


 

 
 
 في المدينة المنورة  المخطوطات المنسوخـة

 

 المحفوظة في مكتبة عارف حكمت
 ايكػِ ايثاْٞ

 

 أ. عبدالصىد حمىد جاُ بَ حمىد ظاِز                       

 تب١ ايؿٝذ عاضف ذهُت باملس١ٜٓ املٓٛض٠ــأَني َه                   

 

 احلُــس و ٚذـــسٙص ٚاياــال٠ ٚايػـــالّ عًــ٢ َـــٔ  ْـــ    

 سٙص ٚبعس..بع

ــ١ ايكػــِ ا ٍٚ َــٔ ٖــصا        ـٌـ ايػــابل َــٔ ٖــصٙ ا ً ؾكــس ْؿــط ع ايعــسز قب

ايبرثصاؾتٌُ ع٢ً َكسَـ١ بٝٓـت ؾٝٗـا َهاْـ١ املسٜٓـ١ املٓـٛض٠ ايعًُٝـ١ ع ايكـطٕ         

ايثايث عؿط اهلحطٟص ٚمتٝعٖا باحلًكات ايع١ًُٝ اييت ناْـت ععكـس ع املػـحس    

ملٓتؿـــط٠ ذٛيـــ٘ص ْٖٚٛـــت ايٓبـــٟٛ ايؿـــطٜـص ٚع عـــسز َـــٔ املـــساضؽ ٚا ضب ـــ١ ا 

باملهتبات ايهثري٠ اييت ناْت عطؾس ٖصٙ احلطن١ ايٓؿ ١ص ٚخاص١ َهتبـ١  

ٖـص ٚأذـس نبـاض عًُـا٤    1238ايؿٝذ عاضف ذهُتص قاضٞ املس١ٜٓ املٓٛض٠ عاّ 

( 4389ثـط َـٔ    نٖــص ٚناْـت وتـٟٛ عًـ٢ أ    1270عاطٙص أْؿأ املهتب١ عاّ 

١ٝص ٚ أرل ٛطــ١  َ بٛعــاخ ْــازضاخ ٚذــسٜثاخص ( 7758( دلُٛعــاخ خ ٝــاخص ٚ 632صـًـ

 عسا ا ُٛعات اييت أحلكت بٗا عٔ ططٜل اإلٖسا٤ أٚ ايٛقـ.

ٚقس يؿت اْتباٖٞ ٚجٛز عسز نـبري َـٔ ٖـصٙ املد ٛطـات قـس ْػـذ ع       

املس١ٜٓ املٓٛض٠ص ٚع ؾـاات ظَٓٝـ١ رلتًؿـ١ص ؾراـطعٗاص ٚضعبتٗـا عًـ٢ ذـطٚف        

     ٍ َـٔ ذـطف ا يــ     اهلحا٤ص ٚعًُت ؾٗطغـاخ وًًٝٝـاخ هلـاص ْؿـط ع ايكػـِ ا ٚ

إىل آخط ذطف ايعـني. ٚأْؿـط ع ٖـصا ايكػـِ َـاعبك٢ َـٔ ٖـصٙ املد ٛطـاتص         

 بس٤اخ َٔ ذطف ايؿا٤ إىل آخط ذطف ايٝا٤.



 60 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

غا٥الخ املٛىل ايكـسٜـط إٔ جيعٌ ٖصا ايعٌُ خايااخ يٛجٗــ٘ص ٚإٔ ٜٓؿـب بــ٘    

 ايسضاغني.

 

 فضائن اجلّاد  -61

 

 غري َعطٚف اغِ املؤيـ : 

  ِٖـ(. 10ٞ أؾٓسٟ  ت ع ذسٚز ايكطٕ : عبسايباقاملاج 

  :  ٛبػــِ او ايــطلٔ ايــطذِٝ لــس بٓــاٟ بــٞ باٜــإ  ٖــازٟ  بساٜــ١ املد ــ

 غبٌٝ غساز...

 :  ٛ ي٘ ايعًِ ٚايعع ٚايؿطف متاَا متت ممِ. ْٗا١ٜ املد َٔ 

 : ؾاضغٞ ذػٔ ْٛع اخلط 

 ايػٝس ذلُٛز بٔ ايػٝس عثُإ اغِ ايٓاغذ : 

  ٖـ٥1297ٌ ؾٗط شٟ احلح١ ايؿطٜؿ١ يػ١ٓ ّٜٛ ايػبت ع أٚا :عاضٜذ ايٓػذ 

 طٝب١   َهإ ايٓػذ : 

 : غِ 14.5×24.5غ طاخص  25مص  279  ا ٚضام ٚا غ ط 

 : عًٝٗا آباض عطَِٝ  ْػد١ ْؿٝػ١ َصٖب١ اإلطاض َٚعخطؾ١ص َالذظات عا١َ

بػٝ ١ مل عؤبط ع٢ً ايـٓ،ص عًٝٗـا بعـل ايتعًٝكـاتص نتبـت وـ  أغـٛز        

ًٝـ٘ اخل ـٛ  املتٛاظٜـ١ ؾكـطص جـاف ٚقابـٌ       ٚضقٗا أٚضٚبٞ عظٗـط ع  ٚألطص

يًتكاـص دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ جبًس طبٝعٞ بين ايًٕٛ َؤطط بـايًٕٛ  

 ايصٖ  بساخً٘ صطض َعخطؾ١ بأؾهاٍ ْباع١ٝ َصٖب١.

ْػدت َٔ ْػد١ املاجِ اييت ٚقـب ايؿـطاؽ َـٔ وطٜطٖـا ع ؾـٗط ضبٝـب       

 ٖـ.975ا ٍٚ غ١ٓ 

 َهتب١ عاضف ذهُت. ع٢ً صسض اياؿر١ ا ٚىل ٚا خري٠ ختِ
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عًٝٗا متًـو ْاـ٘:  متًهـ٘ ايػـٝس عبـساو ا ٚضنـٛيٞ املـسضؽ بـساض         

 ٚجباْب٘ ختِ غري ٚاضح. ص(1 ( ايػً ١ٓ ايػ١ٝٓ

 : املد ٛط١ ع ؾطٌ اجلٗازص َامج١ َٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ إىل  عباط٠ احملت٣ٛ

 ايًػ١ ايان١ٝ ايعثُا١ْٝ املهتٛب١ با ذطف ايعطب١ٝ.

 : 2033ص ٚعظ ٚإضؾازص ايطقِ ايعاّ 114/217 ضقِ احلؿظ. 

 

 القٕه املدتار يف حدٖث حتاجت اجلٍة ٔالٍار -61

 

 ذلُس بٔ عبسايطغٍٛ بـٔ عبسايػـٝس احلػـين اي ظزلـٞ  ت      اغِ املؤيـ :

 ٖـ(.1103

  :  ٛ بػِ او ايطلٔ ايطذِٝ احلُسو ايٛاذس ايكٗاض...بسا١ٜ املد 

 :  ٛ ْٚؿعٓا ب ناع٘ آَني.ْٗا١ٜ املد ... 

  : ؾاضغْٞٛع اخلط 

 : ذلُــس بــٔ عبــساو بــٔ ذػــٔ احلػــا٥ٞص عاــط ايهتابــ١     اغــِ ايٓاغــذ

 ٖـ.11ايكطٕ 

   : ٖـــ ع احلــطّ  1100عاــط ٜــّٛ ايثــأَ َــٔ ضَطــإ غــ١ٓ      عــاضٜذ ايٓػــذ

 ايؿطٜـ

  َهإ ايٓػذ : املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

  : غِ.15×20.5غ طاخص 25(ص 60إىل  55م  َٔ ايٛضق١ 6ا ٚضام ٚا غ ط 

 عًٝٗـا   عًٝٗا آباض بكب ٚبًٌ ٚعـطَِٝ مل عـؤبط عًـ٢ ايـٓ،ص    ١َ : َالذظات عا

عارٝرات ٚععًٝكاتصٚضقٗا أٚضٚبٞ عظٗط عًٝ٘ اخل ـٛ  املتٛاظٜـ١ ؾكـطص    

 نتبت باحل  ا غٛز ٚا لطص دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ بٛضم ًَٕٛ.

                         
 ( زاض ايػً ١ٓ ايػ١ٝٓ: إغتاْبٍٛ ذايٝاخ مجٗٛض١ٜ عطنٝا.1   
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 ع اياؿر١ ا خري٠ ختِ َهتب١ عاضف ذهُت.

ط غابب ؾٗط ضَطإ املباضى قاٍ املؤيـ َا ْا٘:  مت عػٜٛسٙ عٓس ايظٗ

ٖـ مبٓعي٘ ايصٟ بباطٔ املس١ٜٓ بباب ايػالّ ٚقـ ايػً إ املطذـّٛ  1100غ١ٓ 

 ـ ضل٘ او ععاىل ـ(. (1 قاٜتباٟ

 : ٜكٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ َـا ْاـ٘:          عباط٠ احملت٣ٛ

  أَــا بعــس: ؾٗــصا ايكــٍٛ املدتــاض ع ذــسٜث واجــت اجلٓــ١ ٚايٓــاضص غــأيين   

وطٜـطٙ بعــل ؾطـال٤ ايعاــط َـٔ املٓتػــبني إىل خسَـ١ احلــسٜث ع قــسِٜ     

 عُطٙ ٚاحلسٜثـص َب ايبرث ايؿسٜس ٚاي ًب احلثٝث(.

  : 448ص ذسٜثص ايطقِ ايعاّ 99/232ضقِ احلؿظ. 

 : 203/ 6ا عالّ  املاازض ٚاملطاجب  

 

 كٍش الآلل٘ يف شزح بدء األوال٘ -61

 

 سايباقٞ قاضــٞ خــإ  نــإ ذٝــاخ  : عــال٤ ايــسٜٔ عًــٞ بــٔ عبــ   اغــِ املؤيـــ

 ٖـ(.979

  :  ٛ ٚايعال ٚعؿّطز با س ٚايػٓا... احلُسو ايصٟ عٛذس بايععبسا١ٜ املد 

 :  ٛ ٚاحلُسو ضب ايعاملني بطلتو ٜا أضذِ ايطالني متت ْٗا١ٜ املد ...

 ضب ايعاملني. (2 بعٕٛ ُخَساٟ

  : ؾاضغْٞٛع اخلط 

  : املؤيـ ْؿػ٘.اغِ ايٓاغذ 

                         
( ٚقـ ايػً إ قاٜتباٟ: أَط ايػً إ ا ؾطف قاٜتباٟ ببٓا٤ َسضغ١ ٚضبا  ؾُٝـا بـني بـابٞ ايػـالّ ٚايطلـ١ ع      1 

ّ. اْظـط:       1472ٖــ/ 887أعكاب احلطٜل ايصٟ ؾـب باملػـحس ايٓبـٟٛص ٚإْؿـالٙ يًُسضغـ١ ٚايطبـا  نـإ ع غـ١ٓ         

 (.138  بسضؾٝينص أٚقاف احلطَني ع ايعاط املًُٛنٞص ص

 ( ُخَساٟ: ن١ًُ ؾاضغ١ٝ ععين ضبٞ.2 
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 ٖٓـ979ضبٝب ايثاْٞ غ١ٓ  29ْٗاض اخلُٝؼ ػذ : عاضٜذ اي 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غِ.11.5×21.5غ طاخ  19ٚضق١ص  173م ا ٚضام ٚا غ ط 

 : َصٖبـ١ اإلطـاض َٚعخطؾـ١صعًٝٗا عاـرٝرات ٚععًٝكـاتص       َالذظات عا١َ

ٚضقٗــا أٚضٚبــٞ عظٗــط عًٝــ٘ اخل ــٛ  املتٛاظٜــ١ ؾكطصنتبــت وــ  أغــٛز     

ًــس٠ بــٛضم َكــ٣ٛ َٚػًـــ جبًــس يْٛــ٘ بــين َــؤطط بــايًٕٛ  ٚألــط ٚشٖ صدل

 ايصٖ ص ع زاخً٘ أؾهاٍ ْباع١ٝ َصٖب١.

