


  

  

 

 
  ثبت بآثار خمطوطات

 اليت ألفها أو نسخها 
 عارف حكمت بيده

       

 عبد الصمد حممد جان حممد ظاهرأ.       

 مت ـتبة الشيخ عارف حكـأمني مك                       
 هـ1429 ورةـابملدينة املن           

 
 
 
 

نبيه والصالة والسالم على  ،احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان

 حممد وآله وصحبه، أما بعد:

فقد حصرت يف هذا الثبت آثار خمطوطات شيي  اإلاليالم شي ال اليد       

املتعييار  مةميي  اهلل بيي  عصييم  اهلل احلسييي  عييار ، املطيييأ أ ييد  يأبيي

م  هجرة م  له العز والشر  ) ر ه اهلل(  1275الالمبولي املتوفى الن  اإل

مةتبتييه العييامرة الييب مسيييت بامسييه  املوجييو ة يف  ،املؤلفيي  واملنسييوخ  بيييد  

ت إىل مَّوالب تعترب مي  أشي ر اوموعيات اليب   ي      ،املش ور عار  حةمت

التابعيي   ،مةتبيي  امللييد عبييد العز ييز آي الييعو  ) ر ييه اهلل( باملد نيي  املنييورة   

وإىل جانب ذلد فقيد   ،لوزارة الشؤون اإلالالمي  واألوقا  والدعوة واإلرشا 

أخييرل للشييي  املييذجور فوجييدت لييه مؤلفييات      قمييت بالبحيي  عيي  مؤلفييات    

وليييم معنييى هييذا أنيي  قييد      ،الييتانبوي وآنيياطولي إخمطوطيي  يف مةتبييات  

فرمبييا قييد  ،ه يف البحيي  عيي  خمطوطاتييه يف مةتبييات أخييرلاالييتوفيت حق يي



 )28(العدد  -ت المدينة المنورةمجلة مركز بحوث ودراسا

 

72 

 

 

وقيييد بليييي إديييالي عيييد     أجيييدها،ةيييون ليييه خمطوطيييات أخيييرل     ت

لألجياي  ترج ا ،املخطوطات احملصورة يف هذا الثبت تسأ عشرة خمطوط 

اليييتفا ة مييي  علوم يييا اال الييينوة واملقيييدرة بيييا مييي  بعيييد  حتيييى  تمةنيييوا مييي  

   اإلالالم وأهله.عفجزا  اهلل خوًا  ،املختلف 
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 أواًل: مؤلفاته:
مالك    :أربعون حديثًا بإسناد واحد  – 1

عن نكاع  عكن ابكن عمكر عكن الكن   ك          

 اهلل ع يه وس م.

أبيو   ،شي ال اليد    : عار  حةمت

أ ييييد عييييار  املتعييييار     ،املطيييييأ

مةمييييييي  اهلل بييييييي  عصيييييييم  اهلل   

   هي(.1275)ت اإلالالمبولي احلسي 

بسي  اهلل الير      بدا   املخطوط :

احلميييييد هلل إنابييييي  إلييييييه  ،اليييييرحي 

 وتضرعًا..

... حامييدًا ومصييليًا ومسييلمًا  :ن ا ت يا 

 بدءًا وختمًا.

: املؤليييييي، نفسييييييه، اليييييين   نسييييييخه

الييتانبوي إالييالمبوي )إ: بيييهييي، 1245

: مييييرب: فارالييييي، خبيييي ًا(، حالييييي

 .رأالو  وأ 

 حد  .: ف   املخطوط 

 ال 13،5× 24س، 15ق،  7

 نسخ  مؤطرة مذهب  ومزخرف .

