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 مخطوطات المدينة المنورة
 في الخزانة الهاشمية الخاصة

 مصطفى عماز منالد. 
 باحح وزئيص قشم املخطوطات والوثائل
 مبسنز حبوخ ودزاسات املدينة املنوزة

 

ناْت املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ايكطٕ ايثايث عؿط اهلحرطٟ / ايثرأَ   

 ، متُٝع٠امل اإلغال١َٝ ايعطب١ٝ ايثكاؾ١ َطانع َٔ ٚاذس٠ املٝالزٟ عؿط

ٟ ٚاملرررساضؽ       ٚناْررت اؿطنررر١ ايعًُٝررر١ ؾٝٗرررا ت نررع يف ذًكررراا املػرررحس ايٓ ررٛر

ٚاألضبط١ ٚايعٚاٜا املٓمتؿط٠ ذٛي٘، ٜسٜطٖا ٚحيهط ؾٝٗا عًُا٤ ٚطالب عًِ َٔ أٌٖ 

ظ بؿرطم    املس١ٜٓ َٚٔ أما٤ ايعامل اإلغالَٞ ، ٜؿسٕٚ يًعٜاض٠ أٚ اجملاٚض٠ ، أٚ ايؿٛر

املكسغ١ ٚيكا٤ ؾٝٛر شاع قٝمتِٗ ٚاؿكٍٛ َِٓٗ  ايمتسضٜؼ ٚايسضاغ١ يف ٖصٙ املس١ٜٓ

 ع٢ً إجاظاا ع١ًُٝ .

ِ يف إمنا٥ٗا َهمت اا تابع١ يًُػحس  ٚنإ ٜطؾس ٖصٙ اؿطن١ ايع١ًُٝ ٜٚػٗ

ضؽ ٚاألضبط١، َٚهمت اا أخط٣ يف بٝٛا ايعًُا٤ ٚاملثكؿني ؾهاًل عرٔ  اايٓ ٟٛ ٚاملس

طراا ثثرٌ   َهمت ١ عاضف ذهُت ايٛقؿ١ٝ ايعا١َ، ٚتهِر تًرو املهمت راا كطٛ   

اإلضث ايثكررايف املُمتررس َررٔ عٗررس َىليؿٝٗررا إن ٖررصا ايكررطٕ ، ٚتؿررٗس تررساًٚ  ْٚػرردًا        

ٚؾطٚذًا ٚاخمتكاضاا ٚتعًٝكراا ، ٚضارا َىليؿراا َٛاؾكر١ أٚ َعاضنر١ ، ٚتؿرهٌ       

مجٝعٗا تٝاض ايثكاؾ١ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ايصٟ تمتٓاقً٘ األجٝراٍ ، ٚقرس بًرؼ عرسز ٖرصٙ      

ذس ايساضغني مثراْني َهمت ر١ كمتًؿر١ األذحراّ     املهمت اا ٚؾل إذكا١ٝ٥ قاّ بٗا أ

ٚاحملمتٜٛاا ، ٖٚصا ايعسز بايٓػ ١ ؿحِ املس١ٜٓ املٓٛض٠ آ٦ْص ن ري ، ٜظٗرط ايعٓاٜر١   

 يطالب ٚتٝػريٖا ٚذؿظٗا ْٚػدٗا مجعٗا يف امل صٚي١ ٚاؾٗٛز بايهمتب ايؿا٥ك١
١ٝ ١اؿطن تًو ٚٚغط ، ايثكاؾ١ٝ اي ١٦ٝ ٖصٙ ايعًِ.يف تهِ  ٜس٠جس َهمت ١ ْؿأا ايعًُ

 مدخل
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 اـعا١ْ )) َىلخطًا مسٝت ٚاييت ٖاؾِ آٍ َهمت ١ ٖٞ املدمتاض٠ املدطٛطاا َٔ فُٛع١