 (.730ـ قٝس ؾطا٤ ْا٘  قُٝت 1  ع أٚهلا :

ـ عس٠ متًهات َٓٗا َا ْا٘:  مما زخٌ ع ْٛبـ١ ايؿكـري بايؿـطا٤ ألـس بـٔ      2

 (.0017ذلُس املطذّٛ احلكري َٔ ا خٝاض ايؿٗري مبطعؿٞ ع غ١ٓ 

 ـ ختِ 3

ــا :  ــٔ عبسايػــــالّ      -1ع آخطٖــ ــ١ عثُــــإ بــ ــصٙ املد ٛطــ ــايب عًــــ٢ ٖــ طــ

 املسْٞ َؿيت املس١ٜٓ املٓٛض٠. (1 ايساغػتاْٞ

 ـ ختِ َهتب١ عاضف ذهُت.2

 : ٜكٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ َـا ْاـ٘:          عباط٠ احملت٣ٛ

بٔ  ٚبعس ؾٝكٍٛ ايعبس ايؿكري إىل املًو ايطلٔ عال٤ ايسٜٔ بٔ عبسايباقٞ ا

قاضٞ خإص ملا نإ عًِ ايهالّ أؾطف ايعًّٛ ٚض٥ٝػٗا ع٢ً اإلطـالمص  

ــ٘ ٚعٛجٗــت إيٝــ٘       ــّٛ ٖٚــٛ   ٜػــتُس عــٔ غــريٙص عٗٝــأت ي َٚٓــ٘ عػــتُس ايعً

ٚصــطؾت ْكــس عُــطٟ عًٝــ٘ص ٚؾــطذت ٖــصٙ ايكاــٝس٠ ايعظُٝــ١ ايؿطٜــس٠ص    

                         
ــٔ          1  ــ١ َ ــاٍ ٖٚــٞ مجٗٛضٜ ــ١ غــهإ اجلب ــا بايانٝ ــالزٙ ايساغػــتإ املؿــٗٛض٠ َٚعٓاٖ ( ايساغػــتاْٞ: ْػــب١ إىل ب

ٜـ١ َـٔ مجٗٛضٜــات ا وـاز ايػـٛؾٝيتص اْظــط:     مجٗٛضٜـات ضٚغـٝا ا وازٜــ١ ٚع ايػـابل ناْـت مجٗٛضٜــ١ قٛقاظ    

 (.229 ا ْااضٟص وؿ١ احملبني ٚا صراب ع َعطؾ١ َا يًُسْٝني َٔ ا ْػابص ص
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ٚجعًت٘ باغِ املكاّ ا ؾطف ايعـايٞ َـالش ا ؾطـًنيص ٚاملـٛايٞ َٓاـٛض ضب      

 ...(.ايعاملني

  : 787ص عكا٥س  عًِ ايهالّ(ص ايطقِ ايعاّ 239/240ضقِ احلؿظ. 

  : 387/ 2شٌٜ نؿـ ايظٕٓٛ املاازض ٚاملطاجب. 

 

 الكٕاكب الدرٖة يف تزاجي الضادات الصٕفٗة-61

 

 ٖـ(.1031: ذلُس املسعٛ عبسايطلٚف املٓاٟٚ  ت  اغِ املؤيـ 

  :  ٛ يًِٗ صٌ ع٢ً غٝسْا بػِ او ايطلٔ ايطذِٝ ٚب٘ بكيت ابسا١ٜ املد

 ذلُس ٚع٢ً آي٘ ٚصرب٘ أمجعني... 

 :  ٛ ٚاحلُسو ضب ايعاملني ّ.ْٗا١ٜ املد ... 

  : ْػذ َٚعتازْٛع اخلط 

 : ألس ٜٛغـ ا ؾٛح أبٛ ايػعٛز اغِ ايٓاغذ 

  : ٖـ1279ضجب غ١ٓ  2ّٜٛ ايثالبا٤ عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠ باملػحس ايٓبٟٛ ايؿطٜـَهإ ايٓػذ 

 غ21ِ×3غ طاخص  23مص  490ام ٚا غ ط : ا ٚض 

  : ْػد١ عًٝٗا عارٝرات ٚععًٝكاتص أٚضاقٗـا جاؾـ١ قابًـ١    َالذظات عا١َ

 يًتكاـصْٚٛعٗا َؿطقٞصيٕٛ احل  أغٛز ٚألط.

دلًس٠ بـٛضم َكـ٣ٛ َٚػًــ جبًـس طبٝعـٞ يْٛـ٘        دلسٚي١ باحلُط٠ ؾكطص

 ألط خيًٛ َٔ أٟ ظخطؾ١.

        بٔ احلاد ذلُـس أبـا املُٓـ٢ ع    عًٝٗا ٚقـ ْا٘: أٚقـ احلاد إمساعٌٝ

ٖـص ٖـصٙ املد ٛطـ١ ع َهتبـ١ ايؿـٝذ عـاضف ذهُـت          1367صؿط غ١ٓ  14

 .-ـ ٜطل٘ او
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    : شنـط املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ عـطاجِ           عباـط٠ احملتـ٣ٛ

 غازات اياٛؾ١ٝ َطعب١ ع٢ً ذطٚف املعحِ.

  : 1641ص عاٛف عطبٞصايطقِ ايعاّ 69/260ضقِ احلؿظ. 

  : 220/ 5َعحِ املؤيؿني املاازض ٚاملطاجب. 

 

 وباحث وتعمقة بكمىة التٕحٗد-02

 

 غري َعطٚف. اغِ املؤيـ  : 

  :  ٛبػــِ او ايــطلٔ ضب ٜػــط احلُــس ملــٔ عؿــطز ٚععــاىل إٔ بساٜــ١ املد ــ

 ٜٛذس...

 .:  ٛ ع٢ً غانٓٗا أؾطٌ اياال٠ ٚأظن٢ ايػالّ عسز خًل ْٗا١ٜ املد ..

 ًو ايعالّ ّ ّ ّ.او بسٚاّ او امل

  : غري َصنٛضاغِ ايٓاغذ 

  : ٖـ1098شٟ ايكعس٠ غ١ٓ  9قبٌٝ ايظٗط ّٜٛ ا ضبعا٤ عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠.َهإ ايٓػذ 

  : غِ 15.5×21غ طاخص  23(ص 141إىل  138م  َٔ  4ا ٚضام ٚا غ ط 

  : ص َصٖبـ١ ا   َالذظات عا١َ، إلطـاض  عًٝٗا آباض عطَِٝ بػٝ ١ مل عؤبط عًـ٢ ايٓـ

ــ١       ـ٘ـ اخل ـٛـ  املتٛاظٜ ـٞـ عظٗــط عًٝ ــا أٚضٚب ــ١ َٚاــرر١ص  ٚضقٗ َٚعخطؾ١صَكابً

  ٣ ضم َكٛـ َٚػًــ جبًـس طبٝعٞـ     صٚعالَات َا١ٝ٥ ع٢ً ؾهٌ ٖالٍص دلًس٠ بٛـ

 يْٛ٘ بينص عًٝ٘ إطاض َصٖبص ع زاخً٘ صط٠ بساخًٗا أؾهاٍ ْباع١ٝ باضظ٠.

 ع آخطٖا ختِ عاضف ذهُت.

 : ْاـ٘:  ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ َـا     ٜكـٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ     عباط٠ احملت٣ٛ

ــس    ــ١ ايتٛذٝ ــ٘ إؾــاض٠ إىل     ص ؾٗــصٙ َباذــث َتعًكــ١ بهًُ ــ٢ ٚجــ٘ ؾٝ َــٛضز٠ عً

 ٍ ٍ      صاملٓكٍٛ ٚاملعكـٛ ٚيعٌـ ايٓـا ط    صٚإىل َـا عًٝـ٘ أضبـاب املهاؾـؿ١ ع ا صـٛ
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ٚاملـتعًِ   صايػًِٝ جيس ؾٝٗا اْتظاّ ؾطاٜس َٓؿٛض٠ قًُـا ْظُٗـا بٓـإ ا شنٝـا٤    

َـا ٜٓـثين إيٝـ٘ عٓـإ أشٖـإ       صُاّ ؾٛا٥س َٓؿـٛض٠ نـثرياخ  ايعًِٝ ٜتدص َٓٗا اْط

 َباذث. ٖٚٞ ع مخػ١ صايؿطال٤ ٚايٛاذس امل ًل ٖٛ املٛؾل يًاٛاب(

  : 2497سلٛص ايطقِ ايعاّ  14/415ضقِ احلؿظ. 

 

وزآة الشّٕد لعبدالغين الٍابمض12٘  (1 ـ خمتصز الزصالة املضىاة بكتاب الٕجٕدٔ 

 

 اغــِ املؤيـــ  ٛ ــ ــٛعطٟ  ت    : ْــٛض ايــسٜٔ أب احلػــٔ ذلُــس عًــٞ بــٔ  ــاٖط اي

 ٖـ(.1322

   :  ٛــ ــ١ املد ـ ــاخلري    بساٜـ ــ٘ بـ ــطذِٝ ٚمتُـ ــطلٔ ايـ ــِ او ايـ ــط بػـ ضب ٜػـ

 احلُسو ايٛاذس ا ذس... 

 :  ٛ ع٢ً غانٓٗا أؾطٌ اياال٠ ٚأنٌُ ايتر١ٝ.ْٗا١ٜ املد ... 

  : ْػذْٛع اخلط 

  : غري َصنٛضاغِ ايٓاغذ 

  : ٖـ١1309 احلطاّ غ١ٓ َٔ شٟ احلح 25ع ّٜٛ عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غِ 16.5×23.5غ طاخص  25مص  20ا ٚضام ٚا غ ط 

                         
ٖــ( ٖـٛ عبـسايػين بـٔ إمساعٝـٌ بـٔ عبـسايػين بـٔ إمساعٝـٌ بـٔ ألـس بـٔ             1143-1050( عبسايػين ايٓابًػـٞ:   1 

زضٟص املعـطٚف بايٓابًػـٞص أزٜـبص ْـابطص ْـا ِص      إبطاِٖٝص ايسَؿـؿٞص اياـاحلٞص احلٓؿـٞص ايٓكؿـبٓسٟص ايكـا     

شٟ احلح١ص ٚضذٌ إىل بػـسازص ٚعـاز إىل غـٛض١ٜص ؾتٓكـٌ      5صٛعص َؿاضى ع أْٛاع َٔ ايعًّٛص ٚيس بسَؿل ع 

ؾـعبإ. اْظـط :  نرايـ١ص     24ع ؾًػ نيص ٚيبٓإ ٚغاؾط إىل َاط ٚاحلحاظص ٚاغتكط بسَؿل إىل إٔ عـٛع ع  

 (.271ص ص 5َعحِ املؤيؿنيص جـ
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  : عًٝٗا عاـرٝراتصٚضقٗا َؿـطقٞص نتبـت وـ  أغـٛز      َالذظات عا١َ

دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ بٛضم ًَٕٛ  ٚألطصدلسٚي١ باحلُط٠ َٚعخطؾ١ص

 َٚعخطف بأؾهاٍ ْباع١ٝ ٖٚٓسغ١ٝ.

 تِ ٚقـ َهتب١ عاضف ذهُتخ :ع أٚهلا

 .عؿا عٓ٘ َكاب١ً ع٢ً ٜس جاَع٘ع آخطٖا : بًؼ 

 : ٜكٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ َـا ْاـ٘:          عباط٠ احملت٣ٛ

 أَا بعس ؾٝكٍٛ ؾكري ضب٘ ٚأغري شْب٘ ذلُس عًٞ بٔ  اٖط ايـٛعطٟ إٔ ٖـصٙ   

أصـٌ  ؾٛا٥س ج١ًًٝ عهؿـ عٔ َع٢ٓ ٚذس٠ ايٛجـٛزص ٚٚغـا٥ٌ قًًٝـ١ عكـطب     

ــإ ٚايؿــٗٛزص اختاــطعٗا َــٔ ايطغــاي١ املػــُا٠        ــ٘ أٖــٌ ايعطؾ َــا شٖــب إيٝ

بهتاب ايٛجـٛز َٚـطآ٠ ايؿـٗٛز يًعـاضف ايكسغـٞ َٛ ْـا ايؿـٝذ عبـسايػين         

 (.(1 ايٓابًػٞ قسؽ غطٙ

  : 796عكا٥س  عًِ ايهالّ(ص ايطقِ ايعاّ  248/240ضقِ احلؿظ. 

  : 20/ 11َعحِ املؤيؿني املاازض ٚاملطاجب. 

 

األفــماب يف وعزفــة وــا        ـــ خمت00 صــز القزوٗــة املضــىاة حتنيــة احــبيفٔ 

 لمىدٌٗيف وَ األٌضاب

 

 :ذلُــس ذلحــٛب بــٔ أبــٞ بهــط ايعُــطٟ احلحــاض  عــٛع بعــس غــ١ٓ     املؤيـــ

 ٖـ(.1284

  :  ٛــ١ املد ــ بػــِ او ايــطلٔ ايــطذِٝ ٚبــ٘ ْػــتعني احلُــس و ضب   بساٜ

 ايعاملني... 

 :  ٛ ايؿاو١ آَني.... ٚاحلُسو ضب ايعاملنيْٗا١ٜ املد  

                         
 1.ٌّ  ( قسؽ غطٙ: ايكسٚؽ ٖٛ او ععاىل عع ٚج
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  : ْػذْٛع اخلط 

  : 1 إبطاِٖٝ ابٔ ألس لسٟاغِ ايٓاغذ) 

  : ٖـ1313عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غ20ِ×28.5غ طاخص 25مص  11ا ٚضام ٚا غ ط 

  : آبـاض بكـب ٚعـطَِٝ مل عـؤبط عًـ٢ ايٓ،صَاـرر١ص        عًٝٗاَالذظات عا١َ

تٛاظٜــ١ ؾكــطص نتبــت وــ  أغــٛز ٚضقٗــا أٚضٚبــٞ عظٗــط عًٝــ٘ اخل ــٛ  امل

 ٚألطص دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ جبًس صٓاعٞ يْٛ٘ أغٛز.