، تييار   1/138األعييالم للزرجلييي: 

مؤالسييي  شييييوم اإلاليييالم يف الع يييد  

العثميياني أل ييد صييدقي شييقوات    

 .206إىل  199/م  2

الييييييرق  ؛ 59/232 رقمممممم:    مممممم : 

 .408: العام

   

 لة خصو يات ليوم اجلمعة.رسا  – 2

أبيو   ،شي ال اليد    عار  حةمت: 

أ ييييد عييييار  املتعييييار     ،املطيييييأ

مةمييييييي  اهلل بييييييي  عصيييييييم  اهلل   

   هي(.1275)ت اإلالالمبولياحلسي  

بس  اهلل الر    :بد ية  ملخطوطمة 

احلمد هلل الذي خص هذ   ،الرحي 

 ...األم  احملمد   

عليى  يد الفقيو ائياط      ...  :ن ا ت ا

املنقييييييا  ألميييييير ابييييييول   ،اجليييييياني

أ ييييد  ،املطيييييأ يأبيييي ،جالعيييياني

عيييار  املتعيييار  مةمييي  اهلل بييي   

 ،إبيراهي  بيي  عصيم  اهلل احلسييي   

بيييييييالفي   حبييييييييًا ،اإلاليييييييالمبولي

 القبولي.

اليييييين   املؤليييييي، نفسييييييه،  :نسييييييخه

االيييييييةدار ا   : بيييييييي هيييييييي، 1242

 اليييتانبوي حالييييًا(،إالقسيييطنطيني  )

 .ر: أالو  وأ مرب، فارالي :خب 

 حد  . ط :املخطو ف  

 ال 14،5 ×24س، 15ق،  48
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 ،مذهبيييي  ومزخرفيييي  نسييييخ  جيييييدة

علي يا بعي  التعليقييات فقي ، فقييد    

 مييييي  ف يييييرس  658ور  يف صيييييحف  

خمطوطييييييات احلييييييد   الشيييييير ، 

وعلوميييييه يف مةتبييييي  املليييييد عبيييييد 

العز ز باملد ن  املنورة بأن املخطوط  

نيييور اللمعييي  يف فضييي   يييوم   :بعنيييوان

اجلمعييي  جليييالي اليييد   السييييوطي، 

صيييوال هيييو جميييا ور  يف بدا ييي  وال

املخطوطييي  ميييا نصيييه: )وبعيييد: فقيييد  

ذجيير األالييتاذ املفيين  يييم الييد    

ابييي  القيييي  يف جتيييال ابيييدل لييييوم  

اجلمع  خصوصيات بضعًا وعشر   

وفاتييييه أ ييييعا  مييييا     ،خصوصييييي  

ذجييير، وقيييد رأ يييت االيييتيفاءها يف   

 يييًا عليييى ما ييي   هيييذ  الةراالييي  منب  

 واهلل املوفق(. ،خصوصي 

، تييار   1/138: األعييالم للزرجلييي

مؤالسييي  شييييوم اإلاليييالم يف الع يييد  

أل ييد صييدقي شييقوات     العثميياني

 .206إىل  199/م  2

: الرق  العام؛ 58/232 رق  احلفظ:

407. 

   

رسككالة أ أو ككان الككن   كك   اهلل    – 3

 ع يه وس م ومولده الشريف.

أبيو   ،شي ال اليد    عار  حةمت: 

أ ييييد عييييار  املتعييييار     ،املطيييييأ

بييييييي  عصيييييييم  اهلل  مةمييييييي  اهلل 

   هي(.1275)ت اإلالالمبولياحلسي  

بسي  اهلل الير      بدا   املخطوط :

 ا أ  يا الينإ إنيا أراليلنا       ،الرحي 

 شاهدًا ومبشرًا ونذ رًا ..

أوصيافه   ... املوصيو  بأقي     :ن ا ت ا

أ ييييد عييييار  املتعييييار     ،أعييييال 

مةمييييييي  اهلل بييييييي  عصيييييييم  اهلل  

 احلسي .

، : املؤليي، نفسييه، يف النصيي نسييخه

، تقييييد رًا هييييي13األوي ميييي  القييييرن  

 : أالو  وأ ير مرب: فارالي، خب 

 .وأزرق حد  

 .الوة نبو   ف   املخطوط :

 ال 14,5× 21س، 15ق،  9

 ،ديلييي  مذهبييي  ومزخرفييي  نسيييخ  

جتبيييه  ،بآخرهيييا تقييير ظ للراليييال  

بقل  حد   أ د أمي  الشيوني يف   

ربيييييأ أوي اليييين   11 ييييوم ائميييييم 

 هي.1383
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، تييار   1/138األعييالم للزرجلييي: 

مؤالسييي  شييييوم اإلاليييالم يف الع يييد  

العثميياني أل ييد صييدقي شييقوات    

 .206إىل  199/م  2

: الرق  العام؛ 47/242 رق  احلفظ:

880. 

