


 فهرس الرسائل اخلطية
 املوجودة ضمن جماميع خمطوطات 
 مكتبة عارف حكمت ) تاريخ عربي (

 
 أ. عبدالصمد حممد جان بن حممد ظاهر      

 ٌرّـمت باملدٍنْ املنـتبْ الغَخ عارف حهـأمني مه   

ى ـلٓ آلـ ـاحلمدهلل رب العاملني، ًالضالّ ًالضالم علٓ صـَداا ممـد ًعـ   

 ٌم الدٍن .. أما بعد :ــن تبعوم إىل ٍـني، ًمًصحبى أمجع

من أبزس املهتبات الٌقفَْ العامْ باملدٍنْ  مهتبْ عارف حهمتتعترب 

حالًَا ضمن مهتبْـ   (2)ًتكع املهتبْ    .(1)املنٌرّ يف الكزن الجالح عغز اهلجزِ

                                                           

إمساعَـ  راٖـب باعـا.     ط هذي املهتبـْ  الضـَد أ ـد عـارف حهمـت بـن إبـزاهَم بـن عضـمت بـن          أص-1

هــ(، ًتزبٓـ يف بَـت علـم ً طـ ، ًأتكـن       1200ًلد يف تزنَـا عـام )   ٍنتوُ اضبى إىل احلضني بن علُ رضُ اهلل عنوما.

م علمـا      ىل   1231ٕ عضـزي، ًيف عـام   إضا ْ إىل لغتى األم الرتنَْ العزبَْ ًالفارصَْ، ًطلب العلـم الغـزعُ علٓـ  حٌـ ــ تٌـ ه

ىل قطـإ    1236الكطإ بالكدظ الغـزٍب، ًنـان عـام عـدّ ًفـالٕ  تضـدم ب مٌالـى ًافـز  ـن اابـش، ًيف عـام             ــ تٌـ ه

م الـ  اعتـاا         1238مضز، ثم أصند إلَى الكطإ باملدٍنْ املنٌرّ عام  هـ،  كزب إلَـى العلمـإ ًاألابـإ، ًر ـز اهلدٍْـ ًالزصٌـ

هـ عاا إىل اآلصتااْ، ًعغ   َوا مناصب عدٍدّ،  كد تٌىل اإل تـإ يف للـط   1246عام  ًيف . من قبلى أاذها

هـ تٌىل اإل تـإ يف للـط العضـهزٍْ، ًيف فــزّ حلِ احلجـْ      1260هـ، ًيف عام 1256األحهام العدلَْ عام 

 َـى   هـ أصندت إلَى مغَخْ اإلصالم، ًهٌ أعلٓ منضـب قطـاُٖ يف الدًلـْ العجمااَـْ، اصـتمز     1262من عام 

 هـ . 1275صبعْ أعٌام ًاضب، تفزغ بعدها للعبااّ ًاملطالعْ إىل ً اتى عام 
 

، ًأصــبحت تعـزف باصــم )مهتبـْـ عــارف حهمــت ( ، ًنااــت يف   هـــ1270عــام  املهتبـْـ باملدٍنـْـ أاغـ ت - 2

ِ الغـزٍب، يف مٌانوْـ ا وْـ        مبنٓ مضـتك  ٍ  ب املضـجد النبٌـ نـى عـار ،   الغـزقَْ منـى، ٍفضـ  بَنوـا ًبَ    ا نٌبَْـ  كـع ننٌـ

ب      ًٍت لب املبنٓ من اًر ًاحد تعلٌي قبْ مجَلْ، ًيف ًصطى حٌش  َوا اا ٌرّ مإ من الزاام، ًٍالصـل املهتبْـ مـن ا نٌـ

، ًًقـب بوـا      ًقـد رتـب    صهن صغري للنـارز ٍتـ لب مـن اًرٍـن ًأربعْـ فـزف، ًاملبنٓـ يف فاٍْـ ا مـام.          هلـا حفةْـ ًادمْـ

اار املخطٌطـات، باإلضـا ْ إىل حضـن العناٍْـ        نتبى ال  تتجـاًس سضْـ آ ف نتـاب،  َوـا مـ      ن افـاٖط املطبٌعـات، ًاٌـ

 ًالتنةَم، مما نعلوا م  ثنإ ًإعجاب أفلب الشاٖزٍن ًالهاتبني.



 جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة
 

 

ــش املطلــ    ــد العشٍ ــو عب ـٓـ ْ املل ِ املضــجد عل ـٌـ ــن الغــزٍب النب ـْـ م ، الغزبَـْـ الناحَ

( 3838) تطــم اطَــًالمٌعــًا ( 632)ً أصــلًَا، نطٌطــًا( 4389) لـٓـع ًٌِحتتــ

 .ًحدٍجًا ااارًا مطبٌعًا( 7758) إىل إضا ْ نطٌطْ رصالْ

ًألهمَْ الزصاٖ  املٌنٌاّ ضمن لامَع املخطٌطـات قمنـا بدعـداا هـذا الفوـزظ      

 اااص بكضم التارٍخ، ًاتبعنا يف حللو املنوج التالُ:

 د له  نطٌط .اعتماا رقم تضلضلُ ًاح -1

ط نمـا ًرا يف األصـ ، إ  إحلا تـبني اطـ        -2 حلنز عنٌان املخطٌـ

ان الضـحَ  نمـا ًرا يف        عنٌان املخطٌط املضـج  علَـى،  نـذنز العنٌـ

 مضاار التٌثَل .

ــخْ األًىل     -3 ــاماًل يف النضــ ــٌان نــ ــٓ بــــذنز العنــ ٍهتفــ

ملخطٌط الهتاب، أما النضخ التالَـْ  ٌَضـع هلـا عنـٌان: اضـخْ      

 .أازٔ

املؤلب ناماًل نما ًرا يف املخطٌط، ًإحلا ٍذنز اصم  -4

ــب       ــا ًرا يف نتـ ــتعااْ  ـ ــ  با صـ ــًا  َهمـ ــم ااقضـ ــان ا صـ نـ

 .الرتانم املعتمدّ، ًتذنز صنْ ً اتى إن ناات معزً ْ

   ٍذنز اصم املؤلب يف النضـخ املهـزرّ أٍطـًا لٌنـٌاي      -5

 يف النضخْ األًىل.

نمـــا  العبــارات األًىل مــن أًم املخطــٌط   حلنــز  ٍعتمــد   -6

  َى.ًرات 

نمــا  ٍُعتمــد حلنــز العبــارات األاــريّ يف اواٍــْ املخطــٌط  -7

                                                                                                                                        

 



 (املٌنٌاّ ضمن لامَع نطٌطات مهتبْ عارف حهمت )تارٍخ عزبُفهرس الرسائل اخلطية 

 

 

 ًرات  َى.

ــارٍخ      -8 ــخ، ًتـ ــم الناصـ ــدت:  اصـ ـْـ إن ًنـ ــات التالَـ ــذنز املعلٌمـ تـ

 النضخ، ًمهان النضخ.  

 املعلٌمات التالَْ: ٍُذنز يف صطز تال  -9

ثم ٍذنز بني قٌصني عدا أًرام املخطٌط، ًٍزمش هلا حبزف )م(، 

ثم متٌصط عدا لزصالْ ضمن اجملمٌ ، رقما لٌح  بداٍْ ًاواٍْ ا

الضطٌر يف الضفحْ الٌاحدّ، ًٍزمش لى حبزف )ظ(، ثم مكاظ الٌرقْ 

 الٌاحدّ طٌهلا ًعزضوا بالضنتَمرت، ًمجام حللو:
 صم14 × 23 ظ15 (45-22م)18

ًرام ْ عدا األ ح )رقم ٌل

ٍْ الزصاْل ْ  -بدا رقم اوٍا

)ْ ْ الزصال ح  ٌل

عدا 

 األصطز

طٌم 

 الضفحْ

 ْعزض الضفح ×

تذنز املالحةات ال  ًندت علٓ املخطٌط من حَح  - 10

صالمتى أً إصابتى ببعز العٌَب نالزطٌبْ ًالتآن  ًالنكضان 

ًالطمط ... إخل نما ٍغار إىل اإلضا ات املتمَشّ إن ًندت 

ناحلٌاعُ ًالتعلَكات ًالهتابْ ب لٌان أازٔ ًالشاارف 

 لتٌثَل للمخطٌط أً املؤلب.، ثم خنتم بذنز مضاار اًالفٌاٖد...إخل

ٍذنز رقم حفظ املخطٌط يف مهتبْ عارف حهمت علٓ  -11

( إىل رقم 190( ًٍزمش الزقم األًم)2لامَع ) 190/80هذا النحٌ: 

( إىل تضنَب  ن التارٍخ، 80املخطٌط يف املهتبْ ، ًالزقم الجااُ )

 ( إىل تزتَب الزصالْ ضمن رصاٖ  اجملمٌ .2ًالزقم الجالح )
 



 49 (تازٙخ عسبٛ) امل٘ج٘دٝ قٌّ دلاًٚع رلط٘طات ًلتبٞ اهػٚخ عازف حلٌت فهرس الرسائل اخلطية       

 إثاض٠ احلجٕٛ يعٜاض٠ احلجٕٛ  – 1

أب٘ طآس دلد اهدّٙ  :ايفريٚظآبازٟ

ذلٌد بّ ٙعق٘ب بّ ذلٌد )ت 

 (ه817

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

 ...خوق اإلُطاْ ًّ محإ ًطِْ٘ 

 ٘ ٗؾللوٟ اهلل عوللٟ ضللٚدُا     ..:.ْٗاٜتهه

ذلٌللد ٗههللٕ ٗؾللخبٕ ٗضللوٍ تطللوٌٚا  

 كثريا إىل َٙ٘ اهدّٙ.

بللسآٍٚ عبللد اهللسمحّ بللّ إ  ْػههد٘  

 ُطخ  خبط  ،ه1273 يف غسعاْ، 

 ض18.5ٍ×25ع، 25(، 29ل  13ق)17

ُطللللللل،ٞ جٚلللللللدٝ، عوٚٔلللللللا بعللللللل   

اهتؿللخٚخات ٗهرللاز بقللع ٗتللسًٍٚ    

تؤرس عوٟ اهلِـ، كتبلت بامللدادّٙ    

 األض٘د ٗاألمحس.

 8/19األعالَ 

 (2دلاًٚع ) 190/80 ضقِ احلفغ 

   
األمثاض اجل١ٝٓ يف األمسا٤  – 2

 احلٓف١ٝ 

ُ٘ز اهدّٙ عوٛ بّ  :ايكاضَٟال عًٞ 

 (ه1014ضوطاْ اهلسٜٗ )ت 

: احلٌد هلل زب املدطٛط بسا١ٜ

 ...األزض ٗاهطٌا١

ٗكاُللللت ٗ اتللللٕ هبكللللع  ..:.ْٗاٜتهههه٘

ٗضتٌا٢ٞ كلرا ٗجلدُا  لؤ ًؤهل      

 ٓرا اهلتاب.

 ُطخ  خبط  ،ه1152 ْػذ يف 

 ض18ٍ×29ع، 29(، 254ل  119ق) 36

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، دلدٗهلللٞ بلللاحلٌسٝ، 

ٗتعوٚقللات، عوللٟ عوٚٔللا تؿللخٚخات 

بعلل  أٗزاأللا هرللاز بقللع ٗتللسًٍٚ     

تؤرس عوٟ اهِـ، بوغلت ًقابولٞ عولٟ    

ُطللل،ٞ املؤهللل ، كتبلللت ًلللّ خلللؤ  

املؤهلللللل  ٗا٘بوللللللت ب خسٓللللللا أٗزاق   

بٚكلللللا١، عولللللٟ ؾللللل خٞ اهعِللللل٘اْ    

اؿللللللا٢د، هلللللللا ُطلللللل،تاْ بللللللساٍ    

تللللللللازٙخ عسبللللللللٛ،  2/3،900/900

 بامللتبٞ ُ طٔا.

 .5/166األعالَ 

 (16دلاًٚع ) 17/80 ضقِ احلفغ 

   
أخباض املػتفٝس بأخباض خايس  – 3

 بٔ ايٛيٝس 

زقٛ اهدّٙ أب٘ عبد  :ابٔ احلٓبًٞ

اهلل ذلٌد بّ إبسآٍٚ بّ ٙ٘ض  

 (ه971احلِ ٛ )ت 

: حنٌدن ٙا ًّ املدطٛط بسا١ٜ

 ...غٚد زكّ اهدّٙ 



 59 يخ عريباتر  – فهرس الرسائل اخلطية املوجودة ضمن جماميع خمطوطات مكتبة الشيخ عارف حكمت

ٗحطللللللللبِا اهلل ُٗعللللللللٍ  ..:.ْٗاٜتهههههههه٘

 اه٘كٚى.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

ع، 19(،125 -119ق ) 7

 ض12ٍ×20

جٚللللدٝ، ًصخس للللٞ ًٗرٓبللللٞ ُطلللل،ٞ 

اإلطاز  قؤ، عوٚٔا هراز بقع ٗأزقٞ 

بطٚطٞ   تؤرس عوٟ اهِـ، كتبت 

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .8/223األعالَ 

 (.3دلاًٚع ) 163/80 ضقِ احلفغ 

   
أضجٛظ٠ اإلؾاض٠ ايٛف١ٝ يف  – 4

اخلضا٥ط األؾطف١ٝ ٖٚٞ شٌٜ ع٢ً 

فطا٥س ايػًٛى يف تاضٜذ اخلًفا٤ 

 ُس بٔ أ دس ايباعْٛٞ ٚاملًٛى حمل

بٔا١ اهدّٙ ذلٌد بّ  :ايباعْٛٞ

 (ه915ٙ٘ض  بّ أمحد )ت 

: ٙق٘ي أ قس اه٘ز٠ املدطٛط بسا١ٜ

إىل اهلد٠ ذلٌد بّ ٙ٘ض  بّ 

 ...أمحد 

 متت اإلغازٝ اه٘ ٚٞ. ...: ْٗاٜت٘

 ُطخ  ْػذ خبط 

ع، 25(، 269ل                         263ق ) 7

 ض15،5ٍ×21،5

قلللللبطت بعللللل   ُطللللل،ٞ جٚلللللدٝ،  

عوللٟ أٗزاأللا  ، كوٌاتٔللا باهػلللى 

هرلللاز بقلللع ٗتلللسًٍٚ بطلللٚطٞ   تلللؤرس 

عوللللٟ اهللللِـ، كتبللللت باملللللدادّٙ    

 األض٘د ٗاألمحس.

 .12/121ًعجٍ املؤه ني 

 (.19دلاًٚع ) 28/80 ضقِ احلفغ 

   
أضجٛظ٠ حتف١ ايعطفا٤ يف  – 5

تٛاضٜذ املًٛى ٚاخلًفا٤ ٖٚٞ 

تؿتٌُ َٔ فٕٓٛ األزب ع٢ً فٔ 

 ايتاضٜذ

ّ مشظ اهدّٙ ذلٌد ب :ايباعْٛٞ

 (ه871أمحد بّ ُاؾس )ت 

: ٙق٘ي زاجٛ زبٕ املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهعبد اه قري أمحد  ٗاهدٖذلٌد 

 متت حت ٞ اهعس ا١. ..:.ْٗاٜت٘

 ُطخ  ْػذ خبط 

ع، 25(، 263ل                         257ق ) 7

 ض15،5ٍ×21،5

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ أحٚاُلللا، 

عوللللٟ أٗزاأللللا هرللللاز بقللللع ٗتللللسًٍٚ    

بطٚطٞ   تؤرس عوٟ اهِـ، كتبت 

 األض٘د ٗاألمحس.باملدادّٙ 

 .9/24ًعجٍ املؤه ني 

 (.18دلاًٚع ) 28/80 ضقِ احلفغ 



 49 (تازٙخ عسبٛ) امل٘ج٘دٝ قٌّ دلاًٚع رلط٘طات ًلتبٞ اهػٚخ عازف حلٌت فهرس الرسائل اخلطية       

   
 أغاَٞ عًُا٤ ايضطف  – 6

 مل ٜصنط املؤيف

عوٍ اهؿسف  ...: املدطٛط بسا١ٜ

ٗأٗي ًّ دْٗ عوٍ اهؿسف أب٘ 

عثٌاْ بّ بلس بّ حبٚب املاشُٛ 

... 

كللرا م ً تللاس اهطللعادٝ  ..:.ْٗاٜتهه٘

 ُقوِاٖ ًو،ؿا.