مت عارٝح ٖصا املدتاط ع٢ً ٜس ناعب٘ ع ؾـٗط مجـاز٣ ارخـط٠ غـ١ٓ     

 ٖـ.0008

 ختِ ٚقـ َهتب١ عاضف ذهُت ٚصٛض٠ ايٛقـ :ٚآخطٖا ع أٚهلا

   : ْػـاب  شنـط املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ أ         عباـط٠ احملتـ٣ٛ

أٖــــٌ املسٜٓــــ١ املٓــــٛض٠ص ٖٚــــٞ رلتاــــط٠ َــــٔ رل ٛطــــ١  وؿــــ١ احملــــبني 

ٚا صــــراب ع َعطؾــــ١ َــــا يًُــــسْٝني َــــٔ ا ْػــــاب( يعبــــسايطلٔ بــــٔ  

 ٟ اخلعضجــٞ ٚقــاّ بتركٝكٗــا ايعطٚغــٞ امل ــٟٛ ع  (2 عبـسايهطِٜ ا ْاــاض

 ّص ْٚؿطعٗا املهتب١ ايعتٝك١ٝ بتْٛؼ.1970غ١ٓ 

  : 3803ايطقِ ايعاّ ص عأضٜذ ٚعطاجِص 57/900ضقِ احلؿظ. 

 

 املضمك املتقط يف املٍضك املتٕصط-02

                         
ــس ايػــعٛزٟ إىل غــ١ٓ           1  ــ١ عــاضف ذهُــت ع ايعٗ ــ٢ َهتب ــا٤ عً ــٔ ألــس لــسٟ أَــني : أذــس أ َٓ ــطاِٖٝ ب ( إب

ٖـــ( . اْظــط  ا يٛغــٞ ص عــاضف ذهُــت ذٝاعــ٘ َٚــنبطٙ أٚ ؾــٗٞ ايــٓػِ ع عطمجــ١ ؾــٝذ ا غــالّ عــاضف    1372 

 ( .  36احلهِ ص 

ٖــــ( ٖــٛ عبـــسايطلٔ بــٔ عبــسايهطِٜ املـــسْٞص احلٓؿــٞص املعـــطٚف     1195-1124ْاــاضٟ:   ( عبــسايطلٔ ا  2 

 (.146ص ص 5با ْااضٟص َؤضرص ْػاب١ص ٚيس ٚعٛع باملس١ٜٓ املٓٛض٠. اْظط :  نراي١ص َعحِ املؤيؿنيص جـ
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 ْٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ غً إ ذلُس اهلـطٟٚ املعـطٚف مبـال عًـٞ      اغِ املؤيـ :

 ٖـ(.1014ايكاضٟ  ت 

  :  ٛ بػِ او ايطلٔ ايطذِٝ احلُسو ايصٟ أٚضح احلح١...بسا١ٜ املد 

 :  ٛ بطلتو ٜا أضذِ ايطالني.ْٗا١ٜ املد ... 

 َعتازط : ْٛع اخل 

  : َٛغ٢ املسْٞاغِ ايٓاغذ 

  : َٜٛاخ َٔ مجاز٣ ا ٚىل يػ١ٓ  12ّٜٛ ا ذس بني اياالعني ع عاضٜذ ايٓػذ

 ٖـ1102

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غ14.5ِ×20غ طاخص  23مص  232ا ٚضام ٚا غ ط 

 : عاـرٝرات  ٚعًٝٗا آباض بكب ٚعطَِٝ مل عؤبط ع٢ً ايـٓ،ص  َالذظات عا١َ

ــ٘   ٚععًٝكــــ ــا أٚضٚبــــٞ عظٗــــط عًٝــ ات َٚ ايبصدلسٚيــــ١ بــــاحلُط٠صص ٚضقٗــ

دلًـس٠ بـٛضم َكـ٣ٛ     اخل ٛ  املتٛاظ١ٜ ؾكطص نتبت و  أغـٛز ٚألـطص  

 َٚػًـ بٛضم ًَٕٛ.

 ؾٗطؽ ٚأبٝات ؾعط ٚؾٛا٥س ـ 1ع أٚهلا : 

ـ ع٢ً صؿر١ ايعٓٛإ ٚ ٗـط اياـؿر١ ا خـري٠  : خـتِ ٚقــ َهتبـ١ عـاضف        2

 ذهُت. 

 : ملؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ َـا ْاـ٘:         ٜكٍٛ ا عباط٠ احملت٣ٛ

 أَا بعس ؾٝكٍٛ املًتحٞ إىل ذطّ نطّ ضب٘ ايباضٟ عًٞ بـٔ غـً إ ذلُـس    

ايكاضٟ: إْٞ ملـا ضأٜـت يبـاب املٓاغـو رلتاـط ْؿـب ايٓاغـو يًعـامل ايعالَـ١          

ٚايؿاضٌ ايؿٗا١َ َطؾس ايػـايهني َٚؿٝـس ايٓاغـهني ايؿـٝذ ضلـ١ او      
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ضلــ١ ا بــسٟص أمجــب املٓاغــو ٚاذطــط املػــايوص   ضلــ٘ او  (1 ايػــٓسٟ

ّٝٔ إعــطاب َباْٝــ٘ ٜٚعــني أغــطاب َعاْٝــ٘     غــٓح ببــايٞ إٔ أؾــطذ٘ ؾــطذاخ ٜبــ

 ٜٚٛضح َؿهالت َا ؾٝ٘(.

  : 1364ص ؾك٘ ذٓؿٞص ايطقِ ايعاّ 248/245ضقِ احلؿظ. 

  : 12/  5ا عالّ املاازض ٚاملطاجب. 

 

 اٌ٘املضمك الٕصط الداٌ٘ إىل الدر املمتقط لمصغ-02

 

 ــِ املؤيــــ ــٛضاْٞ     اغـ ــطزٟ ايهـ ــٔ ايهـ ــٔ ذػـ ــطاِٖٝ بـ ــسٜٔ إبـ ــإ ايـ : بطٖـ

 ٖـ(.1101املسْٞ  ت  (2 ايؿٗطظٚضٟ ايؿٗطاْٞ

   :  ٛبػـِ او ايـطلٔ ايـطذِٝ ٚبـ٘ ْػـتعني ٚصـ٢ً او عًـ٢        بسا١ٜ املد ـ

 غٝسْا ذلُس ٚآي٘ ٚصرب٘ ٚغًِ عػًُٝاخ أبساخ...

 :  ٛ يٞ اإلْعاّ.... عسز َعًَٛات او شٟ اجلٛز ْٚٗا١ٜ املد 

  : ْػذْٛع اخلط 

  : ذلُس بٔ عبسايً ٝـ اجلاٟٚ ايبٓتيناغِ ايٓاغذ 

 : ٖـ1094َٔ شٟ احلح١ غ١ٓ  29ضر٢ ّٜٛ ايػبت  عاضٜذ ايٓػذ 

  : 3  اٖط املس١ٜٓ املٓٛض٠ بطبا  عًٞ بٔ أبٞ طايبَهإ ايٓػذ)  

                         
ٔ           993-000( ضل١ او ايػٓسٟ:  1  أٖـٌ   ٖــ( ٖـٛ ضلـ١ او بـٔ عبـساو بـٔ إبـطاِٖٝ ايػـٓسٟص ؾكٝـ٘ ذٓؿـٞص َـ

ّٝــ.    60ايػٓسص ٚيس بٗـاص ٖٚـاجط إىل احلـطَنيص ؾأقـاّ باملسٜٓـ١ املٓـٛض٠ص ٚعـٛع مبهـ١ املهطَـ١ص عـٔ            عاَـاخ ْٚ

 .12ص ص 5ايعضنًٞص ا عالّص جـ

 ( .2/69( ايؿٗطاْٞ: ْػب١ إىل ؾٗطإ َٔ أعُاٍ ؾٗطظٚض جبباٍ ايهطز ص اْظط :   َعحِ ايبًسإ 2 

  َٔ ايٓاذٝـ١ اجلٓٛبٝـ١ ملػـحس عًـٞ بـٔ أبـٞ طايـب         عًٞ بٔ أبٞ طايب ( ضبا  عًٞ بٔ أبٞ طايب: ٜكب ضبا  3 

ٚوسٜساخ ع بسا١ٜ َسخٌ ظقام اي ٝاض ٚأظٌٜ ؾُٝا بعس يااحل عٓظِٝ املٓ ك١ املطنع١ٜ احملٝ ١ يًُػحس ايٓبـٟٛ  

 ايؿطٜـص ٚي٘ ضبا  آخط ع ظقام ايسضٜٚؿ١ٝ ايٛاقب مشايٞ املػحس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ٚأظٌٜ نػابك٘.
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  : ــ ط ــٔ م  49ا ٚضام ٚا غـــــــــ ــ طاخص  19(ص 104إىل م  56م  َـــــــــ غـــــــــ

 غِ.13×21.5

 ٚضقٗـا   عًٝٗا آباض بكب ٚبًٌ ٚعطَِٝ مل عـؤبط عًـ٢ ايـٓ،ص   ذظات عا١َ : َال

ــٛضم      ــس٠ بــٛضم َكــ٣ٛ َٚػًـــ ب َؿــطقٞص نتبــت وــ  أغــٛز ٚألطصدلً

 ًَٕٛ جٛاْب٘ َؤطط٠ بإطاض َصٖب.

َٔ شٟ احلحـ١ احلـطاّ    25مت عػٜٛسٖا َٔ قبٌ املؤيـ ْؿػ٘ ّٜٛ ا ذس 

ــ٢ غــا   1074غــ١ٓ  ــٛض٠ عً ــ١ املٓ ــ٘ بظــاٖط املسٜٓ نٓٗا أؾطــٌ اياــال٠  ٖـــ مبٓعي

 ٚايػالّ.

 : ٜكٍٛ املؤيـ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ ايطغــــايــــ١ اخل ٝـــــ١       عباط٠ احملت٣ٛ

َــا ْاــ٘:  أَــا بعــس ؾكــس غــــــــــأيت أٜــسى او ٚظازى ذطصــــــاخ ع ايعًـــــــِ  

بـاو ٚأذهاَـ٘ عًـ٢ َٓٗــاد ايػـ١ٓ امل ٗـط٠ ; عــٔ أذازٜـث أٚضزٖـا اإلَــاّ        

ــٛ ايؿطــ  ٞ   ايطضــٞ أب ـــاْ ـــس اياػــــ ـــٔ بــٔ ذلُــ ـــٌ احلػــــ ضلــ٘ او  (1 ــا٥ــ

ـــايت٘  ٚذهــِ  ػــطايــسض املًــتكط ع عبــٝني ايػًــط ْٚؿــٞ ايً ععــاىل ع ضغـــ

ٚإٔ ذهِ اياـػاْٞ   صطايباخ ايٓظط ؾٝٗا ملعطؾ١ َطاعبٗا صعًٝٗا بايٛضب

ٚشنـطت أْـ٘ ٜٛجـس ذـسٜث أٚ      ؟عًٝٗا بايٛضب ٌٖ ٜاح ع ايهٌ أٚ  

ٔ ألـس بـٔ ذلُـس بـٔ عًـٞ بـٔ       ـــ ٗاب ايسٜـــ ٝذ ؾــضز ايؿذسٜثإ مما أٚ

ـــبــــِ شنــــط امله صُٞـــــــذحــــط اهلٝت ط َــــٔ ـــــــ١ ٚنثٝـــــــــٞ ع ايترؿـــــ

٘  (2 عايٞـــاَس ايػــا اإلَاّ أبٛ ذــازٜث اييت أٚضزٖــا ذ  صع بعل نتبـ

                         
ٖـ( ٖٛ احلػٔ بٔ ذلُس بـٔ احلػـٔ بـٔ ذٝـسض بـٔ عًـٞ بـٔ إمساعٝـٌ ايكطؾـٞ          650-577حلػٔ اياػاْٞ:  ( ا1 

ايعسٟٚص ايعُطٟ اياػاْٞص ٜٚكـاٍ:  اياـاغاْٞ( ايـساٖٛضٟ ايبػـسازٟص احلٓؿـٞ  ضضـٞ ايـسٜٔص أبـٛ ايؿطـا٥ٌ(          

بػـسازص ؾػـُب   صـؿطص ْٚؿـأ بػعْـ١ص ٚزخـٌ      10ذلسثص ؾكٝ٘ص يػٟٛص َؿاضى ع بعل ايعًّٛص ٚيس بالٖٛض ع 

 ايهثري ع عس٠ بالزص ٚضذٌ ٚعٛع ببػساز ع ضَطإ.  اْظط :  نراي١.ص َعحِ املؤيؿني ..(

ــٞ :  2  ــٛ ذاَــسص ذحــ١ اإلغــالّ:         505-450( ايػعاي ــٞص اي ٛغــٞص أب ــٔ ذلُــس ايػعاي ــٔ ذلُــس ب ( ٖــٛ ذلُــس ب

غــإ( ضذــٌ إىل ؾًٝػــٛفص َتاــٛفص يــ٘ سلــٛ َــ٦يت َاــٓـص َٛيــسٙ ٚٚؾاعــ٘ ع اي ــابطإ  قاــب١ طــٛؽص  طا 
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ٖٚـصا امل ًـب ٚإٕ نـإ صـعب      صع نتاب عٓبٝ٘ ايػاؾًني (1 ٚأبٛ ايًٝث

ٚيهــٔ اإلعٝــإ  صاؾظ ٚاؾــط احلــظ َــٔ احلــصام املــتكني إ  حلــ ;املطعكــ٢

ٚيٝٓؿل شٚ غع١  صباملػت اع ٖٛ امل ًٛب ٚ  ٜهًّـ او ْؿػاخ إ  ٚغعٗا

 ٚاو املػتعإ ٚ  ذٍٛ ٚ  ق٠ٛ إ  باو ايعًٞ ايعظِٝ(. صَٔ غعت٘

  : دلُٛع. 313/80(ص ايطقِ ايعاّ 3 ايطغاي١  313/80دلُٛع ضقِ احلؿظ 

 35/ 1ا عالّ  جب : املاازض :املاازض ٚاملطا. 

