


 

 

 

 مؤسس المكتبة

 
 

 المدينة المنورةفي   ةـالمخطوطات المنسوخ
 

 مكتبة عارف حكمت المحفوظة في
 

 أ. عبدالصند حمند جاى بو حمند ظاير    

 ٛض٠ـُت باىيس١ٜٓ اىيٓـتب١ ايؿٝذ عاضف ذهـأَني َه  

 

ــ٢ غــٝسْا      ــاىينيل ٚايكــس٠ ٚايػــسّ عً احلُــسر ضا ايمل

ّٛ ــــٔ تــبملِٗ  ي ٜـ٘ ٚقــرب٘ أنيملــنيل َٚــ  ـ٢ً آيـــذلُــس ٚعــ 

 ايسٜٔ .. أَا بملس :

ناْت اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ ًي ايكطٕ ايثايث عؿـط اجحـطٟ ٚاذـس٠ َـٔ َطانـع      

ايثكاؾ١ ايملطب١ٝ اإلغس١َٝ اىيتُٝع٠ل ٚناْت احلطن١ ايملًُٝـ١ ؾٝٗـا تزنـع ًي    

ذًكــاا اىيػــحس ايٓبــٟٛ ٚاىيــساضؽ ٚالضباــ١ ٚايعٚاٜــا اىيٓتؿــط٠ ذٛيــ٘ل ٜــسٜطٖا   

أٌٖ اىيس١ٜٓ َٚٔ أسلا٤ ايملـا  اإلغـسَٞل   ٚحيهط ؾٝٗا عًُا٤ ٚطسا عًِ َٔ 

ٜؿسٕٚ يًعٜاض٠ أٚ اجملاٚض٠ل أٚ ايؿٛظ بؿطم ايتـسضٜؼ ٚايسضاغـ١ ًي ٖـصٙ اىيسٜٓـ١     

 اىيكسغ١ ٚيكا٤ ؾٝٛر شاع قٝتِٗ ٚاحلكٍٛ َِٓٗ ع٢ً  جاظاا ع١ًُٝ .

ِ ًي   ا٥ٗـــا َهتبـــاا تابملـــ١   ٚنـــإ ٜطؾـــس ٖـــصٙ احلطنـــ١ ايملًُٝـــ١ ٜٚػــٗـ

الضبا١ل َٚهتباا أخط٣ ًي بٝٛا ايملًُا٤ ٚاىيثكؿنيل يًُػحس ايٓبٟٛ ٚاىيساضؽ ٚ

ٙ اىيهتباا مثاْني َهتب١ رلتًؿ١ الذحاّ ٚاحملتٜٛاال ٚناْت  ٚقس بًؼ عسز ٖص

أبــطظ ٖــصٙ اىيهتبــاا َهتبــ١ عــاضف ذهُــت ايٛقؿٝــ١   

 ايملا١َ.

أغــــؼ ٖــــصٙ اىيهتبــــ١  ايػــــٝس أهيــــس عــــاضف 
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   ٔ ْػـب٘  ي   مساعٝـٌ ضا٥ــ باؾـا. ٜٓتٗـٞ      ذهُت بٔ  بطاِٖٝ بـٔ عكـُت بـ

 .ضنٞ ار عُٓٗا احلػني بٔ عًٞ

ل ٚأتكـٔ  نـاؾ١      1200تطنٝا عاّ )ٚيس ًي  ٖـ(ل ٚتطب٢ ًي بٝـت عًـِ ٚؾهٌـ

ــ٘يػ ي  ــ٢ ؾرــٍٛ      ت ــِ ايؿــطعٞ عً ــا ايملً ــ١ ٚايؿاضغــ١ٝل ٚطً ــ١ ايملطبٝ الّ ايزنٝ

ٖــ تـٛي ايكهـا٤ بايكـسؽ ايؿـطٜـل ٚنـإ عـاّ        1231عًُا٤ عكـطٙل ًٚي عـاّ   

قهـا٤  ٖــ تـٛي   1236ًٚي عـاّ  ل ٚخؿض مثٔ اخلبـع ؾتكسم بأَٛاي٘  غس٤ؾس٠ ٚ

ٖــل ؾكـطا  يٝـ٘ ايملًُـا٤     1238ثِ أغٓس  يٝـ٘ ايكهـا٤ باىيسٜٓـ١ اىيٓـٛض٠ عـاّ       لَكط

 .ٚالزبا٤ل ٚضؾض اجس١ٜ ٚايطغّٛ اييت اعتاز َٔ قبً٘ أخصٖا

ل ؾكس ل ٚؾػٌ ؾٝٗا َٓاقا عسٜس٠غتا١ْاآلٖـ عاز  ي 1246ًٚي عاّ 

ٖــ  1260ًٚي عـاّ   لٖــ 1256عاّ  ي١ٝملسّ ايتٛي اإلؾتا٤ ًي دلًؼ الذها

ٖــ  ٠1262 شٟ احلح١ َٔ عاّ ـطتٛي اإلؾتا٤ ًي دلًؼ ايملػهط١ٜل ًٚي غ

ًي ايسٚيـــ١  أغـــٓسا  يٝـــ٘ َؿـــٝد١ اإلغـــسّل ٖٚـــٛ أعًـــ٢ َٓكـــا قهـــا٥ٞ

ل اغتُط ؾٝ٘ غبمل١ أعٛاّ ْٚكـل تؿطؽ بملسٖا يًملباز٠ ٚاىياايملـ١  ايملثُا١ْٝ

 ٖـ . 1275 ي ٚؾات٘ عاّ 

عاىيـا  ؾـصا ل ٚؾـاعطا  دلٝـسا ل َٚـٔ نيٝـٌ ؾـملطٙ        -ار  ضهي٘- نإ

  :َاأْؿسٙ مبٓاغب١ اذزام اىيػحس احلطاّ
 

ترٍــــــيتز ئــــــحتمــــيت اـــجت كت ــــ ت 

ت...

تذنو اًتهبات ضودثتلهت لكطوةت لباضات

ت... تأثمٍــثرتمـــارتم ت ــفلمات ضخحقو ت لن

ت...

ـــضاتتت ـــاتَضـ هلــ ـــرنتتَتَمتحَحهمـا ـــمتضـ تفلـ

ت...   

 ٚييا قاي٘ ًي ايطٚن١  ايؿطٜؿ١ : 
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ت اـــــــــ تــبـــــــــرت مـنـبـــــــــرٍتلنـبـــــــــ ٍ

ت.......

تر ضــــتتمــــ ترضــــانت نــــتت ــــ متت

ت.... ــصتتتتت ــ تن  ــات كــخـجتل ــاتش ــادفتفاـ تف

ت...

فت لـــ  ات نـــجتت  ـــ ت نـــجتتتـ أ ـــت

ت...
 

 َٚٔ نيٌٝ ؾملطٙ َترسثا  بٓمل١ُ ار عًٝ٘ : 

ــر تت ــا تفكـــــ ــأمت ـــــ ــمت ـــــ َملتحعلـــــ

ت......

ـــحت ــصت  تـلـــ ــات ـــ ــار توحت أفقــــ عـــ

ت..... ــ  تفـــــــت ـــاتـح ـــــــرشت  لـــــ  ات  س ضـــــ

ت.......

قبنـــــــ ت عــــــار تـفاــــــوتت لـــــــ ثتلت

ت.....
 

بايملطب١ٝ : الذهـاّ اىيطعٝـ١ ًي    َٓٗاخًـ ضهي٘ ار عسزا  َٔ اىيؤيؿاا 

ٚيـ٘ زٜـٛإ    لالضانٞ الَري١ٜل ٚدلُٛع١ تطاجِ يملًُـا٤ ايكـطٕ ايثايـث عؿـط    

 . (1) ؾملط بايزن١ٝ ٚايؿاضغ١ٝ ٚايملطب١ٝ

  :عٓس تأغٝػٗا تب١اىيه

عـاّ   اىيهتب١ اييت أْؿأٖا باىيس١ٜٓ- ضهي٘ ار تملاي- َٚٔ نيٌٝ َآثطٙ

كـ  جٓـٛا   ًي َبٓـ٢ َػـتكٌ ٜ  ناْت ف بٗال ملطف ب٘ ٜٚملطل ٚأقبرت ت ٖـ1270

ايؿطق١ٝ َٓ٘ل ٜؿكٌـ بٝٓٗـا   اجلٓٛب١ٝ اىيػحس ايٓبٟٛ ايؿطٜـل ًي َٛاج١ٗ اجل١ٗ 

تملًـٛٙ قبـ١ نيًٝـ١ل ًٚي ٚغـا٘ ذـٛف      ٚبٝٓ٘ ؾاضعل ٜٚتـأيـ اىيبٓـ٢ َـٔ زٚض ٚاذـس     

ؾٝٗا ْاؾٛض٠ َا٤ َٔ ايطخاّل ٜٚسقل اىيهتب١ َٔ اجلٓٛا غهٔ قـػري يًٓـاَيط   

جـا ذؿُيــ١  ٚقـس ضتـا    ٜتـأيـ َـٔ زٚضٜـٔ ٚأضبملـ١ غـطفل ٚاىيبٓــ٢ ًي غاٜـ١ اجلُـاٍ.       

ٚخس١َل ٚٚقـ بٗا نتبـ٘ ايـيت تتحـاٚظ ويػـ١ آتف نتـاال ؾٝٗـا َـٔ ْؿـا٥ؼ         

ل باإلنــاؾ١  ي ذػــٔ ايملٓاٜــ١ ٚايتُٓيــِٝل ييــا  اىيابٛعــاال ْٚــٛازض اىيداٛطــاا

 جملًٗا ذلٌ ثٓا٤ ٚ عحاا أغًا ايعا٥طٜٔ ٚايهاتبني.

