


 
 

 مخـطــوطــــات الــــتاريـــــخ
 (3ــ  2)في مكتبة عارف حكمت 

 
 أ. عبد الصمد حممد جان بن حممد طاهر                                                               

 أمني مكتبْ الػَخ عازف حكمث باملدٍنْ املنٌزّ

 
َدنا حممـد ًع ـٓ هلـى    ًالصـةّ ًالطـةع ع ـٓ ضـ     ،احلمد هلل زب العاملني     

 :أما بعد .ًمن ةبعوم إىل ٌٍع الدٍن ،ًصحبى أمجعني

ةعترب مكتبْ عازف حكمث مـن ـربش املكتبـاج الٌيةَـْ العامـْ باملدٍنـْ            

،ًةقـ  املكتبـْ حالَـام  ـمن مكتبـْ      (1)املنٌزّ يف القسن الثالث عػس اهلجسِ

لناحَـْ الرسبَـْ،   امل ك عبد العصٍص املط ـْ ع ـٓ املطـجد النبـٌِ الػـسٍا مـن ا      

ــٓ )  ــٌِ ع ـ ــ َام، ً) 4389ًحتتـ ــام أصـ ــم   632( خمطٌطـ ــام ة ـ ــام اطَـ ( جممٌعـ

 .مطبٌعام نادزام ًحدٍثام (7758( زضالْ خمطٌطْ إ افْ إىل )3838)

ــتْ ًضـــتني    ــازٍخ م ـــتني ًضـ ٍب ـــد عـــدد امل طٌطـــاج املصـــنةْ يف مٌ ـــٌو التـ

                                              
ًلـد يف   .أضظ هري املكتبْ الطَد أمحد عـازف حكمـث بـن إبـساهَم بـن عصـمث بـن إااعَـا زا ـا باغـا           - 1

ْ   ًاةقـن إ ـافْ إىل لرتـى ا     ،ًةسبـٓ يف بَـث ع ـم ًف ـا     ،( هــ 1211ةسكَا عاع )  ،ع الكركَـْ العسبَـْ ًالةازضـَ

( هـــ ةــٌىل الق ــا  بالقــدع الػــسٍا ًمصــس  1231ًيف عــاع ) ،ًط ــا الع ــم الػــسعُ ع ــٓ فحــٌر ع مــا  عصــسي 

فقــد ةــٌىل اءفتــا  يف جم ــظ ا حكــاع العدلَــْ عــاع  ،ًغــرا فَوــا مناصــا عدٍــدّ يف ا ضــتانْ ،ًاملدٍنــْ املنــٌزّ

(هـ أضندج إلَـى  1262ًيف غسّ ذِ احلجْ ) ،  يف جم ظ العطكسٍْ( هـ ةٌىل اءفتا1261ًيف عاع ) ،( هـ1256)

ةةـس  بعـدها    ،اضـتمس فَـى ضـبعْ أعـٌاع ًنصـا      ،ًهٌ أع ٓ منصا ي ا ُ يف الدًلْ العثمانَْ ،مػَ ْ اءضةع

   .(هـ1275ل عبادّ ًاملطالعْ إىل ًفاةى عاع )
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( 91)( القطــم الــٌر منوــا ًٍت ــمن  25نػــسج املنج ــْ يف العــدد )  ،خمطٌطــام

 .( نػس القطم الثانُ منوا27ًةتاب  يف هرا العدد )،خمطٌطام

ًيــد التصمــث اب ــْ بنػــس الةوــسع كمــا هــٌ مطــجا يف املكتبــْ زغــم         

ـــًج ـــٌد بعــا امل طٌطــ رلك ــــًك ،ةــداا يف مٌ ــٌو التــازٍخ   اج الــل اـ

ًجــٌد ا ــطساب يف التط طــا اهلجــا ُ أحَانــام، ًضــٌف نػــ  إىل ذلــك يف        

 ...مٌ عى من الةوسع

 

 ريــرـالتح
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حلايةةةريبسييفةةةريذيحةةة ي ةةةري يي – 90

 . أبييحهيفريالهعماى

 ضضّ بّ ُؾ٘ح: اهدًِٜ٘

رة :اسبٌددددددد   املدطةةةةةة   بدايةةةةةةر

اهعدددددالص ٗاهؾددددد٩ٝ ٗاهضددددد٩َ  ودددددٟ 

أعددزا ا٪ُاٚددا١ ٗالزصددوص ٗ وددٟ  هددٕ  

 ..أمجعص.ٗأؽطابٕ ٗأسٗازٕ 

ٗبقددددد٘هٛ ٨ الهدددددٕ ال٨ ا   ... ي:نًايتةةةةةٌ

يضبٌد رص٘ي ا  ٙلْ٘ اشبثاَ.

 فارصٛ خبط:ينطذ

ٙثِددداٗي ال٧هددد  تعسيةةبيباملدط :ةةةر:يي

الىل  ًِضدددددد٘بٞكثابددددددٕ ضلاٙددددددٞ يف 

 ْ  ،اإلًددددددداَ أبدددددددٛ ضِٚ دددددددٞ اهِعٌدددددددا

أْ اهضدددددوماْ ضبٌددددد٘   خ٩ؽدددددثٔا: 

كاْ  وٟ ًذٓب أبٛ ضِٚ ٞ ٗكداْ  

 ف٘زددد أكددددز  بعوددٍ اسبدددٙذ    ً٘هعددا  

٘افدددذ ًدددذٓب  ٙأضا ٙدددذ ا٪ضلددداَ  

 ٛ فسٌد  اه قٔدا١ ًدّ     ،اإلًاَ اهغدافع

 ٗ ٍِٔ ٗاهدددثٌط ًددد  ،اه دددزٙقص يف ًدددز

اهلددد٩َ يف تدددززٚا أضدددد الدددذٓاص   

  وٟ ا٬خز.

 ص17،5ٍ×22،5ظ، 18ق،  16

ؿ،      وٚٔددا  خددار ر ٘بدٞد   تدد٧خز يف اهدِد

ذ  ددددارا   خثٌددددج خبددددثٍ ٗي ٚدددٞد اهغدددٚد

 أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽ زار. ،ضلٌج

اهددددددزيٍ ; 108/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3854: اهعاَ

   

 حلايريي ضبيعليٌيالطالم – 91

  عااظضبٌد بّ أبٛ اه: القزٜ

اهددددددذٜ :اسبٌددددددد  بدايةةةةةةراملدط  

 ...ب٘ضداُٚثٕ  اللُِ٘اح  عٔدح 

ٛ ا   ّ كى اهؾطابٞ ... ي:نًايتٌ ٗرف

يأمجعص ٗضضاِا ا  ُٗعٍ اه٘كٚى  ًص.

 ُضذ خبط:ينطذ

 ص17،5ٍ×24،5ظ، 15ق،  93

 وٚٔا  خار بق  ٗتدزًٍٚ ٗر ٘بٞد   تد٧خز    

ؿ،   كثدددب  ِ٘أُدددا ٗاصددٍد    وددٟد اهددِد

ؿ ، ٗكثددب اهدِد٘ ٧هد  بالدددا  ا٪صدد ال

خثٌدج خبدثٍ ٗي ٚٞد     ،ا٪ص٘  ٗا٪محزب

ذ  دددارا ضلٌدددج   يف  خزٓدددا  ،اهغددٚد

أٗرائددا متٚددى   ،ضددذمنددا ص ًدّد يودٍد اهِ 

 ،  وٚٔا  دٝ تعوٚقاح.الىل ا٨ؽ زار

ي.3834: اهزيٍ اهعاَ; 88/900 زق:يا ف :
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ا لريا قيقيريالياجملاشيريذي – 92

 السحلريا جاشير

 اهدددددّٙ يمددددب:  اهالددددزٜ اهقمددددب

 ٟ بددّ كٌدداي اهدددّٙ بددّ  وددٛ ًؾدم 

 (ه1162)ح  اهؾدٙقٛ

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

 ...أٗزب  وٟ  اا ٖ سٙارٝ بٚثٕ اسبزاَ

 وددٟ ٙددد ًددّ أ ٚثددٕ  ُ٘بددٕ  ... ي:نًايتةةٌ

ٗأٗيعثددٕ  ٚ٘بددٕ أفقددز اهعاددا  ضبٌددد     

ي.يازب٘ا   اد

 ذ:، ضبٌددددد  اددددد ازبدددد٘ا  نطةةةةدٌ:ي

 ُضذ خبط:ي،ه1148

لدٞ  الىل ً ٞرضود تعسيبيباملدط :ةر:يي

 اللزًٞ ٗالدِٙٞ الِ٘رٝ.

 ص15،5ٍ×21،5ظ، 23ق،  25

يف  ال ارٓدددا ًدددذٓب، ،ُضدددٞ زٚددددٝ 

ٞ ٗريثٔددددا أ وددددٟ   ا٪ٗىل  ددددزٝ ًذٓادددد

ٞ  ًشخزفدددٞ ب  ،زصدددً٘اح ُااتٚدددٞ ًوُ٘ددد

كثددددب  ِ٘أُددددا ُٗؾددددٔا بالدددددا ّٙ   

خثٌج خبثٍ ٗي ٚٞ  ،ا٪ص٘  ٗا٪محز

 وٚٔددا  خددار  ،اهغددٚذ  ددارا ضلٌددج

أٗرائدددا  ،بقددد    تددد٧خز  ودددٟ اهدددِؿ

 ٚى الىل ا٨ؽ زار.مت

 .12/271ًعسٍ ال٧ه ص: 

ي.3835: اهزيٍ اهعاَ; 89/900 زق:يا ف :

   

اخلطةةةةةةةة ةيالنانيةةةةةةةةريا نطةةةةةةةةيريي – 93

 . للسوضريالنانيريالقدضير

يمددددب اهدددددّٙ  اهقمددددب اهالددددزٜ:  

ًؾدم ٟ بددّ كٌدداي اهدددّٙ بددّ  وددٛ  

 (ه1162)ح  اهؾدٙقٛ

: اسبٌددددددددددد   املدطةةةةةةةةةة   بدايةةةةةةةةةةر

 ...ٚباسبضٚب اهقزٙب اهداُٛ اجمل

بعدددد ضدددص أٗ ًدددا ت٩يدددٟ   ... ي:نًايتةةةٌ

بإزابددٞ  ددب ٗزددد ٗضددِص  ًددص  ًددص  

ي ًص.

 ُضذ خبط:ينطذ

رضودددٞ يددداَ بٔدددا تعسيةةبيباملدط :ةةر:ييي

 ال٧ه  الىل بٚج القدظ.

 ص14ٍ×23ظ، 27ق،  15

يف ال ارٓدددا ًدددذٓب،  ،ُضدددٞ زٚددددٝ 

 ددددزٝ ًذٓاددددٞ   ٗريثٔددددا ا٪ٗىلأ وددددٟ 

ٞ  ًشخزفدددٞ ب  ،زصدددً٘اح ُااتٚدددٞ ًوُ٘ددد

لددددددا ّٙ ا٪صددددد٘   كثدددددب ُؾدددددٔا با 
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خثٌج خبثٍ ٗي ٚدٞ  دارا    ،ٗا٪محز

 أٗرائا ؽ زا١. ،ضلٌج

 .12/271ًعسٍ ال٧ه ص: 

ي.3836: اهزيٍ اهعاَ; 90/900 زق:يا ف :

   

خالصريا ثةسيذيتةسا :يأعيةاىيييي – 94

 القسىيا ادييعػس

ضبٌدد أًدص بدّ    : ضبب ا  اسبٌٜ٘

 . (ه1111)ح  فقى ا  

ضؾددددٟ ٙددددا ًددددّ أ: املدطةةةة   بدايةةةةر

ٗزعودددددٍٔ  بوم دددددٕ اشب٢٩دددددذ  دددددد ا   

 ... مبغ٣ٚثٕ  زا٢ذ يد ا 

فدد٩ تعسددى   أْ دبددد  ٚاددا  ... ي:نًايتةةٌ

 بضام هٛ د الُين اًز٦ هضج ًعؾدً٘ا   

يًّ اهشهى.

ٛ  نطةةةةةةةةدٌ:ي  ذ:، ضضددددددددّ الدددددددداهل

 ُضذ خبط:ي،ه1107

تددزازٍ ٪ ٚدداْ  تعسيةةبيباملدط :ةةر:يي

 ودددٟ ًزتادددٞ اهقدددزْ اسبدددا ٜ  غدددز   

 ضزٗا العسٍ.

 ص19،5ٍ×29،5ظ، 37ق، 576

ُضدددٞ زٚددددٝ، ال ارٓدددا ًدددذٓب، يف  

أ وددددٟ ٗريثٔددددا ا٪ٗىل  ددددزٝ ًذٓاددددٞ   

ًشخزفدددٞ بزصدددً٘اح ُااتٚدددٞ ًوُ٘دددٞ،    

ٗتعوٚقداح، كثدب    تؾدطٚطاح  وٚٔا 

ُؾٔا بالدا ّٙ ا٪ص٘  ٗا٪محدز، يف  

أٗهلا فا٢دٝ ٗفٔزظ بأمسا١ ا٪ ٚاْ، 

خثٌج خبثٍ ٗي ٚٞ  ارا ضلٌدج،  

 أٗرائا ؽ زا١.

 .1/432 ٙى كغ  اهظِْ٘: 

ي.3837: اهزيٍ اهعاَ; 91/900 ا ف :يزق:

   

يدازيخالصةةةةةةةةريال رةةةةةةةةايب خيفةةةةةةةةاز – 95

 املصطفى

 أمحدُ٘ر اهدّٙ  وٛ بّ : اهضٌٔ٘ ٜ

 (ه911)ح 

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

عددزا  ابددٞ ٗعدد٘ق اهقودد٘ة هضددٌا       

 ...أخاارٓا الضثمابٞ

خدد٩ر ٗتضددعص ٗئامنا٢ددٞ   ... ي:نًايتةةٌ

 ضد٘ي  ٗضضاِا ا  ُٗعدٍ اه٘كٚدى ٨ٗ  

ي٨ٗ ي٘ٝ ال٨ با  اهعوٛ اهعظٍٚ  ًص.

 ًعثا  خبط:ي،ه976 ذ:ينطذ

ؿ ٚوددددددددددتتعسيةةةةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةةةةر:ي
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هلثدداة اه٘فددا بأخاددار  ار الؾددم ٟ 

 ؽوٟ ا   وٕٚ ٗصوٍ.

 ص18ٍ×27ظ، 27ق،  208

ُضدددٞ زٚددددٝ، ال ارٓدددا ًدددذٓب، يف  

أ وددددٟ ٗريثٔددددا ا٪ٗىل  ددددزٝ ًذٓاددددٞ   

ًشخزفدددٞ بزصدددً٘اح ُااتٚدددٞ ًوُ٘دددٞ،    

ٚطاح ٗتعوٚقداح، كثدب    وٚٔا تؾدط 

يف  ُؾٔا بالدا ّٙ ا٪ص٘  ٗا٪محدز، 

أٗهلا متولاح ٗ ددٝ ف٘ا٢دد، خثٌدج    

 وٚٔدا  خبثٍ ٗي ٚٞ  دارا ضلٌدج،   

 خددددار ر ٘بددددٞ   تدددد٧خز  وددددٟ اهددددِؿ  

 أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽ زار.

 .2/2016كغ  اهظِْ٘: 

ي.3838: اهزيٍ اهعاَ; 92/900 زق:يا ف :

   

 نطدريأخسى: – 96

: اسبٌدددد   اهدددذٜ طةةة  املد بدايةةةر

عددزا  ابددٞ ٗعدد٘ق اهقودد٘ة هضددٌا       

 أخاارٓا الضثمابٞ...

 اددددد ا  بددددّ اسبضددددص   ... ي:نًايتةةةةٌ

اهلٌددداُٛ   ددز ا  هددٕ ٗه٘اهدٙددٕ ٗلددّ 

ي اه  ٓذا اهلثاة ٗتززٍ هٕ.

 اددددددد ا  بددددددّ اسبضددددددص   نطةةةةةةدٌ:ي

دِٙددددددٞ البةةةةةةةي،ه966 ذ:، اهلٌددددددداُٛ

 .فارصٛ خبط:الِ٘رٝ، 

 ص11،5ٍ×18،5ظ، 18ق، 311

 وٚٔا  خار بقد    تد٧خز  ودٟ اهدِؿ،     

ال ارٓا ًذٓب،  وٚٔدا تؾدطٚطاح،   

يف أ وددٟ ٗريثٔددا ا٪ٗىل  ددزٝ ًذٓاددٞ   

ًشخزفدددٞ بزصدددً٘اح ُااتٚدددٞ ًوُ٘دددٞ،    

ٗتعوٚقدداح، كثددب  وٚٔددا تؾددطٚطاح 

 ُؾددددٔا بالدددددا ّٙ ا٪صدددد٘  ٗا٪محددددز،

 وٚٔددا متولدداح خثٌددج خبددثٍ ٗي ٚدٞد     

اهغددٚذ  ددارا ضلٌددج أٗرائددا متٚددى  

 .الىل ا٨ؽ زار

 .2/2016كغ  اهظِْ٘: 

ي.3839: اهزيٍ اهعاَ; 93/900 زق:يا ف :

   

اخلمةةةةةسةيايفطةةةةةيريذيالسحلةةةةةريي – 97

 القدضير

يمددددب اهدددددّٙ  اهقمددددب اهالددددزٜ:  

ًؾدم ٟ بددّ كٌدداي اهدددّٙ بددّ  وددٛ  

 (ه1162)ح  اهؾدٙقٛ

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر
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 ...صار مبّ اخثارٖ هوٌعاهٛ ا٪يدصٚٞ

 رة اهعدددالص ٗاسبٌدددد  ... ي:نًايتةةةٌ

ٗؽوٟ ا   وٟ صدٚدُا ضبٌدد ٗ ودٟ    

ي. هٕ ٗؽطإ ٗصوٍ تضوٌٚا 

 فارصٛ خبط:ينطذ

ال٧ه  الىل رضوٞ تعسيبيباملدط :ةر:يي

 اهقدظ اهغزٙ .