 

 وطمع اجلٕد بتمقٗق التٍشْٖ يف ٔحدة الٕجٕد-02

 

 أبٛ ايعطؾـإ بطٖـإ ايـسٜٔ إبـطاِٖٝ بـٔ ذػـٔ ايهـٛضاْٞ  ت         اغِ املؤيـ :

 ٖـ(.1101

  :  ٛ بػِ او ايطلٔ ايطذِٝ ٚب٘ ْػتعنيص احلُسو ايٛاغـب  بسا١ٜ املد

 احلهِٝ... 

 :  ٛ ع٢ً غٝسْا ذلُس ٚع٢ً آي٘ ٚصرب٘ ٚغًِ. ... ٚص٢ً اوْٗا١ٜ املد 

  : ْػذْٛع اخلط 

  : غري َصنٛضاغِ ايٓاغذ 

 يًٗحط٠ عكطٜباخ 12يكطٕ عاضٜذ ايٓػذ : ا 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غِص 15×20غ طاخص  25مص  34ا ٚضام ٚا غ ط 

                                                          
ْٝػـابٛض بـِ بػـساز ؾاحلحـاظ ؾـبالز ايؿـاّ ؾُاـط بـِ عـاز إىل بًسعـ٘ص ْػـبت٘ إىل صـٓاع١ ايػـعٍ  عٓـس َـٔ ٜكـٍٛ                 

 (.22ص ص 7بتؿسٜس ايعاٟ( أٚ إىل  غعاي١ َٔ قط٣ طٛؽ( ملٔ قاٍ بايتدؿٝـ. اْظط :   ايعضنًٞص ا عالّص جـ

اِٖٝ ايػـُطقٓسٟ  أبـٛ ايًٝـثص إَـاّ اهلـس٣( ؾكٝـ٘ص       ٖـ( ْاط بـٔ ذلُـس بـٔ ألـس بـٔ إبـط      393-0( أبٛ ايًٝث:  1 

 (.91ص ص 13مجاز٣ ارخط٠.اْظط:  نراي١صَعحِ املؤيؿنيص جـ 11َؿػطص ذلسِّثص ذاؾظص صٛعص عٛع ع 



 73  الـمخـطـوطـات المنسوخـة في المدينة المنورة

 

    : عًٝٗــا آبــاض بكـــب ٚبًــٌ ٚعــطَِٝ مل عــؤبط عًــ٢ ايـــٓ،ص       َالذظــات عاَــ١

ععًٝكاتصٚضقٗا أٚضٚبٞ عظٗط عًٝ٘ اخل ٛ  املتٛاظ١ٜ ؾكطص ٚعارٝرات ٚ

  نتبت و  أغٛز ٚألطصدلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ بٛضم يْٛ٘ ألط.

 ع٢ً صؿر١ ايعٓٛإ ختِ ٚقـ َهتب١ عاضف ذهُت.

 22قاٍ املؤيـ ـ ٜطل٘ او ـ َـا ْاـ٘:  مت عػـٜٛسٙ ضـر٢ ٜـّٛ ا بـٓني         

ٖ  1088َٔ شٟ احلح١ احلطاّ  ط املسٜٓـ١ عًـ٢ غـانٓٗا أؾطـٌ     ٖـ مبٓعيـٞ بظـا

 اياال٠ ٚايػالّ(.

مجـاز٣ ا ٍٚ   29بًؼ َكاب١ً ٚعارٝراخ ع دلايؼ آخطٖا يًٝـ١ ا ضبعـا٤   

ــ٢ خــري غــانٓٗا أؾطــٌ اياــال٠       1094غــ١ٓ  ــٛض٠ عً ــ١ املٓ ٖـــ ع  ــاٖط املسٜٓ

 ٚايػالّ ع َٓعٍ املآـ نإ او ي٘ ع مجٝب أَٛضٙ آَني.

 : َا ٖٛ املِٗ َـٔ نـالّ    -٘ اوٜطل-نؿـ املؤيـ  عباط٠ احملت٣ٛ

 ع ؾتٛذاع٘. (1 ذلٝٞ ايسٜٔ ابٔ عطبٞ

  : 807ص عكا٥س  عًِ ايهالّ(ص ايطقِ ايعاّ 259/240ضقِ احلؿظ. 

  : 21/ 1َعحِ املؤيؿني املاازض ٚاملطاجب  

 

01-      ٘ ِـ  ُٔ ٘ الشّـ ة عمـى كـن لضـا ً الغشالـ ط يف   : )وعٍى وقالة اإلوا لٗـ

ُ أبدع مما كاُ  ( . اإلوكا

 

                         
ٖـــ( ٖــٛ ذلُــس بــٔ عًــٞ بــٔ ذلُــس بــٔ ألــس بــٔ عبــساو اي ــا٥ٞص احلــامتٞص  638-560( ذلُــس بــٔ عطبــٞ:  1 

ايسٜٔص ايؿٝذ ا ن ( ذهِٝص صٛعص َتهًِص ؾكٝ٘ص َؿػـطص أزٜـبص    املطغٞص املعطٚف بابٔ عطبٞ  ذلٝٞ

ؾــاعطص َؿــاضى ع عًــّٛ أخــط٣ص ٚيــس ع َطغــ١ٝ با ْــسيؼ ع ضَطــإص ٚاْتكــٌ إىل إؾــب١ًٝٝص ٚمســب َــٔ ابــٔ   

بؿــهٛاٍص ٚضذــٌ إىل َاــط ٚاحلحــاظ ٚبػــساز ٚاملٛصــٌ ٚبــالز ايــطّٚص ٚأْهــط عًٝــ٘ أٖــٌ َاــط آضا٤ٙص ؾعُــٌ      

ص ُٚذِبؼص ؾػع٢ ع خالص٘ ع٢ً ٜس ايؿتح ايبحا٥ٞ ؾٓحـاص ٚاغـتكط بسَؿـلص ٚعـٛع بٗـا      بعطِٗ ع٢ً إضاق١ زَ٘

 (.40ص ص 11ضبٝب ارخطص ٚزؾٔ بػؿح قاغٕٝٛ. اْظط :   نراي١ص َعحِ املؤيؿنيص جـ 22ع 
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  ِـــاغــ ــٛعطٟ  ت       املؤي ــٞ بــٔ  ــاؾط اي ــٛ احلػــٔ ذلُــس عً ــسٜٔ أب ــٛض اي ْ :

 ٖـ(.1323

  :  ٛ بػِ او ايطلٔ ايطذِٝ ٜا َٔ خًكتٓا ع أذػٔ عكِٜٛ...بسا١ٜ املد 

 .:  ٛ ٚعًٝٓا َعِٗ بطل١ او آَني.ْٗا١ٜ املد .. 

  : غري َصنٛض.اغِ ايٓاغذ 

  : ٖـ1309َٔ شٟ احلح١ احلطاّ غ١ٓ  29ع ّٜٛ عاضٜذ ايٓػذ 

 املس١ٜٓ املٓٛض٠ َهإ ايٓػذ : 

  : غ16.5ِ×23.5غ طاخص  25(ص 24إىل م  22م  َٔ م  2ا ٚضام ٚا غ ط 

  : دلسٚي١ باحلُط٠ َٚعخطؾ١ص صعًٝٗا عارٝرات ؾكطَالذظات عا١َ 

      طــايب عًــ٢ ٖــصٙ املكايــ١ عثُــإ بــٔ عبسايػــالّ ايساغػــتاْٞ املــسْٞ َؿــيت

 ؿر١ ا خري٠.املس١ٜٓ املٓٛض٠ ْٚا٘ َهتٛب ع٢ً  ٗط ايا

 : ع ٖــصٙ املد ٛطــ١ َــا   -ٜطلــ٘ او-ٜكــٍٛ املؤيـــ  عباــط٠ احملتــ٣ٛ

ْا٘:  أَا بعس ؾٝكٍٛ ايعبس ايؿكري إىل َٛ ٙ ايػـين ذلُـس عًـٞ بـٔ  ـاٖط      

املسْٞ: قس غأيين بعل عًُا٤ املػًُني ممٔ ي٘ نثط٠ َ ايع١ إذٝا٤ عًّٛ 

ًــ٢ نــٌ يػــإ ايــسٜٔ عــٔ َعٓــ٢ َكايــ١ اإلَــاّ ايػعايــٞ ايؿــٗري ايؿــٗري٠ ع 

ٖٚــٞ:  يــٝؼ ع اإلَهــإ أبــسع ممــا نــإ(ص ؾهتبــت يــ٘ ٖــصٙ ا غــ ط    

ايكًًٝــ١ املؿــت١ًُ عًــ٢ ؾٛا٥ــس جًًٝــ١ص َٚــا أببتٗــا ٖٓــا ذتــ٢ عطضــتٗا عًــ٢     

 أعحٛب١ ايعَإ ٚعال١َ ايعاط ٚا ٚإ إَاّ املعكٍٛ ٚاملٓكٍٛ(.

  : 796ص عكا٥س  عًِ ايهالّ(صايطقِ ايعاّ 248/240ضقِ احلؿظ. 

 ٚ 20/ 1َعحِ املؤيؿني املطاجب : املاازض. 

 

 املٍاِن الصافٗة العذبة يف بٗاُ وا خني٘ وَ وضاجد طٗبة-01

 

 ٖـ(.1296: إبطاِٖٝ عباؽ املسْٞ اياسٜكٞ  عٛع ع ذسٚز  اغِ املؤيـ 
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  :  ٛــ١ املد ــ ٚبــ٘ بكــيت ٚصــ٢ً او عًــ٢   بػــِ او ايــطلٔ ايــطذِٝ  بساٜ

 غٝسْا ذلُس ٚآي٘ ٚصرب٘ ٚغًِ...

 1345... غط٠ ضجب ايؿطز غ١ٓ  ٛ  :ْٗا١ٜ املد. 

  : ْٛع اخلط 

  : ايٓاغذ إبطاِٖٝ بٔ ألس لسٟاغِ ايٓاغذ 

  : ٖـ1345غط٠ ضجب عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غِص 17×21غ طاخص ا  17مص  14ا ٚضام ٚا غ ط 

   : ــ٢ ايٓ،   َالذظــات عاَــ١ ــؤبط عً ــطَِٝ مل ع ــاض بكــب ٚع بعل صعًٝٗــاعًٝٗــا آب

عًٝكاتص ٚضقٗا أٚضٚبٞ عظٗط عًٝ٘ اخل ـٛ  املتٛاظٜـ١ ٚعالَـات َا٥ٝـ١ عًـ٢      ايت

 ؾهٌ عاد ٚذطٚف  ع١ٝٓٝص دلًس٠ بٛضم مسٝو ْػبٝاخ ًَٕٚٛ بأيٛإ رلتًؿ١.

