓـ٘ َكـط٤ٚ .        3356ْػد١ ُنتبت ؼي عاّ 

 ١٥ ٚتػ  ٚغبعٕٛ .اَقؿخاتٗا ، ٚعسز  َكٛٓب١

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 860

 ؼؿ١ اغيٛزٚز ؼي أحهاّ اغيٛيٛز .

 ١٥ ٚاالإٛ .اَقؿخاتٗا ايػابك١ ْؿػ٘ . اغيدطٛط١ ايٓاغذ ٖٛ ْاغذ 

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 863

 ح .نتاب ايطٚ
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عيػـُا١٥ ٚغـبعٕٛ    قـؿخاتٗا ٖــ .  3406ْػد١ ؾاخط٠ ُنتبت ؼي عـاّ  

 َٔ ايكط  ايكػرل .

 ْؿػ٘ .ايػابل اغيؤيـ  - 864

 غؿط اشلجطتري ٚططٜل ايػعازتري .

ٛٓب١. ْػــد١  49-40ٜؿتكــس ايكــؿخات َــٔ  ، ُنتبــت َــٔ أقــٌ  َكــ

 . اـؽي ٚانح جسّا ٚايكؿخات أضبعُا١٥ ٚعؿط .اغيؤيِّـ ْػد١ 

 . ايػابل ْؿػ٘اغيؤيـ  - 865

 َٓكٍٛ َٔ بسا٥  ايؿٛا٥س .

 ١٥ ٚأضب  ٚاالإٛ .اَ ٚقؿخاتٗاْػد١ حسٜث١ جٝس٠ . َطابك١ 

 ٖـ( .3467اإلَاّ ايؿٛناْٞ ايُٝاْٞ )ت  - 866

 جٛاب اغيٛحدسٜٔ ؼي زؾ  ايُؿب٘ عٔ اجملتٗسٜٔ .

نتــاب َٗــِ يًتــاضٜذ ايــسٜين يًٖٛــابٝري . زؾــاع نتبــ٘ يكــاؿِٗ أحــس   

ُٔ . ْػـد١ َتكٓـ١ غـؽي طيٝـٌ .     ايهتاب اغيؿٗٛضٜٔ اغيعاقطٜٔ ؼي ايـٝ 

 ١٥ ٚمثإ ٚعؿطٕٚ .اَقؿخاتٗا 

 ايػابل ْؿػ٘ .اغيؤيـ  - 867

 ايسضض ايب١ٓٝٗ ؼي اغيػا٥ٌ ايؿك١ٓٝٗ .

ٖـــ . 3460ْػــد١ ٚانــخ١ بٗــا تعًٝكــات ؼي اشلــٛاَـ . ُنتبــت ؼي عــاّ   

 . ٚقؿخاتٗا مثإَطابك١ 

 ٖـ( .678أبٛ قُس عًٞ بٔ أظيس بٔ حعّ ايـياٖطٟ )ت  - 868

 ؼي ؾطح احمل٢ًٓ . احمل٢ًٓ بامااض

ْػد١ ضا٥ع١ جسّا نتبٗا أظيس بٔ ؾانط بٔ غٝـ اغيكطٟ ايؿـاؾعٞ  

) ايكطٕ ايػاب  اشلجطٟ ؟ ( . َٔ اغيؤغـ أْٓا صيًو اجملًس ايطاب  ؾكؽي 

َــٔ ٖــصا ايعُــٌ اغيٗــِ . ٜبــسأ بهتــاب ايكــطض ٖٚــٛ ايــٓسٜٔ ٜٚكــٌ إزي     

 نتاب ايؿؿع١ . اـؽي ؼي غا١ٜ اإلتكإ َٚهبٛؾي بايؿهٌ . قؿخات٘

 عيػُا١٥ .