ٚنتبدا١ْ اىيطذـّٛ ؾـٝذ اإلغـسّ     ؾكس شنطٖا عًٞ بٔ َٛغ٢ بكٛي٘: )

اييت ت ُْيري جا ًي أضض احلحاظل يهثط٠ َا ؾٝٗا -عاضف ذهُت بو -

                                                           

 . 1/141العسّ ل  ( ــــ1)
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 (. ٥ُا َٔ ايهتا ايٓؿٝػ١ ٚاخلس١َل ٚاجملًسٜٔ اىيَٛيؿني زا

ــا ايبتـــ   ــاٍ عٓٗـ ــ٘: )ـٚقـ ــ١    ْٓٛٞ ًي ضذًتـ ــ١ ًي ُْياؾـ ــ١ آٜـ ــصٙ ايهتبداْـ ٖٚـ

 (.…َهاْٗا ٚذػٔ تٓػٝكٗا ٚتطتٝا نتبٗا 

ٚأؾاز ذلُس نطز عًـٞ بٗـصٙ اىيهتبـ١ ٚاعت ٖـا َـٔ أؾهـٌ َهتبـاا        

 ايسٚي١ ايملثُا١ْٝ.

ٚقس َطا ٖصٙ اىيهتب١ بأذساث تاضخي١ٝ نإ أبطظٖـا ْكًـٗا  ي زَؿـل    

ٝـ١ الٚيل ثـِ عٛزتٗـا ثاْٝـ١  ي اىيسٜٓـ١ اىيٓـٛض٠ بـأَط اىيًـو         خسٍ احلطا ايملاىي

ٖـل نُا تملطنت 1337ؾٝكٌ بٔ احلػني اجامشٞ بملس إٔ زخٌ غٛضٜا عاّ 

 بملض رلاٛطاتٗا  ي ايػطق١ خسٍ ايػٓني اييت َطا بٗا.

ــتاْبٍٛل ٖٚــــٞ زٚض    ــ١ ٚ غــ ــثري٠ ًي اىيسٜٓــ ــاف نــ ــ١ أٚقــ نــــإ يًُهتبــ

أيـــ جٓٝــ٘  15ذكــًٝٗا ايػــٟٓٛ عــٔ  ٚزنــانني ٚبػــاتني ٚغريٖــال ت ٜكــٌ

بايملًُـــ١ ايملثُاْٝـــ١ ايصٖبٝـــ١ل ٚقـــس ٚنـــ  ايٛاقــــ ًي قـــو ايٛقؿٝـــ١ تُٓيُٝـــا   

ناَس  يإلجطا٤اا اييت ٜٓبػٞ إٔ تػري عًٝٗا اىيهتب١ل ٚالٚقـاا ايـيت تؿـت     

ؾٝٗال ٚضٚاتا ايكا٥ُني عًٝٗال َٚٔ ايؿطٍٚي اييت تػـزعٞ اتْتبـاٙ ٖـٛ عـسّ     

هتب١ل ت عٔ ططٜل اتغتٓػـار ٚت عـٔ ططٜـل    جٛاظ  خطاد أٟ نتاا َٔ اىي

اتغتملاض٠ل بٌ ٜكتكـط اتْتؿـاع بايهتـا زاخـٌ اىيهتبـ١ عـٔ ططٜـل اىياايملـ١         

إٔ جيـ٤ٞ قانـٞ   " أٚاتغتهتاا أٚ اىيكاب١ً أٚ غريٖال َٚـٔ ايؿـطٍٚي أٜهـا :    

اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ ًي ؾٗط ذلطّ َط٠ نٌ ثسث غٓٛاال ٚجيُ  ذؿـاَي اىيهتبـ١   

 ." تا اىيطق١َٛ ٚاذسا  بملس ٚاذس ًي َٛاجٗتِٗٚخساَٗال ٜٚملس ايه

 ِ ــ١ خــت ــس ايؿكــري أهيــس عــاضف      ٚيًُهتب ــ٘: )ييــا ٚقؿــ٘ ايملب نتــا عًٝ

ار بٔ عك١ُ ار احلػٝين ًي َس١ٜٓ ايطغٍٛ ايهطِٜ عًٝ٘ ٚعًـ٢   تذهُ

آيــ٘ ايكــس٠ ٚايتػــًِٝ بؿــطٍي أت خيــطد عــٔ خعاْتــ٘ل ٚاىيــؤَٔ ذلُــٍٛ عًــ٢    
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ـــــــــــــــــال
ع ـــــــــــوضـــ
ــــحــــــــــال

ي ــــــــــــــالـــــ
ــتـــــكــــمـلل
 ةـــــبـــ

المخطوطــات المنســوخة 
ة ـنــــــــــــــــــــديــــــالمـــــب

 ورةـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
ة فــــــي ــــــــوظــــفــحــالم

 ةـــبـتـــــالمك

أْ٘ أٚقـ ايهتا قبٌ بٓا٤ اىيهتب١ل أٚ إٔ ٖـ(ل ٖٚصا ييا ٜملين 1266أَاْت٘ 

 . ٖـ( غري زقٝل1270ايتاضٜذ اىيسٕٚ ع٢ً اىيب٢ٓ)

 عًـ٢  اىياًـ١  تك  اىيهتب١ ذايٝا  نُٔ َهتب١ اىيًو عبس ايملعٜع 

ٔ  ايؿطٜـ ايٓبٟٛ اىيػحس ٟ ل ايػطبٝـ١  ايٓاذٝـ١  َـ َهتبـ١   ٚؼتٛـ

ــاضف ذهُــــت  ــ٢عــ ــا ( 4389) عًــ ٝا ل رلاٛطــ ـًـ ( 632)ٚ أقــ

ــا   ــاي١( 3838) هــِـت خاٝـــا دلُٛعـ   ي  نـــاؾ١ رلاٛطـــ١ ضغـ

ٚأحلكــت بٗـا عـس٠ دلُٛعــاا    ٚذـسٜثا ل  ْـازضا   َابٛعـا  ( 7758)

 ٔ  جملؿــط أضزٚغــإ دلُٛعــ١ ل ٚأٖـِـ ٖـصٙ اجملُٛعــاا: اإلٖــسا٤ أٚ ايٛقـــ ططٜــل عـ

ٞ  َٛغـ٢  دلُٛعـ١  نتابـا ل ( 169) نتبٗـا  ٚعـسز  أغملس  نتبٗـا  ٚعـسز  تطنػـتاْ

 ٚقـــس. نتابـــا ( 232) ٗـــانتب ٚعـــسز  ويُٝــٞـ قـــاح دلُٛعـــ١ نتابـــا ل( 105)

ــ١ رلاٛطــاا تٓٛعــت ــاضؽ: ؾٗــطؽ       اىيهتب ــ١ ؾٗ ٕ ٚجــا ثسث ـٛـ ًت نـٌـ ايؿٓ ؾؿـُـ

ــاال ٚؾٗــــطؽ يًُحــــاَٝ ل ٚؾٗــــطؽ     يًُداٛطــ

 . (1)ىيابٛعاا ايٓازض٠ ٚاحلسٜث١ا

ــ١    ــاٖٞ خـــسٍ عًُـــٞ ًي َهتبـ يؿـــت اْتبـ

ايؿــــٝذ عــــاضفل إٔ عــــسزا  َــــٔ اىيداٛطــــاا  

 اىيٛزع١ ًي اىيهتب١ ْػـدت ًي اىيسٜٓـ١ اىيٓـٛض٠ل   

ٚبؿزاا ظ١َٝٓ رلتًؿ١ل ؾكُت عكطٖال ٚعٌُ ؾٗطؽ ؼًٌٝ جـال يتهـٕٛ   

 يكـا٤   َ٘طجملا  يًباذثني ٚاىيٗتُني بتاضٜذ اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ل ٜػـتاٝملٕٛ َـٔ خسيـ   

احلطنــ١ ايملًُٝــ١ ايٓؿــا١ ًي ايؿــزاا ايــيت ْػــدت ؾٝٗــا ٖــصٙ    ايهــ٤ٛ عًــ٢ 

  اعت٢ٓ بٗا عًُا٤ اىيس١ٜٓ.اىيداٛطاا ٚ بطاظ ايؿٕٓٛ اييت

 

                                                           

يًتٛغ  اُْيط ؾٗٞ ايٓػِ ًي تطني١ ؾٝذ اتغسّ عاضف احلهِ ل تأيٝـ ؾـٗاا ايـسٜٔ ذلُـٛز اليٛغـٞ ل     -( 1)

 .  ؼكٝل ز. ذلُس ايملٝس اخلاطاٟٚ
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نــــــــــــــــم
ــــهــــــــــــــ

ج 
ــــــــبــــــــال

ـــــــــــــــحــــ
 . ث

ايملٓاقــط   ١نــٌ رلاٛطــ ؾٗطغــ١  طقــت إٔ أبــني  عٓــس   ذ

 :ايتاي١ٝ 

  ْــل عًٝــ٘ اىيؤيـــل ؾــ ٕ     أثبــت َــا :عنوون امل طوطن وو

ــ٘ ٚجــ٘ َــٔ           ــ٢ غــسف اىيداٛطــ١  ٕ نــإ ي ٚىجــس عً ــت َا ــٓل عًٝــ٘ أثب ٜ

 ايكر١. 

 امس٘ ٚاغِ أبٝ٘ل ٚيكب٘ل ٚنٓٝت٘.  أثبت َٔ خسٍ اىيكازض : سووووووهمل طوووؤلووف : 

 أثبت تاضٜذ ٚؾات٘  ٕ ناْت َسْٚـ١ أٚ َـصنٛض٠ ًي اىيكـازض     :هووواتوواريخملوفووت

 اييت ضجملت  يٝٗا.

 :أثبت جع٤ا  َٔ أٍٚ ايٓل.  بد ي مل طوطنطمل 

 :أثبت جع٤ا  َٔ آخطٙ.  نهاي مل طوطنطمل 

 َملتـازل   بٝٓت ْٛع اخلٌي نُٔ ايتكٓٝؿاا ايتاي١ٝ : ْػذ طمل:وووووملووونعمل لووووووووووون(

 َػطبٞ.  جٝسل ذػٔ(ل ضقمل١ل ثًثل ؾاضغٞل

 قطح بٗا ايٓاغذ.  ،ملتاريخمل لنسخمل:مل سهمل لناسخ ٕ  

 اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ ٚاىيهإ ايصٟ مت ب٘ ايٓػذ  ٕ ٚجس.  خمل:ووسوونووواامل لوووووكوم 

 :عّطؾت ؾٝٗا بايهتاا  ٕ   ٜهٔ َـٔ ايهتـا اىيؿـٗٛض٠     تبصرةمل حملتنىمل

 ٚ ت أغؿًتٗا. 