   

 املولد العذب املورد.  – 4

أبيو   ،شي ال اليد    عار  حةمت: 

أ ييييد عييييار  املتعييييار     ،املطيييييأ

مةمييييييي  اهلل بييييييي  عصيييييييم  اهلل   

   هي(.1275)ت اإلالالمبولياحلسي  

بسي  اهلل الير      بدا   املخطوط :

أوي مييييا نسييييتفت  بيييي  را   ،الييييرحي 

حد ث  ور ا ع  النإ جنيان قيدر    

 عظيمًا ...

... حامييدًا هلل تعيياىل  ييدًا   :ن ا ت ييا

ومصييليًا ومسييلمًا علييى رالييوله    ،أمت

وعلييى آلييه وصييحبه  ،املعظيي  املفخيي 

ذوي ابميي  والةييرم مييا بييد  أميير     

 ومت.

ه، اليييييين  : املؤليييييي، نفسيييييي نسييييييخه

: ميييرب: فاراليييي، خبييي هيييي، 1249

 أالو  وأ ر.

 .الوة نبو  فن   ملخطوطة: 

 ال 15،5× 26س، 15ق،  19

 ،ديلييي  مذهبييي  ومزخرفييي  نسيييخ  

علي ييا تصييحيحات وتعليقييات بأوبييا  

وآخرهيييييا   باجييييي  املوليييييد العيييييذل   

وتشييطو أبيييات لةيي  ميي      ،املييور 

الشيييي  عيييار  حةميييت والقا يييي 

اليييير   اجلييييامي   عييييياب وعبييييد 

 ني.املد

، تييار   1/138األعييالم للزرجلييي: 

مؤالسييي  شييييوم اإلاليييالم يف الع يييد  

العثميياني أل ييد صييدقي شييقوات    

 .206إىل  199/م  2

الييييرق  ؛ 148/242رقيييي  احلفييييظ:  

 .981: العام

   

 ثانيًا: منسوخاته:
 كتاب األربعني حديثًا.  – 1

أبييييو  ،شيييي ال الييييد  : ابيييي  حجيييير

  أ د ب  علي العسقالني. ،الفض 

بسي  اهلل الير        املخطوط :بدا 

والصيييييالة  ،احلميييييد هلل ،اليييييرحي 

وعليى   ،والسالم على الييدنا حمميد  

 ..آله وصحبه والل  .
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غفيير امللييد الميي  بميييا    ...  :ن ا ت ييا 

 ءمييي  بيييد  ،وجلمييييأ أهييي  اإلاليييالم  

 آم  آم  آم . ،الدنيا إىل ائتام

، اليييييين  أ ييييييد عييييييار  : نسييييييخه

: ميييرب: فاراليييي، خبييي هيييي، 1245

 أالو  وأ ر.

 حد  .: ف   املخطوط 

 ال 14× 24س، 11ق،  33

 ،نسيييخ  ميييؤطرة مذهبييي  ومزخرفييي 

علي ييييا آثييييار تييييرمي    تييييؤثر علييييى 

بآخرهيييا أوراق خاليييي  مييي    ،الييينص

 .النص

 .1/173األعالم للزرجلي: 

 .11/232 رق:     :

   

 أربعون حديثًا أ عضائل القرآن.  – 2

بي    علي ،نور الد  مال علي قاري: 

  هي(.1014اللطان حممد ابروي )ت

بسي  اهلل الير      بدا   املخطوط :

ي احلمييييد هلل الييييذي نييييز    ،الييييرحي 

 الفرقان وأنزي القرآن ...

... والصييالة والسييالم علييى   :ن ا ت ييا

اليييدنا حممييد الفييا ق عيير  عرقييه    

وعلى آله وأصحابه  ،مسةًا وعو ًا

 ما زان زهر الروب عو ًا.