 ٖـ ( .978عسٚز ايسٜٔ اإل ٞ ) ت  - 869
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ٞٓ األقٍٛ ٚاؾسٍ .  ؾطح كتكط َٓت٢ٗ ايُػٍٛ ٚاألٌَ ؼي عًُ

ٖـ . َهبٛط١ 4::عٌُ ضا٥  . ْػد١ ؾاخط٠ غؽي ضيين ُنتبت ؼي عاّ 

 . ٚغتٕٛ ٚأضب  مثا١٥اال ٚقؿخاتٗا اشلٛاَـ ؼي تعًٝكات بٗا . شياَّا بايؿهٌ

 غعس ايتؿتاظاْٞ . - :86

 ( اغيٓتٗـ٢  كتكط ) اؿاجب ابٔ نتاب ع٢ً اإل ٞ عسٚز طحؾ ع٢ً حاؾ١ٝ

ِ  بٔ قُس ًَو ألْٗا االٖتُاّ تػتخل ايٓػد١ ٖصٙ ٟ  ايكاغـ ٞ  ايعًـٛ  ايُٝـاْ

ـ  ؼي عًٝٗـا  تعًٝكـاّ  نتب ايصٟ  نتبٗـا  ايـيت  ايٓػـد١  عًـ٢  ٚطابكٗـا  اشلـٛاَ

ٔ  نتاب ؾاضح ) احملًٞ خًٌٝ بٔ ايٓاقط عبس ٞ  ابـ  ( اؾٛاَـ   طيـ   ايػـبه

 َــٔ أقــػط حجُٗــا األٚزي ٚاألضبعــري اإلحــس٣ ايكــؿخات . ٖـــ47; عــاّ ؼي

ٌ  َٚهـبٛؾي  جـساّ  ٚانـح  اـؽي . ايبك١ٝ  قـؿخاتٗا  طيٝـ   ، أحٝاْـاّ  بايؿـه

 . ٚمثإْٛ ٚأضب  االمثا١٥

 ايؿطٜـ اؾطجاْٞ . - ;86

حاؾ١ٝ ع٢ً ؾطح عسٚز اإل ـٞ عًـ٢ نتـاب ابـٔ اؿاجـب ) كتكـط       

ٝكـات ؼي اشلـٛاَـ   اغيٓت٢ٗ ( . باغيثٌ ٖٞ ًَـو ايعًـٟٛ ايـصٟ نتـب ايتعً    

ايػـابك١ .  اغيدطٛطـ١  ٚقاّ سيكابًتٗا ، ٚايٓاغذ ٖٛ ْؿػ٘ ايـصٟ نتـب   

 ١٥ ٚعيػٕٛ .اَ ٚقؿخاتٗا ايبسا١ٜ َؿكٛز٠ 

 ايؿٝذ عًٞ اؿًيب . - 870

 عكس اغيطجإ ؾُٝا ٜتعًل باؾإ .

 ٖـ .9;30ْػد١ نتبٗا إبطاِٖٝ ايعٜسٟ ؼي عاّ 

َْتكٔ ٚيهٓ٘ قخٝح .   ط٠ .أضب  عؿ عسز ايكؿخاتاـؽي غرل 

 قاحل بٔ َٗسٟ اغيكبًٞ . - 873

 لاح ايطايب غيدتكط اغيٓت٢ٗ البٔ اؿاجب .

ّ  ؼي ُنتبـت  ضيٓٝـ١  ْػـد١  ٛٓب١  . ٖــ 3354 عـا .  بايؿــهٌ َهـبٛط١  ٚغـرل  َكـ

 ١٥ ٚغت عؿط٠ قؿخ١ .اَقؿخاتٗا عسز 

 فٍٗٛ . - 874
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عؿــطٕٚ . اـــؽي غــرل َعتٓــ٢ بــ٘ ٚغــرل   عــسز ايكــؿخاتعــٔ ايطٗــاض٠ . 

 َهبٛؾي بايؿهٌ .

 ٖـ( .6;9بٔ عبساهلل ايعضنؿٞ ايؿاؾعٞ )ت  بسض ايسٜٔ قُس - 875

 ايػطض ايػٛاؾط ؾُٝا حيتاج إيٝ٘ اغيػاؾط .

 عٔ األعُاٍ ايس١ٜٝٓ اييت  ب ايكٝاّ بٗا عٓس ايػؿط .

غـت  قـؿخاتٗا  ٖــ . عـسز   88:ْػد١ ػيتاظ٠ َٚكٛٓب١ . ُنتبت ؼي عـاّ  

 عؿط٠ .

 ٖـ( .764طاٖط بٔ أظيس بٔ عبس ايطؾٝس ايبداضٟ اؿٓؿٞ )ت  - 876

 ايؿتا٣ٚ .خالق١ 

حػب اغيصٖب اؿٓؿٞ . ْػد١ نتبٗا قُٛز بٔ نُاٍ ايكطاحػاضٟ 

ٖـ . ايكؿخات ايثُاْٝـ١ األٚزي ٚقـؿخ١ ٚاحـس٠ ؼي ايٛغـؽي     :94ؼي عاّ 

ٛٓب١     ــا ٖــٛاَـ َٚكــ غــتُا١٥  ٚقــؿخاتٗا ُنتبــت غــؽي َعاقــط . ؾٝٗ

 ٚغت ٚتػعٕٛ .