 ص21ٍ×31ظ، 23ق،  137

بعدددددد   وٚٔددددددا  أٗرائددددددا ؽدددددد زا١،

كثددددددددب ُؾددددددددٔا   ،اهثؾددددددددطٚطاح

خثٌددج  ،بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز  

 ،خبثٍ ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌدج 

  خزٓا  ددٝ رصدا٢ى هو٧ٌهد  ٓدٛ:     يف

هوزٗفدٞد  اإلُضددٚٞاهداُٚدٞد  حددد اشبمددزا1

قاَ يف دز ا٪صدددددددددد ب2اهداُٚدٞد اهقدصددٚٞ  

د ل  بدزق القاًداح   3اَ دزسٝ ٗالقددسٙارٝ ب

اهعدد٘اي يف سٙددارٝ صددٚدٜ ضضددّ اهزا دٛد 

 د سٙارٝ الىل بغدا .4ٗٗهدٖ  اد اهعاي، 

 .12/271ًعسٍ ال٧ه ص: 

: ٍ اهعدداَاهددزي; 2/900 زقةة:يا فةة :

ي.3748

   

اخلةةةةااسيا طةةةةاىيذي هاقةةةة ييي – 98

 اإل اميا عظ:يأبييحهيفريالهعماى

عٔاة اهددّٙ أبد٘   : ٌٛثابّ ضسز اهلٚ

  ٛ )ح  اهعااظ أمحد بّ ضبٌد بدّ  ود

 (ه974

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

اخدددددثؿ اهعوٌددددددا١ ب٘راخدددددٞ ا٪ُاٚددددددا١   

 ...ٗاهثدوذ بأخ٩ئٍ 

هعدددشٝ صددداطاْ ربدددم رة ا ... ي:نًايتةةةٌ

 ٌددا ٙؾدد ْ٘ ٗصدد٩َ  وددٟ الزصددوص    

يٗاسبٌد   رة اهعالص.

 ُضذ خبط:ينطذ

اللتةةةةةةةةا يذيتعسيةةةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةةةر:ي

  ْ  ،ًِايددب اإلًدداَ أبددٛ ضِٚ ددٞ اهِعٌددا

ًقدددددًاح   دددددٝ وددددٟ ال٧هدددد  رتاددددٕ 

 . فؾ٩ صٗأربع

 ص14،5ٍ×26ظ، 29ق،  26

أٗرائدددا متٚدددى الىل ا٨ؽددد زار  وٚٔدددا  

  خدددار ر ٘بدددٞ   تددد٧خز  ودددٟ اهدددِؿ،  

بعدددددددددد  اهثؾددددددددددطٚطاح  ٚٔددددددددددا  و

كثدددب  ِ٘أُدددا ٗاصدددٍ  ،ٗاهثعوٚقددداح

 ،٧ًه ٔددا بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗاهددذٓ  
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 ،ال ددداراح بالددددا  ا٪محدددز ٪ٗرائدددا 

كثدددددب ُؾدددددٔا بالددددددا ّٙ ا٪صددددد٘    

خدددثٍ ٗي ٚدددٞ ٗ وٚٔددا متودددم  ،ٗا٪محز

  .اهغٚذ  ارا ضلٌج

 .1/223: ا٪ ٩َ

َ ; 95/900 زق:يا ف : : اهزيٍ اهعدا

ي.3841

   

 يف فقى الدِٙٞالنميهرييالدزة – 99

ضبب اهدّٙ أب٘  اددا   : ابّ اهِسار

 ضبٌد بّ ضبٌ٘  بّ ضضّ اهاغدا ٜ

 (ه643)ح 

 محدددا : اسبٌددد   املدطةة   بدايةةر

 ...ٙقثقٛ ًّ الضضإُ الشٙد 

مبدِٙددٞ خددن ا٪ُدداَ ؽددوٟ   ... ي:نًايتةةٌ

ا   وٚددٕ ٗصددوٍ يف  ددزٝ ضبددزَ صددِٞ   

يٗاسبٌد   رة اهعالص. 1355

ٜ  أبزآٍٚ بّ النطةدٌ:يي  ذ:، محدد محدد

 .ُضذ خبط:الدِٙٞ الِ٘رٝ، بةي،ه1355

اللتةةةةةةةةا يذيتعسيةةةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةةةر:ي

 ٕيضدددددٌرضةةةةةاديياملديهةةةةةريوتاز ًةةةةةا ي

 .بابا  وٟ ئاُٚٞ  غز  ال٧ه 

 ص23ٍ×33،5ظ، 25ق،  110

 وٚٔددا  أٗرائددا متٚددى الىل ا٨ؽدد زار، 

ٗرائدددددا ٪ ،تؾدددددطٚطاح ٗتعوٚقددددداح

، يف رقا٪محز ٗا٪سال اراح باهوُ٘ص 

 ددزٝ بداخوددٔا  ِدد٘اْ اهلثدداة   أٗهلددا

بالدددددا ّٙ  جكثاددددال٧هدددد ، ٗاصددددٍ 

ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز أٗي ٔدددا هوٌلثادددٞ  

   ْ يف  ،رًقدداْ أمحددد الدددُٛ ٗ خددزٗ

 أٗهلا فا٢دٝ ٗفٔزظ اهلثاة.

، كغدد  11/317ًعسددٍ الدد٧ه ص:  

 .1/739اهظِْ٘: 

َ ; 96/900 زق:يا ف : : اهزيٍ اهعدا

ي.3842

   

يبةةةةني اضةةةةويدزةيالقةةةةالدةيذ – 100

  فيتيدازيالطعادةي مديأرهدي

ًِؾددددددد٘ر الؾدددددددزٜ : اهغدددددددنابابوٛ

  ا٪سٓزٜ

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

 ...أتقّ حبلٌثٕ كى ع١ٛ فاضثٚم

ٗؽدددوٟ ا   ودددٟ صدددٚدُا  ... ي:نًايتةةةٌ

ضبٌددددد ٗ وددددٟ  هددددٕ ٗؽددددطإ ٗصددددوٍ 
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ي ًص. كدنا  تضوٌٚا 

ي،ه1099 ذ:، ال٧هدد  ُ ضددٕنطةةدٌ:ي

 فارصٛ خبط:

ًدددح اللتةةا يذيبيباملدط :ةةر:يتعسيةة

  .ً يت  ار اهضعا ٝ ضبٌد أفِدٜ

 ص14،5ٍ×19،5ظ، 17ق، 123

أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽ زار، ال ارٓدا  

ًذٓب، يف أ وٟ ٗريثٔدا ا٪ٗىل  دزٝ   

ًذٓادددٞ ًشخزفدددٞ بزصدددً٘اح ُااتٚدددٞ    

ًوُ٘ٞ، كثدب  ِ٘أُدا ٗاصدٍ ٧ًه ٔدا     

بالدا  ا٪محدز، خثٌدج خبدثٍ ٗي ٚدٞ     

ٔددددددا  وٚ اهغددددددٚذ  ددددددارا ضلٌددددددج

 يف أٗهلا فا٢دٝ. ،متولاح

َ ; 97/900 زق:يا ف : : اهزيٍ اهعدا

ي.3843

   

دزيا يفةةةةة يذيتةةةةةازيذيأعيةةةةةاىييي – 100

 حل 

ضبٌدد بدّ البدزآٍٚ بدّ     : ابّ اسبِاوٛ

 (ه971)ح  ٙ٘ص  اسبِاوٛ

ًاٚدددد : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

ا٪ٗا٢ى ٗا٪ٗاخز ًٗعٚد ُظاَ اهعظداَ  

 ...ٗالْ  ا ح ُ٘اخز 

وٟ ا   وٚدٕ ٗ ودٟ  هدٕ    ؽد ... ي:نًايتٌ

 صزًدا  كدنا  ٗؽطإ ٗصوٍ تضوٌٚا 

يٗاسبٌد   رة اهعالص. أبدا   ا٢ٌا 

 ط:خبةةًغددذ، بةةدي،ه1010 ذ:ينطةةذ

 ُضذ

 كز ال٧ه  يف تعسيبيباملدط :ر:ي

 دددد ا  ًدددّ  وٌدددا١ ضودددب يف   كثابدددٕ 

ًٗدددّ  خودددٔا  ودددٟ تزتٚدددب     ؾدددزٖ، 

 ًدددددّ كددددز ُادددددذا  كٌدددددا  ا٪مسددددا١  

 .تارخئا

 ص16ٍ×27ظ، 25ق،  316

بٔددا  خددار بقدد  ٗر ٘بددٞ   تدد٧خز  وددٟ     

 وٚٔا اهددددددددِؿ أٗرائددددددددا ؽدددددددد زا١،

ه٘ريثٔددددددا  ،تؾدددددطٚطاح ٗتعوٚقدددددداح 

كثدددب ُؾدددٔا  ،ًدددذٓبال دددار ا٪ٗىل 

بالددددا ّٙ ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز خثٌدددج   

 خبثٍ ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌج.

 .1/731كغ  اهظِْ٘: 

َ ; 98/900 زق:يا ف : : اهزيٍ اهعدا

ي.3844
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ملهظمةةةةةةةةةةةةريذيالفسادةةةةةةةةةةةةديايزدز – 101

 و:سقي لرياملعظمر.يجاا أخيفاز

 اد اهقا ر بّ ضبٌد بّ  اد اهقدا ر  

 (ه977)ح  ا٪ُؾارٜ

الْ أٗىل ًدددا ٙثددد٘ص  : املدطةةة   بدايةةةر

 ...بذكزٖ ر٦ٗظ اهلثب ٗاهدفاتز 

 وٛ بّ أمحدد اهمطد٩ٜٗ   ... ي:نًايتٌ

  ز ا  هٕ ٗه٘اهدٕٙ ٗبوغدٕ اسبدش الىل   

يبٚج ا  اسبزاَ  ًص.

، محددد اهمطدد٩ٜٗ وددٛ بددّ أنطةةدٌ:ي

 ًعثا  خبط:ي،ه1091 ذ:

٧ًهددد  زددداً   تعسيةةةبيباملدط :ةةةر:يي

ٗأضلاًددددٕ ٪ضدددد٘اي اسبددددش ٗاًزتددددٕ 

ٗٓددد٘ ًزتدددب  ودددٟ صددداعٞ  ٗ زياتدددٕ، 

 أب٘اة.

 ص15ٍ×22ظ، 29ق،  294

 ط،ددددددددددددداشب ٞدددددددددددضضِ ٞ،دددددددددزٚ ٞدددددددددُضد

،  ًؾدددددططٞ،  فدددددامج بعدددددد    ًقابوددددٞد

كوٌاتٔدددا باهغدددلى،ال ار ٗريثٔدددا ا٪ٗىل  

اة ر٦ٗظ كثاجًددذٓب، ي ا٪بد٘د  ٗاه ؾد٘د

 .  أمحز حبرب اهلوٌاح ٗبع 

ٍ  متوم: أٗهلا يف  ؽدا،،  أمحدد  باصد

  ددارا اإلصدد٩َ عددٚذ ًلثاددٞ ٗخددثٍ

 تأهٚ دددٕ يف ال٧هددد  عدددز ، ضلٌدددج

ٕ  ٓد960 صِٞ َ  ، ٗاُثٔدٟ ًِد  ا٪ضدد  ٙد٘

 خددثٍ  خزٓددا يفٓددد، 961/رًقدداْ/6

  .ضلٌج  ارا ًلثاٞٗي  

 .5/300ًعسٍ ال٧ه ص: 

ي.3845: اهعاَاهزيٍ ; 99/900 زق:يا ف :

   

دزيالطةةخابريذيبيةةاىي  اضةة ييي – 102

 . ورياسيالصخابر

أبدد٘ اه قددا٢ى اسبضددّ بددّ  : اهؾددغاُٛ

 (ه605)ح  ضبٌد بّ اسبضّ

بضددٍ ا  اهددزمحّ : املدطةة   بدايةةر

اهددددزضٍٚ اسبٌددددد   الِغدددد٤ الاٚددددد  

 ...الاد٥ العٚد 

 د  اهؾطابٞ الذك٘رّٙ ... ي:نًايتٌ

ي.765يف ٓذا اهلثاة 

 ًعثا  خبط:ينطذ

رتددددب ال٧هدددد  تعسيةةةةبيباملدط :ةةةةر:ي

فٚدٕ   كثابٕ  وٟ ضزٗا العسٍ ًاِٚا 

ّ  ً٘افدد  ٗفٚدداح   اهؾدددطابٞ   دددد  ًدد

 .رف٘اْ ا   وٍٚٔ
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 ص16،5ٍ×27،5ظ، 29ق،  9

 وٚٔددا  خددار ر ٘بددٞ ٗبقدد  ٗتددزًٍٚ       

ت٧خز  وٟ اهدِؿ، فدامج كوٌاتٔدا    

كثددب  ، وٚٔددا تعوٚقدداح  باهغددلى،

، محدز  ِ٘أُا ٗاصٍ ٧ًه ٔا بالددا  ا٪ 

ؿ   بالددددددا ّٙ ا٪صددددد٘   ٗكثدددددب اهددددِد

خثٌدج خبدثٍ    ، وٚٔدا متودم   ،ٗا٪محز

، ٗي ٚددددٞد اهغدددددٚذ  دددددارا ضلٌدددددج  

 أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽ زار.

 .1/731كغ  اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 100/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3846: اهعاَ

   

الةةدزياملةةهظ:يذي هاقةة يعةةاز ي – 103

 ا ل:

 البزآٍٚ بّ أمحد محدٜ

ًدّ تزمجدج    أمحدد : املدط   بداير

 دددددددّ  ظدددددددٍٚ ضلٌثدددددددٕ اهضدددددددِٞ    

 ...اهلا٢ِاح

ٗ خددز   دد٘آٍ أْ اسبٌددد  ... ي:نًايتةةٌ

   رة اهعالص اه اذبٞ.

 ُضذ خبط:ي،ال٧ه  ُ ضٕنطدٌ:ي

مجد  ال٧هد  يف   تعسيبيباملدط :ةر:يي

كثابددٕ بعدد  ًِايددب اهغددٚذ  ددارا   

 ضلٌج.

 ص12،5ٍ×18،5ظ، 13ق،  40

يف ٗريثٔدددددددا ا٪ٗىل  دددددددزٝ ًشخزفددددددٞد  

ِ٘أُا بالددا  ا٪صد٘    كثب  ًٗوُ٘ٞ، 

ؿ   بالددددددا ّٙ ا٪صددددد٘   ٗكثدددددب اهددددِد

خثٌددج خبددثٍ ٗي ٚدٞد اهغددٚذ  ،ٗا٪محددز

  ارا ضلٌج أٗرائا ؽ زا١.

اهددددددزيٍ ; 101/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3847: اهعاَ

   

الةةةةةدييفاجياملةةةةةري يذي عسرةةةةةريي – 104

 أعياىيعلماءياملري 

أب٘ اه٘فا١ بزٓداْ اهددّٙ   : ابّ فزضْ٘

 (ه799)ح  البزآٍٚ بّ  وٛ اهٚعٌزٜ

بضددٍ ا  اهددزمحّ : املدطةة   بدايةةر

اهزضٍٚ ٗؽوٟ ا   وٟ صٚدُا ٗ ودٟ  

 ...  هٕ ٗؽطإ ٗصوٍ تضوٌٚا 

ٌي اُثٔددٟ حبٌددد ا  ٗ ُ٘دددٕ   ... ي:نًايتةة

 ادددٖ أمحددد بددّ رًقدداْ بددّ أمحددد     

ياهقغاعٛ.
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أمحدد بدّ رًقداْ بدّ أمحدد      نطدٌ:ي

 خبةةةةةةةةط:ي،ه1224 ذ:، اهقغاعددددددددٛ

 ًغزبٛ

يف اهلثددددداة تعسيةةةةةبيباملدط :ةةةةةر:ي

  ٞ ًزتدددددب  ودددددٟ   ،اقددددداح الاهلٚددددد

 ضزٗا العسٍ.