 . ٚؼٛيت َٔ املًه١ٝ اـاق١ إن ايٛقـ اـريٟ ايعاّ (( اـاق١ اهلامش١ٝ

جعؿررط بررٔ ذػررني بررٔ حيٝرر٢      :أغررؼ ٖررصٙ املهمت رر١ ايػررٝس    

 غًٌٝ أغط٠ َس١ْٝ عطٜك١.، ٖاؾِ اؿػٝين 

ّ ، َٚرٔ املىلغرـ أْٓرا مل لرس تطمجر١      1842ٖرر/ 1258عاّ  ٚيس باملس١ٜٓ املٓٛض٠

اغمتؿسْاٙ َرٔ أذؿرازٙ ، َٚرٔ     َؿك١ً ت ني يٓا َطاذٌ تعًُٝ٘ ٚؾٝٛخ٘ ، غري إٔ َا

تمت ع ظطٚف ايمتعًِٝ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف تًو ايؿ ٠ جيعًٓا ْػمتٓمتخ أْ٘ر تعًِر ايكرطإٓ    

ذًكراا املػرحس   ايهطِٜ يف أذس ايهمتاتٝب اييت ناْت َٓمتؿط٠ آ٦ْص ، ثِ قكرس  

 ايٓ ٟٛ ؾمتًك٢ ؾٝٗا ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚاألزب ٚايمتاضٜذ.

ْعرررطف نٝرررـ برررسأ ؾرررػؿ٘ بٓػرررذ     ٚقرررس اغرررمتٗٛاٙ ايمتررراضٜذ ؾأق رررٌ عًٝرر٘ر ، ٚ   

أٟ فٝسًا يًدط ، ٚمل لس ; املدطٛطاا ، ؾايعضنًٞ ٜصنط أْ٘ نإ خطاطًا 

 عرامل ، يرصا    ٜسٍ ع٢ً أْ٘ عٌُ يف ١َٓٗ ْػذ املدطٛطاا ؿػاب َهمت ١ أٚ  َا

منًو إ  إٔ ْػمتٓمتخ إٔ ضغ مت٘ يف تأغٝؼ َهمت ١ خاق١ ب٘ ، ٚؾػؿ٘ بايعًّٛ ايريت  

 أذ ٗا ، ٚخاق١ ايمتاضٜذ ، ٖٛ ايصٟ زؾع٘ إن ْػذ املدطٛطاا اييت نمت ٗا بٝسٙ.

ٚتسيٓا ايع اضاا اييت نإ ٜىلضر بٗا املدطٛطاا اييت ٜٓػدٗا أْ٘ بسأ ايٓػرذ  

 ّ ٔ عاًَا ، ذٝث ْػذ يف عاَ٘ شاى  غ ع١ عُطٙ ٚنإ 1868ّٖر /1285عا ٚعؿطٜ

 ٖرر / 1298، ٚعراز إيٝ٘ر عراّ     كطٛطمتني ، ثِ تٛقـ عرٔ ايٓػرذ ثالثر١ عؿرط عاَراً     

طمتني أٜهررًا ، ثرِر ٚاظررب عًرر٢ ايٓػررذ اررا        ّ 1881 ٜكررٌ عررٔ   ذٝررث ْػررذ كطرٛر

اّ         اضٜذ ايٓػررذ اْكطاعرًا يف أعرٛر كطٛطر١ ٚاذرس٠ يف ايػرر١ٓ ، ًْٚررد يف جررسٍٚ تٛر

1305 ٚ 1309 ٚ 1318 ٚ ٚ 1319 ٖرر  ٕ    1322 ٖرر  ٖررر ٖٚرصٙ َىلؾررطاا نهرٔ إٔ ٜهرٛر

هلا ز  ا يف تمت ع غريت٘ ايؿدك١ٝ ، ٚخاق١ عٓسَا ْكاضٕ بني عسز املدطٛطاا 

اييت ْػدٗا َٚٛنٛعاتٗا ٚايظطٚف ايع١ًُٝ ٚا جمتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ايريت ناْرت   

 غا٥س٠ يف تًو ايػٓٛاا .