 ضٛ  از ْػذ خبط 

ع، 25(، 219ل                         218ق ) 2

 ض19ٍ×29،5

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔا بع  اهتؿخٚخات ٗهرلاز بقلع   

  تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ، كتبلللللت   

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  186/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(23.) 

   
أغاَٞ عًُا٤ ايٓخٛ ٚايهتب  – 7

 املضٓف١ فٝ٘ 

 مل ٜصنط املؤيف

زأٙت أْ أربت : رٍ املدطٛط بسا١ٜ

م ٓرا امل٘قع تساجٍ أٓى اهِخ٘ 

... 

 اُتٟٔ كالَ اهدًاضٚين. ..:.ْٗاٜت٘

  ازضٛ  ْػذ خبط 

ع، 37(، 221ل                         219ق ) 3

 ض19ٍ×29،5

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔلللللللللا بعللللللللل  اهتؿلللللللللخٚخات   

ٗاهتعوٚقات، ٗهراز بقع   تؤرس عولٟ  

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  186/80 غ ضقهههههِ احلفهههههه 

(44.) 

   
 أغاَٞ ايهتب يف ايتاضٜذ  – 8

 مل ٜصنط املؤيف

: رٍ أتبعت اهلى املدطٛط بسا١ٜ

 ...باحملاقسات 

كللرا ً٘قلل٘عات اهعوللَ٘  ..:.ْٗاٜتهه٘

 املطٌٟ مب تاس اهطعادٝ.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

ع، 18ل لللللللللللللللل(،                    314ق ) 1

 ض19ٍ×29،5

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

راز بقع بطٚطٞ   تلؤرس عولٟ   عوٚٔا ه

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  186/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(32.) 



 59 يخ عريباتر  – فهرس الرسائل اخلطية املوجودة ضمن جماميع خمطوطات مكتبة الشيخ عارف حكمت

   
 أغاَٞ ايهتب يف املٓطل  – 9

 مل ٜصنط املؤيف

: ٗاعوٍ أْ اهعوَ٘ املدطٛط بسا١ٜ

اهباحثٞ عّ أح٘اي األذٓاْ ًّ 

 ...اهعوَ٘ اآلهٚٞ املعِ٘ٙٞ 

مملللللللا اُت،بِلللللللاٖ ًلللللللّ  ..:.ْٗاٜتههههههه٘

 ٘ق٘عات اهعوَ٘.ً

  ازضٛ  ْػذ خبط 

ع، 11ل لللللللللللللللل(،                    309ق ) 1

 ض19ٍ×19،5

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔا هراز بقع   تؤرس عوٟ اهلِـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  186/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(28.) 

   
اغت٦ٓاؽ ايٓاؽ بفضا٥ٌ ابٔ  – 10

 عباؽ 

ّ عوٛ بّ ُ٘ز اهدٙ :كاضٟايَال عًٞ 

 (ه1014ضوطاْ ذلٌد اهلسٜٗ )ت 

: احلٌد هلل عوٟ دّٙ املدطٛط بسا١ٜ

 ...اإلضالَ 

عوٕٚ هالف اهؿالٝ ٗأه٘ف  ..:.ْٗاٜت٘

 اهتخٚٞ.

 ُطخ  ْػذ خبط 

ع، 21(، 302ل                     287ق ) 16

 ض14،5ٍ×21،5

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، عوٚٔلللا تؿلللخٚخات   

ٗتعوٚقات ٗهراز بقلع ٗتلسًٍٚ بطلٚطٞ    

  تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ، ًقابولللللٞ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .5/166األعالَ 

 (.39دلاًٚع ) 85/80 ضقِ احلفغ 

   
 إغعاف املبطأ بطجاٍ املٛطأ  – 11

جالي اهدّٙ أب٘ اه كى  :ايػٝٛطٞ

عبد اهسمحّ ابّ أبٛ بلس )ت 

 (ه911

: احلٌد هلل عوٟ املدطٛط بسا١ٜ

 ... كوٕ 

 ٘ كاْ اه لسا  ًلّ ُطل،ٔا     ..:.ْٗاٜته

أٗاخلللس زجلللب اخللللري ٙلللَ٘ اخلٌلللٚظ 

 ضِٞ مثاُٚٞ ًٗا٢ٞ ٗأه .

أمحلللللللد بلللللللّ ُعٌلللللللٞ اهلل  ْػهههههههد٘  

 خبهههههههط  ،ه1108 يف ُ٘ٛ، األمشللللللل

 ُطخ ًعتاد

ع، 25(، 147ل                     117ق ) 31

 ض16ٍ×21

، عوٚٔلللللللا بعللللللل  جٚلللللللدُٝطللللللل،ٞ 

اهتؿللخٚخات، عوللٟ بعلل  أٗزاأللا   

بقللع بطللٚطٞ   تللؤرس عوللٟ اهللِـ،    
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ًرٓبللٞ اإلطللاز  قللؤ، هخللس اه٘زاللٞ    

، كتبللت األخللريٝ ًرٓبللٞ ًٗصخس للٞ

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .4/71األعالَ 

 (.2دلاًٚع ) 19/80 ضقِ احلفغ 

   
 أمسا٤ أٌٖ بسض  – 12

 مل ٜصنط املؤيف

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

غسف قٚا١ اإلضالَ بِب٘ٝ ضٚد 

 ...األُاَ 

ُقللللى ًللللّ اهلللل  ٙسًللللق     ..:.ْٗاٜتهههه٘

 ت٘ازخيٛ.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ع،15(، 12 -1ق ) 12

 .ض14ٍ×19،5

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ أحٚاُلللا، 

عوٚٔلللا بعللل  اهتعوٚقلللات ٗهرلللاز بقلللع 

ٗتسًٍٚ   تؤرس عولٟ اهلِـ، بهلٗهللا    

 ٔسع بعِاّٗٙ اهسضا٢ى اهل  قلٌّ   

اجملٌلل٘ن ُ طللٕ، كتبللت باملللدادّٙ    

 األض٘د ٗاألمحس.

 (.1دلاًٚع ) 392/80 ضقِ احلفغ 

   
أمسا٤ أٌٖ ايضف١ ضضٞ اهلل  – 13

 عِٓٗ 

 ملؤيفمل ٜصنط ا

: محدا ملّ املدطٛط بسا١ٜ

اؾط ٟ ًّ عبادٖ خ٘اؾا ٗأعٚاُا 

... 

أب٘ ٓسٙسٝ اهدٗضٛ زقلٛ   ..:.ْٗاٜت٘

اهلل تعللاىل عللٍِٔ ٗزقلل٘إُ ذهللم ٓلل٘ 

 اه ٘ش اهلبري متت.

 ُطخ  ْػذ خبط 

ع، 27(، 185ل                         184ق ) 2

 ض11،5ٍ×18،5

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ أحٚاُلللا، 

دلدٗهللٞ بللاحلٌسٝ، عوٚٔللا هرللاز بقللع   

عولللللٟ اهلللللِـ، كتبلللللت      تلللللؤرس

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 (.5دلاًٚع ) 178/80 ضقِ احلفغ 

   
 ْػد١ أخط٣  – 14

: محدا ملّ املدطٛط بسا١ٜ

اؾط ٟ ًّ عبادٖ خ٘اؾا ٗأعٚاُا 

... 

ذهم ٓ٘ اه ٘ش اهلبري مت  ..:.ْٗاٜت٘

 مت مت.

  ُٛط، ْػذ خبط 

ع، 15(، 43 -40ق )4

 .ض11ٍ×15،5
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ٚاُلللا، ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ أح

ًرٓبٞ اإلطاز  قؤ، عوٚٔا هراز بقع 

ٗأزقٞ   تؤرس عوٟ اهِـ، كتبت 

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 (.3دلاًٚع ) 573/80 ضقِ احلفغ 

   
أصف٢ املٛاضز يف غًػاٍ  – 15

 أحٛاٍ اإلَاّ خايس )َٓع١َٛ( 

بدز اهدّٙ بّ عثٌاْ بّ  :ايبضطٟ

 (ه1242ضِد اهبؿسٜ )ت 

هلل اهرٜ  : احلٌداملدطٛط بسا١ٜ

 ...ؾري تساجٍ اه٘جٖ٘ ٗاهغسز 

ٗؾلللوٟ اهلل ٗضلللوٍ عولللٟ   ..:.ْٗاٜتههه٘

خلامت اهسضللى ٗعولٟ ههللٕ ٗؾلخبٕ ًللا    

 كتاب كٌى.

 ُطخ  ْػذ خبط 

ع، 33(، 59ل                                1ق ) 60

 ض15،5ٍ×23

، عوٚٔلللللللا بعللللللل  جٚلللللللدُٝطللللللل،ٞ 

اهتؿللخٚخات ٗهرللاز بقللع بطللٚطٞ    

تللللللؤرس عوللللللٟ اهللللللِـ، ًػللللللل٘هٞ 

أحٚاُللا، كتبللت باملللدادّٙ األضللل٘د    

 محس.ٗاأل

 .4/367األعالَ 

 (.1دلاًٚع ) 575/80 ضقِ احلفغ 

   

  ْػد١ أخط٣  – 16

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

 ...ؾري تساجٍ اه٘جٖ٘ ٗاهغسز 

ٗؾلللوٟ اهلل ٗضلللوٍ عولللٟ   ..:.ْٗاٜتههه٘

خلامت اهسضللى ٗعولٟ ههللٕ ٗؾلخبٕ ًللا    

 كتاب كٌى.

 ُطخ مجٚى ْػذ خبط 

ع، 25(، 75ل                                1ق ) 75

 ض17ٍ×24،5

، ًػلللل٘هٞ أحٚاُلللا، دٝجٚلللُطللل،ٞ 

ًصخس لللٞ ًٗرٓبلللٞ اإلطلللاز، عوٚٔلللا    

بعلل  اهتعوٚقللات  قللؤ، ٗهرللاز بقللع    

بطٚطٞ   تؤرس عولٟ اهلِـ، بهلٗهللا    

أٗزاق خاهٚللٞ ًللّ أٜ ُللـ، كتبللت   

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 (.1دلاًٚع ) 576/80 ضقِ احلفغ 

   
إعالّ األعالّ ببٓا٤ املػجس  – 17

 احلطاّ )رلتضط( 

طب اهدّٙ بّ عال١ ا :ايٓٗطٚاْٞ

اهدّٙ بّ أمحد ابّ ذلٌد )ت 

 (ه990

: األؾى امسٕ املدطٛط بسا١ٜ

 ...اإلعالَ بهلعالَ بود اهلل احلساَ 

ضللللاكّ بللللاب باضللللطٚٞ  ..:.ْٗاٜتهههه٘

 دلاٗز ًلٞ ًععٌٞ.
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دزٗٙلللؼ ذلٌلللد ُقػلللبِدٜ  ْػهههد٘  

ٞ  بهه اهللسٜٗ،    غهه١ٓ ، يفًللٞ امللسًل

 ُطخ  خبط  ،ه1154

ع، 25(، 41 -4ق ) 38

 .ض14،5ٍ×20

،عوٚٔا بعلللللللللل  جٚللللللللللدُٝطللللللللل،ٞ  

رللاز بقللع هاهتؿللخٚخات ٗاهتعوٚقللات ٗ

بطلللللٚطٞ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    

ًِطللل٘خٞ ًلللّ ُطللل،ٞ ُطللل،ت ضلللِٞ  

ٓللل، كتبللت باملللدادّٙ األضلل٘د    980

 ٗاألمحس.

 .6/234األعالَ 

 (.2دلاًٚع ) 87/80 ضقِ احلفغ 

   
 أٌٖ بٝع١ ايعكب١ األٚىل  – 18

 مل ٜصنط املؤيف

هعقبٞ : أٓى بٚعٞ ااملدطٛط بسا١ٜ

األٗىل عوٟ ًا ذكسٖ ابّ إضخاق 

... 

 أٗ حن٘ ذهم ٗاهلل أعوٍ. ..:.ْٗاٜت٘

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض11ٍ×15،5ع، 11(،48 -46ق) 3 

ُط،ٞ جٚلدٝ، ًػلل٘هٞ، ًصخس لٞ    

ًٗرٓبلللٞ اإلطلللاز، عوٚٔلللا هرلللاز بقلللع  

بطلللللٚطٞ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    

ب خسٓللا أٗزاق خاهٚللٞ ًللّ أٜ ُللـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 (.4دلاًٚع ) 573/80 قِ احلفغ ض

   
تأٌٖٝ َٔ خطب يف تطتٝب  – 19

 ايضخاب١ يف اخلطب 

زقٛ اهدّٙ أب٘ عبد  :ابٔ احلٓبًٞ

اهلل ذلٌد ابّ إبسآٍٚ بّ ٙ٘ض  

 (ه971احلِ ٛ )ت 

: احلٌد هلل ٗك ٟ املدطٛط بسا١ٜ

... 

بتلللللازٙخ هخلللللس مجلللللاد٠   ..:.ْٗاٜتههههه٘

اآلخلللللللسٝ ضلللللللِٞ  طلللللللٞ ٗضلللللللتني 

 ٗتطعٌا٢ٞ مت.

 خبههههط ،ه965 ، يف املؤهلللل د٘ ْػهههه

  ازضٛ 

ع، 19(،134 -126ق)9

 ض12ٍ×20

ُطلللل،ٞ جٚللللدٝ، ًصخس للللٞ ًٗرٓبللللٞ 

اإلطلللاز، عوٚٔلللا هرلللاز بقلللع ٗأزقلللٞ     

بطٚطٞ   تؤرس عوٟ اهِـ، كتبت 

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .8/223ًعجٍ املؤه ني 

 (.4دلاًٚع ) 163/80 ضقِ احلفغ 
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ض ايضخٝف١ يف َٓاقب ٝتبٝ – 20

 حٓٝف١ أبٞ 

جالي اهدّٙ أب٘ اه كى  :ايػٝٛطٞ

عبد اهسمحّ ابّ أبٛ بلس )ت 

 (ه911

: احلٌد هلل ٗضالَ املدطٛط بسا١ٜ

 ...عوٟ عبادٖ اهرٜ اؾط ٟ 

عاًولٕ اهلل بوط لٕ اخل لٛ     ..:.ْٗاٜت٘

 .994ضِٞ 

حيٚللٟ بللّ اهػٌطللٛ ذلٌللد  ْػههد٘  

 ، يف بلللّ طسابلللاٜ اهلللراكس احلِ لللٛ

 ُطخ  ، خبط ه994

 ض15،5ٍ×21،5ع، 21(، 80ل  64ق ) 17

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   

بع  اهتعوٚقات ٗاملطاهب ٗهرلاز بقلع   

ٗتسًٍٚ   تؤرس عولٟ اهلِـ، بهلٗهللا    

 ا٢لللدٝ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

 .4/71األعالَ 

 (.8دلاًٚع ) 77/80 ضقِ احلفغ 

   
حتف١ اإلخٛإ َٔ ايٓاؽ يف  – 21

فض١ًٝ ابٔ عباؽ اغت٦ٓاؽ 

 عباؽ  بفضا٥ٌ ابٔ

ُ٘ز اهدّٙ عوٛ بّ  :كاضٟايَال عًٞ 

ضوطاْ بّ ذلٌد اهلسٜٗ )ت 

 (ه1014

: احلٌد هلل عوٟ املدطٛط بسا١ٜ

دّٙ اإلضالَ ًٗوٞ ُبِٚا ذلٌد عوٕٚ 

 ...اهؿالٝ ٗاهطالَ 

ٗكتبت ٓرٖ اهِط،ٞ ًلّ   ..:.ْٗاٜت٘

خللؤ املؤهلل  ٓلللرا ٗجللدُا  للؤ    

املسحلللَ٘ عولللٛ اهقلللازٜ عوٚلللٕ زمحلللٞ 

 اهبازٜ.

 خ مجٚى ُط ْػذ خبط 

 ض18ٍ×29ع، 29(، 302ل  291ق ) 12

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، دلدٗهلللٞ بلللاحلٌسٝ، 

عوٚٔلللا بعللل  اهتؿلللخٚخات، عولللٟ   

بعلل  أٗزاأللا هرللاز بقللع بطللٚطٞ     

تؤرس عوٟ اهلِـ، كتبلت بامللدادّٙ    

 األض٘د ٗاألمحس.