 )ت اؿٓؿــٞ اـالطــٞ عبــاز بــٔ قُــس ايــسٜٔ نُــاٍ اهلل عبــس أبــٛ - 877

 . ٖـ(874

 اؾع٤ ايثايث َٔ ؾطح تًدٝل اؾاَ  ايهبرل .

ٖـ . تبسأ بهتـاب ) ايٛقـاٜا ( بعـض    4::ْػد١ طي١ًٝ ُنتبت ؼي عاّ 

 عالَات ايتؿهٌٝ اغيُٝع٠ قصٚؾ١ أحٝاّْا . قؿخاتٗا االمثا١٥ .

 . (3)ٖـ(48;ؾٝذ اإلغالّ ظنطٜا األْكاضٟ )ت  - 878

 ؼؿ١ ايطالب بؿطح ؼطٜط تٓكٝح ايًباب .

ٞ . ؾٝٗا تعًٝل ع٢ً اشلٛاَـ . أضب  ٚاالإٛ قؿخ١ ؼي ؼي ايؿك٘ ايؿاؾع

ٚٓز بٗـا خطـاؾي َعاقـط . بكٝـ١ ايكـؿخات ٜطجـ  تاضخيٗــا إزي         ايٛغـؽي ظ

أضبعُا٥ـ١   عـسز ايكـؿخات  ٖـ ٖصا اؾع٤ خط٘ ضا٥ـ  ٚٚانـح   ;300عاّ 

 ٚاآتإ ٚاالإٛ .

                                                           

، طبعدة   9، اجمللدد األول ، صدفحة    202والثاني صفحة  92-9،  921انظز حاجي خليفة ، اجمللد األول ، صفحة  (6)

 خطًا . 190رؤرخة القاهزة ، السنة امل
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 ٖـ( .3:9اإلَاّ قُس بٔ اؿػٔ ايؿٝباْٞ )ت  - 879

 اؾاَ  ايهبرل .

ٖــ . عـسز   837ؿكٛز٠ . ْػد١ ػيتاظ٠ . ُنتبت ؼي عاّ ايكؿخ١ األٚزي َ

 غبعُا١٥ ٚمثاْٞ عؿط٠ قؿخ١ .قؿخاتٗا 

 فٍٗٛ . - :87

 اغٔيًٌ ٚايٓخٌ .

 . قؿخاتٗا مثإٖـ . 3070ْػد١ ُنتبت ؼي قعس٠ بايُٝٔ ؼي عاّ 
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 اغيًخل

 فٍٗٛ . - ;87

 ضغاي١ ؼي قط١ٜ شيِٝ ايساضٟ .

ٝـس ٚٚانـح   ٖـ . بـساٜتٗا َؿكـٛز٠ ٚخطٗـا ج   3039ْػد١ ُنتبت ؼي عاّ 

 غت ٚأضبعٕٛ قؿخ١ .قؿخاتٗا ٚعسز 

 جع٤ َٔ تاضٜذ ايباؾٛات األتطاى ايصٜٔ حهُٛا َكط . - 880

 عؿطٕٚ .قؿخاتٗا . اغيؤيِّـ ٜبسٚ أْٗا غؽي 

 َنًِٛاؽ ايهُٝاٟٚ اؾطَاْٞ . - 883

 ١َٝٓ ايطايب ٚظبس٠ اغيطايب .

 َصنط٠ تكٍٛ >

 ٖــصٙ ضغــاي١ َنًِــٛاؽ اؾطَــاْٞ ؼي عًــِ ايهُٝٝــا٤ ٖٚــٞ عجٝبــ١ ؼي  ))

بابٗا ، ؾإْ٘ بٝٓٔ ؾٝٗا ايهُٝٝا٤ ع٢ً ططٜك١ جـابط ، ٚايهُٝٝـا٤ عًـ٢    

ٌٕ ،  اإلؾطْج ططٜك١ = أٟ سيع٢ٓ ايتخًٌٝ ٚايذلنٝب ، ٚأبسع ؼي بٝإ ن

َٖٚؾل بري األقٛاٍ  ٚ)) . 