 ص17،5ٍ×21،5ظ، 20ق، 141

أٗرائدددا متٚدددى الىل ا٨ؽددد زار  وٚٔدددا  

 وٚٔدددا   بقددد    تددد٧خز  ودددٟ اهدددِؿ،    

٪ٗرائا ال ار  ،تؾطٚطاح ٗتعوٚقاح

كثب  ِ٘أُا ٗاصدٍ  ًوْ٘ با٪محز، 

، ٗكثددددب ٧ًه ٔددددا بالدددددا  ا٪محددددز 

 ،بالددددا ّٙ ا٪صددد٘  ٗا٪محدددزاهدددِؿ 

ٞ اهغدددٚذ  دددارا خثٌدددج خبدددثٍ ٗي ٚددد

  .ضلٌج

 .1/68ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 102/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3848: اهعاَ

   

لعربيذيخربي ويايكتا ذييي – 105

 ي.ربب

 ملييركسياملؤلب

صدددددددِٞ الضدددددددد٠ : املدطةةةةةةة   بدايةةةةةةري

ٗصددداعٌا٢ٞ خودددج ٗصدددوماْ اإلصددد٩َ   

 ...الوم اهِاؽز

أخدددذٗا بغ٩تٔدددٍ ٗاعددد ٗا ... ي:نًايتةةةٌ

ضضددّ ًددا كدداُ٘ا   ٗدبٔددشٗا ٗ ددا ٗا أ 

ي. وٕٚ أ٨ٗ 

 ًعثا  خبط:ينطذ

ٙثِاٗي اهلثداة  تعسيبيباملدط :ر:ي

أعددٔز اسبدد٘ا ر ٗاه٘فٚدداح ًددّ صددِٞ    

 ٓد.803ٓد الىل صِٞ 701

 ص13ٍ×17،5ظ، 16ق،  138

 وٚٔددا  خددار بقدد    تدد٧خز  وددٟ اهددِؿ  

 وٚٔددا رائددا متٚددى الىل ا٨ؽدد زار،  أٗ

تؾطٚطاح ٗتعوٚقاح كثب  ِ٘أُدا  

ٗكثدددددب اهدددددِؿ  ،بالددددددا  ا٪صددددد٘ 

بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز يف أٗهلددا    

خثٌددج خبددثٍ ٗي ٚددٞ اهغددٚذ     ،فا٢دددٝ

 . ارا ضلٌج

 .2/1123كغ  اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 103/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3849: اهعاَ
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يزحلةةرياإل ةةاميالػةةارعييزضةةييي – 106

 اهلليعهٌ

أب٘ ال٘آب  ادد اه٘ٓداة   : اهغعزاُٛ

 (ه973)ح  بّ أمحد بّ  وٛ

ياي صٚدُا ٨ًُ٘ٗدا  : املدطة  ي بداير

اهقمب اهزبداُٛ ٗاهعدارا اهؾدٌداُٛ    

 ...اهغٚذ  اد اه٘ٓاة

ٗاسبٌددد   ٗضدددٖ ٗؽددوٟ ... ي:نًايتةةٌ

يا   وٟ ًّ ٨ ُ  بعدٖ ٗاهض٩َ.

 ًعثا  خبط:ينطذ

٧ه  يف  كز التعسيبيباملدط :ر:ي

كثابددٕ رضوددٞ اإلًدداَ اهغددافعٛ رفددٛ 

ا   ِددددٕ ًددددّ ًلددددٞ اللزًددددٞ الىل 

الدِٙدددٞ الِددد٘رٝ ٗاهثقا٢دددٕ باإلًددداَ بدددّ  

 أُط رفٛ ا   ِٕ.

 ص15،5ٍ×20ظ، 22ق،  10

 وٚٔا  خار ر ٘بٞ   ت٧خز  وٟ اهدِؿ  

ًذٓادٞ  أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽد زار،  

ا٪ٗىل  دزٝ  ٗريثٔدا  يف أ ودٟ   ،اإل ار

 ،صددددً٘اح ًوُ٘ددددًٞذٓادددٞ بداخوددددٔا ر 

خثٌدددج خبدددثٍ ٗي ٚدددٞ   ، وٚٔدددا متودددم

 اهغٚذ  ارا ضلٌج.

 .6/218ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 104/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3850: اهعاَ

   

 السحلريالد يا:ير – 107

 ضبٌد اهزعٚدٜ: العؾزاٜٗ

بضددٍ ا  اهددزمحّ : املدطةة   بدايةةر

 ...اهزضٍٚ اسبٌد   اهذٜ اؽم ٟ 

يا اهثِشٙى ٙضٚد.بربٙٞ ٗبٔ... ي:نًايتٌ

ي،ه1177 ذ:  ،ال٧هدددددددددد نطةةةةةةةةةةدٌ:ي

 ًعثا  خبط:

رضوددددددددٞ الىل تعسيةةةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةةةر:يي

ي  دددّ  بقؾدددٚدٝ  اٗخثٌٔددد  ًٚدددا ،

 اهاٚج.

 ص15ٍ×21ظ، 19ق،  41

 وٚٔدددا بقددد  ٗر ٘بدددٞ   تددد٧خز  ودددٟ     

اهددِؿ أٗرائددا متٚددى الىل ا٨ؽدد زار،  

 ، وٚٔدا تؾدطٚطاح ٗتعوٚقداح   ُضدٞ 

كثدددددب  ِ٘أُدددددا ُٗؾدددددٔا بالدددددددا     

 ددددددٝ يف أٗهلدددددا ٗ خزٓدددددا  ،ا٪صددددد٘ 

خثٌددج خبددثٍ ٗي ٚددٞ اهغددٚذ    ،ف٘ا٢ددد

  ارا ضلٌج.
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اهددددددزيٍ ; 105/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3851: اهعاَ

   

 زحلريالعياغي – 108

أبددد٘ صدددا   ادددد ا  بدددّ   : اهعٚاعدددٛ

 (ه1090)ح  ضبٌد بّ أبٛ بلز

بضددٍ ا  اهددزمحّ : املدطةة   بدايةةر

اهزضٍٚ ٗؽوٟ ا   وٟ صٚدُا ُٗاِٚا 

ٌدددد ٗ ودددٟ  هدددٕ ٗؽدددطإ  ٨ًُ٘ٗدددا ضب

 ... ٗصوٍ تضوٌٚا 

  ز ا  هٕ ٗلّ كثب هدٕ  ... ي:نًايتٌ

ٗه٘اهدددددددٌٙٔا ٗهوٌضددددددوٌص أمجعددددددص 

ي.ٗ خزا  ٗاسبٌد   أ٨ٗ 

ضبٌدددددد بدددددّ ضبٌدددددد بدددددّ    نطةةةةةدٌ:ي

 ُضذ خبط:ي،رًقاْ

يف عدددٔز زحلةةةريتعسيةةبيباملدط :ةةةر:يي

ٓددددددددد الىل 1059صددددددددِٞ  ا٪ٗيربٚدددددددد  

 اسبزًص.

 ص16ٍ×22ظ، 31ق،  304

شيٞ ًّ اه٘صط ٗمتٚى الىل أٗرائا مم

 وٚٔدددددددا تؾدددددددطٚطاح ا٨ؽددددددد زار، 

ال ار ٗريدٞ اهعِد٘اْ ا٪ٗىل    ،ٗتعوٚقاح

بقٚددددٞ ال اراتٔددددا ًضددددمزٝ ٗ ،ًددددذٓب

ٗريثٔددددا يف أ وددددٟ  ،بالدددددا  ا٪محددددز

ا٪ٗىل  زٝ ًذٓاٞ بداخؤا رصدً٘اح  

بالدددددا ّٙ ا٪صدددد٘   جكثادددد ،ًوُ٘ددددٞ

خثٌج خبثٍ ٗي ٚدٞ اهغدٚذ    ،ٗا٪محز

  ارا ضلٌج.

 .4/273: ا٪ ٩َ

اهددددددزيٍ ; 106/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3852: اهعاَ

   

زحلةةريالقاضةةيي ةة يالةةديوييي – 109

 ا م ييإىليالديازياملصسير

ضبددب اهدددّٙ : اسبٌددٜ٘ضبددب اهدددّٙ 

 (ه1014)ح  بّ تقٛ اهدّٙ بّ  اٗ 

الْ أضوددٟ ًددا تِمددذ : املدطة  ي بدايةري

بٕ أهضِٞ ا٪يد٩َ ٗأٗىل ًدا تثطودٟ بدٕ     

 ...أمسا   ٜٗ ا٪فٔاَ 

ٗكثاددٕ  ٌددز بدداة اهدددّٙ  ... ي:نًايتةةٌ

القدصٛ صِٞ اخدِص ٗخ٩خدص ًٗدا٢ثص    

ي.ٗ خزا  ٗأه  ٗاسبٌد   أ٨ٗ 

ٛ  نطةةدٌ:ي ،  ٌددز بدداة اهدددّٙ القدصدد

 ُضذ خبط:ي،ه1232 ذ:
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يددداَ بٔدددا رضودددٞ تعسيةةبيباملدط :ةةر:ييي

اهغدددٔن اهققددداٝ ًددد  يافدددٛ ال٧هددد  

 جبٜ٘ سا ٝ الىل اهدٙار الؾزٙٞ.

 ص15،5ٍ×21ظ، 21ق،  67

 وٚٔددا متٚددى الىل ا٨ؽدد زار، أٗرائددا 

خثٌدج خبدثٍ    ،تعوٚقاح ٗتؾدطٚطاح 

يف  ،ٗي ٚددٞ اهغدددٚذ  دددارا ضلٌدددج 

 ف٘ا٢د. دٝ  خزٓا 

 .8/178ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 107/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3853: اهعاَ

   

زضةةالريذينفةةييدعةة ىيالػةةس ي – 110

  وي ًريا م

 المسا ٚى ...: اهثا٢ب

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

ؿ اإلُضددداْ باددددا٢  اهلٌدددا٨ح   خددد

ًٗٚددشٖ باهعقددى ٗاهعوددٍ ٗاهغددزا  ددّ     

 ...صا٢ز الدو٘ياح 

ضاًدددّٙ ا   وددٟ اهثٌدداَ  ... ي:نًايتةةٌ

ًدد٘زٔص  وددٟ ضاٚاددٕ أفقددى اهؾدد٩ٝ 

يٗاهض٩َ.

 فارصٛ خبط:ينطذ

رصاهٞ  اارٝ  ّ تعسيبيباملدط :ر:ي

يف ذبقٚدددددذ زددددد٘اة اهضددددد٧اي  ٌدددددّ 

رتأددا  ، ٗيدددكاُددج أَ أبٚددٕ عددزٙ ٞ  

 ودددٟ ًقدًدددٞ ٗخ٩خدددٞ أبددد٘اة   ال٧هددد 

 ٗخامتٞ.

 ص12،5ٍ×19،5ظ، 15ق،  12

ًذٓادٞ  أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽد زار،  

ا٪ٗىل  دزٝ   ٗريثٔدا يف أ ودٟ   ،اإل ار

ًذٓاددددٞ بداخوددددٔا رصددددً٘اح ُااتٚددددٞ    

كثدددددب ُؾدددددٔا بالددددددا ّٙ    ،ًوُ٘دددددٞ

خثٌج خبثٍ ٗي ٚٞ  ،ا٪ص٘  ٗا٪محز

 اهغٚذ  ارا ضلٌج.

اهددددددزيٍ ; 109/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3855: اهعاَ

   

زضالري قا يري ليريذيرضةييي – 111

 املقاميواليفيتيا سام

  ٞ ٜ : عدٚذ اه بد )ح   ودٛ   ٖ اها٘صددِ٘

 (ه1007

: اسبٌددددددددددد   املدطةةةةةةةةةة   بدايةةةةةةةةةةر

 ...اسبلٍٚ اهع٩َ 



 132 )27(العدد  - مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

فٌٚددددا ٙزفدددداٖ يف  ُٚدددداٖ   ... ي:نًايتةةةةٌ

يٗأخزاٖ  ًص.

 خبةةةط:ي،ه1002 ذ:ال٧هددد  نطةةةدٌ:ي

 فارصٛ

 رتدددددب ال٧هددددد  تعسيةةةةةبيباملدط :ةةةةةر:يي

 ، يف  رصاهثٕ  وٟ صاعٞ ًغآد ٗخامتٞد

 .فقى القاَ ٗاهاٚج اسبزاَ ٗتارخئٌا

 ص12ٍ×19،5ظ، 21ق،  48

 وٚٔددا  خددار بقدد    تدد٧خز  وددٟ اهددِؿ  

 وٚٔددا أٗرائددا متٚددى الىل ا٨ؽدد زار،  

 ،بعددددد  اهثؾدددددطٚطاح ٗاهثعوٚقددددداح

يف أ ودددٟ  ،ال ددداراح أٗرائدددا ًذٓادددٞ

 ددزٝ ًذٓاددٞ بداخوددٔا    ٗريثٔددا ا٪ٗىل

كثددب اصددٍ  ،ًوُ٘ددٞ رصددً٘اح ُااتٚددٞ

،ٗكثب اهِؿ ٧ًه ٔا بالدا  ا٪ص٘ 

بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددزيف  خزٓددا 

ثٌدددج خبدددثٍ ٗي ٚدددٞ    ددددٝ ف٘ا٢دددد، خ 

 اهغٚذ  ارا ضلٌج.

 .5/98: ا٪ ٩َ

اهددددددزيٍ ; 220/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3966: اهعاَ

   

 زر يغ ىيا يفػاى – 112

زدد٩ي اهدددّٙ أبدد٘ اه قددى اهضددٚ٘ ٛ: 

 (ه911)ح  لز اد اهزمحّ بّ أبٛ ب

اهوددٍٔ ؽددى ٗصددوٍ   : املدطةة   بدايةةر

 ودددٟ صدددٚدُا ضبٌدددد ٗ هدددٕ ٗؽدددطإ    

ٗصددوٍ اسبٌددد   اهددذٜ فقددى بعدد    

 ...ا٪زِاظ  وٟ بع  

ٗصدددد٩َ  وددددٟ الزصددددوص   ... ي:نًايتةةةةٌ

ٗاسبٌددددددد   رة اهعددددددالص   رفدددددد  

ياسباغاْ هوطافظ اهضٚ٘ ٛ صِٞ.

 فارصٛ خبط:ينطذ

يف فقددددددددى تعسيةةةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةةةر:يي

 ودددٟ  أدددا ال٧هددد  ، ٗيدددد رتاسبددداػ

 ًقدًٞ ٗصاعٞ فؾ٘ي.

 ص17ٍ×23،5ظ، 23ق،  40

 وٚٔددا أٗرائددا متٚددى الىل ا٨ؽدد زار،  

كثدب  ِ٘أُدا    ،بع  اهثؾدطٚطاح 

، ٗكثدددددب اهدددددِؿ ا٪صددددد٘  بالددددددا 

خثٌددج  ،بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز  

 خبثٍ ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌج.

 .1/910، كغ  اهظِْ٘: 4/71: ا٪ ٩َ

ي.3856: يٍ اهعاَاهز; 110/900 زق:يا ف :
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زوضةةةريالسيةةةاحايذيحلايةةةاسي – 113

الصةةةةا اياملطةةةةمىيبهصيةةةةريالعيةةةة ىييي

 اله اظسيوحتفريالقل  يا  اضس.

  ٚدد  اهدددّٙ  اددد ا  بددّ : اهٚددافعٛ

 (ه768)ح  أصعد بّ  وٛ

العزٗا : اسبٌد   املدطة  ي بداير

بددددالعزٗا ال٘ؽدددد٘ا باهلٌدددداي يف   

 ...ا٬ساي ٗا٬با  

  رة اهعالص    ٗاسبٌد... ي:نًايتٌ

 ٜ اهقعددددٝ  13اهلثدداة الادددارن يف  

يٓد.912شبو  صِٞ 

 ًعثا  خبط:ي،ه912 ذ:ينطذ

مجد  ال٧هد  يف   تعسيبيباملدط :ةر:يي

 كثابٕ مخضٌا٢ٞ ضلاٙٞ.

 ص17،5ٍ×26ظ، 21ق،  244

 وٚٔددا تؾددطٚطاح ٗتعوٚقدداح   ُضدددٞ 

ًٗماهدددددب كثدددددب  ِ٘أُدددددا ٗاصدددددٍ   

٧ًه ٔددددا ُٗؾددددٔا بالدددددا ّٙ ا٪صدددد٘   

خثٌج خبثٍ ٗي ٚدٞ اهغدٚذ    ،ٗا٪محز

يف أٗهلددا ٗ خزٓددا   ، ددارا ضلٌددج 

ف٘ا٢ددد  وٚٔددا  خددار بقدد  ٗتددزًٍٚ   دددٝ  

ٗر ٘بٞ   تد٧خز  ودٟ اهدِؿ أٗرائدا     

 متٚى الىل ا٨ؽ زار.

، كغددددد  6/34ًعسدددددٍ الددددد٧ه ص: 

 .1/918اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 111/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3857: اهعاَ

   

زوضةةةةةةريالطةةةةةةاليفاي  ةةةةةةةاءييي – 114

 يفدزياالصخابريال

ًؾدددم ٟ بدددّ ضبٌدددد بدددّ    : اهاِددداُٛ

 (ه1211 كاْ ضٚا )  اداشباهذ

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

فقى صٚدُا ُٗاِٚا ضبٌدد ؽدوٟ ا    

 ... وٕٚ ٗصوٍ  وٟ صا٢ز ا٪ُاَ 

اهددذّٙ ٓددٍ ظبددَ٘ اإلصدد٩َ  ... ي:نًايتةةٌ

ًددددا ٨ضددددج أُدددد٘ار ٓدددد١٨٧ ا٪ دددد٩َ     

ٗكغ ج أصدزارٍٓ لوٌداح ا٪ٗٓداَ    

يرة اهعالص.  ًص ٗاسبٌد  

 خبةةةط:ي،ه1232 ذ: ال٧هددد نطةةةدٌ:ي

 ًعثا 

حاغةةةةيريعلةةةةىييتعسيةةةةبيباملدط :ةةةةر:ي

 .يف أٓى بدر ضبٌد اهؾااُْظٍ 

 ص16،5ٍ×24ظ، 25ق،  133
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 وٚٔددا  أٗرائددا متٚددى الىل ا٨ؽدد زار، 

كثدب ُؾدٔا    ،تؾطٚطاح ٗتعوٚقاح

يف  ،بالدددددددا ّٙ ا٪صدددددد٘  ٗا٪محددددددز 

 خزٓددا يؾددٚدٝ ٗتزمجددٞ  ٌددد بددّ     

ثٍ ٗي ٚدٞ اهغدٚذ   خثٌدج خبد   ،الصطاق

  . ارا ضلٌج

 .12/279ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 112/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3858: اهعاَ

   

السوضةةةةةةرياملطةةةةةةتطابريرةةةةةةيموي – 115

 درويباليفقي ي ويالصخابر

 ملييركسياملؤلب

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

 ...خو   وٟ أؽطاة ُإٚ خو  أُعإً

 ٗؽدددوٟ ا   ودددٟ صدددٚدُا ... ي:نًايتةةةٌ

ضبٌددد ٗ وددٟ  هددٕ ٗؽددطإ أمجعددص     

ي ًص.