ٖــص  1296نإ ايؿطاؽ َٔ ايٓػد١ ا ٚىل ّٜٛ ايػبت عاؾط ؾٛاٍ غ١ٓ 

ٖـص ٖٚٞ  ط َؿيت املسٜٓـ١ املٓـٛض٠   1324نتبت ٖصٙ َٔ ْػد١ نتبت غ١ٓ 

 .(1 ايؿٝذ عثُإ زاغػتاْٞ

ع٢ً صؿر١ ايعٓٛإ قٝـس ٚقــ ْاـ٘:  احلُـسو ععـاىل قـس أٚقــ ٖـصٙ         

ايطغــاي١ ناعبٗــا ايؿكــري إبــطاِٖٝ ألــسٟ لــسٟ ذــاؾظ نتــب بهتبداْــ١  

ؾٝذ اإلغالّ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚجعـٌ َكطٖـا بايهتبداْـ١ املـصنٛض٠ عكبـٌ او      

 (. 1345شيو َٓ٘ مبّٓ٘ ٚنطَ٘ غ١ٓ 

 ٓٛإ ٚ ٗط اياؿر١ ا خري٠ ختِ ٚقـ عاضف ذهُت.ع٢ً صؿر١ ايع

 : ٜكٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ َـا ْاـ٘:          عباط٠ احملت٣ٛ

املسٜٓـ١ املٓـٛض٠ َٗـاجطاخ; ٚأًٖـٗا إش شاى ا ٚؽ       ٚبعس ؾإْ٘ ملا قـسّ ايـٓ    

                         
 ( َٔ ٖصا ايكػِ .18( ايساغػتاْٞ: عكسّ ع املد ٛ   1 



 76 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

٤ّٛٚا ايساضص ٚمسـاِٖ او ععـاىل ا ْاـاض ٚنـاْٛا ظٖـا٤ بطـب        (1 ٚاخلعضد عب

  قبًٝـ١ص ٚنـٌ قبًٝـ١ ْاظيـ١ جبٗـ١ َـٔ جٗاعٗـا ايؿطـ١ًٝ ٚنـإ          ٚمخػني

ٜأعٞ نٌ قب١ًٝ ع زاضٖاص يت ٝب قًـٛبِٗ ٚعًُٗـِ يًـسٜٔ ٚظٜـاض٠ َطٜطـِٗ      

ٚايع ـ ع٢ً ٜتـُِٝٗص ٚنـاْٛا إشا أعـاِٖ ٜػـأيْٛ٘ عًـ٢ إٔ ٜاـًٞ هلـِ ع        

وبٛذ١ زاضِٖ يٝتدصٚٙ َػحساخ ٜاًٞ ؾٝ٘ َطٜطِٗ ٚنبريِٖ َٚٔ ؾػً٘ 

إ إىل َػـــحسٙ ا عظـــِص يتبكـــ٢ بطنـــ١ ٚطـــ٧ أقساَـــ٘ ؾـــاغٌ عـــٔ اإلعٝـــ

ايؿـطٜؿ١ ع زاضٖـِص ؾهـإ جيٝــبِٗ يـصيو يريغـبِٗ ملــا ٜـسعِٖٛ إيٝـ٘ َــٔ        

اخلري ؾُـٔ بـِ ناْـت َػـاجس ٜاـ٢ً ؾٝٗـا ٜٚتـ ى بٗـا إىل ظَـٔ اخلًٝؿـ١           

ؾتتبـب مجٝعٗـا ٚعُطٖـا بأذػـٔ عُـاض٠ ٖٚـٛ        (2 ايعازٍ عُط بـٔ عبـسايععٜع  

بــِ ملــا عكــازّ ايعَــإ  (3 ؾــ١ ايٛيٝــس بــٔ عبــساملًوأَــري املسٜٓــ١ املٓــٛض٠ ع خال

زخًــت عًــو ا َــانٔ َــٔ ايعُــطإ خطبــت عًــو املــنبط ذــني غــهٔ أًٖــٗا   

ــاظٍ َــطاح        ــا ايٓ ــاح ٚناْــت نــإٔ مل ٜهــٔ بٗ املكــابط ٚعؿــت آباضٖــا ايطٜ

                         
ٌ ٚاذـس ص ْعيتـا باملسٜٓـ١ املٓـٛض٠ ص ٚععـطف ٖاعـإ ايكبًٝتـإ        ( ا ٚؽ ٚاخلعضد: قبًٝتـإ عطبٝتـإ  اسلـسضعا َـٔ أصـ     1 

با ْااض عؿطٜؿاخ ٚعهطمياخ ملا نإ هلُا َٔ ؾـإٔ ٖـاّ ع ْاـط٠ اإلغـالّ. اْظـط :   غطبـاٍص املٛغـٛع١ ايعطبٝـ١         

 (.755ص ص 1املٝػط٠ص جـ

ص بـِ ضذـٌ َـب ٚايـسٙ إىل      ( عُط بٔ عبس ايععٜـع بـٔ  َـطٚإ بـٔ احلهـِ ا َـٟٛ ايكطؾـٞص ٚيـس ع املسٜٓـ١ املٓـٛض٠          2 

ٖــ( ؾػـاض ؾٝٗـا    86َاطص ذؿظ ايكطإٓ ؾأضغً٘ أبٛٙ إىل املس١ٜٓ يٝتؿكـ٘ ص ٚ ٙ ايٛيٝس بـٔ عبـساملًو عًـ٢ املسٜٓـ١      

 ٖـ( .101ص عٛع   ٖـ( صاض خًٝؿ١ يًُػًُني ؾاقتؿ٢ أبط اخلًؿا٤ ايطاؾسٜٔ 99غري٠ ذػ١ٓ ص ٚع  

ٝس بٔ عبساملًو بٔ َطٚإص أبٛ ايعبـاؽ: َـٔ ًَـٛى ايسٚيـ١ ا َٜٛـ١ ع      ٖـ( ٖٛ ايٛي96-48( ايٛيٝس بٔ عبساملًو:  3 

ٖـ( ؾٛج٘ ايكٛاز يؿتح ايبالز ٚنإ َٔ ضجاي٘ َٛغ٢ بٔ ْاـري َٚـٛ ٙ طـاضم    86ايؿاّص ٚىل بعس ٚؾا٠ أبٝ٘  غ١ٓ 

ابــٔ ظٜــازص ٚاَتــست ع ظَٓــ٘ ذــسٚز ايسٚيــ١ ايعطبٝــ١ إىل بــالز اهلٓــس ؾانػــتإ ؾــأططاف اياــني ؾــطقاخ ؾبًػــت    

ص ص 8َػــاؾتٗا َػــري٠ غــت١ أؾــٗط بــني ايؿــطم ٚايػــطب ٚاجلٓــٛب ٚايؿــُاٍ. اْظــط :  ايعضنًــٞص ا عــالّص جـــ  

121.) 
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ٚشنط املؤضخٕٛ َا نإ عاَطاخ ٚأباْٛا ج١ٗ َـا نـإ غـاَطاخ ؾبـإ وُـس      

غــاؽ ٚاحلحــط ٚا بــط ٚشيــو أعظــِ      او بعــل عًــو املػــاجس بظٗــٛض ا     

 ؾاٖس(.

  : 3967ص عأضٜذ عطبٞص ايطقِ ايعاّ 221/900ضقِ احلؿظ. 

  : املاازض ٚاملطاجب 

 

 و  ساِد عمى املٕاقف-01

 َري ظاٖس  اغِ املؤيـ : 

  :  ٛ بػِ او ايطلٔ ايطذِٝ قٛي٘ َا  خيت،...بسا١ٜ املد 

 :  ٛ ٓا١ٖٝ.... ؾٝهٕٛ ع نال اجلاْبني َتْٗا١ٜ املد 

  : ْػذْٛع اخلط 

  : غري َصنٛضاغِ ايٓاغذ 

  : اهلحطٟ عكطٜباخ 12عأضٜذ ايٓػذ ايكطٕ عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غ16.5ِ×22.5غ طاخص  17مص  168ا ٚضام ٚا غ ط 

  : عًٝٗـــا آبـــاض بكـــب بػـــٝ ١ مل عـــؤبط عًـــ٢ ايٓ،صٚضقٗـــا َالذظـــات عاَـــ١

ص دلًــس٠ بــٛضم َكــ٣ٛ َٚػًـــ جبًــس   َؿــطقٞصنتبت وــ  أغــٛز ٚألــط 

طبٝعـــٞ ٜ ٛقـــ٘ إطـــاض َـــصٖب بساخًـــ٘ ظخـــاضف ٖٓسغـــ١ٝ ْٚباعٝـــ١ بػـــٝ ١ 

 ٚذلؿٛ ١ زاخٌ عًب١ خاص١ بٗا.

ع أٚهلــا ٚآخطٖــا : خــتِ ٚقـــ عــاضف ذهُــتص بــني صــؿراعٗا خــتِ      

 (.0267صٛضع٘:  ٚقـ ذه١ُ او بٔ عاُت احلػٝين 
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 : ب  املٛاقـ( يعطس ايسٜٔ ؾطح املؤيـ ـ ٜطل٘ او ـ نتا عباط٠ احملت٣ٛ

ايكاضٞ ـ ٜطل٘ او ـ أيؿ٘ يػٝـاث ايـسٜٔ      (1 عبسايطلٔ ابٔ ألس اإلجيٞ

 ٚظٜط خسا بٓسٙص ٖٚٛ نتاب جًٌٝ ايكسض ضؾٝب ايؿإٔ اعت٢ٓ ب٘ ايؿطال٤.

  : 660ص عكا٥س  عًِ ايهالّ(ص ايطقِ ايعاّ 112/240ضقِ احلؿظ. 

  : املاازض ٚاملطاجب 

 

مى املأوًٕ النياحتة صزًا يف الكن أٔ يف البعض بذة يف حتقٗق وا عٌ-01

 حتىًا ٌٔدبًا ٔكزاِة ٔبٗاُ وا ٔرد فْٗ وَ الكتاب ٔالضٍة ٔاألقٕاه

 

 ٖـ(.1187: أبٛ احلػٔ ايػٓسٟ املسْٞ احلٓؿٞ ا بطٟ  ت  اغِ املؤيـ 

  :  ٛبػــِ او ايــطلٔ ايــطذِٝ ٚبــ٘ ْػــتعني احلُــسو ايــصٟ بساٜــ١ املد ــ

 ت٘ ايعًٝا...أذهِ بهتاب٘ أصٍٛ ؾطٜع

 :  ٛ ذاَسٜٔ ٚؾانطٜٔ و ايعالّص َٚاًني َٚػًُّني ع٢ً ْٗا١ٜ املد ...

 خري ا ْاّص ٚع٢ً آي٘ ٚصرب٘ ايهطاّص َا زاَت ايًٝايٞ ٚا ٜاّ.

  : ْػذْٛع اخلط 

  : غري َصنٛضاغِ ايٓاغذ 

  : ٖـ 1239ؾٛاٍ غ١ٓ  22ّٜٛ ايػبت عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

 غ17ِ×24غ طاخص  21مص  26م ٚا غ ط : ا ٚضا 

                         
ٖــ( ٖــٛ عبـسايطلٔ بــٔ ألـس بـٔ عبــسايػؿاضص أبـٛ ايؿطــٌص عطـس ايــسٜٔ       756-000( عطـس ايـسٜٔ اإلجيــٞ:    1 

أزلب عالَٝصاخ عظاَاخص ٚجـطت يـ٘   اإلجيٞ عامل با صٍٛ ٚاملعاْٞ ايعطب١ٝص َٔ أٌٖ إٜخ  بؿاضؽ( ٚىل ايكطا٤ص ٚ

 (.295ص ص 3ذل١ٓ َب صاذب نطَإص ؾربػ٘ بايكًع١ص ؾُات َػحْٛاخ. اْظط :  ايعضنًٞص ا عالّص جـ
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  : عًٝٗا بعل ايتارٝرات ؾكطص ٚضقٗـا أٚضٚبٞـ عظٗـط عًٝـ٘     َالذظات عا١َ

اخل ٛ  املتٛاظ١ٜ ؾكطص نتبت و  أغٛز ٚألطص دلًس٠ بٛضم مسٝـو إىل  

 ًَٕٚٛ بأيٛإ َتعسز٠صبنخطٖا أبٝات ؾعط بايًػ١ ايؿاضغ١ٝ. صذٍس َا

 ختِ ٚقـ َهتب١ عاضف ذهُت.ع٢ً صسض اياؿر١ ا ٚىل ٚا خري٠ 

   : ٜكـٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١:  ٚبعـس             عباـط٠ احملتـ٣ٛ

ؾٗــصٙ ْبــص٠ وكٝــل َــا عًــ٢ املــأَّٛ ايؿاوــ١ غــطاخ ع ايهــٌ أٚ ع ايــبعل  

ــٍٛ         ــاب ٚايػــ١ٓص ٚأق ــٔ ايهت ــ٘ َ ــا ٚضز ؾٝ ــإ َ ــسباخ ٚنطاٖــ١ ٚبٝ ــاخ ْٚ ذتُ

 َؿتٌُ ع٢ً َكس١َ ٚبالب١ ؾاٍٛ(.

  1236ص ؾك٘ ذٓؿٞص ايطقِ ايعاّ 120/254: ضقِ احلؿظ. 

  : 76/ 10ص  283/ 3َعحِ املؤيؿني املاازض ٚاملطاجب. 