 .5/166األعالَ 

 (.17دلاًٚع ) 17/80 ضقِ احلفغ 

   
ايتخف١ ايعٖط١ٜ يف املٓاقب  – 22

١ رلتضط٠ َٔ إفاض١ َا ايعباغٝ

َٔ ب٘ اهلل يف ْؿط فضا٥ٌ غٝسْا 

ايعباؽ ٚابٓ٘ غٝسْا عبس اهلل 

 يًُؤيف ْفػ٘ 
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2 

أب٘ اهقاضٍ ذلٌد شّٙ  :اخلًٝفيت

اهدّٙ اهعابدّٙ بّ عبد اهلل املدُٛ 

 احلِ ٛ 

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

 ...أ اض عوٟ خوقٕ 

ًللّ ٓجللسٝ ًللّ هللٕ اهعللص      ..:.ْٗاٜتهه٘

 تعللللاىل عوٚللللٕ  ٗاهػللللسف ؾللللوٟ اهلل 

 ٗضوٍ.

 ، يف ُطللللللخ مجٚللللللى  ْػههههههذ خبههههههط  

 ه1179

 ض16ٍ×22،5ع، 19(، 36ل  27ق ) 10

ُطلللللل،ٞ ممتللللللاشٝ، عوٚٔللللللا بعلللللل   

اهتؿخٚخات  قلؤ، ًرٓبلٞ اإلطلاز    

 قؤ، ب خسٓا دعا١ ٗ ا٢لدٝ م السٝ   

علللللني اه٘هلللللد، كتبلللللت بامللللللدادّٙ  

 األض٘د ٗاألمحس.

 (.4دلاًٚع ) 5/80 ضقِ احلفغ 

   
ؤاٍ عُٔ حتكٝل جٛاب ايػ – 23

ناْت أّ أبٝ٘ ؾطٜف١ ٚأّ أَ٘ 

 نصيو 

إمساعٚى بّ ًؿط ٟ  :تا٥ب

 (ه1214األزقسًٗٛ )ت 

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

 ...خـ اإلُطاْ ببدا٢ع اهلٌاالت 

ًلللل٘جٔني عوللللٟ حبٚبللللٕ    ..:.ْٗاٜتهههه٘

 أ كى اهؿالٝ ٗاهطالَ.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض12ٍ×18ع، 23(، 301ل  293ق ) 9

ًٗرٓبللللٞ ُطلللل،ٞ جٚللللدٝ، ًصخس للللٞ 

اإلطلللاز، عوٚٔلللا هرلللاز بقلللع ٗتلللسًٍٚ    

بطٚطٞ   تؤرس عوٟ اهِـ، كتبت 

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .2/295ًعجٍ املؤه ني 

دلللللللاًٚع  145/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(22.) 

   
تصنط٠ األيباب بأصٍٛ  – 24

 األْػاب 

أب٘ جع س أمحد بّ اه٘هٛ بّ  :ايبيت

 (ه488أمحد بّ عبد اه٘هٛ )ت 

: ااي أب٘ جع س طاملدطٛ بسا١ٜ

 ...أمحد بّ عبد اه٘هٛ 

 ٘ ٗؾللوٟ اهلل عوللٟ ضللٚدُا     ..:.ْٗاٜتهه

 ذلٌد ٗههٕ ٗؾخبٕ أمجعني مت.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ض11ٍ×19ع، 23(، 340ل  329ق ) 12

ُطلل،ٞ جٚللدٝ ًػللل٘هٞ، ًصخس للٞ    

ًٗرٓبلللللٞ اإلطلللللاز، عوٚٔلللللا بعللللل    

اهتؿللللخٚخات  قللللؤ، ٗهرللللاز بقللللع   

بطلللللٚطٞ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    
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ابوٞ هوتٌصق، كتبلت  أٗزاأا جا ٞ ا

باملللدادّٙ األضلل٘د ٗاألمحللس، اُعللس     

 .85إىل اهبٚاْ زاٍ 

 .1/276ًعجٍ املؤه ني 

 (.35دلاًٚع ) 33/80 ضقِ احلفغ 

   
تطاجِ يبعض ايعًُا٤  – 25

 األفاضٌ 

 مل ٜصنط املؤيف

: أمحد بّ عوٛ أب٘ املدطٛط بسا١ٜ

 ...بلس اهساشٜ 

م ذٜ اهقعلدٝ ضلِٞ رلال      ..:.ْٗاٜت٘

 ...ني ٗتطعٌا٢ٞٗتطع

  ازضٛ  خبط  ،ه993 ْػذ يف 

 ض13،5ٍ×20ع، 17(، 119ل  110ق ) 10

كتبلت  ٚٔلا عِلاّٗٙ    ُط،ٞ جٚلدٝ،  

هرللللاز بقللللع ٗبوللللى  عوٚٔللللا طاهللللب، امل

ٗتلللللسًٍٚ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس. ُط،ت

 (.7دلاًٚع ) 136/80 ضقِ احلفغ 

   
 تطمج١ أبٞ ايطٝب املتٓيب  – 26

أب٘ ًِؿ٘ز عبد املوم بّ  :عاييبايج

 (ه429ذلٌد بّ إمساعٚى )ت 

: احلٌد هلل زب املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهعاملني ٗاهعاابٞ هوٌتقني 

ٗؾلللوٟ اهلل عولللٟ ًلللّ ال   ..:.ْٗاٜتههه٘

ُيب بعدٖ ٗضوٍ تطوٌٚا كثريا دا٢ٌا 

 أبدا هًني ٗاحلٌد هلل زب اهعاملني.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض15ٍ×20،5ع، 15(، 104ل  23ق ) 82

ًػلللللللل٘هٞ ًتلللللللهلرسٝ باهسط٘بلللللللٞ،  

أحٚاُا، دلدٗهلٞ بلاحلٌسٝ، كتبلت    

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .13/402، 6/189ًعجٍ املؤه ني 

 (.2دلاًٚع ) 31/80 ضقِ احلفغ 

   
تطمج١ اَطؤ ايكٝؼ صاحب  – 27

 املعًك١ 

 مل ٜصنط املؤيف

: ٓ٘ حجس بتقدٍٙ املدطٛط بسا١ٜ

احلا١ املكًٌ٘ٞ عوٟ اجلٍٚ 

 ... اهطاكِٞ

ٗاللللاي بعكللللٍٔ طبقللللات  ..:.ْٗاٜتهههه٘

اهػلللللعسا١ رالرلللللٞ غلللللاعس ٗغللللل٘ٙعس  

 ٗغعسٗز متت.

 ُطخ مجٚى  ْػذ خبط 

 ض11،5ٍ×18،5ع، 23(، 388ل  385ق ) 4

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔلللا تعوٚقلللات  قلللؤ، ٗهرلللاز بقلللع  

بطلللللٚطٞ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    
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ٗتسمجٞ اهػِ سٜ، ٗعوقٌٞ اه خى، 

 د ٗاألمحس.كتبت باملدادّٙ األض٘

دلللللللاًٚع  210/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(35.) 

   
تطمج١ جالٍ ايسٜٔ  – 28

 ايػٝٛطٞ ٚفٗطؽ َؤيفات٘ 

جالي اهدّٙ أب٘ اه كى  :ايػٝٛطٞ

عبد اهسمحّ ابّ أبٛ بلس )ت 

 (ه911

: ٓ٘ ضٚدُا ًٗ٘الُا املدطٛط بسا١ٜ

اهػٚخ اإلًاَ ٗاهبخس اهلٌاَ جالي 

 ...اهدّٙ أب٘ اه كى عبد اهسمحّ 

 ٘ اه ٘ا٢للللد املتلللللارسٝ م    ..:.ْٗاٜتهههه

 األحادٙث املت٘اتسٝ.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض14ٍ×21ع، 21(، 243ل  235ق ) 9

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔا بع  اهتعوٚقلات  قلؤ، ٗهرلاز    

بقللع   تللؤرس عوللٟ اهللِـ، كتبللت    

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .4/71األعالَ 

 (.6دلاًٚع ) 173/80 ضقِ احلفغ 

   
 تطمج١ خًٌٝ أفٓسٟ املايٞ  – 29

 مل ٜصنط املؤيف

: ٗكاْ أؾى املدطٛط بسا١ٜ

املسحَ٘ ًّ أبِا١ بع  اهقكاٝ م 

 ...اكا١ املاهٛ 

 ٘ زمحلللٕ اهلل تعلللاىل زمحلللٞ  ..:.ْٗاٜتهه

 ٗاضعٞ.

  ازضٛ مجٚى ْػذ خبط 

 ض14،5ٍ×21ع، 21ل لللللل(،  68ق ) 1

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، دلدٗهلللٞ بلللاحلٌسٝ، 

بقلع ٗبولى    عوٚٔا تعوٚقات  قؤ ٗهرلاز 

  تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ، كتبلللللت   

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 (.26دلاًٚع ) 22/80 ضقِ احلفغ 

   
 تطمج١ ايؿعطاْٞ  – 30

ذلٌد املدع٘ عبد اهسؤٗف  :املٓاٟٚ

 (ه1031املِاٜٗ املؿسٜ )ت 

: ٗٓ٘ عبد اه٘ٓاب املدطٛط بسا١ٜ

 ...بّ أمحد بّ عوٛ اهػعساُٛ 

ُقلللللللى ًلللللللّ طبقلللللللات    ..:.ْٗاٜتههههههه٘

هل٘اكللللللب اهدزٙللللللٞ م تللللللساجٍ   ا

اهطادٝ اهؿ٘ ٚٞ ًّ تهلهٚ ات اهػلٚخ  

اإلًللاَ اهعالًللٞ ذلٌللد املللدع٘ عبللد   

 اهسؤٗف املِاٜٗ املؿسٜ زمحٕ اهلل.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ض15ٍ×20ع، 25(، 109ل  108ق ) 2
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 ،ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًصخس لللٞ ًٗرٓبلللٞ

ًػللللل٘هٞ أحٚاُللللا، عوٚٔللللا بعلللل   

اهتعوٚقات  قؤ ٗهراز بوى بطٚطٞ   

ٟ اهلِـ، كتبلت بامللدادّٙ    تؤرس عو

 األض٘د ٗاألمحس.

 .2/1522كػ  اهعِْ٘ 

 (.30دلاًٚع ) 30/80 ضقِ احلفغ 

   
ٔ ايكٛؾجٞ – 31   تطمج١ عال٤ ايسٜ

 مل ٜصنط املؤيف

     ٞ خ تسمجل جلدت م هخلس اهتلاٙز ٞ امل،ط٘ط:ٗ  بدٙا

  ْ لللى اهقلللس ّ ٓأ للل  ً٘ للل ٗٓ ٛ غلللج ّ اه٘ق علللال١ اهلللدٙ

 اهعاغس ...

 اُتٟٔ ًا ٗجد. ..:.ْٗاٜت٘

 ًعتاد  خبط  ْػذ

 ض16ٍ×20،5ع، 28ل لللللل(،  164ق ) 1

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔا هراز بقع بطٚطٞ   تلؤرس عولٟ   

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 .بٚكا١ٗاألمحس ب خسٓا أٗزاق 

 (.2دلاًٚع ) 571/80 ضقِ احلفغ 

   
 تطمج١ يبٝس بٔ ضبٝع١  – 32

 مل ٜصنط املؤيف

: هبٚد بّ زبٚعٞ بّ املدطٛط بسا١ٜ

 ...عاًس بّ ًاهم 

 ٘ ٗأًا تلرٙب عثٌاْ إٙلاٖ   ..:.ْٗاٜته

  ولُٕ٘ محى اهلالَ عوٟ اهعٌَ٘.

 ُطخ مجٚى  ْػذ خبط 

 ض11،5ٍ×18،5ع، 23(، 391ل  388ق ) 4

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز، عوٚٔا 

تؿللللخٚخات ٗتعوٚقلللللات، ب خسٓلللللا  

 ٘ا٢لللد، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  210/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(36.) 

   
تطمج١ املؤيف ٚٚايسٙ َٓكٛي١  – 33

َٔ نتاب٘ ايصٟ مساٙ املؿطع 

 ايطٟٚ َٔ َٓاقب ايػاز٠ آٍ باعًٟٛ 

مجاي اهدّٙ ذلٌد بّ أبٛ  :ايؿًٞ

بلس بّ أمحد احلطٚين )ت 

 (ه1093

: تسمجٞ املؤه  املدطٛط بسا١ٜ

 ...ٗٗاهدٖ 

ًٗلللللات م ذهلللللم اهعلللللاَ  ..:.ْٗاٜتههههه٘

ٚللللاْ تللللسٍٙ  هلزخللللٕ  كللللثري ًللللّ أع 

 بعكٍٔ  قاي غاب اه٘ج٘د.

 ًعتاد  ْػذ خبط 

 ض16ٍ×20،5ع، 27(، 170ل  166ق ) 5

ُطلللل،ٞ جٚللللدٝ، ًصخس للللٞ ًٗرٓبللللٞ 

 ،اإلطاز، عوٚٔا بع  اهتؿلخٚخات 



01 (تازٙخ عسبٛ) امل٘ج٘دٝ قٌّ دلاًٚع رلط٘طات ًلتبٞ اهػٚخ عازف حلٌت فهرس الرسائل اخلطية       
9 

   ٞ ، كتبلللت  ًتلللهلرسٝ اولللٚالط باهسط٘بللل

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

، اهسضللاهٞ اخلطٚللٞ  6/286األعللالَ 

 األٗىل اه  قٌّ اجملٌ٘ن ُ طٕ.

 (.3دلاًٚع ) 571/80 قِ احلفغ ض

   
 تطمج١ املٓاٟٚ  – 34

ذلٌد أًني بّ  كى اهلل  :احمليب

 (ه1111بّ ذلب اهلل )ت 

: ٗٓ٘ عبد اهسؤٗف املدطٛط بسا١ٜ

بّ تاج اهعاز ني بّ شٙد اهعابدّٙ بّ 

 ...حيٟٚ 

ُقلللى ًلللّ تلللازٙخ ذلٌلللد    ..:.ْٗاٜتههه٘

 األًني احمليب اهدًػقٛ.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ض15ٍ×20ع، 25(، 5ل  3ق ) 3

ًصخس لللٞ ًٗرٓبلللٞ اإلطلللاز، عوٚٔلللا    

ًتللهلرسٝ اوللٚالط  بعلل  اهتؿللخٚخات،  

، ب خسٓلا تقلسٙغ   باهسط٘بٞ، ًسممٞ

عولللٟ كتللللاب كِلللل٘ش احلقللللا٢ق م  

حللللدٙث خللللري اخلال٢للللق هوٌِللللاٜٗ،   

 للؤ عبللد اهلل بللّ عثٌللاْ املعللسٗف 

ٓللل( بهلٗهلللا  1150مبطللتجٛ شادٖ )ت 

 ٔسع هوٌجٌ٘ن، كتبلت بامللدادّٙ   

 محس.األض٘د ٗاأل

 .9/78ًعجٍ املؤه ني 

 (.1دلاًٚع ) 30/80 ضقِ احلفغ 

   
تٓعٜ٘ املُايو مبٓاقب اإلَاّ  – 35

 َايو ضضٞ اهلل عٓ٘ 

جالي اهدّٙ أب٘ اه كى  :ايػٝٛطٞ

عبد اهسمحّ ابّ أبٛ بلس )ت 

 (ه911

: احلٌد هلل ٗضالَ املدطٛط بسا١ٜ

 ...عوٟ عبادٖ اهرّٙ اؾط ٟ 

زن ضللِٞ هخللس زجللب املبللا  ..:.ْٗاٜتهه٘

 مثاُٚٞ عػس ًٗا٢ٞ ٗأه  مت.