، اليييييين  أ ييييييد عييييييار  : نسييييييخه

االيييةدار الةا نييي  : بييييهيييي، 1245

اليتانبوي حالييًا(،   إاليالمبوي ) إ ا  

 : أالو  وأ ر.مرب: فارالي، خب 

 حد  .: ف   املخطوط 

 ال 12× 21س، 15ق،  11

 ،مشةول  مذهب  ومزخرفي  نسخ  

 علي ا بع  التصحيحات فق .

 .5/166األعالم للزرجلي: 

 .7/232 رق:     :

   

 زككجوي  ذكككر األحاديككو الككوارد  أ    – 3

 السيد  عاطمة الجهراء.

  غو مذجور.املؤل،: 

بسي  اهلل الير      بدا   املخطوط :

والييالم علييى   ،احلمييد هلل ،الييرحي 

 عبا   الذ   اصطفى ..

... والصييالة والسييالم علييى   :ن ا ت ييا

وعليييى آليييه الةيييرام   ،الييييد األنيييام 

وأصيييحابه الفخيييام ميييا فيييا  مسيييد    

 ائتام.

: أ ييييييد عييييييار ، اليييييين   نسييييييخه

الييتانبوي إالييالمبوي )إ: بيييهييي، 1248
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: مييييرب: فارالييييي، خبيييي حاليييييًا(، 

 أالو  وأ ر.

 حد  .: ف   املخطوط 

 ال 14،5× 17،5س، 15ق،  17

 نسخ  مؤطرة مذهب  ومزخرف .

 .57/232 رق:     :

   

مقدمككة لفي ككة مشككتم ة ع كك  ذكككر       – 4

األععال اليت ز عل أ الصال  ع ك  وجكه   

 بعة.ال جوم إمجااًل ع   املذاهب األر

ز يي  الييد   بيي  إبييراهي   ابيي  مييي : 

 هي(.970املصري )ت 

بسي  اهلل الير      بدا   املخطوط :

 احلمد هلل رل العامل  ... ،الرحي 

 ... حامدًا ومصليًا ومسلمًا. :ن ا ت ا

: أ ييييييد عييييييار ، اليييييين   نسييييييخه

: ميييرب: فاراليييي، خبييي هيييي، 1245

 أالو  وأ ر.

 .مقارنفقه : ف   املخطوط 

 ال 13،5× 24س، 11ق،  7

 نسخ  مؤطرة مذهب  ومزخرف .

 .3/104األعالم للزرجلي: 

 .261/254 رق:     :

   

أمسككاء مكككن و كككف بالتكككدلي  مكككن    – 5

 الروا .

أبيييييو  ،جيييييالي اليييييد   السييييييوطي: 

عبد الر   ب  أبي بةر  ،الفض 

  هي(.911)ت

بسي  اهلل الير      بدا   املخطوط :

احلمييد هلل والصييالة علييى   ،الييرحي 

 ...هذ  أمساء م  وص، ،رالوي اهلل

 .احلمد هلل...  :ن ا ت ا

، اليييييين  أ ييييييد عييييييار  : نسييييييخه

: ميييرب: فاراليييي، خبييي هيييي، 1245

 أالو  وأ ر.

 حد  .أصوي : ف   املخطوط 

 ال 14× 24س، 15ق،  5

 ،مزخرفييي  ومذهبييي  اإلطيييار نسيييخ  

تظ ر علي ا خطيو    ،ورق ا أوروبي

وعالميييي   ،متواز يييي  رأاليييييًا وأفقييييياً 

 ما ي  على شة  طا ر.

 .3/301األعالم للزرجلي: 

الييييييرق  ؛ 46/231 رقمممممم:    مممممم : 

 .312: العام
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األجوبككككككة ا ككككككرر  أ البيضككككككة    – 6

 اخلبيثة املنكر .

عليي   ،نيور اليد    مال علي القياري:  

  ب  اللطان ابروي.

بسي  اهلل الير      بدا   املخطوط :

احلميييد هلل اليييذي حسييي     ،اليييرحي 

 اإلميان وديأ أحواله ...