 

 ٌظاً الشبزجد يف األربعيف املضمضن بأمحد-22

 

 بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ ذػٔ ايهطزٟ ايهٛضاْٞ ايؿٗطظٚضٟ  اغِ املؤيـ :

 ٖـ(.1101املسْٞ  ت  (1 ايؿٗطاْٞ

  :  ٛ ايطلٔ ايطذِٝ احلُسو ايٛاذـس ا ذـس ايػـين    بػِ اوبسا١ٜ املد 

 احلهِٝ اجلٛاز اياُس...

 :  ٛ نإ او ي٘ عٓ٘ ؾُٝا ي٘ ٚبًػـ٘ ع ايـساضٜٔ آَايـ٘ آَـني     ْٗا١ٜ املد ...

 آَني آَني آَني ّ.

  : ْػذْٛع اخلط 

  : َٛغ٢ بٔ إبطاِٖٝ ايباطٟاغِ ايٓاغذ 

  : ٖـص 1093ؾٛاٍ غ١ٓ  9ّٜٛ ا ذس ٚقت ايعاط عاضٜذ ايٓػذ 

                         
 ( َٔ ٖصا ايكػِ  .24( ايؿٗطاْٞ: عكسّ ع املد ٛ   1 
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 : 1  اٖط املس١ٜٓ املٓٛض٠ ع ضبا  أبٞ بهط اياسٜل َهإ ايٓػذ)  

  : غــ طاخص  21(ص عــسز ا غــ ط 13إىل م  1م  َــٔ م  13ا ٚضام ٚا غــ ط

 غ13ِ×21.5

  : ٚضقٗـا   عًٝٗا آباض ٚبكب ٚبًٌ ٚعطَِٝ مل عؤبط ع٢ً ايٓ،صَالذظات عا١َ

ا ُــْٛعٗ صٟ ْــ،َــٔ أ تــإخايٝ ٚإ ;ٕ بٝطــااٚبنخطٖــا ٚضقتــ صَؿــطقٞ ًَــٕٛ

أٚضٚبٞ عظٗط عًُٝٗا اخل ٛ  املتٛاظ١ٜ ٚايعالَات املا١ٝ٥ص نتبت و  أغـٛز  

 .دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ بٛضم ًَٕٛ جٛاْب٘ َؤطط٠ بإطاض َصٖب ٚألطص

ٖــ ع  ـاٖط   1093بًؼ َكاب١ً ٚعارٝراخ ّٜٛ ا بٓني ي١ًًٝ خًت َٔ ؾٛاٍ غ١ٓ 

٠ ٚايػالّ عسز خًل او بسٚاّ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ع٢ً خري غانٓٗا أؾطٌ اياال

 او آَني ّ.

 ٖـ.1085َٔ ذلطّ احلطاّ َؿتتح غ١ٓ  17اْت٢ٗ املؤيـ َٓٗا ي١ًٝ ا ذس 

 ع٢ً صؿر١ ايعٓٛإ ختِ ٚقـ َهتب١ عاضف ذهُت.

 : ٜكٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ ايطغـاي١ اخل ٝـ١ َـا          عباط٠ احملت٣ٛ

بني ـ أضبعــٕٛ ذــسٜثاخ َػًػــ١ً        ْاــ٘:  ؾٗــصٙ ـ املػــتعإ او ٚايؿتــاح املــ         

 ٞ ألـس بـٔ ؾـعٝب أبـٞ      (2 با لسٜٔص اْتدبتٗا َٔ ا تب٢ يإلَاّ ايٓػـا٥

 ٔ ص ذلاؾظـ١ عًـ٢   (3 عبسايطلٔص رلتاضاخ َٓٗا َا نإ َٔ ضٚا١ٜ ا لـسٜ

 ايتػًػٌ وػب اإلَهإ ٚاو ايتهالٕ(.

                         
ٚقـس أظٜـٌ    : نإ ع ذٞ ا غٛات باجل١ٗ اجلٓٛب١ٝ َٔ املػحس ايٓبـٟٛ ايؿـطٜـ ص   ( ضبا  أبٞ بهط اياسٜل 1 

 يااحل عٛغع١ خازّ احلطَني املًو ؾٗس بٔ عبسايععٜع ٜطل٘ او .

( ايٓػا٥ٞ: صاذب ايػٓٔص ايكاضٞ احلاؾظص ؾٝذ اإلغالّص أصً٘ َٔ ْػا   طاغإ( ٚجـاٍ ايـبالز ٚاغـتٛطٔ    2 

َاطص ؾرػسٙ َؿاخيٗاص ؾدطد إىل ايط١ًَ  بؿًػ ني( ؾػ٦ٌ عٔ ؾطا٥ٌ َعاٜٚـ١ص ؾأَػـو عٓـ٘ص ؾطـطبٛٙ ع     

جلـــاَبص ٚأخـــطد عًـــٝالخ ؾُـــاتص ٚزؾـــٔ ببٝـــت املكـــسؽص ٚقٝـــٌ خـــطد ذاجـــاخ ؾُـــات مبهـــ١ املهطَـــ١. اْظـــط :  ا

 (.171ص ص 1 ايعضنًٞص ا عالّص جـ

ص 178ص ص 1( املطاز با لسٜٔ: ُٖا ابٔ ذحط ايعػكالْٞص ابٔ ذحط اهلٝتُٞ. اْظط:  ايعضنًـٞص ا عـالّص جــ   3 

 (.234ص
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   : 313/80( ذـــسٜثص ايـــطقِ ايعـــاّ   1ص  ايطغـــاي١ 313/80ضقـــِ احلؿـــظ 

 .دلُٛع

  : 1/35. 35/ 1ا عالّ املاازض ٚاملطاجب. 

 

 ٌنيمات األصزار املكٗة ٔرشمات األفكار الذِبٗة-26

 

 عبسايطلٔ بٔ ذلُس بٔ عبـسايطلٔ ايـصٖ     اغِ املؤيـ :

 ٖـ(.1120ايسَؿكٞ ْعٌٜ احلطَني ايؿطٜؿني  نإ ذٝاخ 

  :  ٛ كيت بػِ او ايطلٔ ايطذِٝ ضب ٜػط ٚمتِ باخلري  ٚب٘ ببسا١ٜ املد

 ٖٚٛ ذػ  لساخ ملٔ أطًب ع مسا ا غااب...

 :  ٛ ٚص٢ً او عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصرب٘ ٚغًِ.ْٗا١ٜ املد ... 

  : ؾتح ذلُس بٔ عبسايباقٞ غٓسٟ.اغِ ايٓاغذ 

  : ٖـ1241غ١ٓ عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غِ 16.5×23.5غ طاخص ا 25مص عسز ا غ ط  450ا ٚضام ٚا غ ط 

 عًٝٗا آباض بًٌ ٚعطَِٝ مل عؤبط ع٢ً ايٓ،ص ٚضقٗا أٚضٚبٞ  ذظات عا١َ :َال

دلًـس٠   عظٗط عًٝ٘ اخل ٛ  املتٛاظ١ٜ ٚايعالَات املا١ٝ٥ بأؾهاٍ رلتًؿـ١ص 

 بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ جبًس طبٝعٞ يْٛ٘ أخطط عًٝ٘ إطاض َصٖب.

بٝطا٤ ؾكطص مت عػٜٛسٖا  449إىل  448َٚٔ  278إىل  272ا ٚضام َٔ 

ٖـــص شيــو ع بٝــت  1085ٖـــ ٚنــإ ابتــسا٤ ايؿــطٚع ؾٝٗــا غــ١ٓ    1120ع غــ١ٓ 
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َـٔ ؾـٗط صـؿط     24َٔ عًُـا٤ ايـُٝٔ ع    (1 ايؿكٝ٘ ألس بٔ َٛغ٢ بٔ ايعحٌٝ

 اخلري َٔ ايػ١ٓ املصنٛض٠.

 ع٢ً صسض اياؿر١ ا ٚىل ٚا خري٠ ختِ ٚقـ َهتب١ عاضف ذهُت.

 بنخطٖا قاٝس٠.

  : ٖـصٙ املد ٛطـ١ َـا ْاـ٘:     ٜكٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع     عباط٠ احملت٣ٛ

ــِٝ        ــا َك ــ١ ٚأْ ــط عطامجــ٘ أْؿــأعٗا َــس٠ دلــاٚضعٞ مبهــ١ املهطَ  إش أنث

 .(2 وحط٠ يٞ ع إذس٣ املساضؽ ايػًُٝا١ْٝ

  : ٖـ.4006عاضٜذ ٚعطاجِص ايطقِ ايعاّ  260/900ضقِ احلؿظ 

  : املاازض ٚاملطاجب 

 

الٍنيمـــات العٍ ٖـــة يف طزائـــق العـــٕال٘ العظـــاً ٔقٕاعـــدِي      -20

 العمٗة بالدٔلة

 ذلُس غعٝس. اغِ املؤيـ : 

 :  ٛ بػِ او ايطلٔ ايطذِٝ احلُسو ضب ايعاملني ٚاياـال٠   بسا١ٜ املد

 ٚايػالّ ع٢ً ْبٝ٘ ٚضغٛي٘ ذلُس ٚآي٘ ٚصرب٘ أمجعني...

 :  ٛ ع٢ً غانٓٗا أؾطٌ صال٠ ٚأظن٢ عػًِٝ.ْٗا١ٜ املد ... 

  : َعتازْٛع اخلط 

  : غري َصنٛض.اغِ ايٓاغذ 

  ٖـ1148ّٜٛ ا ضبعا٤ اخلاَؼ َٔ ؾٗط ضبٝب ارخط غ١ٓ : عاضٜذ ايٓػذ 

                         
ٖـ( ٖٛ ألس بٔ َٛغ٢ بٔ عًٞ بٔ عُط بٔ عحٌٝ ايـُٝين  أبـٛ ايعبـاؽ(    690-000( ألس بٔ َٛغ٢ ايعحٌٝ:  1 

ضبٝب ا ٍٚص ي٘ نتاب مجب ؾٝ٘ َؿا٥د٘ ٚأغاْٝسٙ ع نـٌ عًـِ. اْظـط :  نرايـ١ص      25عامل َؿاضىص عٛع ع 

 (.189ص ص 2َعحِ املؤيؿنيص جـ

 ٖـ( . 972ّ  1565( املساضؽ ايػً ا١ْٝ: ْػب١ إىل ايػً إ ايعثُاْٞ غًُٝإ ايكاْْٛٞ عاّ 2 
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  : طٝب١ ايؿٝرا٤ ايٓب١َٜٛهإ ايٓػذ 

  : غِص 16×20.5(ص 34إىل م  28م َٔ  م 7ا ٚضام ٚا غ ط 

 : عًٝٗا آبـاض بكـب ٚعـطَِٝ مل عـؤبط عًـ٢ ايـٓ،ص إَـال٤ َـٔ          َالذظات عا١َ

يعالَــات املؤيـــ ْؿػــ٘صٚضقٗا أٚضٚبــٞ عظٗــط عًٝــ٘ اخل ــٛ  املتٛاظٜــ١ ٚا      

ــس    صاملا٥ٝــ١ص نتبــت وــ  أغــٛز ٚألــط   ــٛضم َكــ٣ٛ َٚػًـــ جبً ــس٠ ب دلً

 طبٝعٞ يْٛ٘ بين عًٝ٘ صطض بساخًٗا أؾهاٍ ْباع١ٝ.

 بنخطٖا أبٝات ؾعط

 ع٢ً صؿر١ ايعٓٛإ عسز َٔ ايتًُهات: 

قٝس متًو ْا٘:  احلُس و ع مج١ً نتـب ايعبـس ايؿكـري إيٝـ٘ غـبراْ٘      -1

 (.ٖـ1148طُؼ احلٓؿٞ غؿط ي٘ غ١ٓ 

قٝس متًو ْا٘:  احلُس و َٔ مج١ً نتب ايؿكري إيٝ٘ عع ؾأْ٘ طُؼ -2

 غؿط هلُا مبٓ٘ ٚنطَ٘ ٚؾطً٘ ّ(.

قٝس متًو ْا٘:  َٔ نتب ايؿكـري إيٝـ٘ عـع ؾـأْ٘ ذلُـس ظٜـٔ ايعابـسٜٔ        -3

     ٞ غؿــط او هلُــا مبٓــ٘    (1 ابــٔ املطذــّٛ عبــساو احلًــ  ايعباغــٞ احلٓؿــ

 ٚنطَ٘ ٚؾطً٘ آَني مت مت ّ(.