 ًعثا  خبط:ينطذ

يف  مجد  ال٧هد   تعسيبيباملدط :ةر:يي

أمسا١ بع  ًّ  فدّ بداهاقٚ    كثابٕ 

 .ًّ اهؾطابٞ

 ص10،5ٍ×16،5ظ، 15ق،  43

كثدب   ،ًذٓاٞ اإل ار ،ُضدٞ زٚدٝ

ٗكثب اهِؿ  ِ٘أُا بالدا  ا٪ص٘  

الددددا ّٙ ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز خثٌدددج   ب

 ارا ضلٌج.خبثٍ ٗي ٚٞ اهغٚذ  

اهددددددزيٍ ; 113/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3859: اهعاَ

   

الةةةةسوغيامليفةةةةسعيذيرضةةةةاديييي – 116

 اليفيتياملقدع

تدداص اهدددّٙ أبدد٘ اهِؾددز  اددد اه٘ٓدداة    

 (ه875)ح  اسبضين

القددظ  : اسبٌدد    املدط   بداير

 ددّ ا٨ُثادداٖ ٗاهِظددا٢ز ا ثسددب  ددّ   

 ...ا٪بؾار 

اه قدددن اسبقدددن العددد ا   ... ي:نًايتةةةٌ

ثقؾددددن أمحددددد بددددّ ضبٌددددد بددددّ     باه

يا  بّ أبٛ بلز اهِابوضٛ.  اد

، أمحددد بددّ ضبٌددد اهِابوضددٛنطةةدٌ:ي

 ًعثا  خبط:ي،ه873 ذ:

فقدددا٢ى بٚدددج  يف :يتعسيةةةبيباملدط :ةةةري

 .القدظ ٗرتإ  وٟ صاعٞ ٗخ٩خص فؾ٩ 
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 ص13،5ٍ×18،5ظ، 17ق، 173

 وٚٔا  خار ر ٘بٞ   ت٧خز  وٟ اهدِؿ  

ٔددا  وٚأٗرائددا متٚددى الىل ا٨ؽدد زار،  

كثدددددددب  ،تؾدددددددطٚطاح ٗتعوٚقددددددداح

 ِ٘أُا ٗاصٍ ٧ًه ٔا بالددا  ا٪صد٘    

بالدددددا ّٙ ا٪صدددد٘   ٗكثددددب اهددددِؿ  

متولددداح يف أٗهلدددا  ددددٝ  ،ٗا٪محدددز

خدثٍ ٗي ٚدٞ اهغدٚذ    ٗتزمجٞ هو٧ٌه  ٗ

  ارا ضلٌج.

، ًعسددددٍ 1/920كغدددد  اهظِددددْ٘:  

 .6/228ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 114/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3860: اهعاَ

   

ملهةةةةةةةةاظسيذيأخيفةةةةةةةةازييزوضةةةةةةةةريا – 117

 ا وادييوا واخس

هضاْ اهددّٙ أبد٘ اه٘هٚدد    : ابّ اهغطِٞ

أمحدد بدّ ضبٌدد بدّ ضبٌدد اهغدطِٞ       

 (ه882)ح  اهدق ٛ اسبو 

اهددددذٜ  اسبٌددددد   : املدطةةةة  ي بدايةةةةر

أضضّ كى ع١ٛ خوقٕ ٗبدأ خوذ اإلُضاْ 

 ...اشباهقص  ًّ  ص فثاارن ا  أضضّ

ٙدددا ًددد٨ٜ٘ ٙدددا ٗاضدددد ٙدددا     ... ي:نًايتةةةٌ

يٙا  اٍٙ ٙا  وٛ ٙا ضلٍٚ. ٨ًٜ٘

أبدددددد٘ ًددددددثقّ ضبٌددددددد بددددددّ  نطةةةةةةدٌ:ي

 ٛ ي،ه982 ذ:،  اددددداهزمحّ اهدددددزب

 ًعثا  خبط:

زعددددى ال٧هدددد  تعسيةةةةبيباملدط :ةةةةر:ي

فادددددأٖ ٗخامتددددٞ،  هلثابددددٕ ً ثاضددددا 

خوذ اهضٌ٘اح ٗا٪رض  باسبدٙذ  ّ

خدٍ ذبددر  دّ    ًٗا فٚٔا ًدّ  سا٢دب   

ٌددا بددص ٓادد٘    َ   أٓددٍ ا٪ضدددار فٚ 

ضبٌدد  ِٚدا  ُا وٕٚ اهضد٩َ الىل ٓسدزٝ   

 أًددا اشبامتددٞ ،ؽددوٟ ا   وٚددٕ ٗصددوٍ

 خدز  يف فٔٛ ًغثٌوٞ  وٟ ًا ٙلدْ٘  

 اهشًاْ.

 ص16،5ٍ×26ظ، 25ق،  95

 وٚٔا بع  اهاق  اهديت   تد٧خز  ودٟ    

اهددِؿ أٗرائددا متٚددى الىل ا٨ؽدد زار،  

 وٚٔددددددددددا بعدددددددددد  اهثؾددددددددددطٚطاح   

يف  ،ًددددذٓبال ارٓددددا  ،ٗاهثعوٚقدددداح

ا٪ٗىل  ددددزٝ ًذٓاددددٞ  ٗريثٔددددا أ وددددٟ 

كثادددددج بالددددددا   بداخودددددٔا بضدددددٌوٞ  

، ا٪بددددددٚ   وددددددٟ أرفددددددٚٞ ًذٓاددددددٞ
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 ٞ بالددا ّٙ   جكثاد   ،ٗرصً٘اح ًوُ٘د

 ،ا٪صدد٘  ٗا٪محدددز  وٚٔدددا متولددداح 

خثٌددج خبددثٍ ٗي ٚددٞ اهغددٚذ  ددارا    ٗ

 ضلٌج.

 .1/220: ا٪ ٩َ

اهددددددزيٍ ; 115/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3861: اهعاَ

   

السيةةةاغيالهضةةةةسةيذي هاقةةةة يي – 118

 العػسة

  ٜ  أبدد٘ اهعادداظ : ضبددب اهدددّٙ اهمددرب

)ح  أمحدددد بدددّ  ادددد ا  بدددّ ضبٌدددد 

 (ه694

طبدثؿ  : اسبٌدد    املدط   بداير

ًّ ٙغا١ بزمحثٕ ًٗوداط ًدّ صداقج    

 ...هٕ اسبضِٟ أخ٘اة  ِاٙثٕ 

صددٚدا بددز ًددّ ًلددّ ئددز ... ي:نًايتةةٌ

 ثدداة *** ٓزخمدداٜ رفثددٕ باعددد    

يكز كثاة صِٞ

 خبةةةةط:، خ٘ازددددٞ كوادددداُٛنطةةةةدٌ:ي

 فارصٛ

ال٧هدددد  مجدددد  تعسيةةةبيباملدط :ةةةةر:يي

 فقددا٢ى اهعغددزٝ الاغددزّٙ  ًددارٜٗ يف

 .أصاُٚد اهزٗاٙاحضذا بازبِٞ ً  

 ص16،5ٍ×33ظ، 23ق،  293

 وٚٔددددددددا بعدددددددد   ُضدددددددددٞ زٚدددددددددٝ  

اهثؾدددددطٚطاح ٗاهثعوٚقددددداح كثدددددب   

 ِ٘أُددددددا ٗاصددددددٍ ٧ًه ٔددددددا بالدددددددا   

بالددددا ّٙ ، ٗكثدددب اهدددِؿ  ا٪صددد٘ 

ا٪ص٘  ٗا٪محدز خثٌدج خبدثٍ ٗي ٚدٞ     

اهغددددٚذ  ددددارا ضلٌددددج أٗرائددددا    

 ؽ زا١.

كغدد  اهظِددْ٘:  ، 1/153: ا٪ دد٩َ

1/937. 

اهددددددزيٍ ; 116/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3862: اهعاَ

   

 شبدةيالهصسةيوخنيفريالعصسة – 119

أب٘ البزآٍٚ اه ثا بّ  ودٛ  : اهاِدارٜ

 (ه643)ح  بّ ضبٌد

أًددا بعدد محددد ا   : املدطة  ي بدايةري

 ... وٟ ُعٌٕ ازبضاَ ًِِٕٗ اهعظاَ 

مبطزٗصددٞ يُ٘ٚددٞ محآددا   ... ي:نًايتةةٌ

يًّ ا٬فاح.ا  ٗأٓؤا 
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 خبةةةط:يُ٘ٚدددٞ، بةةةة:يي،ه662 ذ:ينطةةةذ

 فارصٛ

اخثؾددز ال٧هدد  تعسيةةبيباملدط :ةةر:ي

كثابدددٕ ًدددّ كثددداة ُؾدددزٝ اه ددد ٝ     

ٗ ؾدددزٝ اه مدددزٝ يف أخادددار اهددد٘سرا١   

اهضوس٘يٚٞ هعٌا  اهدّٙ أبدٛ  اددا    

ضبٌددددددد بددددددّ ضبٌددددددد بددددددّ ضاًددددددد  

 ا٪ؽ ٔاُٛ اهلاتب رمحٕ ا .

 ص17،5ٍ×24ظ، 19ق،  115

 دار ت٘زدد يف   ًذٓاٞ اإلُضدٞ زٚدٝ 

أ وددددٟ اه٘ريددددٞ ا٪ٗىل  ددددزٝ ًذٓاددددٞ   

بداخؤا رصً٘اح ُااتٚٞ ًوُ٘ٞ بدأه٘اْ  

طبثو دددٞ ًغدددل٘هٞ كثدددب  ِ٘أُدددا   

ٗاصدددٍ ٧ًه ٔدددا  اخدددى  دددزٝ ُٗؾدددٔا    

بالددددا  ا٪صددد٘   وٚٔدددا تؾدددطٚطاح    

 اهعٔدددا  ٚضدددٟ بدددّ أمحدددد اهثِددد٘خٛ 

  وٚٔددددا متولدددداح يف أٗهلددددا فٔددددزظ  

 ،ف٘ا٢ددد دددٝ يف  خزٓددا ٗ ،اهلثدداة

ٚدددٞ اهغدددٚذ  دددارا خثٌدددج خبدددثٍ ٗي 

 وٚٔا  خار بقد  ٗتدزًٍٚ      ،ضلٌج

 ت٧خز  وٟ اهِؿ أٗرائا ؽ زا١.

 .7/48ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 117/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3863: اهعاَ

   

شيةةةةةةةسياليفانةةةةةةةاسيامليفسوضةةةةةةةريذي – 120

 رضيينييي صسيايفسوضر

مشدددط اهددددّٙ ضبٌدددد بدددّ  : الٚدددداُٛ

 (ه1033)ح  ضبٌد بّ ٙ٘ص 

ٗؽدددوٟ ا   ودددٟ   :املدطةةة   بدايةةةر

صدددٚدُا ضبٌدددد ٗ ودددٟ  هدددٕ ٗؽدددطإ    

ٗصددوٍ اسبٌددد   اهددذٜ زعددى ززٙدداْ  

ُٚدددى ًؾدددز ضددداي سٙا تدددٕ ًدددّ أ ظدددٍ  

 ...ا٪فزاح 

ٗ ُ٘ددددٕ ٗضضددددّ ت٘فٚقددددٕ  ... ي:نًايتةةةةٌ

ٗؽدددوٟ ا   ودددٟ ًدددّ ٨ ُددد  بعددددٖ     

يصٚدُا ضبٌد ٗ هٕ ٗؽطإ ٗصوٍ.

 ُضذ خبط:ينطذ

فقا٢ى اهِٚى يف تعسيبيباملدط :ةر:يي

 ا٪خاار ٗا٬خار.ًٗاٗر  فٕٚ ًّ 

 ص14،5ٍ×20ظ، 21ق،  10

ًذٓاٞ اإل دار ت٘زدد يف   ُضدٞ زٚدٝ 

أ وددددٟ اه٘ريددددٞ ا٪ٗىل  ددددزٝ ًذٓاددددٞ   

  ٞ  ،بداخوددددٔا رصددددً٘اح ُااتٚددددٞ ًوُ٘دددد
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فددامج بعدد  كوٌاتٔددا باهغددلى، 

 ،بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز  جكثادد

 وٚٔددا متولدداح خثٌددج خبددثٍ ٗي ٚددٞ 

اهغٚذ  ارا ضلٌج أٗرائدا متٚدى   

 الىل ا٨ؽ زار.

 .11/311عسٍ ال٧ه ص: ً

اهددددددزيٍ ; 118/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3864: اهعاَ

   

 نطدريأخسى: – 121

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

زعددى ززٙدداْ ُٚددى ًؾددز ضدداي سٙا تددٕ  

 ...ًّ أ ظٍ ا٪فزاح 

الىل ٙددَ٘ اهدددّٙ  أبدددا   ا٢ٌددا ... ي:نًايتةةٌ

ٗص٩َ  وٟ الزصوص ٗاسبٌد   رة 

ياهعالص.

 ذُض خبط:ينطذ

 ص14ٍ×19،5ظ، 12ق،  20

أٗرائدددا متٚدددى الىل ا٨ؽددد زار  وٚٔدددا  

 وٚٔدا    خار بق    تد٧خز  ودٟ اهدِؿ،   

بعدد  اهثؾددطٚطاح كثددب  ِ٘أُددا    

ُٗؾدددٔا بالددددا ّٙ ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز  

خثٌدددج خبدددثٍ ٗي ٚدددٞ اهغدددٚذ  دددارا  

 ضلٌج 

 .11/311ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 119/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3865: اهعاَ

   

املس ةةةةةةةةةاىيذي ثةةةةةةةةةازيييضةةةةةةةةةيفخر – 122

 يهدضتاى

 سا   ددددددد٩َ  ودددددددٛ   : اهاولزاًدددددددٛ

 (ه1200)ح  اسبضٚين اه٘اصمٛ

تادددارن ًدددّ زعدددى  : املدطةةة   بدايةةةر

 ...ضاعٞ العوقٞ ضنٝ هعْٚ٘ اهعق١٩اه

أبقٟ هٕ اه٘ر٠ فِٚا أفا تدٕ  ... ي:نًايتٌ

يًا ُقز اهغٚذ ُاج اهضٔى ٗازباى.

 ُضذ خبط:ي،ه1177 ذ:ينطذ

ملؤلةةةةبيقطةةةة:ياتعسيةةةةبيباملدط :ةةةةر:يي

أربعدٞ فؾد٘ي ، اه ؾددى    ودٟ  كثابدٕ  

 كددز اهلِددد يف  يف ا٪ٗي يف ًددا زددا١  

اهث ضددن ٗاسبدددٙذ، اه ؾددى اهددداُٛ:  

، اه ؾددى اهداهددذ:  وٌا١ٓددايف  كددز 

اهلدددددد٩َ، اه ؾددددددى يف ضبضددددددِاح 

 اهزاب : يف العغ٘ياح ٗاهعغاق.
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 ص14،5ٍ×24ظ، 21ق،  275

تؾدددددطٚطاح ُضددددددٞ زٚددددددٝ  وٚٔدددددا 

 ٗتعوٚقددداح ًذٓادددٞ اإل دددار ت٘زدددد يف 

أ وددددٟ اه٘ريددددٞ ا٪ٗىل  ددددزٝ ًذٓاددددٞ   

 ٞ كثددددب  ،بداخوددددٔا رصددددً٘اح ًوُ٘دددد

 ،ُؾدددٔا بالددددا ّٙ ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز

 وٚٔددددا متوددددم خثٌددددج خبددددثٍ ٗي ٚددددٞ 

 وٚٔددا  خددار  ،اهغددٚذ  ددارا ضلٌددج

بق    ت٧خز  وٟ اهِؿ أٗرائا متٚى 

 الىل ا٨ؽ زار.

،  ٙدددددددى 2/224ًعسدددددددٍ الددددددد٧ه ص: 

 .2/3كغ  اهظِْ٘: 

زيٍ اهدددددد; 120/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3866: اهعاَ

   

 ضسيا  ر – 123

)ح  ٗهددٛ اهدددّٙ بددّ خوٚددى : اهالددا٢ٛ

 (ه1183

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

هوعوٌدددا١ ٗصدددزازا    زعدددى اهعودددٍ سِٙدددا   

 ...ه٢٫ٌٞ يف لوٌٞ اهظوٌا١ 

صِٞ صاعص ًٗا٢ثص ٗأهد   ... ي:نًايتٌ

يًّ ٓسزٝ اهِا٘ٝ متج.

 خبةةةط:ي،ه1270 ذ:ال٧هددد  نطةةةدٌ:ي

 ُضذ

ال٧هدد   يضددٌٔاباملدط :ةةر:ييتعسيةةب

 وٟ خ٩خدٞ فؾد٘ي، اه ؾدى ا٪ٗي يف    

اه ؾددى  ًِايددب اإلًدداَ أبددٛ ضِٚ ددٞ،  

ت٩ًٚدددذٖ، بعددد  اهدددداُٛ يف ًِايدددب  

اه ؾددددى اهداهددددذ يف ًِايددددب ا٪٢ٌددددٞ   

اهد٩خٞ ًاهم بّ أُط الددُٛ ٗضبٌدد   

بّ ال رٙط اهغافعٛ ٗأمحد بّ ضِادى  

 اهاغدا ٜ.