 مل طقاسمل:مل،مل ألسطرمل ألور ق،   ٚ الغـاط ٚأبملـاز اىيداٛطـ١    أثبـت عـسز الٚضام 

 يألٚضام بايطَع : م.  ضَعاٚبايػٓتُٝزل 

 :شنطا ؾٝٗا ايٓكاٍي ايتاي١ٝ :  مالحظاتملعام مل 

 ذاٍ اىيداٛط١  ٕ ناْت َٓكٛق١ الٍٚ أٚ َبتٛض٠ اآلخط . 

 َٔ َٚا أقابٗا َٔ ايططٛب١ أٚ احلُٛنـ١   لٚعسَٗا اجلٛز٠ ذٝث ذاجا

 . أٚ الضن١

 ايتكرٝ  ٚاىيكاب١ً ٚايهبٌي . 
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 اجلسٚي١ ٚايتصٖٝا ٚايعخطؾ١ . 

 ٚاحلٛاؾٞ ًٝكاا اجٛاَـ ٚايتمل . 

 ايػُاعاا . 

 ّايتًُهاا ٚايترابٝؼ ٚالختا . 

 تبأٜ ذحِ اخلٌي . 

 ايكٛض ٚاىيداااا . 

       ايتــأيٝـ  ٕ نـــإ   ايؿٛا٥ــس ايملًُٝــ١ ايــيت تملــني عًـــ٢ َملطؾــ١ عكــط

 .ايملٓٛإ دلٗٛت 

 :ذهُـــت  فاضـتب١ عــــِ احلؿـــِي ًي َهــــأثبـــت ؾٝـــ٘ ضقـــ رقوووهمل  :ووو مل

 باىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠.

 :طصادرملو طر جعمل     ٚ ت عٓـٛإ ايهتـاا   ثكـ شنطا اىيكـازض أٚ اىيطاجـ  ايـيت 

 ىيؤيـل َ  اتنتؿا٤ بصنط َكسضٜٔ.ٚاغِ ا

( ضتبتٗــا ذػــا رلاٛطــا  3700ٚقــس بًــؼ عــسز اىيداٛطــاا ايــيت ؾٗطغــتٗا )  

 ٗا.تػًػٌ احلطٚف اجحا١ٝ٥ لٍٚ ن١ًُ ًي عٓاٜٚٓ

 

 شتخارٔ أعنال اللّل َالهًارصل ااإلشفار عو أـ   1

 :بطٖـــإ ايـــسٜٔ  بـــطاِٖٝ بـــٔ ذػـــٔ ايهـــطزٟ ايه ـــٛضاْٞ مل سوووووووووهمل طوووؤلوووووف

 ٖـ( .1101)ا  أبٛ ايملطؾإ  اىيسْٞ(1)ايؿٗطظٚضٟ

 :بػِ ار ايطهئ ايطذِٝ ٚق٢ً ار عًـ٢ غـٝسْا ذلُـس     بد ي مل طوطنطمل

 ..ني ٚآي٘ ٚقرب٘ ٚع٢ً نيٝ  الْبٝا٤ ٚاىيطغًني ٚآجِ ٚايتابمل

 :ٚاحلُس ر ضا ايملاىيني . نهاي مل طوطنطمل ... 

                                                           

 .3/69ظباٍ ايهطز. َملحِ ايبًسإ  َؾَٗطظىٚضىايؿٗطاْٞ : ْػب١  ي ؾٗطإ َٔ أعُاٍ  (1)  
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 ْػذ. :ملطووونعمل لوووون 

 ذلُس بٔ عبس ايًاٝـ اجلاٟٚ ايبٓتين. :ملهمل لناسخو س 

 :ٖـ.1093َٔ شٟ ايكملس٠ احلطاّ غ١ٓ  15 تاريخمل لنسخ 

 َياٖط اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ بطباٍي أبٞ بهط ايكسٜل  اامل لنسخ:ومك
(1). 

 غِ.13×21.5(ل 53 ي16 م)38َٔ :،ملو ألسطرمل ألور ق 

 أَـا بملـس ؾٗـصا أٜٗـا اياايـا ايطاغـا ًي        ٜكـٍٛ اىيؤيــ: )   نىمل:وتوملورةمل حملوووملتبص

َاٜتملًل باتغتداض٠ اىيملطٚؾ١ اييت تملُـٌ لَـط َملـني  شا ٖـِ بـ٘ ٚبٝـإ إٔ جـا        

 (. أقس  ًي ايػ١ٓ

 َكاب١ً َٚكرر١ل عًٝٗا آثـاض بكـ  ٚبًـٌ بػـٝا١   تـؤثط       مالحظاتملعامو مل:مل

صٖبــ١ اإلطــاض ؾكــٌيل ايــٛضم َؿــطقٞل دلًــس٠ بــٛضم َكــ٣ٛ    عًــ٢ ايــٓلل َ

 َٚػًـ بٛضم ًَٕٛ جلٛاْب٘  طاض َصٖال َهتٛب١ ع  أغٛز ٚأهيط.

َٔ ؾٗط ضَهـإ اىيبـاضى غـ١ٓ     15أمتٗا َؤيؿٗا قبٌ ايملكط ّٜٛ ايثسثا٤ 

ــّٛ        1073 ــٔ تػــٜٛسٖا ٜ ــطاؽ َ ــٛض٠ل ٚنــإ ايؿ ــ١ اىيٓ ــ٘ بُيــاٖط اىيسٜٓ ٖـــ مبٓعي

 ٖـ بباطٔ اىيس١ٜٓ اىيٓٛض١ْٝ1063.٠ غ١ٓ َٔ نياز٣ ايثا 24اخلُٝؼ 

بًؼ َكاب١ً ٚتكرٝرا  ّٜٛ اجلُمل١ ثاْٞ يًٝـ١ خًـت َـٔ ذلـطّ َؿتـت  غـ١ٓ       

ٖـ ًي َياٖط اىيس١ٜٓ اىيٓـٛض٠ مبٓـعٍ اىيكـٓـ عًـ٢ ٜـس َٛغـ٢ بـٔ  بـطاِٖٝ         1094

 ايبكطٟ ثِ اىيسْٞ.

 دلُٛع. 313/80ل ايطقِ ايملاّ 2)ايطغاي١ ( 313/80دلُٛع:  :رقهمل  : مل 

 1/35العسّ  درملو طر جعمل: طصا. 

 

                                                           

: نإ ًي ذٞ الغٛاا باجل١ٗ اجلٓٛب١ٝ َٔ اىيػحس ايٓبـٟٛ ايؿـطٜـل ٚقـس أظٜـٌ      ايكسٜل  أبٞ بهط ضباٍي  (1)

٘ -يكاح تٛغمل١ خازّ احلطَني ايؿـطٜؿني اىيًـو ؾٗـس بـٔ عبـسايملعٜع آٍ غـملٛز        يًُػـحس ايٓبـٟٛ    -ار ٜطهيـ

 ايؿطٜـ .
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 2  اإلهلام بتحرِر قُلْ شعدٓ َالعصام ـ 

 ــ:مل سوووووووووهمل طوووؤلوووووفمل ــإ ايسٜـبطٖـ ــــ ــٔ  بطاٖٝـ ـٔـ ذػـــ ــِ بـ ــٔ ايهـــ طزٟ ـــ

ــايه ــ ــ  اْٞ  ٛضـ

 ٖـ( .1101)ا  أبٛ ايملطؾإ اىيسْٞ ايؿٗطظٚضٟ 

 ــتملني احلُــسر ض     بد يوو مل طوطوونطمل:مل ــ٘ ْػ ــطذِٝ ٚب ــطهئ اي ا بػــِ ار اي

ايملاىيني ٚق٢ً ار ع٢ً غٝسْا ذلُس ايـٓ  الَـٞ خـامت ايٓبـٝني ٚعًـ٢ آيـ٘       

 ٚأقراب٘ أنيملني ...

 ــ  اىيػــًُني       نهايوو مل طوطوونطمل:مل ــ٘ ٚىيؿــا٥د٘ ٚجلُٝ ــ٘ ٚيٛايسٜ ــط ار ي ... غؿ

 ٚاىيػًُاا ٚاىيؤَٓني ٚاىيؤَٓاا آَني آَني آَني ّ .

 ْػذ نيٌٝ نعمل خلط:ووووووون 

 اِٖٝ ايبكطٟ اىيسْٞ بط بٔ َٛغ٢ همل لناسخ:وو س 

 :ٖـ.1093الضبملا٤ل قبٌٝ اىيػطا خامت١ شٟ احلح١ احلطاّ غ١ٓ  تاريخمل لنسخ 

 َياٖط٠ اىيس١ٜٓ ًي َٓعٍ اىيكٓـ ْؿػ٘. اامل لنسخ:ومك 

 :غِ.13×21.5غاطا ل  19(ل 110 ي105م )َٔ 6  ألور قملو ألسطر 

 : َكاب١ً َٚكـرر١ل عًٝٗـا آثـاض بكـ  ٚتـطَِٝ ٚبًـٌ   تـؤثط        مالحظاتملعام 

ع٢ً ايٓلل ايٛضم َؿطقٞل ذػ١ٓ اخلٌيل َهتٛبـ١ عـ  أغـٛز ٚأهيـطل     

 دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ بٛضم ًَٕٛ جلٛاْب٘  طاض َصٖا.