 َـا  ٜكـٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ ايطغـاي١ اخل ٝـ١           حملت٣ٛ :عباط٠ ا

ْا٘:  أَا بعس ؾكس أَط مما أَطٙ ذلـاٍ يـطزٙ ٚصـازم ع ٚعٝـسٙ إلعـساز ذـل       

    ٞ عاًَـ٘ او بً ؿـ٘ اخلؿٞـ بـإٔ     ( 2 اخل ٝب عبـساو اخلًـٝؿيت ايعبـاؽ احلٓؿـ

                         
 1 )      ١ ١    1131ذلُـس ظٜٔـ ايعابـسٜٔ: ٚيـس غٓـ ع غٓـ ىل اخل ابــ١        1182ٖــ ٚعٛـ ّ عٝـس ا ضـر٢ ٚنـإ ضجـالخ ؾاضـالخ عٛـ ٖـــ ٜٛـ

إ    ْتٝحـ١ ايؿهـط ع خـ     »ٚاإلَا١َ ٚصاض ؾٝذ اخل با٤ص ٚعٛىل ْٝاب١ ايكاضٞ َطعنيص ٚي٘ نتاب ع عاضٜذ املسٜٓـ١ بعٓٛـ

 (.203ؿ١ احملبني ٚا صراب ع َا يًُسْٝني َٔ ا ْػابص ص  ْااضٟص و ا :اْظط َس١ٜٓ غٝس ايبؿط. 

ٖــص ْٚؿـأ ْؿــأ٠ صـاحل١ص ٚطًـب ايعًـِ ايؿــطٜـص ٚصـاض خ ٝبـاخص ٚإَاَــاخص        1094( عبـساو اخلًـٝؿيت: ٚيـس غــ١ٓ    2 

ٖـــ. اْظــط :  ا ْاــاضٟص وؿــ١ احملــبني      1154ٚؾــٝذ اخل بــا٤ص ٚعــٛىل اإلؾتــا٤ ْٚٝابــ١ ايكاضــٞص ٚعــٛع غــ١ٓ        

 (.202َعطؾ١ َا يًُسْٝني َٔ ا ْػابص ص ٚا صراب ع 
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ْهتــب حلطــطع٘ ايؿــطٜؿ١ ططٜكــ١ عًُــا٤ ايــطّٚ ٚزخــٛهلِ ع املٓاصــب ذتــ٢     

 ٜاٌ ايٛاذس َِٓٗ إىل َطعب١ ؾٝذ اإلغالّ اييت ٖٞ بٗا نُاٍ ايٓظاّ(.

   : أْظُــ١ زٚيٝــ١ص ايــطقِ ايعــاّ   3 ايطغــاي١  184/80دلُــٛع ضقــِ احلؿــظ )

 دلُٛع. 184/80

 

 الٍٕاقض لمزٔافض ٔالٍٕافض-22

 

 ذلُس بٔ عبسايطغٍٛ بـٔ عبسايػـٝس احلػـين اي ظزلـٞ  ت      اغِ املؤيـ :

 ٖـ(.1103

    ٛبػـِ او ايـطلٔ ايـطذِٝ احلُـسو ايـطب ايٖٛـاب ايـ         : بسا١ٜ املد ـ

 ايتٛاب... 

 :  ٛ ٚاحلُسو ضب ايعاملني.ْٗا١ٜ املد ... 

  : ْػذ مجٌْٝٛع اخلط 

  : املؤيـ ْؿػ٘.اغِ ايٓاغذ 

  : زلــع ع ضــر٠ٛ ايٓٗــاض ايٝــّٛ ايػــابب عؿــط َــٔ ؾــٗط ضبٝــب   عــاضٜذ ايٓػــذ

 ٖـ1097ايثاْٞ غ١ٓ 

  : املٓٛض٠ مبٓعٍ املؤيـ ْؿػ٘ اٖط املس١ٜٓ َهإ ايٓػذ 

  : غ13ِ×22غ طاخص 19مص  215ا ٚضام ٚا غ ط 

 : عًٝٗا آبــاض بكــب ٚعطَٝــِ ٚأضضـــ١ مل عـؤبــط ع٢ً ايٓ،ص َالذظات عاَـ١ 

َصٖبــ١ اإلطــاض َٚعخطؾــ١ص ٚضقٗــا أٚضٚبــٞ   صٚبعــل ايتاــرٝرات ؾكــط 

 ٚألـطص  عظٗط عًٝ٘ اخل ٛ  املتٛاظ١ٜ ٚايعالَات املا١ٝ٥ص نتبت و  أغٛز

دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًـ جبًس طبٝعـٞ ٜ ٛقـ٘ إطـاض َـصٖب زاخًـ٘ ظخـاضف       

 ْباع١ٝ ١ًَْٛ.
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ع٢ً صسض اياؿر١ ا ٚىل ٚا خري٠ ختِ ٚقـ َهتب١ عاضف ذهُـت.  

بـــني صـــؿراعٗا خـــتِ آخـــط صـــٛضع٘:  ٚقــــ ذهُـــ١ او بـــٔ عاـــُت او  ٚ

 ( بعس ا يـ.267احلػٝين 

 : ٜتٓاٍٚ املؤيـ  عباط٠ احملت٣ٛ- ٘ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ ايـطز     -او ٜطلـ

ع٢ً ايطاؾط١ بؿهٌ َٛغب بعسَا خل، ضغاي١ َعني ايسٜٔ أؾطف َـريظا  

 .(2 ذؿٝس ْٛض ايسٜٔ عًٞ اجلطجاْٞ (1 رلسّٚ احلػٝين احلػين

  : 830عكا٥س  عًِ ايهالّ(ص ايطقِ ايعاّ 282/240ضقِ احلؿظ. 

 : 308/  9َعحِ املؤيؿني  املاازض ٚاملطاجب : املاازض. 

 

 ِدٖة الصعمٕك يف شزح حتنية املمٕك  -22

 

 ٖـ(.1000: أبٛ ايًٝث ذلطّ بٔ ذلُس ايّعًٜٞ  ت  اغِ املؤيـ 

 :  ٛ بػِ او ايطلٔ ايطذِٝ ايصٟ جعٌ قًـٛب ايعًُـا٤ َطاٜـا     بسا١ٜ املد

 مجاٍ َعاْٞ اهلسا١ٜ...

 .:  ٛ 1253.. ع املس١ٜٓ امل ٗط٠ غ١ٓ ْٗا١ٜ املد. 

  : ؾاضغْٞٛع اخلط 

 3 َريظا ْٛض او ايبداضٟ:  اغِ ايٓاغذ)  

                         
املعطٚف مبريظا رلسّٚص ؾاضٌص َٔ آباضٙ شخـري٠   صؾطفأٖـ( ٖٛ َعني ايسٜٔ 988-000َعني ايسٜٔ رلسّٚ:  ( 1 

 (.312ص ص 12نراي١ص َعحِ املؤيؿنيص جـ . اْظط :  ع شّ ايسْٝا  ٢ايعكب

ٚف بايؿـطٜـ اجلطجـاْٞ: ؾًٝػـٛف َـٔ نبـاض      ٖـ( ٖٛ عًٞ بـٔ ذلُـس بـٔ عًـٞص املعـط     816-740( اجلطجاْٞ:  2 

ٖــ ؾـّط اجلطجـاْٞ    789ايعًُا٤ بايعطب١ٝص ٚيس ع عانٛ  قطب أغاآباز( ٚزضؽ ع ؾرياظص ٚملا زخًـٗا عُٝـٛض غـ١ٓ    

 (.5ص7إىل مسطقٓسص بِ عاز إىل ؾرياظ بعس َٛت عُٝٛضص ؾأقاّ إىل إٔ عٛع. اْظط ايعضنًٞص ا عالّص جـ

ـٓـ  3  ١  ـاض٣ ايعطٜكـ١ص ٖٚــٞ َسٜٓـ١ َــٔ َـسٕ مجٗٛضٜـ١ أٚظبانػــتإص إذـس٣ مجٗٛضٜــات       ( ايبدـاضٟ: ْػـب١ إىل َسٜ

 آغٝا ايٛغ ٢ ذايٝاخص ٚغابكاخ إذس٣ مجٗٛضٜات ا واز ايػٛؾٝيت.
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  : ٖـ1253اخلاَؼ َٔ ضجب غ١ٓ عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غ15.5ِ×21غ طاخص 198مص  206ا ٚضام ٚا غ ط 

   : عًٝٗـــا بعـــل ايتاـــرٝرات ؾكـــطص َصٖبـــ١ اإلطـــاض      َالذظـــات عاَـــ١

َٚعخطؾــ١ص ٚضقٗــا أٚضٚبــٞ عظٗــط عًٝــ٘ اخل ــٛ  املتٛاظٜــ١ ؾكــطص نتبــت   

ٞ      أغٛز ٚألطصو عًـ٢ جٛاْبـ٘    دلًس٠ بٛضم َك٣ٛ َٚػًــ جبًـس طبٝعـ

 إطاض َصٖب ع زاخً٘ صط٠ َع١ٜٓ بأؾهاٍ ْباع١ٝ َصٖب١.

ع٢ً صسض اياـؿر١ ا ٚىل ٚ ٗـط اياـؿر١ ا خـري٠ خـتِ ٚقــ َهتبـ١        

 عاضف ذهُت.

بــني أٚضاقٗــا خــتِ آخــط صــٛضع٘:  ٚقـــ ذهُــ١ او بــٔ عاــُت او      

 ( بعس ا يـ.267احلػٝين 

 : ٜكٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ َـا ْاـ٘:          عباط٠ احملت٣ٛ

 أَا بعس ؾٝكٍٛ ايعبس ايؿكري إىل ضل١ ضب٘ ٚؾؿاع١ ْبٝ٘; أبٛ ايًٝث احملـطّ  

ــا        ــٞص مل ــٛبِٗ اخلؿــٞ ٚاجلً ــاضف احلػــنيص غــا او عٝ ــٔ ايع ــٔ ذلُــس ب ب

  ّ ظٜــٔ  نٓـت أشانــط نتــاب وؿــ١ املًــٛى ايـصٟ أيؿــ٘ ايؿكٝــ٘ اإلَــاّ اهلُــا

ص جعاٙ باخلري َايو ّٜٛ ايـسٜٔص غـأيين بعـل اي ًبـ١ إٔ أؾـطذٗا      (1 ايسٜٔ

 ؾطذاخ ٜؿػط رلؿٝاع٘ ٜٚٓؿط َ ٜٛاع٘(.

  : 1409ؾك٘ ذٓؿٞص ايطقِ ايعاّ  293/254ضقِ احلؿظ. 

  : 180/  8َعحِ املؤيؿني املاازض ٚاملطاجب. 

 

                         
ٖـ( ٖٛ ذلُس بٔ أبٞ بهط عبسايكازض ايطاظٟص احلٓؿٞ  ظٜـٔ ايـسٜٔص أبـٛ عبـساو(     666( ظٜٔ ايسٜٔ:  نإ ذٝاخ 1 

ٜـ   بص أصـً٘ َـٔ ايـطٟص ٚظاض َاـط ٚايؿـاّص ٚأقـاّ بكْٛٝـ١صاْظط :   نرايـ١ص         يػٟٛص ؾكٝ٘ص صٛعص َؿػـطص أز

 (.112ص ص 9َعحِ املؤيؿنيص جـ
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 ِذٓ قصٗدة ل اءة أً املؤوٍيف عائشة رضـ٘ اهلل عٍّا  -22

  ِغري َعطٚف. املؤيـاغ : 

 :  ٛ َا ؾإٔ أّ املؤَٓني ٚؾاْٞ بسا١ٜ املد 

َٟ احملب هلا ٚضٌ ايؿاْٞ...  ُِٖس

 .: ٚعسز أبٝاعٗا بالب١ ٚمثإْٛ.ْٗا١ٜ املد ٛط١ .. 

  : ْػذْٛع اخلط 

  : 1 إبطاِٖٝ بٔ ألس خطبٛعٞاغِ ايٓاغذ)  

  : ٖـ 1316غط٠ صؿط املباضى غ١ٓ عاضٜذ ايٓػذ 

  : ١ املٓٛض٠ ع نتبدا١ْ ؾٝذ اإلغالّاملسَٜٓهإ ايٓػذ 

  : غِ 16×25غ طاخص 13(ص 5إىل م  1م  َٔ م  5ا ٚضام ٚا غ ط 

  : َطبٛط١ بايؿهٌص دلسٚي١ بايػـٛاز ٚاحلُـط٠ص ٚضقٗـا    َالذظات عا١َ

دلًـس٠ بـٛضم َكـ٣ٛ َٚػًــ      صأٚضٚبٞ ذسٜثص نتبـت وـ  أغـٛز ٚألـط    

 بٛضم ًَٕٛ عًٝ٘ ظخاضف.