 ص12،5ٍ×20ظ، 17ق،  38

ًٗماهدب  تعوٚقداح  ُضدٞ زٚدٝ  وٚٔا 

ًذٓاٞ اإل ار يف أ وٟ اه٘ريدٞ ا٪ٗىل  

بداخودٔا  ًشخزفدٞ  ت٘زد  دزٝ ًذٓادٞ   

رصددددددً٘اح ًوُ٘ددددددٞ كثددددددب ُؾددددددٔا   

بالددددا ّٙ ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز خثٌدددج   

خبددثٍ ٗي ٚددٞ اهغددٚذ  ددارا ضلٌددج 

 أٗرائا ؽ زا١.

: ا٪ دد٩َ، 13/168ًعسددٍ الدد٧ه ص: 

9/137. 

اهددددددزيٍ ; 121/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي
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ي.3867: اهعاَ

   

 الطلسداى – 124

أمحدددد بدددّ  ٚدددٟ  : ابدددّ أبدددٛ ضسودددٞ

 (ه776)ح  اهثوٌضاُٛ

اسبٌدددد   اهدددذٜ : املدطةةة   بدايةةةر

أُمذ اهمن حبلٌثٕ ٗأزز٠ اهاطار 

 ...اهضاعٞ حبلٌثٕ ٗيدرتٕ 

ٗؽدددوٟ ا   ودددٟ صدددٚدُا  ... ي:نًايتةةةٌ

ضبٌد ٗ هدٕ ٗؽدطإ ٗاهثدابعص ٗصدوٍ     

ٗرفدددددٛ ا   دددددّ  كددددددنا  تضدددددوٌٚا 

يأمجعص.أؽطاة رص٘ي ا  

 ًعثا  خبط:ينطذ

رتددددب ال٧هدددد  تعسيةةةةبيباملدط :ةةةةر:ي

كثابددٕ  وددٟ ًقدًددٞ ٗصدداعٞ أبدد٘اة،  

القدًدددٞ فٌٚدددا ٙثعودددذ بدددإيوٍٚ ًؾدددز، 

اهاددددداة ا٪ٗي: يف خددددد٘اـ ا٪يددددداهٍٚ  

اهضدداعٞ، اهددداُٛ يف  ٩يددٞ اهضددوماْ  

هددددذهم اهعددددد ، اهداهددددذ يف ًِاصدددداٞ  

ا٪ياهٍٚ بذهم، اهزاب  يف كْ٘  هم 

ضددد٩ ص( اهضدددوماْ اهضدددابذ ًدددّ )اه 

اه كٚدددددٞ، اشبددددداًط يف صدددددنتٕ،    

اهضدددددا ظ يف ا٨ت ايددددداح اهغزٙادددددٞ،   

اهضددددداب  يف ت ضدددددن بعددددد  أه دددددال    

 .اهلثاة

 ص13،5ٍ×18،5ظ، 19ق، 102

 وٚٔددا تؾددطٚطاح ٗتعوٚقدداح   ُضدددٞ 

فددامج بعدد  كوٌاتٔددا باهغددلى، 

ف٘ا٢ددد كثددب  دددٝ يف أٗهلددا ٗ خزٓددا 

 ِ٘أُددددا ٗاصددددٍ ٧ًه ٔددددا بالدددددا ّٙ    

ا٪ص٘  ٗا٪محدز خثٌدج خبدثٍ ٗي ٚدٞ     

اهغددٚذ  ددارا ضلٌددج  وٚٔددا  خددار     

بقددد  ٗر ٘بدددٞ   تددد٧خز  ودددٟ اهدددِؿ     

 أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽ زار.

 .2/994كغ  اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 122/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3868: اهعاَ

   

ضةةلميالةةدززيذيأعيةةاىيالقةةسىي – 125

 ػسالنانييع

أب٘ اه قى ضبٌدد خوٚدى بدّ    : الزا ٜ

 (ه1206)ح   وٛ بّ ضبٌد

ٙدا ًّد خودذ اشب٢٩ددذ    : املدطة  ي بدايةري

 ...ٗأبد  اهمزا٢ذ ٗألٔز ٓذا اهعا  
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ٌي ٗاهؾ٩ٝ ٗاهض٩َ  وٟ ًّ ... ي:نًايتة

٨ ُددد  بعددددٖ ضبٌدددد ٗ هدددٕ ٗؽدددطإ    

 أبدددا  ٗأتاا ددٕ ٗأُؾددارٖ ٗضشبددٕ  ا٢ٌددا  

يٗاسبٌد   رة اهعالص. صزًدا 

 فارصٛ خبط:يذنط

يف أ ٚاْ اهقدزْ  تعسيبيباملدط :ةر:يي

ضدددزٗا  ٗفدددذ تزتٚدددب اهدددداُٛ  غدددز  

 العسٍ.

 ص20،5ٍ×30،5ظ، 37ق، 503

بعدددددددد  ُضدددددددددٞ زٚدددددددددٝ  وٚٔددددددددا   

، كثادددددددج أمسدددددددا١  اهثؾدددددددطٚطاح

اسباعدددٚٞ،  ودددٟ ا٪ ددد٩َ ال مجدددص 

 ٗريثٔددددا ا٪ٗىل ًذٓاددددٞ ًٗشخزفددددٞ،  

كثب ُؾٔا بالدا  ا٪ص٘  ٗا٪محدز  

بددأب٘اة زظ يف أٗهلددا فٔدد  ،ٗا٪خقددز

هلثاة خثٌدج خبدثٍ ٗي ٚدٞ اهغدٚذ     ا

  . ارا ضلٌج

 .9/290ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 123/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3869: اهعاَ

   

 ض قيالفضادي – 126

اهقدزْ  )  ٌز بّ  ادد اهعشٙدش  : اهعدٍٙ

 (اهثاص  اهلسزٜ

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

ألٔددز يف صدد٘ق ا٪ بددا١ ٗزددٕ اهد٨هددٞ    

 ...اه افى  وٟ تززٚا 

ٌي ٙدددذكزُٛ اهعٔدددد اهقددددٍٙ ... ي:نًايتةة

يأٓٚى ً٘ تٛ.٪ُٔا ضدٙدٞ  ٔد ًّ 

 ًعثا  خبط:ينطذ

مجد  ال٧هد  يف   تعسيبيباملدط :ةر:يي

كثابدددٕ تدددزازٍ ٪ بدددا١ أفافدددى ًددد     

 طبثاراح ًّ  ٗاٍِٗٙٔ.

 ص17،5ٍ×26،5ظ، 25ق، 259

كثب  ، وٚٔا تعوٚقاح كدنُٝضدٞ 

 ِ٘أُددددددا ٗاصددددددٍ ٧ًه ٔددددددا ُٗؾددددددٔا 

ّ ا٪صدددد٘  ٗا٪محددددز  وٚٔددددا بالدددددا ٙ

 دددٝ  خزٓددا يف  ،متولدداح يف أٗهلددا 

خثٌددج خبددثٍ ٗي ٚددٞ اهغددٚذ    ،ف٘ا٢ددد

 ددددارا ضلٌددددج  وٚٔددددا  خددددار بقدددد   

 ٍ أٗرائددا متٚددى الىل   ،ٗر ٘بددٞ ٗتددزًٚ

 وٚٔددددددددددددا بعدددددددددددد   ،ا٨ؽدددددددددددد زار

 اهثؾطٚطاح.
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 .7/291ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 124/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3870: اهعاَ

   

 ا رالطياضريواإل  – 127

 ٞ أبدد٘ ضبٌددد  ادددا  بددّ    : ابددّ يثٚادد

 (ه576)ح  ًضوٍ اهدِٙ٘رٜ

يددداي أبددد٘ ضبٌدددد   : املدطةةة   بدايةةةر

 ... ادا  بّ ًضوٍ بّ يثٚاٞ 

اسبقن ٩ً المسا ٚى   دز  ... ي:نًايتٌ

يا   ُ٘بٕ ٗص   ٚ٘بٕ.

ي،ه1270 ذ:، ًد٩ المسا ٚدى  نطدٌ:ي

 فارصٛ خبط:

 كز ال٧ه  يف تعسيبيباملدط :ر:ي

ار ٗاه٘يدددا٢  ٗاه ددد   كثابدددٕ ا٪ضدددد 

اهيت ضؾوج بعد ٗفاٝ اهزصد٘ي ؽدوٟ   

 .ا   وٕٚ ٗصوٍ بضاب اشب٩فٞ

 ص22،5ٍ×32،5ظ، 23ق، 216

بعدد  اهثعوٚقدداح ُضدددٞ زٚدددٝ  وٚٔددا 

ًذٓاٞ اإل ار ت٘زد يف أ ودٟ اه٘ريدٞ   

كثب ًٗشخزفٞ، ا٪ٗىل  زٝ ًذٓاٞ 

ُؾددددٔا بالدددددا ّٙ ا٪صدددد٘  ٗا٪محددددز 

خثٌدددج خبدددثٍ ٗي ٚدددٞ اهغدددٚذ  دددارا  

 أٗرائا ؽ زا١.ضلٌج 

 .13/402، ٧6/150ه ص: ٍ الًعس

اهددددددزيٍ ; 125/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3871: اهعاَ

   

الطيبياملطةل  يعلةىي ةيفيف يييي – 128

 أصخا يالسض  

)ح  ٙاصدددص بدددّ ًؾدددم ٟ: اه زفدددٛ

 (ه1095

لدددّ أ ددد٩   محددددا : املدطةةة   بدايةةةر

أ دددد٩َ اهدددددّٙ ٗيٌدددد  بضددددٚ  ئددددزٖ 

 ...اهمغاٝ ٗالثٌز ّٙ 

رابدد   غددز عددٔز عددعااْ    ... ي:نًايتةةٌ

الاارن فط٘ٝ ُٔار ا٨خِص ًّ عٔ٘ر 

صددددِٞ ئدددداُص ٗأهدددد    ددددز ا  هلددددٍ  

يٗهضا٢ز الضوٌص.

 خبةط:يي،ه1080 ذ: ،ال٧ه نطدٌ:ي

 ُضذ

رتددددب ال٧هدددد  تعسيةةةةبيباملدط :ةةةةر:ي

كثابددٕ  وددٟ ًقدًددٞ ٗبددابص ٗخامتددٞ   

القدًٞ يف  كز ت زق ا٪ًٍ اهضاه ٞ 
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    ٍ  ،ٗأًددٞ اهددِ  ؽددوٟ ا   وٚددٕ ٗصددو

يف فقى أؽطابٕ ؽدوٟ   اهااة ا٪ٗي:

 ٕ  اهاداة اهدداُٛ:   .ا   وٕٚ ٗصوٍ ٗأٓود

فٌٚدددا ُقدددى يف ضدددذ اشبددداٙ  فدددٍٚٔ     

باهضٚ  ٗ دنٖ ًدّ  ددَ ياد٘ي ت٘بثدٕ      

اشبامتٞ يف  كز  .ٗهعِٕ ٗٗز٘ة يثوٕ

 .  ى  ِٔا كدن ًّ اهِاظًضا٢ى 

 ص13،5ٍ×15ظ، 13ق،  205

 وٚٔددددا تؾددددطٚطاح  ،ُضدددددٞ زٚدددددٝ

 ،ٞ اإل دار ًذٓاد  ،ٗتعوٚقاح ًٗماهدب 

ٗريثٔددددا ا٪ٗىل ًشخزفددددٞ، يف أٗهلددددا: 

ذ  ددارا ضلٌددج      ،خددثٍ ٗي ٚدٞد اهغدٚد

ا   بالدددددددا ّٙ ا٪صددددد٘د   كثددددددب ُؾدددددٔد

 ، وٚٔددا متولدداح يف أٗهلددا   ،ٗا٪محددز

 .أٗرائا بٚقا١ ،ف٘ا٢د دٝ خزٓا ٗيف  

 .13/178ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 126/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3872: اهعاَ

   

عماىيذيغسحيلسضالريال شيسين – 129

 بياىيأح ا ياخلضس

أب٘  اد ا  ٗهدٛ اهددّٙ زدار ا  بدّ     

 ًؾم ٟ بّ  وٛ

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

اربذ ًّ  اا ٖ أُاٚدا١ ٗأٗهٚدا١ ٗزعدى    

 ...بعقٍٔ باهعٌز اهم٘ٙى 

ٓزكددٕ خاُددد   ددا  ٌدد    ... ي:نًايتةةٌ

 ارَ *** ساُلددٕ ًدددّ ُادددٖ كِدددٕ   

يكارَ.

صدِٞ  ادارٜ، ٩ً المسا ٚى اهنطدٌ:ي

 ط:خبةةةةييضددددمِمِٚٚٞ،هقبةةةةاي،ه1263

 فارصٛ

 ص21،5ٍ×31،5ظ، 23ق، 126

ٗريثٔددا ًذٓاددٞ اإل ددار  ُضدددٞ زٚدددٝ  

كثددددددب ُؾدددددددٔا  ا٪ٗىل ًشخزفددددددٞ،  

بالددددا ّٙ ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز خثٌدددج   

خبددثٍ ٗي ٚددٞ اهغددٚذ  ددارا ضلٌددج 

 أٗرائا ؽ زا١.

اهددددددزيٍ ; 129/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3875: اهعاَ

   

يالػس يا علىيذيذكةسيقيفة زيي – 130

  قربةيبا ياملعال

أب٘  اد ا  مجداي اهددّٙ ضبٌدد بدّ     
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 (ه837)ح   وٛ بّ ضبٌد اهقزعٛ

اهاددايٛ : اسبٌددد   املدطةة   بدايةةر

ًِدٕ   بعدد فِدا خوقدٕ الثل دى ت قد٩      

هلددددى طبودددد٘ق باصددددثلٌاي أزوددددٕ    

 ...ٗاصثٚ ا١ رسيٕ 

ٗكدداْ اه ددزاه ًِددٕ ٙددَ٘     ... ي:نًايتةةٌ

ا٪ضد الاارن مخدط خودج ًدّ عدٔز     

ٛ  وددٟ ٙددد كاتاددٕ اه قددن  ربٚدد  اهددداُ

ي . 1237أمحد ا٪سٓزٜ صِٞ 

ٜ  نطةةةةةةةةدٌ:ي  ذ:، أمحددددددددد ا٪سٓددددددددز

 ًعثا  خبط:ي،ه1237

 كز ال٧ه  يف تعسيبيباملدط :ر:ي

كثابددٕ بعدد  ًددا يددزأٖ  وددٟ اهقادد٘ر     

ًٗددا  العدد٩ٝ مبلددٞ اللزًددٞمبقددربٝ 

 ددن  هددم ٗ كددزٍٓ  يفيددد رق  وٚددٕ 

 ًّ اه ٘ا٢د.

 ص15ٍ×21ظ، 21ق،  51

بعدددددددد  ا ُضدددددددددٞ زٚدددددددددٝ  وٚٔدددددددد  

اهثؾدددددطٚطاح ٗاهثعوٚقددددداح كثدددددب   

 ِ٘أُددددددا ٗاصددددددٍ ٧ًه ٔددددددا بالدددددددا   

بالددددا ّٙ ٗكثدددب اهدددِؿ   ،ا٪صددد٘ 

خثٌج خبثٍ ٗي ٚٞ  ،ا٪ص٘  ٗا٪محز

اهغددددٚذ  ددددارا ضلٌددددج أٗرائددددا    

 بٚقا١.

 .7/179: ا٪ ٩َ

اهددددددزيٍ ; 130/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3876: اهعاَ

   

الػقاد يالهعمانيريذيعلمةاءيي – 131

 انيرالدولريالعنم

أب٘ اشبدن  ؾداَ   :  اؼ كربٜ سا ٖ

 اهدددّٙ أمحددد بددّ ًؾددم ٟ بددّ خوٚددى 

 (ه968)ح 

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

رفدد  ه قددوٕ  اقدداح اهعوٌددا١ ٗزعددى     

 ...أؽ٘هلٍ خابثٞ ٗفزٗ ٍٔ يف الضا١ 

ٗأزب ٙا رة   ٘تٛ ٗخادج  ... ي:نًايتٌ

ضسددديت ٗصدددد  هضددداُٛ ٗأٓدددد يوددد     

ٗأصدي صددٌٚٞ ؽددرٜ صداطاْ ا     

يٌدٖ.ٗحب

ييهقضددددددمِمِٚٚٞ،باي،ه965 ذ:ينطةةةةةذي

 فارصٛ خبط:

مج  ال٧ه  فٕٚ تعسيبيباملدط :ر:ي

ًدددّ أ ددد٩َ اهدٗهدددٞ   وددد521ٍتدددزازٍ 
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ًا٢ٞ ٗمخضدْ٘ ًدّ الغدا٢ذ    اهعدٌاُٚٞ 

 ٗاهاايٛ ًّ اهعوٌا١.

 ص12ٍ×19،5ظ، 21ق،  173

فٚٔدددا  خدددار بقددد  ٗر ٘بدددٞ ٗتدددزًٍٚ     

تددد٧خز  ودددٟ اهدددِؿ أٗرائدددا بٚقدددا١،   

،  كددزح ؾددطٚطاحوٚٔددا بعدد  اهث 

كثدب  أمسا١ اهعوٌا١  وٟ اهلاًػ، ٗ

يف ُؾددٔا بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز  

خثٌدج خبدثٍ    ،فٔزظ هولثداة أٗهلا 

 ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌج.

 .2/1057كغ  اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 131/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3877: اهعاَ

   

صةةةةف ةيالص ةةةةاىيرةةةةيمويتةةةة ىليي – 132

 علىي صسي ويأ ايوضلطاى

م ٟ بددّ ضبٌددد بددّ   ًؾدد: اهقوعدداٜٗ

 (ه1230)ح  ٙ٘ص  اهؾ ٜ٘

عبٌددددن ٙدددا ًدددّ   : املدطةةة   بدايةةةر

ت ز  باهاقا١ ٗاهدٗاَ ُٗغلزن  وٟ 

 ...تعايب اهغٔ٘ر ٗا٪ ٘اَ 

ٗأخددددذ مماهٚددددم ا٪ه ددددٛ  ... ي:نًايتةةةةٌ

اليوددٍٚ اه ٚددَ٘  وددٟ اهلاًددى ٗخ٩خددص  

ًددّ اليوددٍٚ بددين صدد٘ٙ  ٗ غددزٝ     بودددا 

يب٩  ًّ اليوٍٚ اسبٚشٝ.