 س: ؾكس ٚضز ـأَا بمل : ) ٘ـ١ ضغايتـسَـؤيـ ًي َكــٜكٍٛ اىي تبصرةمل حملتونىمل:مل

 َــا نتــابهِ اىيهــطّ ٚتهــُٔ ايػــؤاٍ عــٔ قــٍٛ ايملكــاّ تملًٝكــا  عًــ٢   

 ٟ ٍ  ژپ  پ  ژ  :تؿػــري قٛيــ٘ تملــاي    ًي (1)شنــطٙ ايبٝهــاٚ  ٚقــٛ

                                                           

ٖـ( ٖٛ عبسار بٔ عُط بٔ ذلُس بٔ عًٞ ايؿرياظٟل أبٛ غملٝسل أٚ أبٛ اخلـريل ْاقـط   685-000( ايبٝهاٟٚ: )1)

ايسٜٔ ايبٝهاٟٚل ايكانٞل َؿػطل عّس١َل ٚيس ًي اىيس١ٜٓ ايبٝها٤ بؿاضؽ قطا ؾرياظ ٚٚي قها٤ ؾرياظ َس٠ل 

 . 4/110ؾتًٛي ؾٝٗا. العسّ  ٚقطف عٔ ايكها٤ل ؾطذٌ  ي ت ٜع
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ۀ  ژ تملًٝكــا  عًــ٢ َــا أٚضزٙ ايبٝهــاٟٚ ًي تؿػــري قٛيــ٘ تملــاي:    (1)غــملسٟ

 .( ٚطًبتِ  ٜهاذُٗا (2)  ژ ۀ   ہ  ہ  ہ

 دلُٛع . 313/80(ل ايطقِ ايملاّ: 4)ايطغاي١  313/80دلُٛع  :رقهمل  : مل 

 35/ 1العسّ  ادرمل:ووووووووووووصووووو ط . 

 

 لٖ حتكّل إعراب ال إلٌ إال اهللْنباٍ ع ٍ اأَلإنباـ   3

 

 :بطٖـــإ ايـــسٜٔ  بـــطاِٖٝ بـــٔ ذػـــٔ ايهـــطزٟ ايهـــٛضاْٞ مل سوووووووووهمل طوووؤلوووووف

 ٖـ( .1101)ا  أبٛ ايملطؾإ اىيسْٞ ايؿٗطظٚضٟ

 ــصٟ ْكــا ًي       بد يوو مل طوطوونطمل:مل ــطذِٝ  احلُــسر اي بػــِ ار ايــطهئ اي

 ... اآلؾام الْؿؼ ع٢ً ٚذساْٝت٘ بطٖاْا  غًٝس 

 :ٚاحلُسر ضا ايملاىيني . نهاي مل طوطنطمل ... 

 ْػذ. ط:ووووونعمل لووون 

 غري َصنٛض همل لناسخ:وو س 

 :ٖـ.1098شٟ ايكملس٠ غ١ٓ  9نر٢ ّٜٛ الضبملا٤  تاريخمل لنسخ 

 :اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠. مكاامل لنسخ 

 غِ.15.5×21غاطا ل  23مل 137 ر:ووطو ألور قملو ألس 

 ًٝكــاا ٚآثـــاض تــطَِٝ   تـــؤثط عًـــ٢   عًٝٗـــا تكـــرٝراا ٚتمل مالحظوواتملعاموو :ململ

ايٓلل َكرر١ل َكاب١ًل َصٖب١ اإلطاضل َعخطؾ١ل ٚضقٗا أٚضبٞ تُيٗـط عًٝـ٘   

اخلاٍٛي اىيتٛاظٜـ١ ٚايملسَـاا اىيا٥ٝـ١ عًـ٢ ؾـهٌ ٖـسٍل نتبـت عـ  أغـٛز          

                                                           

ٖـــ( ٖــٛ غــملسار بــٔ عٝػــ٢ ايؿــٗري بػــملسٟ احلًــ ل ؾكٝــ٘ل َؿػــطل ٚيــس ًي ٚتٜــ١             945-000( غــملسٟ: )1)

 . 4/216قػاُْٛٞل ٚتٛي  ؾتا٤ ايسٜاض ايط١َٝٚ . َملحِ اىيؤيؿني

 . 7( غٛض٠ ايػحس٠ل آ١ٜ 2)
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 بين عًٝ٘  طاض َصٖا. لٚأهيطل دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ ظًس طبٝملٞ يْٛ٘

 : مليفملأوهلامل لتنلكاتمل لتالي

 ٘ يٓؿػ٘ ٚىئ ؾا٤ ار تملاي َٔ بملسٙ ذلُس غملٝس بٔ عبس ايػين.اغتهتب ــ 1

 .َٔ نتا ايؿكري عبس ايهطِٜ عطا غؿط ي٘ــ  2

 ًي ْٛب١ ايؿكري  يٝ٘ تملاي ظٜٔ ايملابسٜٔ  بطاِٖٝ ايؿٝذ غملٝس.. ايؿاؾملٞ. ــ 3

 ًَه٘ عًٞ ظازٙ ايػٝس ذلُس ْٛض ايسٜٔ .ــ  4

خـتِ َهتبـ١ عـاضف ذهُـتل      ٠ٚع٢ً قؿر١ ايملٓٛإ ٚايكؿر١ الخري

  ٚقٛض٠ ايٛقـ.

 :مليفملآخرها

ْْباٙ الْباٙ ع٢ً ؼكٝل  عطاا ت  ي٘  ت ارل نر٢  تأيٝـ ايهتاا: متــ  1  

ــاخلري ٚايُيؿــط غــ١ٓ ٚاذــس ٚغــبملني         ــ١ تاغــ  ؾــٗط قــؿط خــتِ ب ــّٛ اجلُمل ٜ

ٚأيـل بعا١ٜٚ ؾٝدٓا ايملاضف بـار أٜـسٙ ار ٚأَـسٙ ًي أٜاَـ٘ ٚبـاضى ؾٝٗـال       

 ىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠.بُياٖط ا

بًــؼ َكابًــ١ ذػــا ايااقــ١ ٚاإلَهــإ ًي دلــايؼ آخطٖــا نــر٢ ٜــّٛ     ـــ 2

ٖـــ عًــ٢ ٜــس َايهٗــا ذلُــس   1098شٟ ايكملــس٠ غــ١ٓ  14اتثــٓني اىيبــاضى 

 غملٝس بٔ عبس ايػين.

 21/ 1َملحِ اىيؤيؿني  :و طر جعدرملا طص . 

 2497)سلٛ(ل ايطقِ ايملاّ 14/415  :و:وحوهمل لوووووووووورق . 

 

 عـّـامـجـاج املـتـ   4

 :أهيس بٔ تاد ايسٜٔ اىيايهٞ الْكاضٟ مل سووووووهمل طوووؤلووف 

 بػــِ ار ايــطهئ ايــطذِٝ ٚبملــس ؾٝكــٍٛ ناتــا ٖــصا        بد يوو مل طوطوونطمل:مل

 اجملُٛع ايؿكري  ي ضهي١ ار اىيًو ايباضٟ ...
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 :تبملِٗ ب ذػإ  ي ّٜٛ ايكٝا١َ آَني آَني متت . نهاي مل طوطنطمل َٔٚ ... 

 ؾاضغٞ  ط:ونعمل خلووووووون. 

 غري َصنٛض. همل لناسخ:وو س 

 :ٖـ.1125 تاريخمل لنسخ 

 ػاٙ ايكب١ ايؿطٜؿ١. (1)اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ل جٛاض زٜاض ايملؿط٠ نمل لنسخ:ومكا 

 غِ.22×  32.5غاطا ل  23(ل 300 ي 99م)َٔ 202 ر:ووطو ألور قملو ألس 

 عًٝٗــا آثــاض بكــ  بػــٝا١   تــؤثط عًــ٢ ايــٓلل ٚبملــض        مالحظوواتملعاموو :مل 

ايتكــرٝراا ؾكــٌيل ٚضقٗــا أٚضبــٞ عًٝــ٘ خاــٍٛي َتٛاظٜــ١ ٚعسَــاا َا٥ٝــ١   

ع٢ً ؾهٌ طا٥ط شٟ جٓاذنيل نتبـت عـ  أغـٛز ٚأهيـطل دلًـس٠ بـٛضم       

 َك٣ٛ َٚػًـ بٛضم ًَٕٛ.

ـ    ــ١ خــتِ ٚقــ ــ١ عــاضف ذهُــتل   بــني قــؿراا ايطغــاي١ اخلاٝ َهتب

 ٚقٛض٠ ايٛقـ.

 :١ اخلا١ٝ ًي ٖصٙ ايطغاي- ٜطهي٘ ار-ٜكٍٛ اىيؤيـ  تبصرةمل حملتنىمل

ٖصا دلُٛع قكـسا إٔ أنيـ  ؾٝـ٘ َـا َيؿـطا بـ٘ َـٔ نـسّ          : )َا ْك٘

غٝسٟ ايٛايس اىيطذّٛ اىي ٚض اىيٓٛٙ باتغِ اىيـصنٛض َؿطقـا  ًي َػـٛزاا    

ي٘ َٔ ُْيِ ْٚثط ٚأجٛب١ ٚأغ١ً٦ َٚهاتباال ٚ جاظاا ٚعكـٛز ٚأْهرـ١   

ٚغري شيو خؿـ١ٝ َـٔ إٔ ٜػتاجـا ٜـس ايهـٝاع ؾحُملـت َـٔ شيـو َـا ٜـطٚم           

 ( . ًِٝ اياباععٓس غ

 : :  دلُٛع . 477/80( ايطقِ ايملاّ 4)ايطغاي١:  477/80دلُٛع  رقهمل 

 

                                                           

ٖــ( قـراب١ٝ جًًٝـ١ قـاحل١     45-م ٖــ 18ُٗا )( زاض ايملؿط٠: ناْت حلؿك١ بٓت عُط بٔ اخلااا ضنٞ ار ع1ٓ)

 .265ل 2/264ل لعسّل 73. اىيطاغٞل ؼكٝل ايٓكط٠ بتًدٝل َملا  زاض اجحط٠ل م َٔ أظٚاد ايٓ  
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 5   حتفٕ الهاظر َنسيٕ املهاظرـ 
 

 :ذلُــس بــٔ أبــٞ عبــس ار ذلُــسل أبــٛ عبــس ارل ايؿطاٚغــين    سووهمل طؤلووفمل

 ايعٚاٟٚ ايٓحاض ايبحًٞ.

 :ا ذلُـس  بػِ ار ايـطهئ ايـطذِٝ قـ٢ً ار عًـ٢ غـٝسْ      بد ي مل طوطنطمل

 ٚع٢ً آي٘ ٚقرب٘ ٚغًِ تػًُٝا  ...