أمحلللللللد بلللللللّ ُعٌلللللللٞ اهلل  ْػهههههههد٘  

 خبهههههههط  ،ه1118 يف ُ٘ٛ، مشلللللللاأل

 ُطخ ًعتاد

 ض16ٍ×21ع، 25(، 179ل  147ق ) 32

، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  جٚدُٝط،ٞ 

عوٚٔلللا بعللل  اهتؿلللخٚخات  قلللؤ، 

هخلللس اه٘زالللٞ األخلللريٝ ًرٓبلللٞ مبلللا١  

اهللللرٓب، ب خسٓللللا أٗزاق بٚكللللا١،  

 ٗاألمحس. كتبت باملدادّٙ األض٘د

 .4/71األعالَ 

 (.3دلاًٚع ) 19/80 ضقِ احلفغ 

   
ايتكضٞ يف َعطف١ ؾٝٛر  – 36

َايو بٔ أْؼ ضضٞ اهلل عٓ٘ يف 

 املٛطأ ٚشنط أحازٜج٘ 
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مجاي اهدّٙ أب٘ عٌس  :ابٔ عبس ايرب

 (ه463ٙ٘ض  بّ عٌس اهٌِسٜ )ت 

: ٗاحلٌد هلل زب املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهعاملني 

 هًني.ٗٗاهدٕٙ  ..:.ْٗاٜت٘

أمحلللللللد بلللللللّ ُعٌلللللللٞ اهلل  ْػهههههههد٘  

 ُطخ ًعتاد  ، خبط األمشُ٘ٛ

 ض16ٍ×21ع، 25(، 115ل  1ق ) 115

، ًصخس للللٞ ًٗرٓبللللٞ جٚللللدُٝطلللل،ٞ 

اإلطللاز، عوٚٔللا بعلل  اهتؿللخٚخات  

عوللٟ ؾلل خٞ  ًقابوللٞ، ٗاهتعوٚقللات، 

 ٔللللسع  م أٗهلللللااهعِلللل٘اْ متوللللم، 

خت٘ٙلللات اجملٌللل٘ن، ا٘بولللت عولللٟ  مب

  ٔ اب األؾللى املِقلل٘ي ًِللٕ،  للؤ غلل

اهلللدّٙ أمحلللد بلللّ عولللٛ اهقلللسطيب،  

ب خسٓللا ٗزاللٞ بٚكللا١، عوللٟ بعلل     

أٗزاأللا هرللاز بقلللع بطللٚطٞ   تلللؤرس    

عوللللٟ اهللللِـ، كتبللللت باملللللدادّٙ    

 األض٘د ٗاألمحس.

 .9/316األعالَ 

 (.1دلاًٚع ) 19/80 ضقِ احلفغ 

   
مج١ً َٓتكا٠ َٔ طبكات  – 37

 ايؿافع١ٝ 

تقٛ اهدّٙ أب٘  :ابٔ قاضٞ ؾٗب١

س أمحد بّ ذلٌد اهؿدق أب٘ بل

 (ه851األضدٜ )ت 

: أًا بعد محد اهلل املدطٛط بسا١ٜ

 ...ٗاهؿالٝ عوٟ زض٘ي اهلل 

ٗاحلٌلللد هلل ٗؾلللوٟ اهلل   ..:.ْٗاٜتههه٘

 عوٟ ذلٌد ٗههٕ ٗؾخبٕ ٗضوٍ.

 ًعتاد  ْػذ خبط 

 ض15،5ٍ×21،5ع، 21(، 35ل  32ق ) 4

ُطلل،ٞ جٚللدٝ، عوٚٔللا هرللاز بقللع ٗبوللى 

ٗأزقلللللٞ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    

 ٘ا٢لللللد ٗأبٚلللللات غلللللعس،    ب خسٓلللللا

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .3/57ًعجٍ املؤه ني 

 (.6دلاًٚع ) 190/80 ضقِ احلفغ 

   
ايسض٠ ايج١ُٓٝ فُٝا يعا٥ط  – 38

ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إىل 

 املس١ٜٓ 

ؾ ٛ اهدّٙ أمحد بّ  :ايكؿاؾٞ

 (ه1071ُٙ٘ظ اهدجاُٛ )ت 

: ٗؾوٟ اهلل عوٟ املدطٛط بسا١ٜ

ُا ذلٌد ٗعوٟ ههٕ ٗؾخبٕ ضٚد

 ...ٗضوٍ 

 ٗاحلٌد هلل زب اهعاملني. ..:.ْٗاٜت٘

 ُطخ  ْػذ خبط 
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 ض16،5ٍ×23،5ع، 23(، 78ل  1ق ) 78

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، عوٚٔلللا تؿلللخٚخات   

 قؤ ٗهراز بقع ٗتسًٍٚ   تؤرس عوٟ 

اهللِـ، ًؿللخخٞ ًٗقابوللٞ م ضللوخ   

ٓللل، بهلٗهلللا  1208ؾلل س اخلللري ضللِٞ  

اٚللد ٗالل  باضللٍ احلللاج أمحللد بللّ      

عللللللٞ اهلسكلللللل٘تٛ، كتبللللللت   مج

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .2/170ًعجٍ املؤه ني 

 (.1دلاًٚع ) 566/80 ضقِ احلفغ 

   
ايسض ايٓفٝؼ يف بٝإ ْػب  – 39

إَاّ األ١ُ٥ ذلُس بٔ إزضٜؼ 

 ايؿافعٞ 

غٔاب اهدّٙ أمحد بّ  احلُٟٛ 

ذلٌد احلطين احلِ ٛ )ت 

 (ه1098

ّ ز ع مل اط: محداملدطٛط بسا١ٜ

 ...دزٙظ ًقاًا عوٚا البّ إ

 هًني ٙا زب اهعاملني. ..:.ْٗاٜت٘

  ازضٛ  خبط  ،ه1089 ْػذ يف 

 ض14ٍ×20،5ع، 19(، 114ل  108ق ) 7

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، عوٚٔلللا تؿلللخٚخات   

ٗتعوٚقللات، ٗهرللاز بقللع ٗبوللى   تللؤرس 

عوٟ اهلِـ،  لس  املؤهل  ُ طلٕ ًلّ      

ٓلل،  1089زبٚلع اهثلاُٛ    12تط٘ٙدٓا 

 ،سكتبت باملدادّٙ األضل٘د ٗاألمحل  

 .بهلٗهلا  ا٢دٝ

 .2/93ًعجٍ املؤه ني 

دلللللللاًٚع  165/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(11.) 

   
زٜباج١ ٚقف١ٝ املطح١َٛ  – 40

َٗطَآٙ غًطإ عًٝٗا ايط د١ 

 ٚايػفطإ 

 مل ٜصنط املؤيف

: احلٌد ملِٕ أب٘د املدطٛط بسا١ٜ

 ...هعصٝ إال هعصٝ غهلُٕ 

 ٗبااٛ املساضٍ ٗاملسا ق... ..:.ْٗاٜت٘

 ضٛ  از ْػذ خبط 

(، رلتوللللل  ع، 151ل           150ق ) 2

 ض16،5ٍ×26،5

ُطللللللل،ٞ جٚلللللللدٝ، عوٚٔلللللللا بعللللللل   

اهتؿللخٚخات ٗاهتعوٚقللات ٗهرللاز بقللع 

بطٚطٞ   تؤرس عوٟ اهِـ، كتبت 

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  610/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(14.) 

   
شنط تاضٜذ زٚي١ األنطاز  – 41

 األٜٛب١ٝ 

 مل ٜصنط املؤيف
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ٌد هلل زب : احلاملدطٛط بسا١ٜ

 ...اهعاملني 

ٗبعلللد عػلللسٝ أٙلللاَ غلللِق   ..:.ْٗاٜتههه٘

 اهعِتابٛ اهرٜ اتى خاهٕ.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض12،5ٍ×20،5ع، 25(، 177ل  174ق ) 4

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔا هراز بقع   تؤرس عوٟ اهلِـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  226/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(29.) 

   
شنط ايتٛاضٜذ َٔ عٗس ْيب  – 42

اهلل ٖٛز عًٝ٘ ايػالّ إىل ظٗٛض 

 خالف١ بين ايعباؽ 

 مل ٜصنط املؤيف

: ذكس ت٘ازٙخ ًّ املدطٛط بسا١ٜ

عٔد ُيب اهلل ٓ٘د عوٕٚ اهطالَ 

كاْ ٓ٘د عوٕٚ اهطالَ ِٙرز إً٘ 

... 

 ٘ ٗؾللوٟ اهلل عوللٟ ضللٚدُا     ..:.ْٗاٜتهه

 ذلٌد ٗعوٟ ههٕ ٗؾخبٕ أمجعني.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض12،5ٍ×20،5ع، 25(، 174ل  167ق ) 8

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔا هراز بقع   تؤرس عوٟ اهلِـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  226/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(28.) 

   
ضغاي١ أ دس ظضٚم يف تطغٝب٘  – 43

 يف غه٢ٓ املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 أمحد  :ظضٚم

 عوٟ : ٗؾوٟ اهللاملدطٛط بسا١ٜ

ضٚدُا ذلٌد ٗعوٟ ههٕ ٗؾخبٕ 

 ...ٗضوٍ 

 ٘ ٗؾللوٟ اهلل عوللٟ ضللٚدُا     ..:.ْٗاٜتهه

ذلٌلللد ٗعولللٟ ههلللٕ ٗؾلللخبٕ ٗضلللوٍ    

 تطوٌٚا.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض16،5ٍ×23،5ع، 27(، 80ل  78ق ) 3

ُطلللل،ٞ جٚللللدٝ، عوٚٔللللا هرللللاز بقللللع    

ٗتلللللسًٍٚ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 (.2ع )دلاًٚ 567/80 ضقِ احلفغ 

   
 ضغاي١ أمسا٤ ايكطا٤  – 44

 أمحد احلِ ٛ   :احلضْٛٞ
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: احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

ٗاهؿالٝ ٗاهطالَ عوٟ ذلٌد ٗههٕ 

 ...ٗؾخبٕ أمجعني 

ٗاهلل أعولللللٍ باهؿللللل٘اب   ..:.ْٗاٜتههههه٘

 ٗإهٕٚ املسجع ٗامل ب.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض13ٍ×19ع، 15(، 122ل  121ق ) 2

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   

ز بقللللع بطللللٚطٞ   تللللؤرس عوللللٟ   هرللللا

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  237/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(86.) 

   
ضغاي١ شٖاب االغهٓسض شٚ  – 45

 ايكطْني يؿطب َا٤ احلٝا٠ 

  أمحد احلِ ٛ :احلضْٛٞ

: احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

ٗاهؿالٝ ٗاهطالَ عوٟ ُبٕٚ ذلٌد 

 ...ٗههٕ ٗؾخبٕ أمجعني 

 ٗاهلل أعوٍ. ..:.ْٗاٜت٘

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض13ٍ×19ع، 17(، 108ل  107ق ) 2

قلللللبطت بعللللل   ُطللللل،ٞ جٚلللللدٝ،  

عوٚٔللا بعلل   كوٌاتٔللا باهػلللى،  

اهتؿخٚخات، ٗهراز بقلع بطلٚطٞ     

تؤرس عوٟ اهلِـ، كتبلت بامللدادّٙ    

 األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  237/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(80.) 

   
 ضغاي١ يف بٝإ أفضٌ ايتابعني  – 46

 أمحد احلِ ٛ  :ضْٛٞاحل

: احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

ٗاهؿالٝ ٗاهطالَ عوٟ ذلٌد ٗههٕ 

 ...ٗؾخبٕ أمجعني 

 ٘ ٗاهلل أعوٍ باهؿل٘اب ِٓلٞ    ..:.ْٗاٜته

  ٚح.

 ُطخ  خبط  ،ه1068 ْػذ يف 

 ض13ٍ×19ع، 19(، 48ل  47ق ) 2

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   

هراز بقع   تؤرس عوٟ اهِـ، علسف  

طٞ حطلللللاب تلللللازٙخ ُطللللل،ٔا ب٘اضللللل

كتبللت باملللدادّٙ األضلل٘د    ،اجلٌللى

 ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  237/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(41.) 

   
ضغاي١ يف بٝإ ايػًف َٔ  – 47

 ايعًُا٤ ايطاغدني 

 ظازٙكٌاي باغا 
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: أمحد بّ عوٛ أب٘ املدطٛط بسا١ٜ

 ...بلس اهساشٜ 

ٗؾلللِ  كتلللاب امل تلللاس   ..:.ْٗاٜتههه٘

 هطِٞ ضت ٗعػسّٙ ٗضتٌا٢ٞ مت مت.

  ازضٛ   ْػذ خبط

 ض12ٍ×20ع، 33(، 345ل  342ق ) 3

ُطلل،ٞ جٚللدٝ، عوٚٔللا هرللاز بقللع ٗبوللى 

بطلللللٚطٞ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    

ب خسٓللا  ا٢لللدٝ، كتبلللت بامللللدادّٙ  

 األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  239/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(13.) 

   
ضغاي١ يف بٝإ فض١ًٝ أبٞ  – 48

 بهط ضضٞ اهلل عٓ٘ 

 أمحد احلِ ٛ  :احلضْٛٞ

: احلٌد هلل ٛطاملدط بسا١ٜ

ٗاهؿالٝ ٗاهطالَ عوٟ ذلٌد ٗههٕ 

 ...ٗؾخبٕ أمجعني 

ٗحطللللللللبِا اهلل ُٗعللللللللٍ  ..:.ْٗاٜتهههههههه٘

 .ضِٞ  ٚحاه٘كٚى 

 ُطخ  خبط  ،ه1068 ْػذ يف 

 ض13ٍ×19ع، 16(، 53ل  52ق ) 2

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   

بع  اهتعوٚقات  قؤ، ٗهراز بقع   

تللللؤرس عوللللٟ اهللللِـ، عللللسف تللللازٙخ 

  ٗ ف اجلٌللللى اهِطللللخ ب٘اضللللطٞ حللللس

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  237/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(46.) 

   
ضغاي١ يف حل بعض قض١  – 49

 قطاقٛش 

 أمحد احلِ ٛ  :احلضْٛٞ

: احلٌد هلل زب املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهعاملني 

ٗاهلل أعولللٍ ٗبلللٕ احلللل٘ي    ..:.ْٗاٜتههه٘

 ٗاهق٘ٝ.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض13ٍ×19ع، 19(، 20ل  19ق ) 2

،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   ُطللل

هرللللاز بقللللع   تللللؤرس عوللللٟ اهللللِـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  237/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(17.) 

   
 ضغاي١ يف شنط تٛاتط األخباض  – 50

 مل ٜصنط املؤيف

: ذكس ت٘اتس املدطٛط بسا١ٜ

األخباز اعوٍ إُٔ ًا شاهت األُبٚا١ 

 عوٍٚٔ اهطالَ بعد ظٔ٘ز ُبِٚا ؾوٟ

 ...اهلل عوٕٚ ٗضوٍ 
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احلٌلللد هلل عولللٟ اهتٌلللاَ   ..:.ْٗاٜتههه٘

ٗعوللللللٟ زضلللللل٘هٕ أ كللللللى اهؿللللللالٝ  

 ٗاهطالَ مت.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

ع، 21(، 354ل                         352ق ) 3

 ض14ٍ×18

ُطللللللل،ٞ جٚلللللللدٝ، عوٚٔلللللللا بعللللللل   

اهتؿللخٚخات ٗاهتعوٚقللات ٗهرللاز بقللع 

ٗتللسًٍٚ ٗبوللى ٗأزقللٞ   تللؤرس عوللٟ    

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

 (.66دلاًٚع ) 95/80 احلفغ ضقِ 

   
ضغاي١ يف غٔ ايػٝس٠ فاط١ُ  – 51

 ٚعا٥ؿ١ ضضٞ اهلل عُٓٗا 

جالي اهدّٙ أب٘ اه كى  :ايػٝٛطٞ

عبد اهسمحّ ابّ أبٛ بلس )ت 

 (ه911

: ض٣ى املؤه  املدطٛط بسا١ٜ

احلا غ اهطٚ٘طٛ زقٛ اهلل عِٕ 

... 

ألُٔلللا بكلللعٞ ًلللّ زضللل٘ي  ..:.ْٗاٜتههه٘

وٍ ٗغللسف اهلل ؾللوٟ اهلل عوٚللٕ ٗضلل  

 ٗكسَ اُتٟٔ.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض15،5ٍ×20،5ع، 14ل لللللل(،  49ق ) 1

ُط،ٞ جٚدٝ، عوٚٔا بع  اهتعوٚقات 

 قللؤ، ٗهرللاز بقللع بطللٚطٞ   تللؤرس     

عوللللٟ اهللللِـ، كتبللللت باملللللدادّٙ    

 األض٘د ٗاألمحس.

 .4/71األعالَ 

دلللللللاًٚع  104/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(18.) 