ا٘:  بػِ او ايـطلٔ ايـطذِٝ ٚصـ٢ً    ع٢ً صؿر١ ايعٓٛإ قٝس ٚقـ ْ

او ع٢ً غٝسْا ذلُس ٚآي٘ أمجعني قس أٚقـ ٖـصا ا ُـٛع يٛجـ٘ او ععـاىل     

خــازّ عــطاب أقــسّ ايعًُــا٤ ايعــاًَني ايؿكــري إىل او ععــاىل إبــطاِٖٝ بــٔ ألــس  

لــسٟ اخلطبــٛعٞ ذــاؾظ نتــب بهتبداْــ١ ؾــٝذ اإلغــالّ ببًــس٠ خــري ا ْــاّ 

يهتبدا١ْ املصنٛض٠ ٚؾطٚ  ايٛقــ َكبٛيـ١ ذـطض    عًٝ٘ اياال٠ ٚايػالّ ع ا

غؿـط او يـ٘ ٚيٛايسٜـ٘ ٚملـٔ قـطأ هلُـا        1318ّٜٛ ا ضبعا٤ غط٠ ضجب ايؿطز غ١ٓ 

 .ايؿاو١ آَني جباٙ ايٓ  ا َني 

 ٚأٜطاخ ع٢ً صؿر١ ايعٓٛإ ختِ ٚقـ َهتب١ عاضف ذهُت.  

                         
 ( . 22( إبطاِٖٝ بٔ ألس خطبٛعٞ: عكسّ ع املد ٛ    1 
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 : ٝــ١ ْظــِ املؤيـــ ـ ٜطلــ٘ او ـ ع ٖــصٙ ايطغــاي١ اخل          عباــط٠ احملتــ٣ٛ 

 .(1 قاٝس٠ ع بطا٠٤ أّ املؤَٓني عا٥ؿ١ ضضـٞ او عٓٗا

  : ــظ ــِ احلؿ ــٛع 514/80 ضق ــاّ   1ايطغــاي١   دلُ ــطقِ ايع ــٞص اي (ص أزب عطب

 دلُٛع. 514/80

 

 ٔصائن الٕفٕه إىل مشائن الزصٕه  -21

 

 املؤيـ غري َعطٚف. اغِ املؤيـ : 

  :  ٛ عاملني ٜٛاع ٖٛ بػِ او ايطلٔ ايطذِٝ احلُسو ضب ايبسا١ٜ املد

 ْعُ٘...

 :  ٛ ع َس١ٜٓ ايٓ  ْٗا١ٜ املد .... 

  : ْػذ ْٛع اخلط 

  : عبسايكازض ْٛض او ايكازضٟ ايػٛضعٞاغِ ايٓاغذ 

  : ٖـ1353ع ؾٗط ذلطّ احلطاّ غ١ٓ عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غ21ِ×33.5غ طاخص  25مص  145ا ٚضام ٚا غ ط 

   : ــ١ ٌ ضــَالذظــات عاَ ــاحلُط٠   ب ت بعــل نًُاعٗــا بايؿــه ــ١ ب دلسٚي

دلًــس٠ بــٛضم  ٚضقٗــا أٚضٚبــٞ ذــسٜثص نتبــت وــ  أغــٛز ٚألــط.  ؾكــطص

 َك٣ٛ َٚػًـ بٛضم ًَٕٛص بنخطٖا ؾٗطؽ يًُد ٛط١

                         
ٖـ( ٖٞ عا٥ؿ١ بٓت أبٞ بهط اياسٜل عبساو بـٔ عثُـإص َـٔ قـطٜـ:     58 -م ٖـ 9( عا٥ؿ١ ضضـٞ او عٓٗا:  1 

. اْظـط  ايعضنًـٞص   ني ٚأعًُٗٔ بايسٜٔ ٚا زبص ناْت عه٢ّٓ بأّ عبساوص ععٚجٗا ايـٓ   أؾك٘ ْػا٤ املػًُ

 (.240ص ص 3ا عالّص جـ
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ــٔ ايػــ١ٓ ايتاغــع١ بعــس          َٓػــٛخ١ َــٔ ْػــد١ ْػــدت ع ؾــٗط ضجــب َ

 املا٥تني ٚا يـ َٔ ٖحطع٘ عًٝ٘ اياال٠ ٚايػالّ.

املؤيـــ ـ ٜطلــ٘ او ـ ع ٖــصٙ املد ٛطــ١ َــا        ٜكــٍٛ عباــط٠ احملتــ٣ٛ :

ص ٚأزخًـت ؾٝـ٘   ْا٘:  ؾحُعت ٖصا ايهتاب َٔ آباضٙ ع مشا٥ً٘ ايؿـطٜؿ١  

ــٔ عٝػــ٢        ــٛ عٝػــ٢ ذلُــس ب ــيت ضٚاٖــا اإلَــاّ احلــاؾظ أب ــب ايؿــُا٥ٌ اي مجٝ

بعس ذصف َهطضٖا ٚأغاْٝسٖاص ٚمل أعكٝس باعٝبـ٘ ٚعبٜٛٝـ٘    ص (1 اياَصٟ

   ٛ ــٌ غــًهت أغــًٛباخ غــري أغــً ــٞ     ب ــ١ ارع ــب ا ٥ُ ــا َــٔ نت ب٘ص ٚأضــؿت إيٝٗ

شنطِٖ أنثط َٓٗا بهثريص ٚأحلكت بػطٜب ا يؿا  َا عـسعٛ إيٝـ٘ احلاجـ١    

 َٔ ضبط أٚ عؿػريص ؾحا٤ نتاباخ ذاؾالخ يٝؼ ي٘ ع باب٘ ْظري(.

  : 1002ص غري٠ ْب١ٜٛص ايطقِ ايعاّ 169/242ضقِ احلؿظ. 

 

 ٖتٗىة الدِز يف فتأى أِن العصز-21

 

 دلس ايسٜٔ عبسايطذِٝ بٔ عُط بٔ ذلُس ايامجاْٞ  اغِ املؤيـ : 

  :  ٛبػـــِ او ايـــطلٔ ايـــطذِٝ ٚبـــ٘ بكـــيت ٚاحلُـــسو ضب  بساٜـــ١ املد ـــ

 ايعاملني ٚايعاقب١ يًُتكني...

 :  ٛ ع٢ً غانٓٗا أؾطٌ اياال٠ ٚأظن٢ ايػالّ.ْٗا١ٜ املد ... 

  : ْػذْٛع اخلط 

                         
ٖـ( ٖٛ ذلُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠ بـٔ َٛغـ٢ ايػـًُٞص ايطـطٜط ايبـٛغٞص اياَـصٟ  أبـٛ        279-210( اياَصٟ:  1 

َـاّ ذلُـس بـٔ إمساعٝـٌ ايبدـاضٟص      ٖـص ٚعتًُـص يإل 210عٝػ٢( ذلسث ذاؾظص َؤضر ؾكٝ٘ص ٚيس ع ذسٚز غ١ٓ 

ٚؾاضن٘ ؾُٝا ٜطٜٚ٘ ع عس٠ َٔ َؿا٥د٘ص َثـٌ قتٝبـ١ بـٔ غـعٝس ٚعًـٞ بـٔ ذحـط ٚابـٔ بؿـاض ٚغريٖـِص ٚاضوـٌ            

ضجـبص ٚع ضٚاٜـ١    13ٚمسب  طغإ ٚايعطام ٚاحلطَني ايؿطٜؿنيص ٚمسب َٓ٘ ؾٝد٘ ايبداضٟص ٚعٛع باَص ع 

ص 104ص ص 11ٖــ. اْظـط : نرايـ١ص َعحـِ املـؤيؿنيص جــ      ١275 ايػُعاْٞ عٛع بكط١ٜ بٛؽ إذـس٣ قـط٣ عطَـص غـٓ    

 (.105ص 
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  : غري َعطٚف.اغِ ايٓاغذ 

  : ٖـ1094غ١ٓ عاضٜذ ايٓػذ 

  : املس١ٜٓ املٓٛض٠َهإ ايٓػذ 

  : غ15ِ×21غ طاخص  25مص  159ا ٚضام ٚا غ ط 

  : عًٝٗا بعل ايتارٝرات ٚععًٝكات ٚآباض بكب ٚعـطَِٝ مل  َالذظات عا١َ

عــؤبط عًــ٢ ايــٓ،صص ٚضقٗــا أٚضٚبــٞ عظٗــط عًٝــ٘ اخل ــٛ  املتٛاظٜــ١ ؾكــطص  

 نتبت و  أغـٛز ٚألطصدلًـس٠ بـٛضم َكـ٣ٛ َٚػًــ جبًـس طبٝعـٞص ع       

 أعالٙ ٚأٚغ ٘ ٚأغؿً٘ صط٠ بساخًٗا أؾهاٍ ْباع١ٝ.

 قبٌ صؿر١ ايعٓٛإ ؾٗطؽ يًُد ٛط١. 

 ع٢ً صؿر١ ايعٓٛإ عس٠ متًهات :

ٚعؿـا...   ـ متًـو ْاـ٘:  زخـٌ ع ًَـو أؾكـط ايـٛض٣ ذلٝـٞ ايـسٜٔ َػًٝـاٟ          1

 ( 1182آخط ؾعبإ غ١ٓ 

ٛزٟ عؿـا  ـ  متًو ْا٘:  اغتهتب٘ ايؿكري إىل او ععاىل ألـس بـٔ عًـٞ ايػـ    2

 او عِٓٗ(

ــٔ ألــس ايػــطٟ       3 ــطاِٖٝ ب ــ٘ ايؿكــري إب ــو ْاــ٘:  زخــٌ ع ًَــو ناعب ــ  متً ـ

 (1100بايؿطا٤ ايؿطعٞ مبه١ املؿطؾ١ غ١ٓ 

 ـ  متًو ْا٘:  بِ آٍ بايؿطا٤ يًركري طُؼ عؿا عُٓٗا ٚعٔ املػًُني ّ( 4

 ـ  متًو ْا٘:  بِ آٍ إىل ايؿكري طُؼ عؿا او عٓ٘ ٚغؿط شْٛب٘(.5

 ٜكٍٛ املؤيــ ـ ٜطلـ٘ او ـ ع ٖـصٙ املد ٛطـ١ َـا ْاـ٘:          ت٣ٛ :عباط٠ احمل

 أَا بعس ؾإْٞ ملا ضأٜت اْـسضاؽ ايؿكـ٘ ٚاْكـطاه أًٖـ٘ ٚاحلاجـ١ املاغـ١ إىل       

جــٛاب احلــٛازث ٚأٖــٌ ا جتٗــاز ٚاحلؿــا  اْكطضــٛا; لًــتين ايػــري٠ ع       

ايسٜٔ إٔ أمجب َـا ذؿظـت عـٔ َؿـا٥دٓاص َـٔ ٚاقعـات بًـسْا يٝػـٌٗ عًـ٢          

اب احلازب١ص ٚغًهت ع ا قتااض ع٢ً أغاَِٝٗ زٕٚ أيكـابِٗص  املؿيت جٛ
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  ٞ ــٝباْ ص (1 ططٜكـــ١ املتكـــسَني َـــٔ أصـــرابٓا َثـــٌ ذلُـــس بـــٔ احلػـــٔ ايؿـ

 .(2  ٚاملتأخطٜٔ َثٌ أبٞ ايًٝث ايػُطقٓسٟ(

  : ص ؾك٘ ذٓؿٞ.297/254ضقِ احلؿظ 

 

                         
ٖـ( ٖٛ ذلُس بٔ احلػٔ بٔ ؾطقـسص َـٔ َـٛايٞ بـين ؾـٝبإص أبـٛ عبـساو: إَـاّ بايؿكـ٘          189-121( ايؿٝباْٞ:  1 

ٚا صٍٛص ٖٚٛ ايصٟ ْؿـط عًـِ أبـٞ ذٓٝؿـ١ص أصـً٘ َـٔ قطٜـ١ ذطغـت٘ص ع غٛطـ١ زَؿـلص ٚٚيـس بٛاغـطص ْٚؿـأ              

ب َٔ أبٞ ذٓٝؿ١ ٚغًب عًٝ٘ َصٖب٘ ٚعطف ب٘ص ٚاْتكٌ إىل بػـساز ؾـّٛ ٙ ايطؾـٝس ايكطـا٤ بايطقـ١      بايهٛؾ١ص ؾػُ

بِ ععي٘ص ٚملا خطد ايطؾٝس إىل خطغإص صرب٘ص ؾُات ع ايطٟص قاٍ اإلَاّ ايؿاؾعٞ:   يٛ ؾ٦ت إٔ أقٍٛ ْـعٍ  

ايطأٟص ي٘ نتب نـثري٠   ايكطإٓ بًػ١ ذلُس بٔ احلػٔص يكًتص يؿااذت٘(( ْٚعت٘ اخل ٝب ايبػسازٟ بإَاّ أٌٖ

 (. 80ص ص 6ع ايؿك٘ ٚا صٍٛ. اْظط :  ايعضنًٞص ا عالّص جـ

 ( َٔ ٖصا ايكػِ .24(  أبٛ ايًٝث: عكسّ ع املد ٛ  ضقِ  2 
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 املالحـق
صـــٛض يـــبعل املد ٛطـــات ٚايطغـــا٥ٌ اخل ٝـــ١ ايـــيت ضـــُٔ ا ُٛعـــ١  

 خ١ باملس١ٜٓ املٓٛض٠:املٓػٛ
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