 أزلـعا عُـسار تملـاي ًي ضابـ  عؿـط ضبٝـ  اآلخـط غـ١ٓ          نهاي مل طوطونطمل:مل

 اثٓني َٚا٥تني ٚأيـ باىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ .

 ْػذ. ط:ووونعمل لوووووون 

 :ٖـ1202ضبٝ  اآلخط  14 تاريخمل لنسخ 

 اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ اامل لنسخ:وومك 

 غِ.17×23ا ل غاط23مل 100 : ألور قملو ألسطر 

 : عًٝٗا آثاض أضن١ ٚبك  بػٝا١   تؤثط ع٢ً ايٓلل ٚضقٗـا   مالحظاتملعام

أٚضبــٞ تُيٗــط عًٝــ٘ خاــٍٛي َتٛاظٜــ١ ٚعسَــاا َا٥ٝــ١ل نتبــت عــ  أغــٛز   

 ٚأهيطل دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًؿ١ بٛضم ًَٕٛ.

 :مليفملأوهلا

ڇ  ڇ    ڇ  ژ  متًو ْك٘: نٝـ أقٍٛ ًَهٞ ٚقس قـاٍ ار تملـاي:   ـ1

تدساض ـًي ْٛبـ١ ايؿكـري ذلُـس ذكـٞ بـٔ ناَـٌ ايـٛظٜط نـ         زخٌ  ژ ڇ

 ٖـ.1208قسض عايٞ ْا٥با  

 متًو ٚتٛقٝ : ذلُس ذلٝٞ ايسٜٔ ذكٞ باؾا ظازٙ. ـ2

  َهتب١ عاضف ذهُت. ع٢ً قؿر١ ايملٓٛإ َٚيٗط ايكؿر١ الخري٠ ختِ ـ 3

 ٚضؤٜتـ٘   ٜكـٍٛ اىيؤيــ: )   تبصرةمل حملتونىمل:مل       َـٔ أعُيـِ َـا أْملـِ ار تملـاي
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ٗا ؾس ٜػملٓا نتُٗا ٚت خيطجٓا َـٔ ايملكـٝإ بايٓملُـ١  ت  َيٗاضٖـا     عًٝٓا ب

ٚنتبٗا ٚنٓت أنتا نٌ ضؤ١ٜ ضأٜتٗا ًي بااق١ ٚذـسٖا ٚىيـا ذهـط اآلٕ    

 َّ  بإ نيملٗا ٚجسا بملض ايبااقاا اىيطق١َٛ قس ناع ؾًُا تؿًتت تملصض عً

نتبٗـا  ش ت حيكـٌ مبـا بكـٞ ييـا أزعـٞ َٓٗـا اتْتؿـاع ؾًـِ أضتـا ايزتٝــا           

صٟ أشنطٙ  ت ؾُٝا ٚجسا َٔ ايطقّٛ ٚأغكات َ  شيـو َٓٗـا نيٝـ  َـا     اي

ٖــٛ غــط َهتــّٛ ثــِ خاــط ببــايٞ إٔ أمسٝٗــا بترؿــ١ ايطا٥ــٞ ؾُٝــا ؾــت  َــٔ    

       ٍ ت بـٌ مسٝٗـا ؼؿـ١ ايٓـاَيط      :اىيطا٥ـٞ ؾًُـا ضأٜتـ٘ عًٝـ٘ ايكـس٠ ٚايػـسّ قـا

ٔ ٖصا ًي ايطؤٜـ١ اخلاَػـ١ بملـس اىيا٥ـ١ ٚقـس      عو ثْٚع١ٖ اىيٓاَيط ذػبُا سلس

ٕ إٔ أقٍٛ ٚبار أٖتسٟ ٚأغتملني ٖٛ ذػ  ْٚملِ اجازٟ ٚاىيملـني ذلـسثا    ذا

ــاي ٚغــًِ ًي       ــا ذلُــس قــ٢ً ار تمل ــاىيني ضأٜــت غــٝسْا َٚٛتْ ــٓملِ ضا ايمل ب

 . (1) َطا٥ٞ عس٠(

 : :  4362ل ايطقِ ايملاّ:2/82 رقهمل. 

 

 اجلامع الصحّحـ   6
 

 :سهمل طؤلفمل        ٔ اىيػـري٠ل أبـٛ    ذلُس بٔ أبـٞ احلػـٔ  مساعٝـٌ بـٔ  بـطاِٖٝ بـ

 ٖـ( .256عبسار ايبداضٟ )ا 

 :بػِ ار ايطهئ ايطذِٝ ٚق٢ً ار عًـ٢ غـٝسْا ذلُـس     بد ي مل طوطنطمل

 ٚآي٘ ٚقرب٘ ٚغًِ ...

 ٚاحلُس ر ضا ايملاىيني ٚنإ اغتٓػـار أنثـطٙ عًـ٢    نهاي مل طوطونطمل:ململ ...

 ٜس ايؿكري أبٞ احلػٔ ايٓكؿبٓسٟ ايػٓسٟ عؿا عٓ٘ .

                                                           

( اُْيط  ي ايطغاي١ ايطابمل١: تٓبٝ٘ ٖاّ ع٢ً نصا ايٛقـ١ٝ اىيٓػـٛب١ يًؿـٝذ أهيـس خـازّ احلـطّ ايٓبـٟٛ ايؿـطٜـ.         1)

 . 87ذطاغ١ ايتٛذٝسل م- ٜطهي٘ ار-ار ابٔ باظل عبس ايملعٜع بٔ عبس 
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 ْػذ ذػٔ. نعمل خلط:وووووووون 

 (1)أبٛ احلػٔ ايٓكؿبٓسٟ ايػٓسٟ همل لناسخ:وو س . 

 :ٖـ.1169ؾٛاٍ غ١ٓ  17 تاريخمل لنسخ 

 طٝب١ اياٝب١. خ:ومكاامل لنس 

 غاطا . 37مل 508 ر:وو ألور قملو ألسط 

 ــٓلل َصٖبــ١        مالحظوواتملعاموو :مل ــ٢ اي ــطَِٝ   تــؤثط عً ــ  ٚت ــاض بك عًٝٗــا آث

َٚعخطؾ١ الٍٚ ؾكٌي ٚأَا بك١ٝ الٚضام ؾُحسٚي١ باحلُط٠ل ٚبملـض أٚضاقٗـا   

غـري َـؤططل ٚضقٗـا َؿـطقٞل نتبـت عـ  أغـٛز ٚأهيـطل نـبات بملـض           

نًُاتٗـــا بايؿـــهٌل عًـــ٢ ذٛاؾـــٝٗا ؾـــطٚم ايٓػـــذل عًٝٗـــا تكـــرٝراا  

ًس طبٝملٞ يْٛ٘ بين َؤطط بـايًٕٛ  ٚتملًٝكاال دلًس٠ بٛضم َك٣ٛل َٚػًؿ١ ظ

 ايصٖ ل بساخً٘ قٛض َعخطؾ١ بأؾهاٍ ْبات١ٝ باضظ٠ َٚصٖب١ .

 :مليفملأوهلا

متًو ْك٘: َٔ نتا ايؿكري  ي ار غًُٝإ خٛضؾٝس عؿـا ار عٓـ٘ غـ١ٓ     ـ1

 ٖـل ٚتٛقٝمل٘.1201

 َهتب١ عاضف ذهُت.ختِ ٚقـ  ـ2

 : :  دلُٛع. 312/80(ل ايطقِ ايملاّ 1)ايطغاي١ 312/80دلُٛع  رقهمل 

 34/ 6العسّ  طصادرملو طر جعمل:مل. 

 

 الدرٔ الثنّهٕ يف فضل املدِهٕـ   7

 :ذلُــس بــٔ ذلُــٛز بــٔ ذػــٔل ذلــا ايــسٜٔ أبــٛ عبــس ارل       سووهمل طؤلووفمل

                                                           

ٖــ( ذلـسثل أقـٛيٞ ٚيـس بايػـٓسل      1187-1125(  أبٛ احلػٔ ايكػري ذلُس بٔ قـازم ايػـٓسٟل ثـِ اىيـسْٞ )    1)

ٚأخص عٔ عًُا٥ٗا ثِ اضؼٌ  ي احلحاظ ٚغهٔ اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ ٚأخص احلسٜث َٔ عًُا٤ احلـطَني ٚتـًٛي باىيسٜٓـ١    

 .10/76اىيٓٛض٠ . َملحِ اىيؤيؿني 
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 ٖـ( .643ايبػسازٟ ايؿاؾملٞ اىيملطٚف بابٔ ايٓحاض )ا 

 بػــِ ار ايــطهئ ايــطذِٝ هيــسا  ٜكتهــٞ َــٔ  ذػــاْ٘   بد يوو مل طوطوونطمل :

 عٜس ...اىي

 ٚاحلُس ر ضا ايملاىيني .  مل طوطنطمل:ونهاي ... 

 ْػذ ذػٔ. نعمل خلط:وووووووون 

 (1) بطاِٖٝ بٔ أهيس هيسٟ أَني همل لناسخ:وو س. 

 :ٖـ.1355غط٠ ذلطّ غ١ٓ  تاريخمل لنسخ 

 اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠. اامل لنسخ:ومك 

 :غِ.22×34غاطا ل 25مل 55  ألور قملو ألسطر 

 ٚتــطَِٝ   تــؤثط عًــ٢ ايــٓلل ذػــ١ٓ     عًٝٗــا آثــاض بكــ    مالحظوواتملعاموو :مل  

َــؤطط٠ بــاحلُط٠   ل(2)اخلــٌيل َكــرر١ غــٌي ايؿــٝذ عبــس ايكــازض ايؿــً    

ٚايعضق١ل ٚضقٗا أٚضبٞ ذسٜث َػاط ضأغٝا  ٚأؾكٝا ل نتبت ضؤٚؽ البٛاا 

 ٚايؿكٍٛ ٚاىياايا ع  أهيط ٚغٌي نبري.