   
ضغاي١ يف احملاضب١ اييت ٚقعت  – 52

ني ايعػانط اإلغال١َٝ ايػ١ًُٝٝ ب

 ٚاخلٛاضج احملُط٠ اإلغال١َٝ 

 مل ٜصنط املؤيف

: َٙ٘ األزبعا١ اهثاُٛ املدطٛط بسا١ٜ

 ... األؾبًّ غٔس اهلل 

 ٘ ٗاحلٌلللد هلل زب اهعلللاملني  ..:.ْٗاٜتهه

ٗاهؿالٝ ٗاهطالَ عوٟ ضٚد اهعلاملني  

 ذلٌد ٗههٕ ٗؾخبٕ أمجعني.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

ع، 21(، 295ل                         293ق ) 3

 ض14ٍ×18

ُطلل،ٞ جٚللدٝ، عوٚٔللا هرللاز بقللع ٗبوللى 

  تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ، كتبلللللت   

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 (.38دلاًٚع ) 95/80 ضقِ احلفغ 
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ضغاي١ يف َعطف١ األمسا٤  – 53

 ٚايه٢ٓ ٚاأليكاب ٚاألْػاب 

 مل ٜصنط املؤيف

: اهِ٘ن اخلاًظ املدطٛط بسا١ٜ

ٗاألزبعْ٘ م ًعس ٞ األمسا١ 

ٟ ٗاألهقاب ٗاألُطاب  ٕٚ ٗاهلِ

 ...أزبعٞ  ؿ٘ي 

ٗاهقلللدًا١ م ٓلللرا ًلللدز   ..:.ْٗاٜتههه٘

 ألُٔا هغتٍٔ اُتٟٔ.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض12ٍ×18ع، 23(، 442ل  416ق ) 28

ُطلللل،ٞ جٚللللدٝ، ًصخس للللٞ ًٗرٓبللللٞ 

اإلطاز  قلؤ، عولٟ ٓاًػلٔا زضلاهٞ     

م ًعس للٞ أغللالط اهعللسب، حللسزت    

ٓللللل، عوٚٔللللا هرللللاز بقللللع  1188ضللللِٞ 

 تؤرس عوٟ اهِـ، ٗتسًٍٚ بطٚطٞ  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  145/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(24.) 

   
ضغاي١ يف َٓاقب أبٛ احلػٔ  – 54

عًٞ بٔ  دٝس ايضعٝسٟ املايهٞ 

 املعطٚف بابٔ ايضباغ 

أب٘ ذلٌد عبد اهلل بّ  :ايٝافعٞ

 (ه768أضعد )ت 

: م ًِااب ابّ املدطٛط بسا١ٜ

ٚا عٛ م اهؿبا  ااي اإلًاَ اه

 ... كتابٕ املطٌٟ مبسهٝ اجلِاْ

ملللا ًللات غللٚ،ٕ أؾللابتٕ     ..:.ْٗاٜتهه٘

ٗحػٞ  رٓب إهٕٚ ٗتلهلُظ بلٕ زقلٛ    

 اهلل عٍِٔ أمجعني ٗاهطالَ.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض14،5ٍ×21،5ع، 15(، 275ل  274ق ) 2

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، دلدٗهلللٞ بلللاحلٌسٝ، 

عوٚٔللا بعلل  اهتعوٚقللات، ٗهرللاز بقللع   

ِـ، ٗتللسًٍٚ ٗبوللى   تللؤرس عوللٟ اهلل 

ب خسٓا أٗزاق دلدٗهٞ خاهٚٞ ًّ أٜ 

ُللللـ، كتبللللت باملللللدادّٙ األضلللل٘د  

 ٗاألمحس.

 .2/1647كػ  اهعِْ٘ 

 (.2دلاًٚع ) 572/80 ضقِ احلفغ 

   
ضغاي١ فُٝٔ ْػب إىل أَ٘  – 55

 َٔ ايؿعطا٤ 

أب٘ جع س  :اهلامشٞابٔ حبٝب 

 (ه245اهبغدادٜ)ت  ذلٌد

: اسأت عوٟ أخٛ املدطٛط بسا١ٜ

 ...ذلٌد 

ُقوللت مجٚعٔللا ًللّ خللؤ     ..:.تههْ٘ٗاٜ

أبٛ عثٌاْ بّ جين ٗؾخخٔا زقٛ 

 اهدّٙ اهػاطيب.
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  0. ازضٛ ْػذ خبط 

ع، 23(،344 -340ق)5

 ض11ٍ×19

ُطلل،ٞ جٚللدٝ، ًػللل٘هٞ، ًرٓبللٞ    

اإلطللللاز  قللللؤ، عوٚٔللللا هرللللاز بقللللع    

بطلللللٚطٞ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    

أٗزاأا جا ٞ اابوٞ هوتٌصق، كتبلت  

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .4/364، 6/307األعالَ 

 (.36دلاًٚع ) 33/80 ضقِ احلفغ 

   
 ضفع ايبأؽ عٔ بين ايعباؽ  – 56

جالي اهدّٙ أب٘ اه كى  :ايػٝٛطٞ

عبد اهسمحّ ابّ أبٛ بلس )ت 

 (ه911

: احلٌد هلل ٗضالَ املدطٛط بسا١ٜ

 ...عوٟ عبادٖ اهرّٙ اؾط ٟ 

حسضٔا اهلل تعاىل إىل َٙ٘  ..:.ْٗاٜت٘

 اآلخسٝ.

 .اهقآسٝبه، ه1033 يف  ْػذ

ع، 21(،20 -1ق)20

 ض15ٍ×20،5

ُطلل،ٞ ممتللاشٝ، ًػللل٘هٞ أحٚاُللا،  

عوٚٔا بع  اهتؿخٚخات، ًِط٘خٞ 

ًلللّ ُطللل،ٞ ُطللل،ٔا عٌلللس اهعبلللادٜ   

توٌٚر املؤه  ًّ ُط،ٞ املؤهل  ضلِٞ   

 ٓل.940

 .4/71األعالَ 

 (.1دلاًٚع ) 96/80 ضقِ احلفغ 

   
 ايعبس ٚايضطب يف تاضٜذ حًب  – 57

اهدّٙ أب٘ عبد زقٛ  :ابٔ احلٓبًٞ

اهلل ذلٌد بّ إبسآٍٚ بّ ٙ٘ض  

 (ه971احلِ ٛ )ت 

: احلٌد هلل ًغري املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهدٗي ًٗٔوم األٗاخس ٗاأُلٗي 

ٗاحلٌلللد هلل أٗال ٗهخلللسا   ..:.ْٗاٜتههه٘

ٗؾللوٟ اهلل عوللٟ ُبِٚللا ذلٌللد ٗههللٕ    

 ٗؾخبٕ ٗضوٍ.

 نسخخبط  ، ه974 ْػذ يف 

 ض15،5ٍ×21،5ع، 23(، 141ل  129ق ) 13

،ٞ جٚلللدٝ، عوٚٔلللا تؿلللخٚخات  ُطللل

ٗتعوٚقللات ٗهرللاز بقللع ٗبوللى   تللؤرس     

عولللٟ اهلللِـ، ًِق٘هلللٞ ًلللّ ُطللل،ٞ     

املؤهلللل ،  للللس  املؤهلللل  ًِٔللللا ضللللِٞ 

، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  ه951

 ٗاألمحس.

، ذٙلللللللى 8/223ًعجلللللللٍ امللللللللؤه ني 

 .2/29كػ  اهعِْ٘ 

 (.3دلاًٚع ) 107/80 ضقِ احلفغ 
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  غهطزإ ايػًطإ – 58

ٔاب اهدّٙ أب٘ غ :ابٔ حج١ً

اهعباع أمحد بّ حيٟٚ بّ أبٛ 

 (ه776بلس اهتوٌطاُٛ )ت 

: ٗؾوٟ اهلل عوٟ املدطٛط بسا١ٜ

ضٚدُا ذلٌد ٗههٕ ٗؾخبٕ ٗضوٍ 

احلٌد هلل اهرٜ أُطق اهطري 

 ...حبلٌتٕ 

 ٘ ٗؾللوٟ اهلل عوللٟ ضللٚدُا     ..:.ْٗاٜتهه

 ذلٌد ٗعوٟ ههٕ ٗؾخبٕ أمجعني.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض15،5ٍ×20ع، 15(، 133ل  1ق ) 133

ًػل٘هٞ، عوٚٔا  ًتهلرسٝ باهسط٘بٞ،

، بعللل  اهتؿلللخٚخات ٗاهتعوٚقلللات   

بهلٗهلا تسمجٞ هوٌؤهل  ٗمتوٚللات،   

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

، كػلللل  2/201ًعجلللٍ امللللؤه ني   

 2/994اهعِْ٘ 

 (.1دلاًٚع ) 569/80 ضقِ احلفغ 

   
 ؾطح أمسا٤ أٌٖ بسض ايهرب٣  – 59

 ل(1174ٓذلٌد )كاْ حٚا :املسْٞ

: حنٌدن ٙاًّ املدطٛط بسا١ٜ

 ...ُؿسٖ عبادٖ ببدزٍٗٓ أذهٞ 

 ُعٍ امل٘ىل ُٗعٍ اهِؿري. ..:.ْٗاٜت٘

ذلٌللللللللللد بللللللللللّ عوللللللللللٛ ْػهههههههههد٘   

 خبهههط ، ه1195 يف اهقطلللطٌُ٘ٛ، 

 ُطخ مجٚى

ع، 21(،202 -1ق)202

 ض15ٍ×21،5

ُطلللل،ٞ جٚللللدٝ، ًصخس للللٞ ًٗرٓبللللٞ 

اإلطاز، عوٚٔا بع  املطاهب، ٗهراز 

ِـ، بقللع بطللٚطٞ   تللؤرس عوللٟ اهلل   

ًِطللل٘خٞ ًلللّ ُطللل،ٞ املؤهللل  اهللل    

ٓلللل، بهلٗهللللا  1174كتبلللت م ضلللِٞ  

 ٔلللسع بعِلللاّٗٙ زضلللا٢ى اجملٌللل٘ن،   

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 (.1دلاًٚع ) 112/80 ضقِ احلفغ 

   
 ْػد١ أخط٣  – 60

: حنٌدن ٙا ًّ املدطٛط بسا١ٜ

 ...ُؿسٖ عبادٖ ببدزٍٗٓ أذهٞ 

 ٘ ٚلٞ  أغِٟ داز اهطلوطِٞ اهعو  ..:.ْٗاٜته

 م اهقططِطِٚٚٞ.

عبللللد اهلللسحٍٚ زمحللللٛ بللللّ  ْػهههد٘   

احللللللللللللاج ًؿلللللللللللط ٟ أ ِلللللللللللدٜ   

 ،ه1197 يف األزقلللللللللللللللللللللللسًٗٛ، 

 ازضللللٛ  خبههههط  ،هقطللللطِطِٚٚٞابههههه

 مجٚى

 ض13،5ٍ×23،5ع، 27(،83 -1ق)83
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، ًصخس لللٞ ًتلللهلرسٝ اولللٚالط باهسط٘بلللٞ

ًٗرٓبٞ اإلطلاز، عوٚٔلا تؿلخٚخات    

، ب خسٓللا أٗزاق ، ًسممللٞٗتعوٚقللات

عٔا ًتِلا  ،  س  املؤه  ًّ مجبٚكا١

ٗغلللسحا م أٗاخلللس ذٜ احلجلللٞ ًلللّ  

ٓلللل، كتبلللت بامللللدادّٙ   1174ضلللِٞ 

 األض٘د ٗاألمحس.

 (.1دلاًٚع ) 570/80 ضقِ احلفغ 

   
صٛض٠ َهتٛب ايصٟ أت٢ َٔ  – 61

إغالَبٍٛ خبرب ايٓضط ع٢ً ايهفط٠ 

 يف فتح ببًػطاز 

 مل ٜصنط املؤيف

: ؾ٘زٝ ًلت٘ب املدطٛط بسا١ٜ

 اهرٜ أتٟ ًّ إضالًب٘ي  رب

اهِؿس عوٟ اهل سٝ م  تح بوغساد 

 ...ٓرا ملا عصَ 

 ٗاحلٌد عوٟ ذهم. ..:.ْٗاٜت٘

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض12،5ٍ×20،5ع، 25(، 91ل  90ق ) 2

ُطلللل،ٞ جٚللللدٝ، ًصخس للللٞ ًٗرٓبللللٞ 

اإلطللاز، عوٚٔللا هرللاز بقللع ٗتللسًٍٚ   

تؤرس عوٟ اهِـ، ب خسٓلا اؿلٚدٝ،   

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  226/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(15.) 

   
 طبكات أ١ُ٥ ايعكا٥س  – 62

 مل ٜصنط املؤيف

: عوٍ أؾ٘ي اهدّٙ املدطٛط بسا١ٜ

 ...املطٌٟ بعوٍ اهلالَ 

ٗاهلل ٙعؿللٌِا عللّ اهصٙلل    ..:.ْٗاٜتهه٘

 ٗاهكالي.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ض19ٍ×29،5ع، 22ل لللللل(،  110ق ) 1

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

  تلؤرس عولٟ   عوٚٔا هراز بقع بطٚطٞ 

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  186/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(11.) 

   
 طبكات عًُا٤ األصٍٛ  – 63

 مل ٜصنط املؤيف

: ًّٗ كتب املدطٛط بسا١ٜ

اهقدميٞ املؿِ ٞ  ٕٚ كتاب اإلًاَ 

 ...اجلؿاف 

 ٗاهلل ٗهٛ اهت٘ ٚق. ..:.ْٗاٜت٘

  ازضٛ  ْػذ خبط 

ع، 35(،132 -131ق)2

 ض19ٍ×29،5
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ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔلللا بعللل  اهتؿلللخٚخات  قلللؤ، 

ٗهرلللاز بقلللع بطلللٚطٞ   تلللؤرس عولللٟ     

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  186/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(13.) 

   
 طبكات ايفكٗا٤  – 64

شّٙ اهدّٙ أب٘ اهعدي  :ابٔ قطًٛبػا

 (ه879ااضٍ اهط٘دُٗٛ )ت 

احلٌد هلل ٗضالَ  :املدطٛط بسا١ٜ

 ...عوٟ عبادٖ اهرّٙ اؾط ٟ 

بعِاٙلللٞ اهلل املولللم اهغ لللاز  ..:.ْٗاٜتههه٘

 ضِٞ تطع ٗأه .

  ازضٛ  ، خبط ه1009 ْػذ يف 

 ض12،5ٍ×18،5ع، 19(، 132ل  81ق ) 52

ُط،ٞ جٚلدٝ، عوٚٔلا تعوٚقلات ٗهرلاز     

بقللع بطللٚطٞ   تللؤرس عوللٟ اهللِـ،    

بهلٗهلا أمسا١ أعلالَ ًستبلٞ ٓجا٢ٚلا،    

 ادّٙ األض٘د ٗاألمحس.كتبت باملد

 .6/14األعالَ 

 (.2دلاًٚع ) 566/80 ضقِ احلفغ 

   
طبكات ايكطا٤ َٓتدب١ َٔ  – 65

 نتاب ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط 

مشظ اهدّٙ أب٘ اخلري  :اجلعضٟابٔ 

 (ه833ذلٌد بّ ذلٌد )ت 

: عوٍ اهقسا١ٝ املدطٛط بسا١ٜ

ٗهِركس ًِٔا أ٢ٌٞ اهقسا١ٝ ًّ 

 رٍ األ٢ٌٞ اهؿخابٞ رٍ اهتابعني

 ...اهطبعٞ 

ًّٗ أزاد اهت ؿلٚى  عوٚلٕ    ..:.ْٗاٜت٘

 بِػس اجلصزٜ.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ض19ٍ×29،5ع، 26(، 52ل  51ق ) 2

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔا بع  اهتؿخٚخات، هراز بقلع  

ٗبوللى   تللؤرس عوللٟ اهللِـ، كتبللت  

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .11/291ًعجٍ املؤه ني 

 (.3دلاًٚع ) 186/80 حلفغ ضقِ ا

   
 طبكات املؤضخني  – 66

 مل ٜصنط املؤيف

: ًّٗ كتب املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهت٘ازٙخ تازٙخ ابّ كثري 

ٗأًلللا اهتللل٘ازٙخ م هطلللاْ  ..:.ْٗاٜتههه٘

اه للللسع  للللهلكثس ًللللّ أْ حيؿللللٟ   

 كرا م ً٘ق٘عات اهعوَ٘.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ض19ٍ×29،5ع، 33(، 314ل  313ق ) 2
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ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  ُط،ٞ جٚدٝ، 

عوٚٔا هراز بقع   تؤرس عوٟ اهلِـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  186/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(31.) 