... ما اليجعت  يا   روب    :ان ا ت 

 على غص . يزه

: أ ييييييد عييييييار ، اليييييين   نسييييييخه

: ميييرب: فاراليييي، خبييي هيييي، 1249

 أالو  وأ ر.

 فقه حنفي.: ف   املخطوط 

 ال 14× 22س، 15ق،  7

 نسخ  مؤطرة مذهب  ومزخرف .

 .5/166األعالم للزرجلي: 

: اليرق  العيام  ؛ 3/254 رق:     :

1119. 

   

 

 

 

 

   
 

 ستانبول وآناطولي:إوطاته الموجودة في مكتبات ثالثًا: مخط
األحةام املرعي  يف األرا ي األمو   يي يف الفقه يي، اب  األمي  حمميو     -1

 هي.1269، 1267، 1265التانبوي إ، طبأ يف 2958جماي رق  

تييار   عييار  حةمييت يييي تييار   السييلطان الييليمان خييان بيي  الييلي  خييان     -2

 ورق . 72، 789علي أموي، رق   ،العثماني )ت(

 ،تيار    ،أميوي  يعلي  ،تذجرة الشعراء يي تذجرة عيار  حةميت )ت(   -3

 هي.1252،  بدأ م  الن  إىل الن  789رق  

الييتانبوي، رقيي  إجامعيي   ،خالصيي  املقيياالت يف  ييالم املةاملييات )ت(  -4

5832. 
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 .2475، 2466التانبوي، رق  إجامع   ، فرت التفتيش يي يف السياال  )ت( -5

اليييتانبوي، رقييي   إجامعييي   ،التيييار   )ت( فيييرت ائييياطرات ييييي يف األ ل و  -6

2457 ،2751. 

تيب جليإ، ابي     اذ   جشي، الظنيون عي  أاليامي الةتيب والفنيون لة       -7

 .2532ويف القس  الرتجي رق   ،2464األم  حممو  جماي، رق  

 موعييي  األشيييعار لعيييار  حةميييت ييييي يف األ ل، ابييي  األمييي  حمميييو   -8

 .2489جماي، رق  

اء واملشيا   والشيعراء، عليي أموي،رقي       موع  الرتاج  يي تراج  العلم -9

788(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مييد ر مةتبيي   ،علييي ر ييا قيير  بلييو  :الييتانبوي وآنيياطولي، إعييدا إ( معجيي  املخطوطييات املوجييو ة يف مةتبييات 1)

 .282إىل  281م  ص 1املدرال  الصاحبي  جي ،املخطوطات الابقًا بقيصر  / ترجيا،  ار العقب 
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 للمخطوطاتمناذج 

 اليت ألفها

 الشيخ عارف حكمت
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 التي ألفها الشيخ عارف حكمت 59/232الورقة األولى من المخطوطة ذي الرقم 



 )28(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
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 التي ألفها الشيخ عارف حكمت 59/232من المخطوطة ذي الرقم  األخيرةالورقة 
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  التي ألفها الشيخ عارف حكمت 58/232ن المخطوطة ذي الرقم ماألولى الورقة 
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  58/232المخطوطة ذي الرقم الورقة األخيرة من من األخيرة  الصفحة
 التي ألفها الشيخ عارف حكمت
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 خطوطاتلبعض املمناذج 

 نسخهااليت 

 الشيخ عارف حكمت
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  11/232صفحة العنوان من المخطوطة ذي الرقم 
 التي نسخها الشيخ عارف حكمت
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 11/232وطة ذي الرقم من المخط الورقة األولى
 التي نسخها الشيخ عارف حكمت



 )28(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

88 

 

 

  
 

  11/232من المخطوطة ذي الرقم  الصفحة األخيرة من الورقة األخيرة
 التي نسخها الشيخ عارف حكمت
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 7/232من المخطوطة ذي الرقم  الورقة األولى
 التي نسخها الشيخ عارف حكمت



 )28(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
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 التي نسخها الشيخ عارف حكمت 7/232من المخطوطة ذي الرقم  الورقة األخيرة
 

 