 :مليفملأوهلا

 ؾٗطؽ مبٛنٛعاا َٚباذث ايهتاا.ــ 1

ٚظاض٠ ايؿـؤٕٚ اإلغـس١َٝ ٚالٚقـاف ٚايـسع٠ٛ      ت٘ )خـتِ متًـو ذـسٜث قـٛض    ـ 2

 (. ٚاإلضؾاز َهتب١ عاضف ذهُت اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠

                                                           

(  بطاِٖٝ بٔ أهيس هيسٟ أَـني: ٖـٛ أذـس الَٓـا٤ ايـصٜٔ تملـاقبٛا عًـ٢ أَاْـ١ َهتبـ١ ايؿـٝذ عـاضف ذهُـت ًي             1)

ُـ    1372ايملٗس ايػملٛزٟ اىيُٕٝٛ  ي غ١ٓ  ؾـٗٞ ايـٓػِ ًي تطنيـ١     ذٝاتـ٘ َٚـآثطٙ أٚ )   تٖــ . اليٛغـٞل عـاضف ذه

 . 36( م ؾٝذ اإلغسّ عاضف احلهِ

ساحلُٝس ايؿً  اياطابًػٞ احلٓؿٞ اىيسْٞ ٚيس ًي طـطابًؼ ايؿـاّ ًي بًـس٠ مشـايٞ     (  عبسايكازض بٔ تٛؾٝل بٔ عب2)

ٖـــ ٚزؾــٔ ًي ايبكٝــ ل ٚيــ٘  1369ٖـــ ٚتــًٛي ؾٝٗــا غــ١ٓ  1319ٖـــل ٖــاجط  ي اىيسٜٓــ١ اىيٓــٛض٠ غــ١ٓ  1295بــريٚا غــ١ٓ 

بــني اىيانــٞ َهتبــ١ َٛقٛؾــ١ ًي َهتبــ١ اىيًــو عبــسايملعٜع آٍ غــملٛز باىيسٜٓــ١ اىيٓــٛض٠ . َهتبــ١ اىيًــو عبــسايملعٜع    

 . 155ٚاحلانطل م
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 ؾا٥س٠ ع٢ً ميني قؿر١ ايملٓٛإ.ــ 3

 ٖـ غٌي ايؿٝذ عبسايٖٛاا ايسًٖٟٛ . 1217ْكًت عٔ ْػد١ َهتٛب١ غ١ٓ ــ 4

ٖــل  1368ؼبٝؼ َٔ ْؿط َٔ احلحاد ع٢ً َهتب١ عـاضف ذهُـت غـ١ٓ    ــ 5

إ أهيس اىيسْٞل  ٚعبسايهطِٜ أبٛ ايملٕٝٛل ٚذلُٛز ؾـٓاٟٚل  ِٖٚ:  ضَه

ــس    ــطاِٖٝل  ٚعبـــساجلٛاز عبساحلُٝـ ــٓاٟٚل ٚعبـــساحلؿِٝي  بـ َٚكـــاؿ٢ ؾـ

 .(1) عٝػٟٛل ٚنًِٗ َٔ َس١ٜٓ زٜطٍٚي

 384. ايطقِ ايملاّ 96/900   :ووو:ووهمل  وووووووووورق. 

 :1/739نؿـ ايُيٕٓٛ    طصادرملو طر جع. 

 

ارم األنُار يف ذنر الصالٔ علٖ الهيب املختار دالئل اخلريات َشُـ   8
 (2) 

 :ذلُــس بــٔ غــًُٝإ بــٔ عبــسايطهئل أبــٛ عبــسار اجلعٚيــٞ     سووهمل طؤلووفمل

 ٖـ( .870)

 :بػِ ار ايطهئ ايطذِٝ ٚق٢ً ار عًـ٢ غـٝسْا ذلُـس     بد ي مل طوطنطمل

 ٚع٢ً آي٘ ٚقرب٘ ٚغًِ ...

 :ٚاحلُس ر ضا ايملاىيني . نهاي مل طوطنطمل ... 

 ْػذ ذػٔ. نعمل خلط:وووووووون 

 (3) َكاؿ٢ ذاَس همل لناسخ:وو س . 

 :ٖـ.1216 تاريخمل لنسخ 

 اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠. اامل لنسخ:ومك 

                                                           

 ( زٜطٍٚي: َس١ٜٓ ًي قملٝس نيٗٛض١ٜ َكط ايملطب١ٝ تابمل١ حملاؾُي١ أغٍٝٛي .1)

( اُْيط ايطغاي١ ايثايث١: ًي ذهِ ايتملبس بالٚضاز ايبسع١ٝ ٚايؿطن١ٝ ايٛاضز٠ ًي نتاا ذطاغ١ ايتٛذٝس يػُاذ١ 2)

 . 49 ٖـل م1423اىيتٛؾ٢ غ١ٓ  -ٜطهي٘ ار-ايؿٝذ عبسايملعٜع بٔ عبسار بٔ باظ 

 اخلااٍي ذلُس ضاغِ أؾٓسٟ. ٔ( َكاؿ٢ ذاَس َٔ تسَٝص اخلااٍي عبس ايطهئ احلًُٞ أؾٓسٟ اجملاظ ع3)
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 :غِ.11.5×16.5غاطا ل11مل90  ألور قملو ألسطر 

 ْػد١ ْؿٝػ١ل ذػ١ٓ اخلـٌيل َصٖبـ١ اإلطـاض َٚعخطؾـ١ل      مالحظاتملعامو :مل

حلـ  أغـٛز ٚأهيـط    َؿهٛي١ل عًٝٗا تملًٝكاا ق١ًًٝل ٚضقٗا َؿطقٞل يٕٛ ا

ٚأخهـــطل ًي ايٛضقـــ١ اخلاَػـــ١ عؿـــط قـــٛضتإ ىيهـــ١ اىيهطَـــ١ ٚاىيسٜٓـــ١   

دلًـس٠ بـٛضم َكـ٣ٛ    . ا٤ ٜكطأ قبٌ ايؿطٚع ٚأزعٝـ١ أخـط٣  اىيٓٛض٠ل بآخطٖا زع

 .َٚػًـ ظًس طبٝملٞ ع٢ً أططاؾ٘  طاض َصٖال َٚعخطف

 :مليفملأوهلا

بـو  ٚقـ ْك٘: أٚقـ ٖصٙ ايست٥ٌ ايؿطٜؿ١ ذهط٠ ذلُٛز بو بـٔ ناَـٌ   ـ 1

اإلغسَبٛيٞل ٚجملٌ َكطٖا نتبداْـ١ ؾـٝذ اإلغـسّ عـاضف ذهُـت بـو       

 ضهي٘ ار تملاي آَني زاخس  ؼت ؾطط٘.

 َهتب١ عاضف ذهُتل ٚقٛض٠ ايٛقـ.ختِ ـ 2

 : :  1786)أزع١ٝ(لايطقِ ايملاّ 40/263 رقهمل. 

 :1/52َملحِ اىيؤيؿني   طصادرملو طر جع . 

 

 تعلل بٌاملخالف َما ِرشالٕ يف االقتداء بـ   9
 

 :عًٞ بٔ غـًاإ ذلُـس اجـطٟٚ ْـٛض ايـسٜٔ اىيملـطٚف مبـس عًـٞ          سهمل طؤلفمل

 ٖـ( .1014ايكاضٟ )ا 

 :بػـِ ار ايـطهئ ايـطذِٝ ٚبـ٘ اغـتؿت  احلُـس ر ايـصٟ         بد ي مل طوطنطمل

 خًل اخلًل ٚقريِٖ أظٚاجا  ...

 :ٚاحلُس ر ضا ايملاىيني . نهاي مل طوطنطمل ... 

 ْػذ. نعمل خلط:ووووووووون 

 غري َصنٛض. همل لناسخ:ووو س 
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 :ٖـ.1131قبٌٝ اىيػطال ؾٗط ذلطّل ّٜٛ اجلُمل١ غ١ٓ  تاريخمل لنسخ 

 :طٝب١. مكاامل لنسخ 

 :غِ.17×21غاطا ل  21(ل 62 ي  45م)َٔ ايٛضق١ 18  ألور قملو ألسطر 

 عًٝٗــا تكــرٝراا ٚتملًٝكــاا ٚآثــاض بكــ  بػــٝا١   تــؤثط  مالحظوواتملعاموو :مل

ٝ٘ اخلاٍٛي اىيتٛاظ١ٜ ٚايملسَاا اىيا١ٝ٥ل ع٢ً ايٓلل ٚضقٗا أٚضٚبٞ تُيٗط عً

ــ٣ٛ َٚػًـــ ظًــس طبٝملــٞ          ــت عــ  أغــٛز ٚأهيــطل دلًــس٠ بــٛضم َك نتب

 بساخً٘ قط٠ َعخطؾ١ بأؾهاٍ ْبات١ٝ ؾكٌي .

 :مليفملأولمل جملننع

 بملس اليـ .« 0188أهيس ؾٛقٞ »متًو قٛضت٘: ـ  1

 َهتب١ عاضف ذهُت.ختِ ـ  2

 اىيؤيــــ تبصوورةمل حملتوونىمل:ملململ ٍ ًي ٖـــصٙ ايطغـــاي١ اخلاٝـــ١ -ٜطهيـ٘ـ ار -ٜكــٛـ

اإ ذلُـس           " َاْك٘:  ز ضب٘ـ ايبـاضٟ عًٞـ بٔـ غًـ ٍ اىيؿتكـط  ي ٚجٛـ أَا بملـس ؾٝكٛـ

ٟ إٔ نياع١ َٔ عًُا٤ ظَآْا ٚؾهس٤ أٚآْا نتبٛا ضغا٥ٌ ٚجملًٖٛا ٚغا٥ٌ  ايكاض

 يهٌ طايا ٚغا٥ٌ ًي اقتسا٤ احلٓؿ١ٝ بايؿاؾمل١ٝ َٚا ٜتملًل بٗصٙ ايكه١ٝ.

 َ ػــأي١ اجلُاعـ١ َٚــا اختًـــ ؾٝــ٘ ال٥ُــ١  ٚقـس شنــطا ؾكــٛت  َُٗــ١ ًي 

 ."َٚااتؿل عًٝ٘ ال١ُ٥ ييا ٜسٍ عًٝ٘ ايهتاا ٚايػ١ٓ 

 دلُٛع . 82/80ل ايطقِ ايملاّ 3ايطغاي١ :  82/80دلُٛع رقهمل  : :مل 

 12/ 5العسّ  طصادرملو طر جعمل:مل . 