   
طبكات احملسثني َٓتدب١ َٔ  – 67

 نتب احلسٜح 

 مج١ً َٔ احملسثني

: رٍ ؾس ت عِاْ املدطٛط بسا١ٜ

اهعوٍ حن٘ اهتعسض هلتب احلدٙث 

 ...ٗطبقات احملدرني 

اُتٔللللٟ كللللالَ اهعالًللللٞ  ..:.ٗاٜتههههْ٘

 زمحٕ اهلل تعاىل.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ض19ٍ×29،5ع، 35(، 58ل  55ق ) 4

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔلللللللللا بعللللللللل  اهتؿلللللللللخٚخات   

ٗاهتعوٚقات، ٗهراز بقع   تؤرس عولٟ  

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

 (.5دلاًٚع ) 186/80 ضقِ احلفغ 

   
ات املفػطٜٔ َٓتدب١ طبك – 68

 َٔ نتب ايتفػري 

 مج١ً َٔ املفػطٜٔ

: ٗإذا عس ت املدطٛط بسا١ٜ

طبقات اهقسا١  عوٚم برتؾد إٙساد 

 ...طبقات امل طسّٙ 

ٗزشاِللا ٗزشأللٍ حبطللِٟ    ..:.ْٗاٜتهه٘

 شٙادٖ.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ض19ٍ×29،5ع، 35(،55 -53ق)3

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔلللللللللا بعللللللللل  اهتؿلللللللللخٚخات   

ٗاهتعوٚقات، ٗهراز بقلع ٗتلسًٍٚ ٗبولى    

  تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ، كتبلللللت   

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 (.4دلاًٚع ) 186/80 ضقِ احلفغ 

   
ايعجاج١ ايعضْب١ٝ يف ايػالي١  – 69

 ايعٜٓب١ٝ 

جالي اهدّٙ أب٘ اه كى  :ايػٝٛطٞ

عبد اهسمحّ ابّ أبٛ بلس )ت 

 (ه911

: بطٍ اهلل اهسمحّ املدطٛط بسا١ٜ

هسحٍٚ احلٌد هلل ٗضالَ عوٟ ا

 ...عبادٖ اهرّٙ اؾط ٟ 

ٗٓلللللرا هخلللللس اهعجاجلللللٞ  ..:.ْٗاٜتههههه٘

اهصزُبٚٞ م اهطالهٞ اهصِٙبٚلٞ همًلاَ   

 اهطٚ٘طٛ.

 ُطخ  ْػذ خبط 
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 ض19ٍ×27،5ع، 26(، 147ل  146ق ) 2

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ أحٚاُلللا، 

عوٚٔا هراز بقع   تؤرس عوٟ اهلِـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .4/71األعالَ 

دلللللللاًٚع  161/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(15.) 

   
عكس اجلٛاٖط ٚايسضض يف أخباض  – 70

 ايكطٕ احلازٟ عؿط 

مجاي اهدّٙ ذلٌد بّ أبٛ  :ايجًٞ

بلس بّ أمحد احلطٚين )ت 

 (ه1093

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

 ...أُػهل امل٘ج٘دات ببآس ادزتٕ 

زمحللٕ اهلل زمحللٞ ٗاضللعٞ   ..:.ْٗاٜتهه٘

 هًني ٙا زب اهعاملني.

 ًعتاد  خبط ٓل، 1098ْػذ يف  

 ض16ٍ×20،5ع، 27(، 164ل  1ق ) 164

 ٞ ، ًصخس لللٞ تلللهلرست اولللٚالط باهسط٘بللل

ًٗرٓبلللللٞ اإلطلللللاز، عوٚٔلللللا بعللللل    

ٞ  ،اهتؿخٚخات ٗاهتعوٚقلات  ، ًسممل

هلمسا١ املرتجٍ  ٔسع ًرٓب ببهلٗهلا 

هلللللللٍ ٗمتوللللللم ٗ ا٢للللللدٝ، كتبللللللت   

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .6/286األعالَ 

 (.1دلاًٚع ) 571/80 ضقِ احلفغ 

   
ايعكس ايفطٜس ايٓضٝس يف  – 71

 تطمج١ األر ذلُس غعٝس 

ًؿط ٟ بّ  :ايكطب ايبهطٟ

بّ عوٛ اهؿدٙقٛ)ت  كٌاي اهدّٙ

 (ه1162

: احلٌد هلل احلٌٚد املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهسغٚد 

عولللٟ ٙلللد احلقلللري أمحلللد  ..:.ْٗاٜتههه٘

 عبد املعطٛ اخلوٚوٛ.

عبللد املعطللٛ بللّ  أمحللد بللّ  ْػههد٘  

 ،ه1150 يف عبد املعطٛ اخلوٚولٛ،  

 ُطخ  خبط 

 ض16ٍ×20ع، 25(، 317ل  301ق ) 17

ُطللللللل،ٞ جٚلللللللدٝ، عوٚٔلللللللا بعللللللل   

اهتؿللللخٚخات  قللللؤ، ٗهرللللاز بقللللع   

بطٚطٞ   تؤرس عوٟ اهِـ، كتبت 

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .12/217ًعجٍ املؤه ني 

دلللللللاًٚع  105/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(10.) 

   
ايططٟ اجلين يف  ايفتح – 72

بعض َآثط ؾٝدٓا ايؿٝذ عبس 

 ايػين 
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ًؿط ٟ بّ  :ايكطب ايبهطٟ

كٌاي اهدّٙ بّ عوٛ اهؿدٙقٛ)ت 

 (ه1162

: حنٌدن اهؤٍ املدطٛط بسا١ٜ

 ...عوٟ اهطس ٗاهكسا١ 

 ٘ ٗكللاْ اه للسا  ًِٔللا ُٔللاز  ..:.ْٗاٜته

االرللِني م أٗاخللس زبٚللع اهثللاُٛ ًلللّ     

 .1150غٔ٘ز ضِٞ 

طللٛ بللّ  أمحللد بللّ عبللد املع ْػههد٘  

 ،ه1150 يف عبد املعطٛ اخلوٚولٛ،  

 ُطخ  خبط 

 ض16ٍ×20ع، 25(، 480ل  470ق ) 11

ُطللللللل،ٞ جٚلللللللدٝ، عوٚٔلللللللا بعللللللل   

اهتؿخٚخات، ٗهراز بقلع بطلٚطٞ     

تؤرس عوٟ اهلِـ، كتبلت بامللدادّٙ    

 األض٘د ٗاألمحس.

 .12/217ًعجٍ املؤه ني 

دلللللللاًٚع  105/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(15.) 

   
نط أمسا٤ ايفجط املٓري يف ش – 73

 أٌٖ بسض شٟٚ املكاّ اخلطري 

ذلٌد بّ ذلٌد بّ  :ٚغٞضايػٓس

 (ه1177عوٛ )ت 

: حنٌدن ٙا ًّ املدطٛط بسا١ٜ

 ...بعثت املؿط ٟ هلرٖ األًٞ 

ٗاهؿلللالٝ ٗاهطلللالَ عولللٟ  ..:.ْٗاٜتههه٘

ضٚدُا ذلٌد ٗههٕ ٗؾلخبٕ أمجعلني   

 مت مت مت.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض11ٍ×15،5ع، 15(،40 -2ق)39

٘هٞ أحٚاُلللا، ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل

ًصخس لللٞ ًٗرٓبلللٞ اإلطلللاز، عوٚٔلللا    

بعللل  اهتعوٚقلللات  قلللؤ ٗهرلللاز بقلللع  

ٗتسًٍٚ   تؤرس عوٟ اهِـ، حسزٓا 

املؤه  ُ طلٕ، باجللاًع اهللبري م    

طللسابوظ اهػللاَ، ٗذهللم قللخٟ ٙللَ٘  

غللعباْ ًللّ غللٔ٘ز ضللِٞ   15اهثالرللا١ 

ٓل، كتبلت بامللدادّٙ األضل٘د    1150

 ٗاألمحس.

 .11/247ًعجٍ املؤه ني 

 (.2دلاًٚع ) 573/80 غ ضقِ احلف

   
 ْػد١ أخط٣  – 74

: حنٌدن ٙا ًّ املدطٛط بسا١ٜ

بعثت املؿط ٟ هلرٖ األًٞ ًػٚدا 

 ...ألزكاْ دِٙٔا 

ٗاهؿلللالٝ ٗاهطلللالَ عولللٟ  ..:.ْٗاٜتههه٘

 ضٚدُا ذلٌد ٗههٕ ٗؾخبٕ أمجعني.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض11،5ٍ×18،5ع، 27(، 183ل  163ق ) 21
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ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ أحٚاُلللا، 

دٗهللللٞ بللللاحلٌسٝ، عوٚٔللللا بعلللل   دل

اهتؿللخٚخات ٗاهتعوٚقللات ٗهرللاز بقللع 

  تؤرس عوٟ اهِـ، حسزٓا املؤهل   

ُ طللٕ م ًدِٙللٞ طللسابوظ ًللّ غللٔس  

ٓلللل، كتبلللت بامللللدادّٙ   1150ضلللِٞ 

 األض٘د ٗاألمحس.

 (.4دلاًٚع ) 178/80 ضقِ احلفغ 

   
فطح١ يفؤاز خًٝف١ َٓبع  – 75

 ايطغاي١ 

آٍٚ عٌس بّ عوٛ بّ إبس :األغبريٟ

 (ه1202بّ خوٚى )ت 

: احلٌد هلل اهعوٛ املدطٛط بسا١ٜ

 ...األكسَ 

ملللللا بِللللٟ ٓللللرا املطللللجد   ..:.ْٗاٜتهههه٘

 اجلاًع أزاد أْ ٙؤًس بهلُ٘ان اهصِٙٞ.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض16،5ٍ×21،5ع، 21(، 177ل  169ق ) 9

، دلدٗهلٞ بلاحلٌسٝ،   رلسًٗٞ اآلخس

عوٚٔللللا بعلللل  اهتؿللللخٚخات  قللللؤ 

عولللٟ  ٗهرلللاز بقلللع بطلللٚطٞ   تلللؤرس    

اهلللللِـ، أٗزاألللللا ًطوٚلللللٞ بلللللصالي    

اهبللٚ ، كتبللت باملللدادّٙ األضلل٘د   

 ٗاألمحس.

 .7/1297ًعجٍ املؤه ني 

 (.9دلاًٚع ) 119/80 ضقِ احلفغ 

   
فضٌ يف شنط األٚيٝا٤ األبطاض  – 76

 ٚايضاحلني األخٝاض 

 مل ٜصنط املؤيف

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

خـ حبطّ اؾط ا٢ٕ خ٘اف 

 ...بساز األٗهٚا١ األ

ؾوٟ عوٕٚ إهٕ اهعسؽ ًا  ..:.ْٗاٜت٘

   طوعت 

 مشظ ٗغابت حٚاًّ ًّ ذلٚاٖ 

 ُطخ مجٚى  ْػذ خبط 

 ض14ٍ×20،5ع، 19(، 51ل  45ق ) 7

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔا هراز بقع بطٚطٞ   تلؤرس عولٟ   

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

 (.7دلاًٚع ) 209/80 ضقِ احلفغ 

   
فضٌ يف ايهًُات ايعؿط اييت  – 77

أْعيت ع٢ً َٛغ٢ عًٝ٘ ايضال٠ 

 ٚايػالّ 

 مل ٜصنط املؤيف

:  ؿى م املدطٛط بسا١ٜ

اهلوٌات اهعػس اه  أُصهت عوٟ 

 ...ً٘ضٟ عوٕٚ اهؿالٝ ٗاهطالَ 
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إىل ا٘هللٕ ٗهللٚظ املللؤًِني   ..:.ْٗاٜتهه٘

 كاْ.

 ًعتاد  ْػذ خبط 

 ض17ٍ×21ع، 12ل لللللل(،  95ق ) 1

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   

هرللللاز بقللللع   تللللؤرس عوللللٟ اهللللِـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  272/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(21.) 

   
فضٌ يف َٓاقب اخلًفا٤  – 78

 األضبع١ ضضٞ اهلل عٓ٘ 

  مل ٜصنط املؤيف

: احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهلسٍٙ اهغ از اهسحٍٚ اهطتاز 

 اهلل عٍِٔ أمجعني.زقٛ  ..:.ْٗاٜت٘

 ُطخ مجٚى  ْػذ خبط 

 ض14ٍ×20،5ع، 19(، 45ل  39ق ) 7

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔا هراز بقع بطٚطٞ   تلؤرس عولٟ   

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

 (.6دلاًٚع ) 209/80 ضقِ احلفغ 

   
فضٌ يف َٓاقب ايضاحلني  – 79

 ضضٞ اهلل عِٓٗ أمجعني 

 نط املؤيفمل ٜص

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

اختاز خلدًتٕ ًّ أؾط اٖ ًّ 

 ...عبادٖ 

 ًّٗ ههٕ ًا شاي بعكدٖ. ..:.ْٗاٜت٘

 ُطخ مجٚى  ْػذ خبط 

 ض14ٍ×20،5ع، 19(، 59ل  51ق ) 9

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔا هراز بقع بطٚطٞ   تلؤرس عولٟ   

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

 (.8دلاًٚع ) 209/80 ضقِ احلفغ 

   
ايفضٍٛ امل١ُٗ يف َعطف١  – 80

األ١ُ٥ ٚفضًِٗ َٚعطف١ أٚالزِٖ 

 ْٚػًِٗ 

ُ٘ز اهدّٙ عوٛ بّ  :ابٔ ايضباغ

 (ه855ذلٌد املاهلٛ امللٛ )ت 

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

جعى ًّ ؾالس ٓرٖ األ٢ٌٞ ُؿب 

 ...اإلًاَ اهعادي 

ذٜ اهقعللدٝ بتللازٙخ غللٔس   ..:.ْٗاٜتهه٘

 .972ضِٞ 

هخٛ ذلٌلد بلّ هخلٛ أمحلد     ْػد٘  

 ُطخ  خبط  ،ه972 يف اهتربٙصٜ، 

 ض14،5ٍ×21،5ع، 15(، 274ل  1ق ) 274



 123 يخ عريباتر  – فهرس الرسائل اخلطية املوجودة ضمن جماميع خمطوطات مكتبة الشيخ عارف حكمت

، دلدٗهلللللللللٞ ًتلللللللللهلرسٝ باهسط٘بلللللللللٞ

باحلٌسٝ، عوٚٔا بع  اهتؿلخٚخات  

بهلٗهلللا متوللم  ًسممللٞ،  ،ٗاهتعوٚقللات

ٗكوٌلللللللات ًػلللللللط٘بٞ، كتبلللللللت  

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

ػللل  اهعِلللْ٘ ، ك5/160األعلللالَ 

2/1271. 

 (.1دلاًٚع ) 572/80 ضقِ احلفغ 

   
 يف بٝإ ابتسا٤ ايتاضٜذ  – 81

 أمحد احلِ ٛ  :احلضْٛٞ

: احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

ٗاهؿالٝ ٗاهطالَ عوٟ ذلٌد ٗههٕ 

 ...ٗؾخبٕ أمجعني 

ٗاهلل أعولللللٍ باهؿللللل٘اب   ..:.ْٗاٜتههههه٘

 ٗإهٕٚ املسجع ٗامل ب.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض13ٍ×19ع، 18لل(، ل لللل 28ق ) 1

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   

هرللللاز بقللللع   تللللؤرس عوللللٟ اهللللِـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  237/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(93.) 

   
 ايكطا٤ ايػبع١  – 82

 أمحد احلِ ٛ  :احلضْٛٞ

: احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

ٗاهؿالٝ ٗاهطالَ عوٟ ذلٌد ٗههٕ 

 ...ٗؾخبٕ أمجعني 

 .ٗاهلل أعوٍ باهؿ٘اب ..:.تْ٘ٗاٜ

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض13ٍ×19ع، 19(، 123ل  122ق ) 2

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   

هرللللاز بقللللع بطللللٚطٞ   تللللؤرس عوللللٟ   

اهلللِـ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  

 ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  237/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(87.) 

   
ايكٍٛ ايضخٝح يف تعني  – 83

 ايصبٝح 

طّ تقٛ اهدّٙ أب٘ احل :ايػبهٞ

عوٛ بّ عبد اهلام بّ متاَ )ت 

 (ه756

: بطٍ اهلل اهسمحّ املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهسحٍٚ احلٌد هلل زب اهعاملني 

ٗاحلٌد هلل ٗحلدٖ ٗؾلوٟ    ..:.ْٗاٜت٘

اهلل عوٟ ضٚدُا ذلٌد ٗههٕ ٗؾخبٕ 

 ٗضوٍ.