 ًعثا  خبط:ي،ه1237 ذ:ينطذ

 كز ال٧ه  يف تعسيبيباملدط :ر:ي

كثابدددٕ ًدددّ تددد٘ىل  ودددٟ ًؾدددز ًدددّ    

ا٪ًددددزا١ ًٗددددّ الودددد٘ن ٗاهضدددد٩ ص    

ٗاهدد٘سرا١ ٗ هددم ًددّ ٗيددج اه ددثا الىل     

 ؾدددز ال٧هددد  ٗرتادددٕ  ودددٟ ًقدًدددٞ     

ًٗقؾ٘  ٗخامتٞ ٗأفاا الهٕٚ ف٘ا٢دد  

 حبضب القاَ.

 ص18،5ٍ×26،5ظ، 23ق، 119

بعدددددددد  ُضدددددددددٞ زٚدددددددددٝ  وٚٔددددددددا   

كثدب ُؾدٔا    ،ًقابوٞ ،اهثؾطٚطاح

خثٌددج  ،بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز  

 ،خبثٍ ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌدج 

 ، وٚٔدددا بقددد    تددد٧خز  ودددٟ اهدددِؿ     

 أٗرائا بٚقا١.

 .12/285ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 132/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3878: اهعاَ
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ضةةيفطيأ ةةاءيأيةةييبةةدزيالةةيتيييي – 133

مجعًةةةةةايعيفةةةةةدياللطيةةةةةبيبةةةةةويأ ةةةةةديي

 اليفقاعي

  ًِٔا  ٕ بّ: ازبربٙين

محددد لددّ ا ودد  يف : املدطةة   بدايةةر

لدّ رفد     ٗعدلزا   مسا١ ازبٔا  بددرا  

 ... ٪ٓوٕ بص ا٪ُاَ  كزا 

ٗهضدددا٢ز الضدددوٌص  ًدددص   ... ي:نًايتةةةٌ

ٗؽوٟ ا   وٟ صدٚدُا ضبٌدد ٗ ودٟ    

 هٕ ٗؽطإ أمجعدص ٗاسبٌدد   رة   

ياهعالص.

 خبةط:يي،ه1164 ذ:، ال٧ه نطدٌ:ي

 ُضذ

أمسدددا١  فددداطتعسيةةةبيباملدط :ةةةر:يي

أٓدددددى بددددددر اهددددديت مجعٔدددددا اهغدددددٚذ    

 اددددداهومٚ  بددددّ أمحددددد اهاقددددا ٛ     

أفاا الهٕٚ ًداٗر  يف فقدا٢ؤٍ ًدّ    ٗ

 ا٪ضا ٙذ.

 ص10ٍ×13،5ظ، 25ق،  81

، أٗهلدددددددا ًدددددددذٓب  ُضددددددددٞ زٚددددددددٝ 

كثددب ُؾددٔا بالدددا ّٙ    ًٗشخددزا، 

متودددم يف أٗهلدددا:  ،ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز 

 ،ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌدج ٗخثٍ 

 أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽ زار.

اهددددددزيٍ ; 127/900 قةةةةةة:يا فةةةةةة :يز

ي.3873: اهعاَ

   

 نطدريأخسى: – 134

: محددد لددّ ا ودد  يف املدطةة   بدايةةر

لدّ رفد     ٗعدلزا   مسا١ ازبٔا  بددرا  

 ... ٪ٓوٕ بص ا٪ُاَ  كزا 

ضددددددزر ٓددددددذٖ اهِضدددددددٞ   ... ي:نًايتةةةةةةٌ

اهغددزٙ ٞ  دددّ ُضددددٞ ٧ًه ٔدددا رمحدددٞ  

ا   وٚددٕ صددِٞ أربدد  ٗتضددعص ًٗا٢ددٞ     

يط ؽ ز اشبن.بعد ا٪ه  يف أٗاص

 ُضذ خبط:ي،ه1194 ذ:ينطذ

 ص14،5ٍ×20،5ظ، 21ق، 105

 وٚٔددددددددددا بعدددددددددد  اهثؾددددددددددطٚطاح   

ال ددددددداراح أٗرائدددددددا  ، ٗاهثعوٚقددددددداح

 ،ًضمزٝ بالدا ّٙ ا٪خقز ٗا٪محز

ا٪ٗىل  دددزٝ ًوُ٘دددٞ ٗريثٔدددا يف أ ودددٟ 

كثدب ُؾدٔا    ،باهوْ٘ ا٪خقز فقدط 

خثٌددج  ،بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز  

 ،خبثٍ ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌدج 
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 وٚٔددددا بقدددد    تدددد٧خز  وددددٟ اهددددِؿ    

 أٗرائا ؽ زا١.

اهددددددزيٍ ; 128/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3874: اهعاَ

   

ضةة ءيالقةةيفظيذي هاقةة يأبةةييييي – 135

حهيفةةريوالػةةارعييوأ ةةديبةةويحهيفةةيييي

 و الميبويأنظ

 ملييركسياملؤلب

اهوددٍٔ الُددا عبٌدددن : املدطةة   بدايةةر

 ا ز وددٟ عددزٙعثم اهدديت زعوثٔددا صددزا   

 ... يف لوٍ اهق٩ي ٗٓازا 

ٗ خدددز   ٘اُدددا أْ اسبٌدددد ... ي:نًايتةةةٌ

يٓد.1260  رة اهعالص صِٞ 

 ُضذ خبط:ي،ه1260 ذ:ينطذ

مجد  ال٧هد  يف   تعسيبيباملدط :ةر:يي

كثابددددٕ ًِايددددب ًاهددددم ٗاهغددددافعٛ    

ٗأمحد بّ ضِاى ٗأبٛ ضِٚ ٞ اهِعٌداْ  

ٗأذبدد  بدددٕ اهدد٘سٙز أمحدددد باعددا بدددّ    

اهِعٌاْ بّ ًؾم ٟ باعا بدّ ضبٌدد   

 باعا.

 ص17ٍ×25،5ظ، 11ق،  30

أٗهلددا  ،ًذٓاددٞ اإل ددار ،ُضدددٞ زٚدددٝ

كثدددددب ُؾدددددٔا بالددددددا   ًشخدددددزا،

ا٪صددد٘  فقدددط خثٌدددج خبدددثٍ ٗي ٚدددٞ   

اهغددددٚذ  ددددارا ضلٌددددج أٗرائددددا    

 ؽ زا١.

اهددددددزيٍ ; 133/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3879: اهعاَ

   

الطةةةةةةةال يالطةةةةةةةعيديا ةةةةةةةا  ي – 136

 أ اءيجنيفاءيالصعيد

كٌدداي اهدددّٙ أبدد٘ اه قددى  : ا٪ فددٜ٘

 (ه748)ح  بّ زع ز زع ز بّ خعوب

ضبٚددٛ : اسبٌددد   املدطةة   بدايةةر

اهددزًٍ اهااهٚددٞ ُٗاعددز ًددا اُمدد٠٘ يف     

 ...ا٪ٙاَ اشباهٚٞ 

 غددددزٝ أٙدددداَ ًددددّ أٙدددداَ    ... ي:نًايتةةةةٌ

ياشبزٙ  بعْ٘ الوم اهومٚ .

ٙ٘صددد  بدددّ ضبٌدددد اهغدددٔن   نطةةةدٌ:ي

ي،ه1108 ذ:، بدددددددددددابّ اه٘كٚدددددددددددى 

 ًعثا . خبط:ييهقآزٝ،با

١ تدددزازٍ هعوٌددداتعسيةةةبيباملدط :ةةةر:ي

 .اهؾعٚد
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 ص15،5ٍ×21،5ظ، 29ق، 171

 ددددددٝ  وٚٔدددددا  ،ًغدددددل٘هُٞضددددددٞ 

أٗهلدا ًدذٓب، ًٗشخدزا،     ،تعوٚقاح

بالددددا ّٙ ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز  جكثاددد

خثٌدددج خبدددثٍ ٗي ٚدددٞ اهغدددٚذ  دددارا  

 خدار تدزًٍٚ   ٗ ، وٚٔا متوم، ضلٌج

أٗرائدا   ،ٗر ٘بٞ   ت٧خز  وٟ اهِؿ

، ٗزددد يف أٗهلددا  متٚددى الىل ا٨ؽدد زار 

ادددد ا  بدددّ  ا وددد   وٚٔدددا    ًاُؾدددٕ:

 ادددا  الددد٧ ْ ا٪ كددداٜٗ يف صدددِٞ  

 ٓد.1141

 .3/136: ا٪ ٩َ

اهددددددزيٍ ; 134/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3880: اهعاَ

   

 :يفقاسيا فاظ – 137

زدد٩ي اهدددّٙ أبدد٘ اه قددى اهضددٚ٘ ٛ: 

)ح   اددددد اهددددزمحّ بددددّ أبددددٛ بلددددز 

 .(ه911

ياي صٚدُا ٗعٚدِا : املدط   بداير

 ...عٚذ اإلص٩َ ٗالضوٌص

يفضد. ٗالْ دبد  ٚاا ... ي:نًايتٌ

 ًعثا  خبط:ي،ه903 ذ:ينطذ

شبدددؿ ال٧هددد  تعسيةةةبيباملدط :ةةةر:ي

ودذٓ   هكثابٕ ًدّ  اقداح اسب دال    

 .ٗ ٙى  وٕٚ

 ص14ٍ×18ظ، 18ق،  161

 وٚٔا بعد  اهثعوٚقداح كثدب    ُضدٞ 

 ِ٘أُددددددا ٗاصددددددٍ ٧ًه ٔددددددا بالدددددددا   

بالددددا ّٙ ٗكثدددب اهدددِؿ   ،ا٪محدددز

 ، وٚٔددا متولدداح ،ا٪صدد٘  ٗا٪محددز

خبدددثٍ ٗي ٚدددٞ اهغدددٚذ  دددارا   خثٌدددج

 وٚٔددا  خددار بقدد    تدد٧خز     ،ضلٌددج

أٗرائدددددا متٚدددددى الىل   ، ودددددٟ اهدددددِؿ 

 ف٘ا٢د.  دٝا٨ؽ زار يف  خزٓا 

، كغدد  اهظِددْ٘:  6/283: ا٪ دد٩َ

2/1097. 

اهددددددزيٍ ; 136/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3882: اهعاَ

   

:يفقةةةةةاسيالػةةةةةارعيرياللةةةةةربىيي – 138

 )ا صءيا و (

 اداه٘ٓاة  تاص اهدّٙ أب٘ ُؾز: اهضالٛ

 (ه771)ح  بّ  وٛ بّ  اداهلايف
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يدداي صددٚدُا اهعاددد  : املدطةة   بدايةةر

 ...اه قن الىل ا  تعاىل 

هلاتادددددٕ ... اهودددددٍٔ ا  دددددز  ي:نًايتةةةةةٌ

ٗهوِدالز فٚدٕ ٗزبٌٚد  الضدوٌص  ًددص     

ي ًص  ًص.

،  ٌز بّ  اد ا  الِظزاٜٗنطدٌ:ي

 ًعثا . خبط:ي،ه865 ذ:

 ص17،5ٍ×27ظ، 29ق،  277

طٚطاح ٗتعوٚقدداح كثددب  تؾدد وٚٔددا 

يف ُؾددٔا بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز 

خثٌددج خبددثٍ   ،متولدداح أٗهلددا  دددٝ 

ُقودج   ،ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌج

اسبددافظ ابددّ ا ودد   وٚٔددا ًددّ ُضدددٞ 

ضسددددز اهعضددددق٩ُٛ ٗكثددددب  وٚٔددددا   

 وٚٔا  خار بق  ٗر ٘بٞ  ،ف٘ا٢د خبمٕ

أٗرائددا متٚددى   ،  تدد٧خز  وددٟ اهددِؿ 

ُظز : يف أٗهلا ًاُؾٕ ،الىل ا٨ؽ زار

فٚٔا كى ًّ  اداهغين بّ أمحد بّ 

كٌددددداي اهدددددددّٙ اهغدددددافعٛ ٗ وددددددٛ   

 .اهلز ٜ

، كغدد  اهظِددْ٘:  4/335: ا٪ دد٩َ

2/1099. 

اهددددددزيٍ ; 138/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3884: اهعاَ

   

:يفقةةةةةاسيالػةةةةةارعيرياللةةةةةربىيي – 139

 )ا صءيالناني(

تدددداص اهدددددّٙ أبدددد٘ ُؾددددز  اهضددددالٛ: 

  اداه٘ٓاة بّ  وٛ بدّ  ادداهلايف  

 (ه771)ح 

اهماقٞ اهزابعدٞ ًدّ   : املدطة  ي بداير

 ...ت٘يف بص ا٪ربعٌا٢ٞ ٗاشبٌضٌا٢ٞ 

ٗالددددددد٧ًِص ٗال٧ًِددددددداح ... ي:نًايتةةةةةةةٌ

ا٪ضٚددا١ ًددٍِٔ ٗا٪ًدد٘اح  ًددص  ًددص     

ي ًص.

 ٌز بّ  اد ا  الِظزاٜٗ، نطدٌ:ي

 ًعثا . خبط:ي،ه865 ذ:

 ص17،5ٍ×27ظ، 29ق،   311

 وٚٔددا تؾددطٚطاح ٗتعوٚقدداح كثددب   

يف  ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز ُؾددٔا بالدددا

ثٍ ٗي ٚدٞ اهغدٚذ   ، ٗخد متولاحأٗهلا 

 وٚٔدددا  خدددار بقددد    ، دددارا ضلٌدددج

 ،  ت٧خز  وٟ اهدِؿ ٗتزًٍٚ ٗر ٘بٞ 

 أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽ زار.
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، كغدد  اهظِددْ٘:  4/335: ا٪ دد٩َ

ي.2/1099

اهددددددزيٍ ; 139/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3885: اهعاَ

   

 :يفقاسيالػعساء –140

د  ادددا  بددّ  أبدد٘ ضبٌدد ابددّ يثٚاددٞ:  

 (ه576)ح  ًضوٍ اهدِٙ٘رٜ

يددداي أبددد٘ ضبٌدددد   : املدطةةة   بدايةةةر

 ... ادا  بّ ًضوٍ 

ضثدددٟ تدددزر ا٪رض ًٗدددّ   ... ي:نًايتةةةٌ

ي وٚٔا ٗأُج خن اه٘ارخص.

 ُضذ خبط:ينطذ

 ص15ٍ×21ظ، 19ق،  225

كثدددب  ،بعددد  اهثؾدددطٚطاح وٚٔدددا 

يف  ِ٘أُدددا ُٗؾدددٔا بالددددا  ا٪صددد٘    

ٚذ خددثٍ ٗي ٚددٞ اهغدد ٗمتولدداح أٗهلددا 

بددددأب٘اة فٔددددزظ ٗ ددددارا ضلٌددددج 

 وٚٔا  خدار تدزًٍٚ ٗر ٘بدٞ     ،لثاةاه

   ت٧خز  وٟ اهِؿ أٗرائا ؽ زا١.

، كغدددد  6/150ًعسددددٍ الدددد٧ه ص: 

 .2/1102اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 140/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3886: اهعاَ

   

 :يفقاسيالػعساء –141

ضبٌدد بدّ صد٩َ بددّ  اٚدد بدّ صددا       

 (ه231)ح  ازبٌطٛ

يداي أبد٘ ضبٌدد أُدا     : املدط   بداير

أبدددد٘  ددددآز ضبٌددددد بددددّ أمحددددد بددددّ 

 ... ادا  بّ ُؾز 

ٗاسبٌدددد   رة اهعدددالص  ... ي:نًايتةةةٌ

ٗؽددوٟ ا   وددٟ ضبٌددد ٗ هددٕ  كدددنا 

يٗصوٍ.

 ًغزبٛ خبط:ينطذ

يضددددٍ ال٧هدددد  تعسيةةةبيباملدط :ةةةر:ييي

الىل خ٩خددددٞ أيضدددداَ، اهقضددددٍ كثابدددٕ  

ا٪ٗي يف  اقددداح ازبآوٚدددٞ، اهقضدددٍ 

اهقضدٍ اهداهدذ    اهداُٛ يف الث زيداح، 

يف  اقددداح اإلصددد٩ًٚص ٗٓدددٍ  غدددز  

  اقاح.

 ص19،5ٍ×25،5ظ، 22ق،  73

 ودددددٟ  ،يدميدددددٞ ًغدددددل٘هُٞضددددددٞ 

َ ٓ٘اًغددٔا  كثددب  ، ِدداّٗٙ ا٪يضددا



 151  تاريخ –مت ـتبة الشيخ عارف حكـمخطوطات مك

ُؾددٔا بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز يف 

ٗريدددٞ اهعِددد٘اْ ت٘زدددد  دددزٝ بداخودددٔا  

كثب  ِ٘أُدا ٗاصدٍ ٧ًه ٔدا بالددا      

ا٪ص٘  فقط  وٚٔا متولداح خثٌدج   

ٞ اهغددٚذ  ددارا ضلٌددج خبددثٍ ٗي ٚدد

يف أٗهلددا فٔددزظ هولثدداة يف  خزٓددا  

بع  اه ٘ا٢د  وٚٔا  خار تدزًٍٚ ٗبقد    

ٗر ٘بٞ   تد٧خز  ودٟ اهدِؿ أٗرائدا     

 ؽ زا١.