 

 رشالٕ يف الصّاشٕ الشرعّٕـ   11

 :ايبٛقٟٓٛ.ززٙ أؾٓسٟ بٔ غؿٞ بٔ  بطاِٖٝ مل سهمل طؤلفمل 

 ــ٘ ْػــتملني احلُــس ر ضا     بد يوو مل طوطوونطمل:مل بػــِ ار ايــطهئ ايــطذِٝ ٚب

 ايملاىيني ٚايكس٠ ٚايػسّ ع٢ً غٝسْا ذلُس ٚآي٘ ٚقرب٘ أنيملني...
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 :جٌ َٔ ت عٝا ؾٝ٘ ٚعس . ...  ٕ ػس عٝبا  ؾػس اخلًس : نهاي مل طوطنطمل 

 ْػذ نعمل خلط:ووووووون . 

 بٔ ذػٔ احلػا٥ٞ.ذلُس بٔ عبس ار همل لناسخ:وو س  

 :ٖـ.1101ًي ؾٗط نياز٣ الٚي غ١ٓ  تاريخمل لنسخ 

 اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠. اامل لنسخ:ومك 

 غِ.16×20.5غاطا ل 21(ل 66-44م)َٔ 18 ر:و ألسطومل ألور ق 

 : عًٝٗــا تكــرٝراا ٚتملًٝكــاا ٚآثــاض بكــ  ٚتــطَِٝ   تــؤثط   مالحظوواتملعاموو

ٚايملسَـاا اىيا٥ٝـ١ل    ع٢ً ايٓلل ٚضقٗا أٚضبٞ تُيٗط عًٝ٘ اخلاٍٛي اىيتٛاظٜـ١ 

ــس        ــٛضم َكــ٣ٛ َٚػًـــ ظً ــس٠ ب نتبــت عــ  أغــٛز ٚأهيــط ٚأخهــطل دلً

 َعخطف.طبٝملٞ يْٛ٘ بين 

احلُـس يٛيٝـ٘ َـٔ ْملـِ ار عًـ٢      »ع٢ً قـؿر١ ايملٓـٛإ قٝـس متًـو ْكـ٘:      

 « .عبسٙ طُؼ عبس ايهطِٜ طُؼ

 : :  دلُٛع 184/80(ل ايطقِ ايملاّ 5)ايطغاي184/50:١دلُٛع  رقهمل. 

 

 «مهظُمٕ»رشالٕ املدنّٕ الـ   11

 :ذػني بٔ عًٞ اخلعضجٞ الْكاضٟ.مل سهمل طؤلفمل 

 بػِ ار ايطهئ ايـطذِٝ بـسأا باغـِ ار شٟ اإلذػـإ      بد ي مل طوطونطمل:مل

 ًي ُْيِ َا ضَت َٔ اىيباْٞ ...

 :ع٢ً قاذبٗا أنٌُ ايكس٠ ٚأؾطف ايتر١ٝ آَني . نهاي مل طوطنطمل ... 

 ْػذ. نعمل خلط:وووووووون 

 عبس احلؿِٝي بٔ ذلُس قاح هياز اىيسْٞ. سخ:همل لناوو س 

 :ٖـ.1239ًي ضجا غ١ٓ  تاريخمل لنسخ 
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 :اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠. مكاامل لنسخ 

 غِ.15.5×24غاطا ل21مل38  ألسطر:ومل ألور ق 

 عًٝٗــا بملــض ايتكــرٝراا ؾكــٌيل نتبــت عــ  أغــٛز      مالحظوواتملعاموو :مل

٥ٝـ١ عًـ٢   ٚأهيطل ٚضقٗا أٚضبٞ تُيٗط عًٝ٘ اخلاٍٛي اىيتٛاظٜـ١ ٚايملسَـاا اىيا  

ؾهٌ ذطٚف تت١ٝٓٝ ٚقٛض٠ طؿٌ ي٘ جٓاذنيل دلًس٠ بٛضم َكـ٣ٛ َٚػًــ   

بٛضم ًَٕٛ عًٝ٘  طاض َصٖا ؾكٌيل متت بؿهٌ ار ع٢ً ٜس ايٓـاَيِ ْؿػـ٘   

 ٖـ.1216ًي غ١ٓ 

َهتبــ١  خــتِٚزاخــٌ ايهتــاا:  عًــ٢ قــسض ايكــؿر١ الٚي ٚالخــري٠    

 عاضف ذهُت.

 زاال عًــ٢ َــصٖا أبــٞ اىيداٛطــ١ َُٓيَٛــ١ ًي ؾكــ٘ ايملبــا تبصورةمل حملتوونىمل:مل

 ذٓٝؿ١.

 : :  1389ؾك٘ل ايطقِ ايملاّ  273/254 رقهمل. 

 

 زبدٔ املهاشو َعندٔ الهاشو باملهاشو )مهظُمٕ(ـ   12

 :اىيؤيـ غري َملطٚف .مل سهمل طؤلفمل 

 :بػِ ار ايطهئ ايطذِٝ احلُس ر ايصٟ قس جملس يبٝت٘  بد ي مل طوطنطمل

 ايملتٝل ؾهس  ٚعس ...

 :غؿط ار جُا ٚاىيػًُني أنيملني . نهاي مل طوطنطمل ... 

 ْػذ. نعمل خلط:ووووووووون 

 عبس احلؿِٝي ذلُس قاح هياز اىيسْٞ. همل لناسخ:ووو س 

 :ٖـ.1239غ١ٓ  تاريخمل لنسخ 

 اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠. اامل لنسخ:ومك 
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 غِ.16×23.5غاطا ل  17مل  17  ألسطر:ومل ألور ق 

 نـبات بملـض    ْػـد١ جٝـس٠ل َصٖبـ١ اإلطـاض َٚعخطؾـ١ل      مالحظاتملعامو :مل

نًُاتٗا بايؿهٌل ؾٝٗا بملض ايتكرٝراال نتبت ع  أغٛز ٚأهيطل 

ٚضقٗــا َؿــطقٞ ٚأٚضٚبــٞ تُيٗــط عًٝــ٘ اخلاــٍٛي اىيتٛاظٜــ١ ٚايملسَــاا اىيا٥ٝــ١   

 ع٢ً ؾهٌ ظٖط٠ل دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ بٛضم ًَٕٛ.

ع٢ً قؿر١ ايملٓٛإ عس٠ أبٝاا َٔ ايؿـملط يـبملض الزبـا٤ قاجـا ىيـا ٚقــ       

 غٛز.ػاٙ احلحط ال

ًي أٚجا متًو ْك٘: )ضاجٞ َٔ ار يهطِٜ ايباضٟ ذػٔ اخلتاّ ٜٛغـ 

 الْكاضٟ(.

 َهتب١ عاضف ذهُت.ع٢ً قسض ايكؿر١ الٚي ٚالخري٠ ختِ 

 :اىيداٛط١ َُٓي١َٛ ًي َٓاغو احلخ . تبصرةمل حملتنىمل 

 1387ؾك٘ ذٓؿٞل ايطقِ ايملاّ  271/254  :ووو:ووحوهمل لوووووووورق . 

 

 (1)  شرح مكدمٕ ابو احلاجب يف التصرِف َاخلطـ   13

 

 :ٖـ( .686ضنٞ ايسٜٔ ذلُس بٔ احلػٔ الغزآبازٟ )ا مل سهمل طؤلفمل 

 بػِ ار ايطهئ ايطذِٝل عًٝ٘ تٛنًت ٚ يٝ٘ أْٝـا أَـا    بد ي مل طوطونطمل:مل

 بملس هيس ار تملاي ٚايكس٠ ع٢ً ذلُس ٚعزت٘ اىيملكَٛني...

 :يكًٛاا ٚأنٌُ ايترٝاا ع٢ً قاذبٗا ... أؾهٌ ا نهاي مل طوطنطمل . 

 ضقمل١. نعمل خلط:وووووووون 

 غري َصنٛض.  همل لناسخ:وو س 

                                                           

ؾـطح ضنـٞ ايـسٜٔ عًـ٢ ايؿـاؾ١ٝ تبـٔ        ( يًُداٛط١ عٓٛإ آخط نتـا غـٌي رلتًــ عـٔ خـٌي اىيداٛطـ١ ٖـٛ: )       1)

 ( . احلاجا
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 :ٖـ.966ذلطّ غ١ٓ  22ّٜٛ ايػبت  تاريخمل لنسخ 

 اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠. اامل لنسخ:ومك 

 غِ.23×16غاطا ل 21مل 265  ألسطر:ومل ألور ق 

 : طــاض عًٝٗــا آثــاض ضطٛبــ١   تــؤثط عًــ٢ ايــٓلل َصٖبــ١ اإل  مالحظوواتملعاموو

ــرٝراا      ــا تكــ ــهٌل عًٝٗــ ــا بايؿــ ــض نًُاتٗــ ــبات بملــ ــ١ل نــ َٚعخطؾــ

ٚتملًٝكاال نتبت ع  أغٛز ٚأهيطل ٚضقٗا أٚضٚبٞ تُيٗط عًٝـ٘ اخلاـٍٛي   

 اىيتٛاظ١ٜ ٚعس١َ َا١ٝ٥ ع٢ً ؾهٌ ٜس  ْػإ.

َٚعخــطف دلًـس٠ بــٛضم َكـ٣ٛ َٚػًـــ ظًـس طبٝملــٞ عًٝـ٘  طــاض َـصٖا      

 أؾهاٍ ْبات١ٝ َصٖب١.ب

ــمل   ــاا ؾـ ــس ٚأبٝـ ــا ؾٛا٥ـ ــ١ل   ًي أٚجـ ــ١ٝ ٚايملثُاْٝـ ــ١ ٚايؿاضغـ ــ١ ايملطبٝـ ط بايًػـ

 ٚؾٗطؽ يًُداٍٛي غري َهتٌُ .