 ًعتاد  ْػذ خبط 

 ض17ٍ×21ل لللللل(، رلتو  ع،  135ق ) 1
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ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   

ع ٗتللللسًٍٚ   تللللؤرس عوللللٟ  هرللللاز بقلللل

املؤهللل   ُطللل،ٞاهلللِـ، ُقولللت ًلللّ  

زبٚع ضلِٞ   10اهرٜ  س  ًِٔا م َٙ٘ 

ٓل، باهعادهٚٞ بدًػلق، كتبلت   751

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .5/116األعالَ 

دلللللللاًٚع  272/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(34.) 

   
نتاب تصنط٠ األيباب  – 84

 بأصٍٛ األْػاب 

أب٘ جع س أمحد بّ عبد  :ايبيت

٘هٛ بّ أمحد بّ عبد اه٘هٛ )ت اه

 (ه488

: ااي أب٘ جع س املدطٛط بسا١ٜ

أمحد بّ عبد اه٘هٛ بّ أمحد بّ 

 ... عبد اه٘هٛ اهب  زمحٕ اهلل

 ٘ ٗؾللوٟ اهلل عوللٟ ضللٚدُا     ..:.ْٗاٜتهه

 ذلٌد اهِيب ٗعوٟ ههٕ ٗضوٍ.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ض15ٍ×21،5ع، 21(، 52ل  43ق ) 10

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   

تؿللللخٚخات ٗاهتعوٚقللللات، بعلللل  اه

ٗهراز بقع ٗبوى   تؤرس عوٟ اهلِـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .1/276ًعجٍ املؤه ني 

 (.8دلاًٚع ) 206/80 ضقِ احلفغ 

   
 نتاب تهٓٝؼ األصٓاّ  – 85

أب٘ املِرز ٓػاَ بّ  :ابٔ بؿط ايهًيب

 (ه204ذلٌد بّ اهطا٢ب )ت 

 : أخربُا اهػٚخ أب٘املدطٛط بسا١ٜ

 ...احلطّ املبازن 

مت ٓللللرا اهلتللللاب ٗهلل   ..:.ْٗاٜتهههه٘

 احلٌد ٗاملِٞ.

 ُطخ مجٚى  ْػذ خبط 

 ض11،5ٍ×18،5ع، 23(، 361ل  347ق ) 15

ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز  قلؤ،  

عوٚٔلللا تعوٚقلللات ٗهرلللاز متلللصق ٗبقلللع   

بطلللللٚطٞ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    

ب خسٓللا ًوخقللٞ، كتبللت باملللدادّٙ  

 األض٘د ٗاألمحس.

 .13/149ني ًعجٍ املؤه 

دلللللللاًٚع  210/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(27.) 

   
 نتاب ايعٜاضات  – 86

أب٘ احلطّ عوٛ بّ أبٛ  :اهلطٟٚ

 (ه611بلس بّ عوٛ )ت 

: ااي اهعبد اه قري املدطٛط بسا١ٜ

 ...إىل زمحٞ زبٕ اهقدٙس عوٛ 



 129 يخ عريباتر  – فهرس الرسائل اخلطية املوجودة ضمن جماميع خمطوطات مكتبة الشيخ عارف حكمت

 ٗاحلٌد هلل زب اهعاملني. ..:.ْٗاٜت٘

عوٛ بّ ذلٌد بّ أبٛ بلس ْػد٘  

 ُطخ خبط  ،ه705 يف امل٘غٛ، 

 ض13ٍ×17،5ع، 15(، 63ل  1ق ) 63

ُطلللللل،ٞ ادميللللللٞ، عوٚٔللللللا بعلللللل     

اهتؿللخٚخات ٗاهتعوٚقللات ٗهرللاز بقللع 

ٗتلللسًٍٚ ٗأزقلللٞ أرلللست عولللٟ بعللل   

كوٌللللات اهللللِـ، بهلٗهلللللا  ٔللللسع    

اؿلٚدٝ،  ، ٗبعِاّٗٙ زضا٢ى اجملٌ٘ن

بٔلللا أغللللاي ت٘قلللٚخٚٞ، كتبلللت   

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .7/47ًعجٍ املؤه ني 

 (.1دلاًٚع ) 177/80 ضقِ احلفغ 

   
نتاب رلتًف األمسا٤  – 87

 ٚاألْػاب ٚايه٢ٓ ٚاأليكاب 

مشظ اهدّٙ أب٘ عبد اهلل  :ايصٖيب

 (ه748ذلٌد )ت 

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

 ...   ٙت،ر ٗهدا

 ٘ ٗؾللوٟ اهلل عوللٟ ضللٚدُا     ..:.ْٗاٜتهه

 ذلٌد ٗههٕ ٗؾخبٕ ٗضوٍ.

أمحلللللللد بلللللللّ ُؿلللللللس اهلل ْػهههههههد٘  

املدزضللللٞ بههههه  ِبوللللٛ، اهبغللللدادٜ احل

 ،ه796 يف اهطآسٙلللللٞ باهقلللللآسٝ،  

 ُطخ خبط 

 ض19ٍ×26،5ع، 29(، 102ل  1ق ) 102

 ٞ ، ًػلللللللل٘هٞ ًتلللللللهلرسٝ باهسط٘بللللللل

أحٚاُا، غري ًِق٘طٞ أحٚاُا، عوٚٔلا  

، ًسممللللٞ ،تؿللللخٚخات ٗتعوٚقللللات 

بهلٗهللللللا  ٔلللللسع بعِلللللاّٗٙ زضلللللا٢ى    

اجملٌللللل٘ن ٗالللللسا١ات ٗمتوٚللللللات،  

ب خسٓللا  ا٢للدٝ، ُطلل،ت ًللّ ُطلل،ٞ 

بولللللٞ، كتبلللللت بامللللللدادّٙ غلللللري ًقا

 األض٘د ٗاألمحس.

 .8/289ًعجٍ املؤه ني 

 (.1دلاًٚع ) 187/80 ضقِ احلفغ 

   
نتاب َٔ ْػب إىل أَ٘ َٔ  – 88

 ايؿعطا٤ 

أب٘ جع س ذلٌد )ت  :ابٔ حبٝب

 (ه245

: اسأت عوٟ أخٛ املدطٛط بسا١ٜ

 ...ذلٌد 

 هط  اهلل بٕ. ..:.ْٗاٜت٘

أبلل٘ بلللس ذلٌللد بللّ زضللتٍ ْػههد٘  

 د بلللّ ذلٌلل٘د اهػلللسٗاُٛ، بللّ أمحلل  

  ازضٛ خبط 

 ض15ٍ×21،5ع، 21(، 52ل  43ق ) 10

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ، عوٚٔلللا   

بعلللل  اهتؿللللخٚخات ٗاهتعوٚقللللات، 
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ٗهراز بقع ٗبوى   تؤرس عوٟ اهلِـ،  

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .9/174ًعجٍ املؤه ني 

 (.9دلاًٚع ) 206/80 ضقِ احلفغ 

   
ايطإ نؿط ايضسا ٚغػٌ  – 89

يف ظٜاض٠ ايعطام َٚا ٚالٖا َٔ 

 ايبًسإ 

ًؿط ٟ بّ  :ايكطب ايبهطٟ

كٌاي اهدّٙ بّ عوٛ اهبلسٜ 

 (ه1162اهؿدٙقٛ )ت 

: احلٌد هلل اه٘اضع املدطٛط بسا١ٜ

 ...اخلالق 

 ٘ ٗؾللوٟ اهلل عوللٟ ضللٚدُا     ..:.ْٗاٜتهه

ذلٌللد ٗعوللٟ ههللٕ ٗؾللخبٕ أمجعللني   

 إىل َٙ٘ اهدّٙ هًني.

 ًعتاد  ْػذ خبط 

 ض16،5ٍ×21،5ع، 25(، 201ل  39ق ) 163

، دلدٗهلللللللللٞ ًتلللللللللهلرسٝ باهسط٘بلللللللللٞ

باحلٌسٝ، عوٚٔا بع  اهتؿلخٚخات  

، أٗزاألا ًوُ٘لٞ   ًسممٞ ،ٗاهتعوٚقات

بولللللْ٘ اهصع لللللساْ، بٔلللللا أغللللللاي  

ت٘قلللللللٚخٚٞ، كتبلللللللت بامللللللللدادّٙ 

 األض٘د ٗاألمحس.

 .12/217ًعجٍ املؤه ني 

 (.3دلاًٚع ) 42/80 ضقِ احلفغ 

   
اقب يطا٥ف املٓٔ يف َٓ – 90

ايؿٝذ أبٛ ايعباؽ ٚؾٝد٘ أبٞ 

 احلػٔ 

تاج اهدّٙ بّ عطا١ اهلل  :ايؿاشيٞ

 (ه709بّ أمحد بّ ذلٌد )ت 

: بطٍ اهلل اهسمحّ املدطٛط بسا١ٜ

اهسحٍٚ احلٌد هلل اهرٜ  تح 

 ...ألٗهٚا٢ٕ باب ذلبتٕ 

ٗال ح٘ي ٗال ال٘ٝ إال بلاهلل    ..:.ْٗاٜت٘

 اهعوٛ اهععٍٚ.

عٌللللس بللللّ عبللللد اهللللسمحّ   ْػههههد٘  

 ًعتاد خبط  ،ه869 يف دٜ، اهبغدا

 ض18ٍ×25،5ع، 19(، 131ل  1ق ) 131

ُطلل،ٞ خصا٢ِٚللٞ كتبللت بسضللٍ أبللٛ   

احلطللّ عوللٛ اهعسااللٛ، ًػللل٘هٞ    

أحٚاُا، عوٚٔا ًطاهلب ٗتؿلخٚخات   

تللهلرست اوللٚالط باهسط٘بللٞ   ٗتعوٚقللات، 

 ٞ ، بهلٗهللللللللللا ٗاألزقلللللللللٞ، ًسممللللللللل

متوٚلللللللات ًٗطاهعللللللٞ، كتبلللللللت   

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .2/1554كػ  اهعِْ٘: 

 (.1دلاًٚع ) 574/80 ضقِ احلفغ 

   
دلُٛع يف األْػاب ٚايه٢ٓ  – 91

 ٚاألَجاٍ 
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 مل ٜصنط املؤيف

: ٗملا اضرتاس بسٙد املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهقوٍ عّ اطع  ٚام اهعوَ٘ 

 ٘ ٗ  ٙلُ٘ل٘ا م ُلل٘ز اللؤ   ..:.ْٗاٜته

 اُتٟٔ.

  ازضٛ  ْػذ خبط 

 ض19ٍ×29،5ع، 22(، 323ل  314ق ) 10

ًرٓبٞ اإلطاز، عوٚٔا  ُط،ٞ جٚدٝ،

تؿللخٚخات ٗتعوٚقللات ٗهرللاز بقللع   

تؤرس عوٟ اهلِـ، كتبلت بامللدادّٙ    

 األض٘د ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  186/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(33.) 

   
ذلاٚض٠ بني املؤيف ٚبني  – 92

ؾطف ايسٜٔ أبٛ اخلري حي٢ٝ بٔ 

عًِ ايسٜٔ املػُا٠ بت١٦ٓٗ ايعاّ 

 يعٜٔ ايهطاّ 

اهلل  ذلٚٛ أب٘ عبد :ايهافٝجٞ

ذلٌد بّ ضوٌٚاْ بّ ضعد )ت 

 (ه879

: احلٌد هلل اهرٜ املدطٛط بسا١ٜ

 ...ٙقوب اهوٚى ٗاهِٔاز 

ٗؾوٟ اهلل عوٟ ُبٕٚ ٗههلٕ   ..:.ْٗاٜت٘

 ٗؾخبٕ ٗضوٍ مت.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض14ٍ×20،5ع، 19(، 67ل  66ق ) 2

ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، ًػلللل٘هٞ أحٚاُلللا، 

دلدٗهللٞ بللاحلٌسٝ، عوٚٔللا هرللاز بقللع   

عوللٟ اهللِـ،  للس   ٗتللسًٍٚ   تللؤرس  

املؤهلللل  ًِٔللللا بغللللسٝ ذلللللسَ ضللللِٞ     

ٓللللللل، كتبللللللت باملللللللدادّٙ    874

 األض٘د ٗاألمحس.

 .10/51ًعجٍ املؤه ني 

 (.8دلاًٚع ) 170/80 ضقِ احلفغ 

   
املدتضط املفٝس يف عًِ  – 93

 ايتاضٜذ 

ذلٚٛ أب٘ عبد اهلل  :ايهافٝجٞ

ذلٌد بّ ضوٌٚاْ بّ ضعد )ت 

 (ه879

اهرٜ : احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

خوق األزض ٗاهطٌا١ ًٗا  ٚٔا عربٝ 

 ...ألٗهٛ اهِٟٔ 

 غ لللس اهلل هلللٕ ٗه٘اهدٙلللٕ    ..:.ْٗاٜتههه٘

 ٗاملطوٌني هًني مت..

عولللٛ بلللّ ذلٌلللد احلطلللين   ْػهههد٘  

 خبهههههههط  ،ه1126 يف اهتٚلللللللتالٜٗ، 

 ُطخ 

 ض14ٍ×20،5ع، 19(، 60ل  30ق ) 31

  ٞ ، ًتللللللللهلرسٝ باهسط٘بللللللللٞ ٗاألزقلللللللل

ًػللللللللل٘هٞ أحٚاُللللللللا، دلدٗهللللللللٞ  
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بعلللللللللللل  بللللللللللللاحلٌسٝ، عوٚٔللللللللللللا  

،  س  املؤهل   ًسممٞ ،اهتؿخٚخات

ًِٔا م ًؿس ٗات اهكخٟ ًّ ٙلَ٘  

ٓللللل،  867زجللللب ضللللِٞ   8اهثالرللللا١ 

ًقابولللٞ، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د 

 ٗاألمحس.

 .10/51ًعجٍ املؤه ني 

 (.6دلاًٚع ) 170/80 ضقِ احلفغ 

   
َػا٥ٌ َفٝس٠ ٚفٛا٥س فطٜس٠  – 94

 يف فضا٥ٌ ايٌٓٝ املباضى 

ّٙ أب٘ اه كى جالي اهد :ايػٝٛطٞ

 (ه911عبد اهسمحّ )ت 

: حنٌد اهلل زب املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهعاملني 

ٗال ح٘ي ٗال ال٘ٝ إال بلاهلل    ..:.ْٗاٜت٘

 اهعوٛ اهععٍٚ.

 ُطخ  ْػذ خبط 

 ض15،5ٍ×20،5ع، 23(،41 -38ق)4

ُطللللللل،ٞ جٚلللللللدٝ، عوٚٔلللللللا بعللللللل   

اهتؿللخٚخات ٗاهتعوٚقللات ٗهرللاز بقللع 

ٗتلللللسًٍٚ   تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،    

ا، كتبت بامللدادّٙ  ًػل٘هٞ أحٚاُ

 األض٘د ٗاألمحس.

 .4/71األعالَ 

دلللللللاًٚع  104/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(14.) 

   
َػو احلبٛب يف بعض َا  – 95

 ْكٌ َٔ أخباض أبٞ أٜٛب 

ذلٌد بّ  :ايؿطٜف اجلعا٥طٟ

 (ه1139أمحد )ت 

: احلٌد هلل زب املدطٛط بسا١ٜ

 ...اهعاملني 

ٗاحلٌد هلل ٗحلدٖ ٗؾلوٟ    ..:.ْٗاٜت٘

 ًّ ال ُيب بعدٖ.اهلل عوٟ 

أمحد بّ خوٚى بّ ًؿلط ٟ  ْػد٘  

 يف األٙللل٘بٛ امللللدع٘ بقاقلللٛ شادٖ،   

 ُطخ  خبط  ،ه1181

 ض13ٍ×19ع، 27(، 180ل  174ق ) 7

ُطلللل،ٞ جٚللللدٝ، ًرٓبللللٞ اإلطللللاز،    

ًػللللللللللل٘هٞ أحٚاُللللللللللا، عوٚٔللللللللللا  

تؿلللخٚخات ٗتعوٚقلللات، ٗهرلللاز بقلللع 

ٗتللسًٍٚ   تللؤرس عوللٟ اهللِـ،  للس    

ٓللللل، 1110ًِٔللللا املؤهلللل  م ضللللِٞ   

ًلللّ ُطللل،ٞ ُطللل،ٔا عٌلللس    ُطللل،ت

أ ِللدٜ ًللّ ُطلل،ٞ املؤهلل ، أٗزاأللا  

اابوللٞ هوتقؿلل ، كتبللت باملللدادّٙ    

 األض٘د ٗاألمحس.