ّ 1915ٖرر / 1334عراّ   ظٌ ايػٝس جعؿط َٛاظ ًا ع٢ً ْػرذ املدطٛطراا ذمتر٢   

ذٝرررث تٛقرررـ عٓرر٘ر ٚمل ٜعرررس إيٝرر٘ر ، ٚأذػرررب إٔ تٛقؿرر٘ر ٜطجرررع إن عررراًَٞ ايػرررٔ      

غر١ٓ ،   76ٚايظطٚف اييت ططأا ع٢ً ذٝات٘ ، ؾكرس بًرؼ َرٔ ايعُرط يف شيرو ايٛقرت       

المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  
 والتأسسسسسسسسسسسسسسسسسسي 
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ٚنإ قس ْػذ يف تًو ايػ١ٓ ثالث كطٛطاا ، ثِ ظطٚف اؿطب ايعامل١ٝ األٚن 

ٖاجط أٚ أجرب ع٢ً اهلحط٠ َعظِ أًٖٗا، اييت أقاب بعض ؾطضٖا أٌٖ املس١ٜٓ ، ٚ

ٚنإ ايػٝس جعؿط ٚاذسًا َِٓٗ، ذٝث خطد َٔ املس١ٜٓ أثٓا٤ ذكاض اهلامشٝني هلا 

ٖر ، ٚيٝؼ يسٜٓا أ١ٜ تؿكٝالا عٔ إقاَمت٘ 1337إن ايؿاّ َٚهث ؾٝٗا ذمت٢ عاّ 

         ِ  اؿحراظ  يف ؾٝٗرا ، ٚعٓرسَا ضجرع إن املسٜٓر١ نرإ اهلرامشٕٝٛ قرس تػرًُٛا اؿهر

ّ ٚقس ػاٚظ 1921ٖر / 1340 عاّ ٚؾات٘ ذمت٢ َٓك ٘ يف ٚظٌ ايٓ ٟٛ املػحس يف ؾعني

 . ضمح٘ اهلل ايثُاْني بعاَني

ٚؾهاًل عٔ املدطٛطاا ايريت ْػردٗا بٝرسٙ اٖرمتِ باقمتٓرا٤ كطٛطراا ْػردٗا        

ع َرا         ٕ فُٛر نرُمت٘   غريٙ بًؼ فُٛعٗرا ثالثرًا ٚنيػرني كطٛطر١ ، ٚبرصيو ٜهٛر

 : ٛنٛعاتٗا يف ايعًّٛ ايمتاي١َٝهمت مت٘ ١٦َ ٚثالث كطٛطاا ، تٛظع َ

( ، األزب 5( ، ايؿك٘ )10( ، ايعكٝس٠ ٚايمتكٛف )13( ، اؿسٜث )4ايمتؿػري )

( ، ايطرب  13( ، املٓاقب ٚايػري )4( ، أزع١ٝ ٚأشناض)33( ، ايمتاضٜذ )12ٚايٓرٛ )

 ( .3( ، ؾٕٓٛ أخط٣ )2( ، ايعضاع١ )4)

ض٠  املسٜٓر١  تراضٜذ  ؾإٕ اإلذكا١ٝ٥ تظٗط ٚنُا  ايٓػر ١  عًر٢  اغرمترٛش  قرس  املٓٛر
، ؾإشا أنؿٓا إيٝٗا كطٛطاا أخط٣ يف األزب ٚايعضاع١ ؽمتل باملس١ٜٓ  ايهرب٣

 كطٛط١ . ٚثالثني اثٓمتني إن املٓٛض٠ باملس١ٜٓ تمتعًل اييت املدطٛطاا عسز اضتؿع املٓٛض٠

 كطٛطرًا ٚ   51ْػرد٘ بٝرسٙ    كطٛطًا ٚعسز َا 52اقمتٓاٙ َٓٗا  ٜٚ ًؼ عسز َا

 ٜسٍ ع٢ً تاضٜذ اقمتٓا٥ٗا. طٛطاا املكمتٓا٠ َاٜٛجس ع٢ً املد

ٜٚػًب ع٢ً ايظٔ أْ٘ بسأ باقمتٓا٤ كطٛطاا املسٜٓر١ يف ٚقرت َ هرط ٚق رٌ إٔ     

ي٘    ْعرطف املكرسض ايرصٟ ذكرٌ عًٝٗرا َٓ٘ر ٚ        ٜؿرطع يف ايٓػرذ ، ٚ    نٝؿٝر١ ذكٛر