 : مليفملأوهلامل لتنلكاتمل لتالي

زخٌ ًي غًو ًَو أؾكط عباز ار الذس ايكُس احلاد ذلُـٛز بـٔ أهيـس بـٔ     ـ 1

ْٔ أتـ٢         ََـ ٍ  ٚت بٓـٕٛ  ت  َٓٝـ بٔ أهيس جعاِٖ ار خري اجلـعا٤ ٜـّٛ ت ٜٓؿـ  َـا

ٍِ ٚػا  ٚظ عٓ٘ غ٦ٝاتِٗ بهطَ٘ ايملُيِٝ اجلػِٝ آَني ٜا َملني.اَر بكًٍا غًٝ

 ٖـ.1138اغتكرب٘ ايؿكري ذلُس ؾطف غؿط ار شْٛب٘ غ١ٓ ـ 2

 ٖـ.1178اغتكرب٘ ايؿكري عاضف ؾطف ظازٙ غؿط جُا غ١ٓ ـ 3

 َٔ ييتًهاا ايؿكري  يٝ٘ غبراْ٘ عبس اجازٟ بٔ اىيٛي أهيس عؿا ار عُٓٗا.ـ 4

يملبس ايؿكري  ي ار تملاي عبـسايطهئ بـٔ ذلُـس    ثِ اْتكٌ  ي غًو ًَو اـ 5

 أبٛٙ اىيسضؽ عؿا عٓ٘ اخلؿٞ. (1)َكِٝ ايكانٞ ايطٚزغٞ

 ختِ متًو باغِ َكاؿ٢ بٔ ٜٛغـ.ـ 6

                                                           

 ْاْٞ.( ايطٚزغٞ: ْػب١  ي جعٜط٠ ضٚزؽ ؾطقٞ الضخبٌٝ اي1ٛٝ)
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قٝس متًو ْك٘: قس ٖٚا يٞ ٖصٙ ايٓػد١ اجل١ًًٝ ٚايسٟ ٚأْـا أؾكـط ايـٛض٣    ـ 7

  يٝ٘ عع ؾأْ٘ حي٢ٝ ايؿٗري مبكِٝ ظازٙ.

٘ ايؿكـري ذلُـس قـازم ٚايـسٙ نتدساغـٞ ظازٙ      متًو ْك٘: )ٖٛ اغتكربـ  8

 ( .ٖـ1228غؿط جُا آَني ٜا َملني غ١ٓ 

َهتبـ١ عـاضف   ع٢ً قسض بسا١ٜ اىيداٛط١ َٚيٗط ايكؿر١ الخـري٠ خـتِ   

 ذهُت.

 : :  2456ايؿٔ قطف. ايطقِ ايملاّ  31/414 رقهمل . 

 :2/1021نؿـ ايُيٕٓٛ   طصادرملو طر جع . 

 

 عو شّد البشر يف الكضاء َالكدر فّنا جاء ،الصايف عو الهدرـ   14
 

 :ٖـ( .1103ذلُس بٔ عبس ايطغٍٛ احلػين اي ظزلٞ )ا مل سهمل طؤلفمل 

 :بػِ ار ايطهئ ايطذِٝ احلُس ر ايصٟ قسض ؾٗس٣ ... بد ي مل طوطنطمل 

 :ٚاحلُس ر ضا ايملاىيني . نهاي مل طوطنطمل 

 ؾاضغٞ. نعمل خلط:وووووووون 

 بٔ ذػٔ احلػا٥ٞ. ذلُس بٔ عبس ار همل لناسخ:وو س 

 :ٖـ1100عكط اتثٓني ّٜٛ تاغ  ٚعؿطٜٔ َٔ ؾٛاٍ غ١ٓ  تاريخمل لنسخ 

 اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠. اامل لنسخ:ومك 

 غِ.15×20.5غاطا ل 25مل  54 ر:وطو ألور قملو ألس 

 : عًٝٗــا آثــاض ضطٛبــ١   تــؤثط عًــ٢ ايــٓلل َطييــ١ل عًٝٗــا   مالحظوواتملعاموو

هـطل ٚضقٗـا أٚضبـٞ    تكرٝراا ٚتملًٝكاال نتبت عـ  أغـٛز ٚأهيـط ٚأخ   

 تُيٗط عًٝ٘ اخلاٍٛي اىيتٛاظ١ٜ ؾكٌي.

 اىيداٛط١ دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ بٛضم ًَٕٛ.
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مت تػـٜٛسٙ عؿـ١ٝ ٜـّٛ ايػـبت     " َـا ْكـ٘:   - ٜطهي٘ ار-قاٍ اىيؤيـ 

تاغ  عؿط نياز٣ ايثا١ْٝ ًي ؾـٗٛض غـ١ٓ  ذـس٣ ٚتػـملني بملـس اليــ مبٓعيـٞ        

 ."١ ايها٥ٔ بباطٔ اىيس١ٜٓ ايٓبٜٛ (1)بعقام ايبسٚض

 :ملعلىملص:ح مل لعنن ا

قٝس ٚقـ ْك٘: )ييا أٚقؿ٘ ايؿكري  ي ضب٘ اىيٓحٞ أهيس بٔ ايػـٝس ذلُـس   ـ 1

اىيسْٞ ايؿٗري باي ظزلٞ احلػٝين اىيٛغٟٛ َ  نتا ٚاجـسٙ عًـ٢ ايؿـطٍي    

 اىيصنٛض ًي قو ٚقؿ٘ تكبٌ ار َٓ٘( .

 َهتب١ عاضف ذهُت.ختِ ٚقـ ـ 2

 : :  448اّ ايؿٔ ذسٜثل ايطقِ ايمل 99/232 رقهمل . 

 :6/203العسّ   طصادرملو طر جع. 

 

 حلدِث َُِعرف مبكدمٕ ابو الصالحعلُم اـ   15

عثُــإ بــٔ عبــس ايــطهئ بــٔ َٛغــ٢ ايهــطزٟ تكــٞ    مل سووهمل طؤلووفمل:

 ٖـ( .643ايسٜٔ أبٛ عُط  اىيملطٚف بابٔ ايكسح )ا 

 :بػِ ار ايطهئ ايطذِٝ احلُس ر اجازٟ َـٔ اغـتٗساٙ    بد ي مل طوطنطمل

 اقٞ َٔ اتكاٙ ايهاًي َٔ ؼط٣ ضناٙ ...ايٛ

 :ع٢ً قاذبٗا أؾهٌ ايكس٠  ٚايػسّ . نهاي مل طوطنطمل ... 

 ؾاضغٞ. نعمل خلط:وووووووون 

 ذاؾِي ٚيٞ ايسٜٔ بٔ عُط ايبٛظاٚقٞ اىيسْٞ احلٓؿٞ همل لناسخ:ووو س 

 :ٖـ.1187ي١ًٝ الذس ًي غط٠ ضجا غ١ٓ  تاريخمل لنسخ 

                                                           

( ظقام ايبسٚض: اىيػ٢ُ بعقام اىيٓاق  غري ْاؾص ٖٚٛ ًٜٞ باا ايٓػا٤ ؾـطقٞ اىيػـحس ايؿـطٜـ ٚأقـب  اآلٕ نـُٔ      1)

 . 238ايتٛغمل١ ايؿطق١ٝ يًُػحس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ . اخلٝاضٟل تاضٜذ َملا  اىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ قسميا  ٚذسٜثا ل م
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 ًي طاب١ اياٝب١. (1)َسضغ١ زاض ايؿؿا اامل لنسخ:ومك 

 غِ.17×23غاطا ل 25مل  94 ر:ووطو ألسومل ألور ق 

 : ــؤثط عًـــ٢ ايـــٓلل َكـــرر١ل    مالحظووواتملعامووو ــاض ضطٛبـــ١   تـ ــا آثـ عًٝٗـ

َكابًـ١ل نتبــت عـ  أغــٛز ٚأهيــطل  ٚضقٗـا أٚضبــٞ تُيٗـط عًٝــ٘ اخلاــٍٛي     

 اىيتٛاظ١ٜل بأٚجا ٚآخطٖا أبٝاا ؾملطل دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ.

 ب١ عاضف ذهُتل ٚقٛض٠ ايٛقـ.َهتًي أٚجا ٚآخطٖا ختِ ٚقـ 

قـس قـررت ًي   " ًي آخط اىيداٛط١ ع٢ً اجـاَـ َـٔ ايـُٝني َـا ْكـ٘:      

دلًـــؼ أعًـــِ ايملًُـــا٤ اىيتـــأخطٜٔ غـــًاإ احملـــسثني ًي عكـــطٙ أبـــٛ احلػـــٔ  

احملسث ًي اىيػحس ايٓبٟٛ ع٢ً غـانٓٗا أؾهـٌ ايكـس٠ ٚأظنـ٢      (2)ايػٓسٟ

 ." ايترٝاا ضهي٘ ار تملاي ٚضنٞ عٓ٘ ٚعٓا

 343ايؿٔ أقٍٛ ذسٜثل ايطقِ ايملاّ   77/231  :ووو:ووحوهمل لووووووورق . 

 :257/ 6َملحِ اىيؤيؿني    طصادرملو طر جع . 

 

 

 

 
                                                           

ذــاض٠ شضٚإ( ًي ـ     ٖـــل نــإ َٛقملٗــا ًي )ايؿــ1112١ْٛ( َسضغـ١ ايؿــؿا: أْؿــأٖا ايؿــٝذ ؾــٝض ار أؾٓــسٟ غــ١ٓ  1)

اجل١ٗ اجلٓٛب١ٝ ايػطبٝـ١ َـٔ اىيػـحس ايٓبـٟٛ ايؿـطٜـ ٚأظًٜـت يكـاح تُٓيـِٝ اىيٓاكـ١ اىيطنعٜـ١ يًُػـحس ايٓبـٟٛ             

ايؿطٜـ ٚناْت اىيهتب١ ًي زاخٌ تًو اىيسضغـ١ اىيـصنٛض٠ ٖٚـٞ ًي ايٛقـت احلانـط َـٔ اىيهتبـاا اىيٛقٛؾـ١ ًي         

 . 104ٜع باىيس١ٜٓ اىيٓٛض٠ . اىيعٜينل َهتب١ اىيًو عبس ايملعٜع بني اىيانٞ ٚاحلانطل مَهتب١ اىيًو عبس ايملع

 ( أبٛ احلػٔ ايػٓسٟ: تكسّ ًي اىيداٛط١ ايػازغ١  .2)