 ْػد١ حسٜث١ طي١ًٝ َٚكاب١ً .

إزي ايكاٖط٠ قاقسّا زضاغ١ ايهُٝٝا٤ ٖٓاى ؟  شٖب ايصٟ األغياْٞ ٖٛ َٔ

 ٖصا ايعٌُ اغيِٗ ؟ قؿخات٘ أضبعٕٛ.  َٚٔ ٖٛ َؤيـ

 نتاب األغطاض ايػُا١ٜٚ . - 884

ُٔــَؼ ؼي ايطــطف . ٖــصٙ           ٖــصا َــا بــسا يٓــا َــٔ قــطا٠٤ ايعٓــٛإ ايــصٟ ُط

بٗا عٝب ؼي ايبسا١ٜ ٚؼي ايٓٗاٜـ١ . اــؽي طيٝـٌ جـسّا ٜٚبـسٚ       اغيدطٛط١ 

 َا٥تإ ٚمثإ . قؿخاتٗا أْٗا َٔ ايكطٕ ايػاب  اشلجطٟ . 

 فٍٗٛ . - 885

 نتاب ائعِططٜٓات .

ايكػرل٠ اغيهتٛب١ غؽي جٝس ٚطيٌٝ ، عُطٖا حـٛايٞ  اغيدطٛط١ ٖصٙ 

ــس٠       اَ ــ٢ غــبعري ْٛعــّا َــٔ ايٛقــؿات يكــٓاع١ ايعب ــ١ غــ١ٓ تؿــتٌُ عً ٥

ٚايهٗطَــإ َٚــا٤ ظٖــط٠ ايدلتكــاٍ ٚاؿــدل ٚايعػــٌ ٚايعطــٛض ٚايػــٛا٥ٌ  
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اغيػــهٛب١ ٚاألِؾٝــٕٛ ٚاـــٌ ٚايكــابٕٛ ٚاأليــٛإ ٚاؿجــاض٠ ايهطضيــ١    

 ًؤيؤ إزي غرل شيو . إْ٘ َٔ اغيؿٝس شنط ايكٓؿري ايتايٝري >ٚاي

)أ( > باب عٌُ ايػُٔ ايبكطٟ ٜؤخص ؾخِ بكطٟ ٜػـأل ٜٚعٜٓـٌ    ;فًس 

ِٛضؽ          ٔغــال٤ٙ اــِ تكًــب عًٝــ٘ ضطًــري حًٝــب بكــطٟ ، اغًٝــ٘ َكــبٛؽ َبــ

َطخـٕٛ أٚ ظعؿـطإ َــ  قًٝـٌ ظٜـت طٝــب حتـ٢ إْـ٘ ٜٓؿػــذ ٜٚـتجدي اــِ        

ٌِ عًٝ٘ سيثً٘ زلٔ بكطٟ ٚ  ٔبِع٘ َٔ غرل إْهاض ٚاهلل اغيٛؾل .أزخ

)أ( باب عٌُ ايٓبٝص > ٜؤخص عػٌ مٌ َكـطٟ ضطـٌ ، عيـط    33فًس 

أبٝض عتٝل ضطٌ ، ظبٝب َٓعٚع ايَعَجِ ضطٌ ، ظلبٌٝ عؿـط زضاٖـِ ،   

ظعؿطإ ْكـ زضِٖ ، قطْؿٌ اال  زضاِٖ ،  ، زضاِٖ اال  ٚغٓبٌ ٖاٍ

َِٛؾٌ اال  زضاِٖ ٜػخل اؾُٝ  ٚخيًؽي ٜٚعٌُ ؼي  َقطا١ٜ ظجـاج ٜٚػـٓس   َؾ

ؾُٗــا بطــري اُؿِهُــ١ ٚتعُــٌ ؼي قــسض ٚشيــأل ايكــسض َــا٤ إزي حــٓس ؾُٗــا  

ٚتكس عًٝٗا ايٓاض ّٜٛ ٚي١ًٝ بتٛايٝت٘ ٚاغيا٤ ٜػًٞ ٚنًُٓا ْكـل اغيـا٤ عٓٗـا    

ٔظِزٖــا حتــ٢ ٜٓعكــس ؾــإشا اْعكــس اِنػــِط ايكطاٜــ١ ٚخــِص َٓٗــا ٚظٕ ْكـــ   

ٖٚصا بطغـِ اؿُـٌ   زضِٖ يثالا١ أضطاٍ َا٤ َكطٟ ؾإْ٘ ٜكرل ْبٝصّا ، 

 . (3)َٔ َهإ إزي َهإ ، ٖٚٛ َٔ أغطاض اـًؿا٤ ٚاهلل أعًِ

 قؿخات٘ عيؼ ٚاالإٛ .