الدم٘ ٞ ُ ضدٔا، كغد  اهظِدْ٘:    

2/1102. 

اهددددددزيٍ ; 141/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3887: اهعاَ

   

 :يفقاسيالفقًاءيللػارعير – 142

ٌددد  مجدداي اهدددّٙ أبدد٘ ضب  : ا٪صددِٜ٘

)ح   اددداهزضٍٚ بددّ اسبضددّ بددّ  وددٛ

 (ه772

يدداي اهغددٚذ اإلًدداَ : املدطةة   بدايةةر

اهع٩ًدددٞ مجددداي اهددددّٙ  ادددداهزضٍٚ    

 ...ا٪صِٜ٘ 

يف ٙددددَ٘ ا٪ضددددد اهداهددددذ   ... ي:نًايتةةةةٌ

اسبسدددٞ اسبدددزاَ   ٜٗاهعغدددزّٙ ًدددّ   

يصِٞ صاعص ٗصاعٌا٢ٞ.

صعٚد بدّ ضبٌدد بدّ صدوٌٚاْ     نطدٌ:ي

ي،ه770 ذ:، اهغدددددددددس٘هٛ اهدددددددددٌٚين

  ًعثا خبط:

يف  اقدددددداح تعسيةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةر:يي

اه قٔا١ اهغدافعٚٞ ٗمجودٞ ًدا  كدزٗا     

 .فقٚٔا  1249فٕٚ 

 ص17،5ٍ×24،5ظ، 31ق، 142

كثدب   ، وٚٔا تؾدطٚطاح ٗتعوٚقداح  

 ،أمسدددددا١ اه قٔدددددا١  ودددددٟ ٓاًغدددددٔا  

كثددددب ُؾددددٔا بالدددددا ّٙ ا٪صدددد٘     ٗ

 ،متولدداحيف أٗهلددا  دددٝ  ،ٗا٪محددز

ٗي ٚدددددددٞ اهغدددددددٚذ  دددددددارا   ٗخدددددددثٍ 

ٍ  ،ضلٌددج  ٗبقددد    وٚٔدددا  خددار تدددزًٚ

ٗر ٘بٞ   تد٧خز  ودٟ اهدِؿ أٗرائدا     

ؽ زا١ يف أٗهلدا تزمجدٞ هو٧ٌهد  ٗيف    

  خزٓا الزاسٝ ضزرٓا خبمٕ.

 .5/203ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 142/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3888: اهعاَ
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:يفقةةةاسيالفقًةةةاءيالػةةةارعيرييي – 143 

 الصيفسى

تدددداص اهدددددّٙ أبدددد٘ ُؾددددز  اهضددددالٛ: 

  اداه٘ٓاة بّ  وٛ بدّ  ادداهلايف  

 (ه771 )ح

يدداي اهغددٚذ اإلًدداَ : املدطةة   بدايةةر

اهعددا  اهع٩ًددٞ تدداص اهدددّٙ أبدد٘ ُؾددز   

 ... اداه٘ٓاة

ٗاسبٌدددد   رة اهعدددالص  ... ي:نًايتةةةٌ

ٗؽدددو٘اتٕ  ودددٟ صدددٚدُا ضبٌدددد ٗ هدددٕ  

ٗؽدددطإ ٗصدددوٍ ٗضضددداِا ا  ُٗعدددٍ    

ياه٘كٚى.

ٜ نطةةدٌ:ي ، أمحددد بددّ ضبٌددد اهزٓدداٗ

 ًعثا  خبط:ي،ه893 ذ:

 ص18،5ٍ×27،5ظ، 24ق،  90

ًؾططٞ، ًقابوٞ،  وٚٔا  خدار تدزًٍٚ   

ٗبقدد  ٗر ٘بددٞ   تدد٧خز  وددٟ اهددِؿ،   

تؾدددددطٚطاح  ودددددٟ ٓاًغدددددٔا  ددددددٝ  

كثددددب  ِ٘أُددددا ٗاصددددٍ  ،ٗتعوٚقدددداح

 ،٧ًه ٔددا بالدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز 

خثٌدج خبدثٍ    ، متولداح  دٝ  وٚٔا 

 كدز   .ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌدج 

اهِاصذ إُٔ ُضدٔا ًّ ُضدٞ ُضدج 

ي٘بوددددددج بٚددددددد ، ٗٓددددددد750يف صددددددِٞ 

 . اداهزمحّ ا٪صٚ٘ ٛ اهغافعٛ

، كغدد  اهظِددْ٘:  4/335: ا٪ دد٩َ

2/1099. 

اهددددددزيٍ ; 143/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3889: اهعاَ

   

الطيفقةةةةةةةةةةةةةةةةةاسيذي عسرةةةةةةةةةةةةةةةةةريي – 144

املػةةةةةةةً زيوي ةةةةةةةويأصةةةةةةةخا ياإل ةةةةةةةاميي

 الػارعييزضيياهلليعهٌ

  ٞ تقددٛ اهدددّٙ أبدد٘   : ابددّ يافددٛ عددٔا

اهؾددددق أبددد٘ بلدددز بدددّ أمحدددد بدددّ     

 (ه851)ح  ضبٌد ا٪صدٜ

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   ايةةةربد

رفددد  يددددر اهعوٌدددا١ ٗزعودددٍٔ مبِشهدددٞ    

 ...اهِسَ٘ يف اهضٌا١ 

ٗاسبٌددددددددد   ٗضدددددددددٖ  ... ي:نًايتةةةةةةةةٌ

ٗؽو٘اتٕ  وٟ خن خوقدٕ ضبٌدد ٗ هدٕ    

يٗصوٍ ٗضضاِا ا  ُٗعٍ اه٘كٚى.

ٛ نطةةةدٌ:ي  ذ:،  ادددداه٘ٓاة اهغدددافع

 ًعثا  خبط:ي،ه868
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 ص15ٍ×18ظ، 21ق،  176

 وددٟ   ، وٚٔددا تؾددطٚطاح ٗتعوٚقدداح  

 ٍ كثدب   ،ٓ٘اًغٔا أمسا١ ال زٍ هلد

 ِ٘أُددددا ٗاصددددٍ ٧ًه ٔددددا بالدددددا ّٙ    

 ، وٚٔددا متولدداح ،ا٪صدد٘  ٗا٪محددز

خثٌدددج خبدددثٍ ٗي ٚدددٞ اهغدددٚذ  دددارا  

ُظددددز فٚٔددددا ياصددددٍ بددددّ    ،ضلٌددددج

 ،يف أٗهلددددا بعدددد  اه ٘ا٢ددددد  ،ضاٚددددب

 وٚٔددا  خددار بقدد  ٗر ٘بددٞ ٗتددزًٍٚ       

تدد٧خز  وددٟ اهددِؿ أٗرائددا متٚددى الىل     

 ا٨ؽ زار.

، كغددددد  ٧3/57ه ص: ًعسدددددٍ الددددد

، الدم٘ دددددددددٞ 2/1099اهظِدددددددددْ٘: 

 ُ ضٔا.

اهددددددزيٍ ; 144/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3890: اهعاَ

   

العربودي اىيامليفتدأيواخلةربيذيي –145

أيةةةةاميالعةةةةس يوالعجةةةة:يوالرببةةةةسيو ةةةةويي

عاصةةةةةةةةةةةسي:ي ةةةةةةةةةةةويذوييالطةةةةةةةةةةةلطاىي

 .ا كرب

 ْ ٗهدددٛ اهددددّٙ أبددد٘ سٙدددد   : ابدددّ خوددددٗ

 ادددداهزمحّ بدددّ ضبٌدددد بدددّ ضبٌدددد 

 (ه808)ح  اسبقزًٛ

ٙقد٘ي اهعادد اه قدن    : املدطة  ي بداير

الىل رمحدددددددٞ ربدددددددٕ اهغدددددددين بوم دددددددٕ   

 ... اداهزمحّ بّ ضبٌد 

يٗاسبٌد   ٗضدٖ  ًص.... ي:نًايتٌ

 ُضذ خبط:ي،ه1149 ذ:ينطذ

رتددددب ال٧هدددد  تعسيةةةةبيباملدط :ةةةةر:ي

 وددٟ ًقدًددٞ ٗخدد٩ر كثددب، كثابددٕ 

القدًدددددٞ يف فقدددددى  ودددددٍ اهثدددددارٙذ، 

ٗاهلثددددداة ا٪ٗي يف اهعٌدددددزاْ ًٗدددددا  

ٙ ٕ ٗاهلثددداة اهدددداُٛ يف   ،عدددزض فٚددد

أخاار اهعزة ًِدذ بدد١ اشبوٚقدٞ ٗ ٗي    

العاؽزّٙ هلٍ، ٗاهلثاة اهداهذ يف 

 أخاار اهرببز بدٙار الغزة.

 ص15،5ٍ×20،5ظ، 29ق، 320

ُضددددددددٞ زٚددددددددٝ  وٚٔدددددددا تعوٚقددددددداح 

، أٗهلا ًدذٓب، ًٗشخدزا،   ًٗماهب

كثدددددب ُؾدددددٔا بالددددددا ّٙ ا٪صددددد٘    

خثٌددج  ، وٚٔددا متولدداح ،ٗا٪محددز

 ، ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌدج خبثٍ ٗي

 وٚٔددا  خددار بقدد  ٗر ٘بددٞ ٗتددزًٍٚ       
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تدد٧خز  وددٟ اهددِؿ أٗرائددا متٚددى الىل     

 ا٨ؽ زار.

، كغدددد  5/188ًعسددددٍ الدددد٧ه ص: 

 .2/1124اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 213/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3959: اهعاَ

   

عجادةةةةة يايفثةةةةةازيذيال ا ةةةةة:ي – 146

 (تازيذيا ربتي)وا خيفاز

  اسبضدددّ  ادددداهزمحّ بدددّ: ازبربتدددٛ

 (ه1237)ح  بّ البزآٍٚ

ازبددش١ اهددداُٛ ًددّ  : املدطةة   بدايةةر

 سا٢ددب ا٬خددار يف اه ازددٍ ٗا٪خاددار   

 ...صِٞ تضعص ًٗا٢ٞ ٗأه  

ٗؽدددوٟ ا   ودددٟ صدددٚدُا  ... ي:نًايتةةةٌ

ضبٌد ٗ وٟ  هٕ ٗؽطإ ٗصدوٍ  ًدص   

ي   .

ضبٌد  اداهزمحّ اهضداا ٛ  نطدٌ:ي

 ًعثا  خبط:ي،اهعدٜٗ

سا٢ددددددب  يف تعسيةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةر:يي

ا٬خددار يف اه ازددٍ ٗا٪خاددار ًددّ صددِٞ  

 ٓد.1212ٓد الىل صِٞ 1190

 ص15،5ٍ×20،5ظ، 25ق، 282

تؾددددطٚطاح  وٚٔددددا  ،ُضدددددٞ زٚدددددٝ

أٗرائددا صبدٗهددٞ بالدددا     ،ٗتعوٚقدداح

كثددددب ُؾددددٔا بالدددددا ّٙ   ،ا٪محددددز

خثٌج خبثٍ ٗي ٚٞ  ،ا٪ص٘  ٗا٪محز

اهغٚذ  ارا ضلٌج أٗرائدا متٚدى   

 الىل ا٨ؽ زار.

 .5/133ص: ًعسٍ ال٧ه 

اهددددددزيٍ ; 145/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3891: اهعاَ

   

عجادةةةة يايفثةةةةازيذيال ا ةةةة:ييي – 147

 وا خيفازي)ا صءيالناني(.

 اداهزمحّ بّ اسبضّ بدّ  ازبربتٛ: 

 (ه1237)ح  البزآٍٚ

صددِٞ خدد٩ر  غددزٝ  : املدطةة   بدايةةر

 ...ًٗا٢يت ٗأه  

اهعددددددددددٜٗ الددددددددداهلٛ  ... ي:نًايتةةةةةةةةةٌ

يص.ا٪ععزٜ   ٟ ا   ِٕ  ً

ضبٌد  اداهزمحّ اهضداا ٛ  نطدٌ:ي

 ًعثا  خبط:ياهعدٜٗ،

 ص18ٍ×22ظ، 25ق،  359
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تؾدددددطٚطاح ُضددددددٞ زٚددددددٝ  وٚٔدددددا 

ٗتعوٚقددداح أٗرائدددا صبدٗهدددٞ بالددددا    

ا٪محدددددز كثدددددب ُؾدددددٔا بالددددددا ّٙ  

ا٪ص٘  ٗا٪محدز خثٌدج خبدثٍ ٗي ٚدٞ     

اهغٚذ  ارا ضلٌج أٗرائدا متٚدى   

 الىل ا٨ؽ زار.

 .5/133ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 146/900 فةةةةةة :زقةةةةةة:يا 

ي.3892: اهعاَ

   

عجادةةة ياملدل قةةةاسيوبسادةةة ييي – 148

 امل   داس.

 ٌز بّ أمحد بّ  ٌز الغٔ٘ر ٗاهدٖ 

 باهؾ دٜ.

: اسبٌددددددد   رة املدطةةةةةة   بدايةةةةةري

 ...ا٪رباة ًِٗغ٤ اهضطاة 

اهعوددددٛ اهعظددددٍٚ  ًددددص   ... ي:نًايتةةةةٌ

ي ًص أ   ًص.

أمحدددددد بدددددّ أبدددددٛ اهٚضدددددز    نطةةةةةدٌ:ي

 ًعثا  خبط:ي،ه954 :ذ، اهقدصٛ

 سا٢ددددددب ذيتعسيةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةر:يي

 ودددٟ ٗيدددد رتادددٕ ال٧هددد   الدو٘يددداح 

أربعدددٞ ًقدددا٨ح تغدددثٌى  ودددٟ أبددد٘اة   

 ٗفؾ٘ي.

 ص18ٍ×26ظ، 31ق،  280

 وٚٔددا  خددار بقدد  ٗر ٘بددٞ ٗتددزًٍٚ       

تدد٧خز  وددٟ اهددِؿ أٗرائددا متٚددى الىل     

 ا٨ؽ زار،  وٚٔا ٓ٘اًػ ٗض٘اعٛ،

كثب  ِ٘أُدا ٗاصدٍ ٧ًه ٔدا بالددا      

بالدددددا ّٙ ٗكثددددب اهددددِؿ  ا٪محددددز 

يف أٗهلددا ٗ خزٓددا   ،ا٪صدد٘  ٗا٪محددز 

ًٗعٔدددا كثددداة با دددج   .ف٘ا٢دددد ددددٝ 

اهِ ددددددد٘ظ  ودددددددٟ سٙدددددددارٝ اهقددددددددظ   

خدثٍ  ٗمتولاح ، ٗيف أٗهلا ا زٗظ

 ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌج.

اهددددددزيٍ ; 147/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3893: اهعاَ

   

عجالةةةةةريالقةةةةةسىيللسابةةةةة يذيييي – 149

 تازيذيأميالقسى

تقددددٛ اهدددددّٙ أبدددد٘  : اه اصددددٛ اهثقددددٛ

)ح   ادا  ضبٌد بّ أمحد بّ  وٛ

 (ه832

...  وددٟ أٓددى اهعوددٍ : املدطةة   بدايةةر
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 ...ٗاه قزا١ ٗ ن  هم ًّ الدارظ 

ٌي مبطٌدددد صدددٚد الزصدددوص    ... ي:نًايتةةة

يٗ هٕ ٗؽطإ ا٪كزًص.

ٕ نطةةةدٌ:ي ي،ه817 ذ:، ال٧هددد  ُ ضددد

 ًعثا  خبط:

تدارٙذ ًلدٞ   يف تعسيةبيباملدط :ةر:ييي

 وددٟ أربعددص ال٧هدد  ٗرتاددٕ اللزًددٞ 

 .بابا 

 ص14ٍ×18ظ، 15ق،  270

 وٚٔدددددددا   ،ُضددددددددٞ طبزًٗدددددددٞ ا٪ٗي 

 ،تؾددددددطٚطاح ٗتعوٚقدددددداح كدددددددنٝ 

 وٚٔددا  ،كثدب ُؾددٔا بالدددا  ا٪صدد٘  

  خار تزًٍٚ ٗبق    ت٧خز  وٟ اهِؿ.

 .8/300ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 148/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3894: اهعاَ

   

ذكةةةةةسييالعةةةةةسادظياجمللةةةةة ةيذي – 150

 أولياءير ة

 ٟ أبدددد٘ اه ددددٚ  ضبٌددددد بددددّ : ًزتقددد

 ٜ  ضبٌددد بددّ ضبٌددد اسبضددٚين اهشٙددد

 (ه1205)ح 

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

 ...ٗازبااي أٗتا ا  زعى ا٪رض ًٔا ا 

ضبٌدد ًزتقدٟ اسبضدٚين    ... ي:نًايتٌ

ي  ٟ ا   ِٕ  ًص  ًص  ًص.

 خبةط:يي،ه1187 ذ:، ال٧ه نطدٌ:ي

 ًعثا 

فددد٘ٝ  يف تدددارٙذ :يتعسيةةبيباملدط :ةةةري

 وددٟ ٗرتاددٕ ال٧هدد    رزاهلددا،ٗ كددز 

 ًقدًٞ ٗفؾى ٗخامتٞ.

 ص16ٍ×21،5ظ، 17ق،  40

بعدددددددد  ُضدددددددددٞ زٚدددددددددٝ  وٚٔددددددددا   

اهثؾدددددطٚطاح ٗاهثعوٚقددددداح كثدددددب   

 ِ٘أُددددددا ٗاصددددددٍ ٧ًه ٔددددددا ُٗؾددددددٔا 

بالددددا ّٙ ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز خثٌدددج   

خبددثٍ ٗي ٚددٞ اهغددٚذ  ددارا ضلٌددج 

 أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽ زار.

 َ ، ًعسدددددددٍ  298 ،7/297: ا٪ ددددددد٩

 .11/282ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 149/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3895: اهعاَ
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العقةةةةةةدياملةةةةةةري يذي:يفقةةةةةةاسيي – 151

  لرياملري 

صددزاص اهدددّٙ أبدد٘ ض ددؿ : ابددّ الوقددّ

   ٜ   ٌددز بددّ أبددٛ اسبضددّ  وددٛ اهِطدد٘

 (ه804)ح 

يداي اهغدٚذ اهعددا    : املدطة  ي بدايةري

اهع٩ًدددددٞ زددددداً  اه قدددددا٢ى  ٌددددددٝ    

 ...دّٙ الؾِ ص صزاص اه

ٗرفدددٛ ا   دددّ الًاًِدددا   ... ي:نًايتةةةٌ

اهغدددددافعٛ ٗصدددددا٢ز أ٢ٌدددددٞ الضدددددوٌص  

يأمجعص.

أب٘ اه قى ضبٌدد بدّ ضبٌدد    نطدٌ:ي

ياهقددددآزٝ،بةةةةة:يي،ه869 ذ:، الددددً٘ين

 ًعثا  خبط:

يف ًعزفدددددددٞ تعسيةةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةةر:يي

، ٗرتب كدى  اقدٞ    اقاح اهغافعٚٞ

 . وٟ ضزٗا العسٍ

 ص15،5ٍ×22،5ظ، 27ق، 169

ًٍٚ   ت٧خز  وٟ اهدِؿ   وٚٔا  خار تز

 وٚٔددا أٗرائددا متٚددى الىل ا٨ؽدد زار،  

 ،بعددددد  اهثؾدددددطٚطاح ٗاهثعوٚقددددداح

كثب  ِ٘أُا ٗاصٍ ًؾِ ٔا ُٗؾٔا 

 وٚٔدددا  ،بالددددا ّٙ ا٪صددد٘  ٗا٪محدددز

خثٍ ٗي ٚدٞ اهغدٚذ  دارا    ٗمتولاح 

ٗيف  خدددزٖ:  ٙدددى  اقددداح  ،ضلٌدددج

 .اهغافعٚٞ هو٧ٌه 

 .2/1152كغ  اهظِْ٘:   

اهددددددزيٍ ; 150/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3896: اهعاَ

   

العقةةةةةةةةدياملهظةةةةةةةة ميذيذكةةةةةةةةسي – 152

 ةة الييالةةسوميذيةةييللػةةقاد ي ةة يذيلةةٌيي

 للعاغ .

 ودددددٛ بدددددّ بددددداهٛ اسبضدددددٚين     هةةةةة :

 (ه992)ح اهقضمِمٚين 

ٙا ًدّ يددر ا٬زداي    : املدطة  ي بداير

 ...ٗزعى هلا ًد ا 

ٗٙع ددد٘ بثقؾدددنٜ ٗصددد١٘   ... ي:نًايتةةةٌ

يفعاهِا.

 ذ:، ضضددددددّ بددددددّ ضضددددددصنطةةةةةةدٌ:ي

 تعوٚذ. خبط:يأ رُٞ،بة:يي،ه1033

 وٟ كثاة   ٙىتعسيبيباملدط :ر:ي

اهغددقا٢ذ اهِعٌاُٚددٞ يف  وٌددا١ اهدٗهددٞ   

اهعدٌاُٚدددددٞ ٪محدددددد بدددددّ ًؾدددددم ٟ    
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العدددزٗا بماعدددلربٜ سا ٖ الثددد٘يف   

ٓددددد ٗ كددددز فٚددددٕ  وٌددددا١   968صددددِٞ 

 ٗالزا ٙٞ. ٞاهضوٌٚاُٚاهضومِٞ 

 ص12ٍ×20ظ، 21ق،  114

 وٚٔددددا بقدددد    تدددد٧خز  وددددٟ اهددددِؿ    

 الىل ا٨ؽددددددد زار،  أٗرائدددددددا متٚدددددددى 

ٞ ٪ٗرائدددا ال ، ٗريثٔدددا  ددداراح ًذٓاددد

كثددددب  ا٪ٗىل ًشخزفددددٞ، ًذٓاددددٞ،  

، ٗكثددددب  ِ٘أُددددا بالدددددا  ا٪صدددد٘ 

ا٪صددددد٘  ٗا٪محدددددز   اهدددددِؿ بددددداسبرب 

خثٌددج  ، وٚٔددا متولدداح ،ٗاهددذٓ 

 ،خبثٍ ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌدج 

ٗيف  خزٓا تزمجدٞ هقمدب اهددّٙ أبد٘     

 ضبٌد  ١٩ اهدّٙ اللٛ اهِٔزٗاُٛ.

 .2/1057ْ: كغ  اهظِ٘

اهددددددزيٍ ; 151/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3897: اهعاَ

   

 نطدريأخسى: – 153

: ٙا ًدّ يددر ا٬زداي    املدطة  ي بداير

 ٗزعى هلا ًد ا ...

ي  اهلثاة بعْ٘ الوم اه٘ٓاة.... ي:نًايتٌ

 فارصٛ خبط:ينطذ

 ص13ٍ×19،5ظ، 19ق،  108

ٗريثٔا ا٪ٗىل ًذٓاٞ، ًشخزفٞ، أًدا  

الدددددا  بقٚددددٞ اإل دددداراح فٌضددددمزٝ ب 

 وٚٔددددا ،  وٚٔددددا تعوٚقدددداح، ا٪محددددز

خثٌدددددج خبدددددثٍ ٗي ٚدددددٞ  ،متولددددداح

يف أٗهلدددا  ،اهغدددٚذ  دددارا ضلٌدددج  

أٗرائدا ًدا    ،اهلثاةبأب٘اة فٔزظ 

كثدب ُؾدٔا    ،بص ا٪ؽ ز ٗا٪بٚ 

 بالدا ّٙ ا٪ص٘  ٗا٪محز.

 .2/1057كغ  اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 152/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3897: اهعاَ

   

 نطدريأخسى: – 154

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   ايةةةربد

زعددددددى  وٌددددددا١ ا٪رض كٌؾددددددابٚا 

 ...اهضٌا١ 

  اهلثددددداة بعدددددْ٘ ا  ... ي:نًايتةةةةةٌ

يالوم اه٘ٓاة.

 ُضذ خبط:ينطذ

 ص12،5ٍ×21ظ، 15ق،  175
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كثدب   ، وٚٔا تؾدطٚطاح ٗتعوٚقداح  

 ِ٘أُددددددا ٗاصددددددٍ ٧ًه ٔددددددا بالدددددددا   

بالددددددا ّٙ ،ٗكثب اهدددددِؿ ا٪صددددد٘ 

 ، وٚٔددا متولدداح ،ا٪صدد٘  ٗا٪محددز

خثٌدددج خبدددثٍ ٗي ٚدددٞ اهغدددٚذ  دددارا  

ٗيف  ددٝ ف٘ا٢دد،   يف أٗهلا  ،ضلٌج

بدأب٘اة  ٗفٔزظ :  دٝ ف٘ا٢د،  خزٓا

أٗرائددددددددا متٚددددددددى الىل   ،اهلثدددددددداة

 ا٨ؽ زار.

 .2/1057كغ  اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 153/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3898: اهعاَ

   

عق ديا مةاىيوتةرييييوريةاسيييي – 155

 ا عياى.

 ٛ   بدددر اهددّٙ أبدد٘  ادددا : اهشركغد

 ٜ )ح  ضبٌد بٔا ر بّ  ادا  الؾدز

 (ه794

ضدددددزٗا ا٪هددددد  : املدطةةةةة   بدايةةةةةر

 ...البزآٍٚ بّ  دٌاْ 

الىل ٙددَ٘ اهدددّٙ  أبدددا   ا٢ٌددا ... ي:نًايتةةٌ

ي ًص.

ٛ نطةةةةةةةدٌ:ي  ذ:، رًقددددددداْ اه ٚدددددددً٘

 ًعثا . خبط:ي،ه1069

  وددددددٟ  ٙددددددى تعسيةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةر:يي

 كثاة ٗفٚاح ا٪ ٚاْ.

 ص14،5ٍ×20ظ، 21ق،  332

كثاج  ،طاح ٗتعوٚقاح وٚٔا تؾطٚ

أمسددا١ ا٪ دد٩َ  وددٟ اهلدداًػ فددٌّ    

أٗرائدددا ًضدددمزٝ بالددددا    ال ددداراح، 

كثاددج بالدددا ّٙ ا٪صددد٘    ، ا٪محددز 

خثٍ ٗي ٚٞ ٗمتوم  يف أٗهلا ،ٗا٪محز

، ٗبعدددد  اهغددددٚذ  ددددارا ضلٌددددج 

 وٚٔددا  خددار ر ٘بددٞ   تدد٧خز اه ٘ا٢ددد، 

 وددددددٟ اهددددددِؿ أٗرائددددددا متٚددددددى الىل   

 ا٨ؽ زار.

سدددٍ ، ًع2/2017كغددد  اهظِدددْ٘: 

 .10/205، 9/121ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 154/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3900: اهعاَ

   

أبةةييعقة ديا مةةاىيذي هاقةة يي – 156

 حهيفريالهعماى.

ضبٌد بّ ٙ٘ص  بّ  وٛ بّ ٙ٘صد   
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 (ه942)ح اهدًغقٛ اهؾاسبٛ 

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

 ...زعى اهعوٌا١ ٗرخٞ ا٪ُاٚا١ 

هوؾ٘اة ٗالهٕٚ  ٗا  ال٘فذ... ي:نًايتٌ

يالزز  ٗالآة.

 ُضذ خبط:ي،ه1095 ذ:ينطذ

يف ًِايددب أبددٛ  تعسيةةبيباملدط :ةةر:يي

 وٟ ًقدًٞ ال٧ه  رتإ ضِٚ ٞ، ٗيد 

تغددددثٌى  وددددٟ صددددثٞ فؾدددد٘ي ٗصددددثٞ    

 ٗخامتٞ. بابا ّ ٙٗ غز

 ص14ٍ×20ظ، 17ق،  191

تؾدددددطٚطاح ُضددددددٞ زٚددددددٝ  وٚٔدددددا 

 ا٪ٗىل ًذٓادددددٞ، ٗريثٔدددددا ٗتعوٚقددددداح

بالددددا  كثدددب  ِ٘أُدددا ًٗشخزفدددٞ، 

بالددددا ّٙ ، ٗكثدددب اهدددِؿ  ا٪صددد٘ 

 وٚٔدددا متولددداح  ،ا٪صدد٘  ٗا٪محدددز 

 ،خثٍ ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌدج ٗ

 أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽ زار.

 .2/1155كغ  اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 155/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3901: اهعاَ

   

عيةةةةةةة ىيا نيفةةةةةةةاءيذي:يفقةةةةةةةاسي – 157

 :يفاء. ا

ً٘فذ اهددّٙ أمحدد   : ابّ أبٛ أؽٚاعٞ

 (ه668)ح  ياصٍ اشبشرزٛ بّ

ُاعدددز : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

 ...ا٪ًٍ ًِٗغز اهزًٍ 

ٌي ًّ اهمب ٗكثاة اهغايف ... ي:نًايتة

يٗرصاهٞ يف أٗزا  ا٪لافز  .

 فارصٛ خبط:ينطذ

 ص12ٍ×19ظ، 21ق،  102

بعددددددد   وٚٔدددددددا  ،ُضددددددددٞ زٚددددددددٝ 

 ،ًذٓاددددددٞ اإل ددددددار ،اهثؾددددددطٚطاح

كثددددددب ٗريثٔددددددا ا٪ٗىل ًشخزفددددددٞ، 

٧ًه ٔددددددا بالدددددددا   ِ٘أُددددددا ٗاصددددددٍ 

بالددددا ّٙ ٗكثدددب اهدددِؿ   ،ا٪صددد٘ 

 ، وٚٔددا متولدداح ،ا٪صدد٘  ٗا٪محددز

 ،خثٍ ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا ضلٌدج ٗ

 أٗرائا متٚى الىل ا٨ؽ زار.

 .2/1185كغ  اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 156/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3902: اهعاَ
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بايرياليفياىيذيتسمجريالػيذي – 158

 أزضالى.

ب٘  ادا  مشط اهدّٙ أ: ابّ  ٘هْ٘

ضبٌدددددددد بدددددددّ ضبٌدددددددد اهدًغدددددددقٛ 

 (ه953)ح  اهؾاسبٛ

اهدددذٜ : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

 ...خؾؿ أٗهٚا١ٖ بإعزاق أُ٘ارٖ 

أفقى اهِاٚص ٗاسبٌدد    ... ي:نًايتٌ

يرة اهعالص.

 ذ:، صدعٚد اسبضدٚين  ضبٌد نطةدٌ:يي

 ُضذ خبط:ي،ه1265

ذيتسمجةةةةةةةةريتعسيةةةةةةةةبيباملدط :ةةةةةةةةر:ي

ّ أرصدد٩ْ بددّ ٙعقدد٘ة بددّ  اددداهزمح 

  ٜ ٗ كدددددز  ،بدددددّ  اددددددا  ازبعدددددرب

 .أض٘اهٕ

 ص20،5ٍ×30ظ، 17ق،  9

 ،ال اراتٔددددا ًذٓاددددٞ ،ُضدددددٞ زٚدددددٝ

 جكثادددددٗريثٔدددددا ا٪ٗىل ًشخزفدددددٞ، 

خثٌددج ، ٗبالددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز 

ضلٌدج   ،خبثٍ ٗي ٚٞ اهغٚذ  ارا

 أٗرائا ؽ زا١.

 .11/51ًعسٍ ال٧ه ص: 

اهددددددزيٍ ; 157/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3903: اهعاَ

   

 بايريالهًاير – 159

مشط اهدّٙ أبد٘ اشبدن   : ابّ ازبشرٜ

ضبٌد بدّ ضبٌدد بدّ ضبٌدد اهعٌدزٜ      

 (ه833)ح  اهدًغقٛ

يداي صدٚدُا اهغدٚذ    : املدطة  ي بداير

اإلًداَ اهع٩ًدٞ عددٚذ اإلصد٩َ بزكددٞ    

 ...ا٪ُاَ الًاَ اسب ال مشط اهدّٙ 

ٌي يف  دزٝ عدعااْ العظدٍ يف    ... ي:نًايتة

يَٙ٘ اهضاج بعد اهظٔز.

د بدددددّ خوٚدددددى  ضدددددافظ  ٚددددد نطةةةةةدٌ:ي

 .ًعثا  خبط:ي،ه1238 ذ:، اهادٜٙ٘

اخثؾددز ال٧هدد  تعسيةةبيباملدط :ةةر:ي

كثابددٕ ًددّ كثدداة  اقدداح اهقددزا١     

اهذٜ مساٖ ُٔاٙٞ اهددراٙاح يف أمسدا١   

 رزاي اهقزا١اح.

 ص14،5ٍ×20،5ظ، 25ق، 564

،  وٚٔدا تؾدطٚطاح ٗتعوٚقداح   ُضدٞ 

كثب  ِ٘أُدا ٗاصدٍ ٧ًه ٔدا بالددا      

 ّٙ بالدددداٗكثدددب اهدددِؿ   ،ا٪صددد٘ 
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خثٌج خبثٍ ٗي ٚٞ  ،ا٪ص٘  ٗا٪محز

 وٚٔددا  خددار  ،اهغددٚذ  ددارا ضلٌددج

أٗرائدا   ،ر ٘بٞ   ت٧خز  ودٟ اهدِؿ  

 متٚى الىل ا٨ؽ زار.

 .7/274: ا٪ ٩َ

اهددددددزيٍ ; 158/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3904: اهعاَ

   

بسبةةا يالص ةةاىياملفتةةت يبطةةيديي – 160

 ولديعدناى.

أب٘ سكزٙا١  ٟٚ بّ أبٛ : اسبزفٛ

 .(ه893)ح ضبٌد اهعاًزٜ  بلز بّ

الودددم : اسبٌدددد   املدطةةة   بدايةةةر

 ...اهدٙاْ ًقوب ا٪سًاْ 

ًّ عٔز ربٚد  ا٬خدز أضدد    ... ي:نًايتٌ

يٓد ًّ اهلسزٝ اهِا٘ٙٞ.998عٔ٘ر صِٞ 

 ًعثا  خبط:ي،ه998 ذ:ينطذ

 خ٩ؽدٞ  اللتةا ييتعسيبيباملدط :ةر:يي

ًز ٝ ازبِاْ ٗ ربٝ اهٚقظداْ  طبثؾز 

 وٚافعٛ.ه

 ص14ٍ×20ظ، 27ق،  273

،  وٚٔدددددددا تؾدددددددطٚطاح ٗتعوٚقددددددداح 

 فددامج بعدد  كوٌاتٔددا باهغددلى، 

 ،الدددا ّٙ ا٪صدد٘  ٗا٪محددز ج بكثادد

خثٍ ٗي ٚٞ اهغدٚذ  ٗ ، وٚٔا متولاح

 وٚٔدددا  خدددار بقددد    ، دددارا ضلٌدددج

ٗر ٘بٞ   تد٧خز  ودٟ اهدِؿ أٗرائدا     

 متٚى الىل ا٨ؽ زار.

،  ٙددددددى 13/187ًعسددددددٍ الدددددد٧ه ص: 

، كغددد  1/143كغددد  اهظِدددْ٘: 

 .2/1647اهظِْ٘: 

اهددددددزيٍ ; 159/900 زقةةةةةة:يا فةةةةةة :ي

ي.3905: اهعاَ

   

 

 

 
 