 .8/246ًعجٍ املؤه ني 
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دلللللللاًٚع  134/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(22.) 

   
ًَدط ٚفٝات األعٝإ البٔ  – 96

  خًهإ املػ٢ُ بايتجطٜس

ٗحدٜ  :طٛضغإ فكٝ٘ ذلُس

إبسآٍٚ بّ ًؿط ٟ بّ ذلٌد 

  قٛاه س

احلٌد هلل اهرٜ : املدطٛط بسا١ٜ

خوق امل٘ت ٗاحلٚاٝ هٚبو٘كٍ أٙلٍ 

 ... أحطّ عٌال

رلللللٍ اعتقلللللادٜ ًلللللرٓب   ..:.ْٗاٜتههههه٘

 .اهِعٌاْ

 يف  املؤهلل  باهقطللطِطِٚٚٞ، ْػههد٘ 

  ازضٛ خبط  ،ه1104

 ض13ٍ×22ع،23(،55 -1ق)55

 ، ًرٓبلللٞ اإلطلللاز ًتلللهلرسٝ باهسط٘بلللٞ

عوٚٔلللا تعوٚقلللات ًٗطاهلللب،  ،  قلللؤ

 ٔللللسع بعِللللاّٗٙ   ًسممللللٞ، بهلٗهلللللا 

زضلللللا٢ى اجملٌللللل٘ن، ٗمتوٚللللللات،   

، كتبللت باملللدادّٙ  ب خسٓللا  ٘ا٢للد 

 األض٘د ٗاألمحس.

 (.1دلاًٚع ) 207/80 ضقِ احلفغ 

   
َٓاقب األ١ُ٥ اجملتٗسٜٔ  – 97

  ضضٛإ اهلل عًِٝٗ أمجعني

 مل ٜصنط املؤيف

عوٍ اه قٕ عوٍ : املدطٛط بسا١ٜ

 ... باحث عّ األحلاَ اهػسعٚٞ

 ٘ ٗز٠ٗ أْ اهطللٚد اهػللسٙ   ..:.ْٗاٜته

 .زمحٌٔا اهلل ميدحٕ باه كى

   ازضٛ خبط  ْػذ

 ض19ٍ×29.5ع، 35(، 106ل  100ق ) 7

،  قلؤ  ُط،ٞ جٚدٝ، ًرٓبٞ اإلطاز

عوٚٔا تؿلخٚخات ٗتعوٚقلات، ٗهرلاز    

، بقللللع ٗبوللللى   تللللؤرس عوللللٟ اهللللِـ

 كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 (.9دلاًٚع ) 186/80 ضقِ احلفغ 

   
قب اإلَاّ أبٞ حٓٝف١ َٓا – 98

  ايٓعُإ )ٜط د٘ اهلل(

تاج اهدّٙ  :ابٔ عطب ؾاٙ

عبداه٘ٓاب بّ أمحد بّ ذلٌد 

 (ه901)ت اهطسخاُٛ 

ٙركس : احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

 ... ًّ ًِااب اإلًاَ

 .زب اهعاملنيٗاحلٌد هلل  ..:.ْٗاٜت٘

ٕ ْػههد٘    ،ه901 يف ، املؤهلل  ُ طلل

 ُطخ  خبط 

 ض18.5ٍ×27.5ع، 15(، 83ل  79ق ) 5

عوٚٔلللللللا بعللللللل  ُطللللللل،ٞ جٚلللللللدٝ، 

اهتؿلللللللللللللخٚخات ٗاهتعوٚقلللللللللللللات، 
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ًػللل٘هٞ، ب خسٓللا تسمجللٞ همًللاَ 

، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  ًاهلللم

 ٗاألمحس.

 .6/219ًعجٍ املؤه ني 

 (.6دلاًٚع ) 2/80 ضقِ احلفغ 

   
  َٓاقب اإلَاّ ايبداضٟ – 99

 مل ٜصنط املؤيف

بطٍ اهلل اهسمحّ : املدطٛط بسا١ٜ

 ... د هلل اخلاهق اهبازٜاهسحٍٚ احلٌ

ُٗسجلللل٘ ًللللّ اهلل تعللللاىل   ..:.ْٗاٜتهههه٘

اضلللتٌساز ٓللللرٖ اهطلللِٞ احلطللللِٞ م   

ختلللاَ اهؿلللخٚح اهِلللآٛ علللّ كلللى  

 .ابٚح

  ًعتاد خبط  ْػذ

 ض13.5ٍ×18.5ع، 17(، 62ل  55ق ) 8

عوٚٔلللا تؿلللخٚخات  ُطللل،ٞ جٚلللدٝ،  

ٗتعوٚقلللات، ٗهرلللاز بقلللع بطلللٚطٞ      

تللللللؤرس عوللللللٟ اهللللللِـ، ًػللللللل٘هٞ 

ادّٙ األضللل٘د ، كتبللت باملللد  أحٚاُللا 

 ٗاألمحس.

دلللللللاًٚع  384/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(11.) 

   

َٓاقب عًٞ بٔ أبٞ طايب  – 100

ضضٞ اهلل عٓ٘ اييت تكطأ يف َٛيسٙ 

  مبه١ املؿطف١ ب١ًًٝ ايػابع عؿط

 مل ٜصنط املؤيف

اهرٜ : احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

 ... كى ضٚدُا ذلٌدا عوٟ اهعاملني

 .نيٗاحلٌد هلل زب اهعامل ..:.ْٗاٜت٘

  دٙ٘اُٛ خبط  ْػذ

 ض13ٍ×19.5ع، 25(،38 -35ق)4

 ُطللللل،ٞ جٚلللللدٝ، ًرٓبلللللٞ اإلطلللللاز   

عوٚٔلللا بعللل  اهتؿلللخٚخات،  ، قؤ

ٗهرلللاز بقلللع بطلللٚطٞ   تلللؤرس عولللٟ     

، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د  اهلللِـ

 ٗاألمحس.

 (.5دلاًٚع ) 169/80 ضقِ احلفغ 

   
َٔ نتاب ضح١ً بسض ايسٜٔ  – 101

  ايػعٟ

بّ زقٛ بدز اهدّٙ ذلٌد  :ايػعٟ

 (ه984)ت  اهدّٙ 

ااي غٚخ اإلضالَ : املدطٛط بسا١ٜ

خامتٞ عوٌا١ دًػق ٗاهػاَ اهبدز 

اهغصٜ زمحٕ اهلل م زحوتٕ 

 ...اهسًٚٞ

ٗاد ٙدي اه سُج  ٕٚ ًلاال   ..:.ْٗاٜت٘

 .جصٙال  وٍ جياب٘ا إهٕٚ
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شّٙ اهدّٙ بّ أمحد بّ عوٛ ْػهد٘   

  ٛ  ،احلوللليب املعلللسٗف بلللابّ اهػلللعٚ 

  ًعتاد خبط 

 ض14ٍ×20(، رلتو  ع، 75ل  70ق ) 6

عوٚٔا بع  اهتعوٚقات ُط،ٞ جٚدٝ، 

ٗهراز بقع ٗبوى ٗتسًٍٚ   تلؤرس عولٟ   

اهلللللِـ، ب خسٓلللللا ؾللللل٘زٝ ضلللللؤاي   

، كتبللللللللت ٗهطللللللللا٢  ٗاؿللللللللا٢د 

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .1/836 كػ  اهعِْ٘

دلللللللاًٚع  593/80 ضقهههههِ احلفههههههغ  

(17.) 

   
ْبص٠ َٔ اجلٛاٖط املض١ٝ يف  – 102

 ف١ٝ طبكات احلٓ

إبسآٍٚ بّ ذلٌد بّ  :احلًيب

 (ه956)ت  إبسآٍٚ

اهرٜ : احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

 ... ِٙػٛ ٗٙبٚد ٗٙعٚد

م اهَٚ٘ اهثاهث ًلّ غلٔس    ..:.ْٗاٜت٘

 .غعباْ املععٍ هطِٞ تطع ٗأه 

   ازضٛ خبط  ،ه1009 يف  ْػذ

 ض12.5ٍ×18.5ع، 19(، 78ل  1ق ) 78

عوٚٔلللا تؿلللخٚخات  ُطللل،ٞ جٚلللدٝ،  

ٗهرلللاز بقلللع ٗتلللسًٍٚ     ٗتعوٚقلللات، 

تللؤرس عوللٟ اهللِـ  للس  املؤهلل  ًِٔللا   

ٙلللَ٘ اهطلللبت زابلللع مجلللادٜ اآلخلللسٝ   

ٓللللل، بهلٗهلللللا متوٚلللللات 919هطللللِٞ 

ٗاؿللٚدٝ م تللازٙخ  للتح اوعللٞ أبلل٘از    

حملٌللللد أ ِللللدٜ اهػللللٔري بطساجللللٛ 

شادٖ، ب خسٓا اطعٞ ًّ بٚلتني غلعس   

، باهوغٞ اه ازضٚٞ اا٢ؤا غري ًعسٗف

 .كتبت باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس

 .1/616 كػ  اهعِْ٘

 (.1دلاًٚع ) 566/80 ضقِ احلفغ 

   
خنب١ األفهاض يف َػأي١  – 103

ايبًػاض )ْكٌ َٔ نتاب خطٜس٠ 

  ايعجا٥ب ٚفطٜس٠ ايػطا٥ب(

شّٙ اهدّٙ عٌس بّ  :ابٔ ايٛضزٟ

 (ه749)ت  ًع س بّ عٌس املعسٜ

بطٍ اهلل اهسمحّ : املدطٛط بسا١ٜ

 ... اهسحٍٚ ٗبٕ ُطتعني ٙا كسٍٙ

تغٌدٖ اهلل تعاىل باهسمحٞ  ..:.اٜتْ٘ٗ

 .ٗاهسق٘اْ

 ُطخ  خبط  ْػذ

ع، 10(، 5إىل 4ًلللللللللللللللللللّ قق ) 1

 ض13ٍ×18

عوٚٔللا هرللاز بقللع ٗبوللى ُطلل،ٞ جٚللدٝ، 

كتبلللللت    تلللللؤرس عولللللٟ اهلللللِـ،  

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .8/3ًعجٍ املؤه ني 
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 (.2دلاًٚع ) 75/80 ضقِ احلفغ 

   
ْػب١ ايكطب ايطباْٞ  – 104

ايضُساْٞ أبا صاحل ٚاهلٝهٌ 

  غٝسٟ عبس ايكازض اجلٝالْٞ

ُ٘ز اهدّٙ عوٛ بّ  :َال عًٞ ايكاضٟ

)ت  ضوطاْ بّ ذلٌد اهلسٜٗ

 (ه1014

اهرٜ : احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

جعى أٗهٚا١ اهطادٝ هوطٌا١ أاطابا 

 ... ٗعٌادا

 .زب اهعاملنيٗاحلٌد هلل  ..:.ْٗاٜت٘

 مجٚىُطخ  خبط  ْػذ

 ض18ٍ×29 ع،29(، 331ل  303ق ) 29

دلدٗهلللٞ بلللاحلٌسٝ، ُطللل،ٞ جٚلللدٝ، 

عوٚٔلللللللللا بعللللللللل  اهتؿلللللللللخٚخات   

ٗاهتعوٚقات، عوٟ بع  أٗزاأا هراز 

بقللع بطللٚطٞ   تللؤرس عوللٟ اهللِـ،    

، كتبلللللت ب خسٓلللللا أٗزاق بٚكلللللا١ 

 باملدادّٙ األض٘د ٗاألمحس.

 .5/166 األعالَ

 (.19دلاًٚع ) 17/80 ضقِ احلفغ 

   
ْعِ ايعكٝإ يف أعٝإ  – 105

  األعٝإ

جالي اهدّٙ أب٘ اه كى  :يػٝٛطٞا

 (ه911)ت عبد اهسمحّ

ٗضالَ : احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

 ... عوٟ عبادٖ اهرّٙ اؾط ٟ

ًلللّ غلللٔ٘ز ضلللِٞ رلللال      ..:.ْٗاٜتههه٘

ٗرالرلللني ٗأهلللل  م ًؿللللس اهقللللآسٝ  

 .احملسٗضٞ

 ،ه1033 يف باهقللللللللللآسٝ،  ْػههههههههههذ

 ُطخ  خبط 

 ض15ٍ×20.5ع، 21(، 68 -21ق ) 48

ٚاُلللا، ًػلللل٘هٞ أح، جٚلللدُٝطللل،ٞ 

ًلت٘بلللٞ ًلللّ خلللؤ عٌلللس اهعبلللادٜ   

اهللرٜ كتبٔللا ًللّ ًطلل٘دٝ املؤهلل ،    

، كتبللللت باملللللدادّٙ بهلٗهلللللا  ٘ا٢للللد

 األض٘د ٗاألمحس.

 .4/71 األعالَ

 (.2دلاًٚع ) 96/80 ضقِ احلفغ 

   
ايٓفح ايفطجٞ يف ايفتح  – 106

  اجلت٘ جٞ 

شّٙ اهعابدّٙ جع س بّ  :ايربظزلٞ

 (ه1177)ت  حطّ

امل تقس إىل  ٙق٘ي: املدطٛط بسا١ٜ

 ... كى اهلسٍٙ املِجٛ 

عوٟ ٙد اهكلعٚ  ا٘هلٕ ال    ..:.ْٗاٜت٘

 .إهٕ إال اهلل ذلٌد زض٘ي اهلل
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 ُطخ  خبط  ْػذ

 ض16ٍ×22ع،21(،23 -1ق)23

بعللللللل  ُطللللللل،ٞ جٚلللللللدٝ، عوٚٔلللللللا 

تعوٚقللات ٗهرللاز بقللع اهتؿللخٚخات ٗاه

أرللست عوللٟ بعلل  كوٌللات   ٗتللسًٍٚ 

ا٘بوللت عولٟ األؾللى املِقلل٘ي  اهلِـ،  

دادّٙ األضلللل٘د كتبللللت بامللللل  ًِللللٕ،

 ٗاألمحس.

 .2/117 األعالَ

 (.1دلاًٚع ) 577/80 ضقِ احلفغ 

   
 ْػد١ أخط٣ – 107

ٙق٘ي امل تقس إىل : املدطٛط بسا١ٜ

 ... كى اهلسٍٙ املِجٛ 

ٗاحلٌد هلل ٗحلدٖ ٗؾلوٟ    ..:.ْٗاٜت٘

 .اهلل عوٟ ًّ ال ُيب بعدٖ

 ُطخ  خبط  ْػذ

 ض17.5ٍ×25ع، 17(،46 -1ق)46

ٞ ًٗرٓبللللٞ جٚللللدٝ، ًصخس للللُطلللل،ٞ 

اإلطللللاز، عوٚٔللللا بعلللل  اهتعوٚقللللات  

 قللؤ ٗهرللاز تللسًٍٚ بطللٚطٞ   تللؤرس  

كتبللللت باملللللدادّٙ    عوللللٟ اهللللِـ، 

 األض٘د ٗاألمحس.

 .2/117 األعالَ

 (.1دلاًٚع ) 578/80 ضقِ احلفغ 

   

ايٛقٛف بايتخكٝل ع٢ً  – 108

  َٛقف ايضسٜل

ُ٘ز اهدّٙ عوٛ بّ  :َال عًٞ ايكاضٟ

)ت  ضوطاْ بّ ذلٌد اهلسٜٗ

 (ه1014

اهرٜ : احلٌد هلل املدطٛط بسا١ٜ

 ... خوق اخلوق

 ٘ حبطللب اهصًللاْ ٗامللللاْ  ..:.ْٗاٜته

 .ٗهداب اه٘ا٘ف

 ُطخ  خبط  ْػذ

 ض14.5ٍ×21.5ع، 21(، 109ل  104ق ) 6

ًصخس للللٞ ًٗرٓبللللٞ ُطلللل،ٞ جٚللللدٝ، 

اإلطاز  قلؤ، عوٚٔلا بعل  املطاهلب     

ٗهرلللاز بقلللع   تلللؤرس عولللٟ اهلللِـ،     

، كتبلللت بامللللدادّٙ األضللل٘د ًقابولللٞ

 ٗاألمحس.

 .5/166 األعالَ

 (.16دلاًٚع ) 85/80 ضقِ احلفغ 

   
 