 عُط بٔ عثُإ . - 886

 نٓع اؿكا٥ل ٚضَع ايسقا٥ل .

 ٖٚٞ تؿػرل يًكطإٓ . اغيؤيِّـْػد١ طي١ًٝ بكًِ 

٥ـــ١ ٚاآتـــإ اَقـــؿخاتٗا غـــرل َهتًُـــ١ ٚبٗـــا تعًٝكـــات ؼي اشلـــٛاَـ . 

 ٚتػعٕٛ .

                                                           

 مع إضافة عالمات التشكيل املنيشة . املخطوطةأوردنا النص كنا هو موجود يف  (6)
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 إناؾاتتكٜٛبات ٚ

> ايكــــؿخات اـُػــــٕٛ األٚزي ٖــــٞ تبػــــٝؽي يًهتــــاب  7ضقــــِ اغيدطٛطــــ١ 

 األغاغٞ بعٓٛإ َكتطـ َٔ ايٓٛض ايػاؾط غيؤيؿ٘ عبس ايطظئ ايعٝسضٚؽ .

 بعــس اغيطابكــ١ ٜتهــح أْٗــا ؾــطح ايعكــدلٟ ٚيــٝؼ عبــس  - 39ضقــِ اغيدطٛطــ١ 

 ايًطٝـ ايبػسازٟ .

 األزب .  ب إٔ تٓكٌ إزي قػِ 843ٚ :83ٚ 833ات ضقِ اغيدطٛط

 زٟ ، بٞ ( . -) ايتكٜٛبات األخط٣ ُأجطٜت أآا٤ ايكٝاّ بايذلطي١ 

ايطغب١ اييت عدلت عٓٗا ؼي اغيكس١َ قـس ؼككـت ، ٚشيـو بؿهـٌ ايطعاٜـ١ ايـيت       

ــيت اؽــصٖا        ــِ ، ٚبؿهــٌ اـطــٛات اغيتخُػــ١ اي ــ١ يًعً ــ١ اشلٛيٓسٜ تٛيٝٗــا اؿهَٛ

عٌُ ٖصا ايؿٗطؽ اغيؤقـت  ايدلٚؾٝػٛض زٚ جٝٛجٞ ع٢ً اجملُٛع١ اييت أشيُُت يتٟٛ 

عًٝ٘ َهتب١ جاَع١ يٝسٕ . نٌ اغيػتؿطقري ٜعًُٕٛ إٔ ٖصٙ اغيهتب١  َحكًَِت ايصٟ

ات اغيدطٛطع٢ً ٖصٙ  اؿكٍٛ ع٢ً قازضٕٚ ؾإْٓا ٚشلصا . ايٓاؽ َٔ أحس طًبات تطز ال

ايث١ُٓٝ ؼي قاعات زضاغاتٓا . نًٗا ؼت تكطؾٓا َٔ ؿـيـ١ نتابتٗـا ؼي غـجالت    

ٚؾٝػـٛض زٚجـٛ ٞ . عٓـسَا أنـ  قًُـٞ اغـتعسازّا يًعـٛز٠ إزي        َهتب١ قسٜكٓا ايدل

أقسقا٥ٞ ايبسٚ ، ؾإْين أيتُؼ بؿػـ َٔ ظَال٥ٞ إٔ ال ٜػًطٛا قسضاتِٗ ايٓكسٜـ١  

ع٢ً ؾٗطغٞ ٖصا . ؼي ؿـيات قكرل٠ نٗصٙ مل أنـٔ قـازضّا عًـ٢ إخـطاج ؾٗـطٕؽ      

ص٠ أؾهــٌ َــٔ ٖــصا . ايدلٚؾٝػــٛض زٚجــٛحيٞ غــٛف ضيٓخٓــا الحكــّا َــ  َٖٛبتــ٘ ايؿــ  

 ٚعًُ٘ ايثط ؾٗطغّا آخط ًٜٝل بايعًِ ٚاغيؤغػ١ اؾاَع١ٝ اييت ٜطأغٗا .

 

 ناضيٛ الْس برلج  ّ 5::3غبتُدل  40يٝسٕ ؼي 