َٛاا ع٢ً أٟ َٔ املدطٛطاا ايريت  ًْ٘ مل ٜهٔ َعًٓٝا بصنط ٖصٙ املعإإش عًٝٗا.، 

 أٚ ذمت٢ ْػذ َٓٗا. اقمتٓاٖا

ػُرع يسٜ٘ر َرٔ كطٛطراا عرٔ املسٜٓر١ ٜؿرهٌ قػرًُا          ٚايالؾت يًٓظط إٔ َا

ًَُٗا َٔ َهمت ١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ اي اث١ٝ ، ٚإٕ نرإ قرس غراب عٓٗرا بعرض املكرازض       

بررازٟ، ٚٚؾرا٤ ايٛؾررا يًػررُٗٛزٟ،   ااألغاغر١ٝ، نمترراضٜذ ابرٔ ؾرر ١، ٚاملػراز يًؿريٚظ    
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، أَررا ايثايررث ؾهررإ ؾررا٥عًا يف عررسز َررٔ      يررنيٚضاررا مل ٜكررٌ إن ايهمتررابني األٚ 

 . َهمت اا املس١ٜٓ ، يصا اٖمتِ بهمتب ايػُٗٛزٟ األخط٣ ٚػاٚظ ٖصا ايؿا٥ع

لس هلا ْػد١ أخرط٣ يف   تمتُٝع بعض كطٛطاا املس١ٜٓ بايٓسض٠ ٚاأل١ُٖٝ ؾال

َهمت راا املسٜٓر١ ، َثرٌ : إؼراف ايعا٥رط ٚإطرطاف املكرِٝ يًػرا٥ط يع رس ايكرُس برٔ            

 . ابٔ عػانط ايسَؿكٞ املهٞع س ايٖٛاب 

   ٌ ايٞ    ٚضاا تهٕٛ املدطٛط١ َٔ ايٓػذ ايٓرازض٠ يف ايعرامل َثر : اؿرسا٥ل ايػٛر

 بني ق ا ٚايعٛايٞ ألمحس بٔ َػسز ايهاظضْٚٞ .

ـ ايػٝس جعؿط نمت ٘ ٚٚنع ؾطٚطًا يًٛقـ ؼسز ايٓاظط ، َٚهإ  ٚقس أٚق

ذمتؿد يٓؿػ٘ر  ذؿظٗا، ٚنٝؿ١ٝ ا طالع ، َٚٓع إخطاجٗا َٔ َهإ ذؿظٗا ، ٚا

ٕ ٚأٚ زٖرِر إن        بايٓظرراض٠ ٚأٚقرر٢ بٗررا َررٔ بعررسٙ ألٚ زٙ َررٔ األقررالب زٕٚ اي طرٛر

 ا ْكطاض َٚٔ بعسِٖ يًُهمت ١ احملُٛز١ٜ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠.

، ٚمل أجرس  بهمتاب ٚاذس ؾكط ٚقس غحٌ ٖصا ايٛقـ يف احمله١ُ ايؿطع١ٝ 

ًَركراا ،  يف قو ايٛقـ إؾاض٠ إن أٟ نمتاب آخط ، نُا مل أجرس ذٛاؾرٞ أٚ   

قرررهٛنًا أخرررط٣ ي كٝررر١ ايهمترررب ، غرررري أْرر٘ر غرررحٌ غرررط ٜرررسٙ عًررر٢ بكٝررر١        ٚ 

املدطٛطرراا أْٗررا ًَركرر١ بررايٛقـ املؿرراض إيٝر٘ر ، ٚٚجررسا يف شٜررٌ اإلؿررام إجرراظ٠       

تٛقٝؿ٘ ، نُا أْٞ مل أجس ي٘  ٛقـ ، ٚيهٔ مل أجس خمتِ ايكانٞ ٚ ًايكانٞ ي

َمتُٝررع٠ ٚغطٜ رر١ عرررٔ   تػررحٝاًل يف احملهُرر١ ايؿررطع١ٝ . يررصيو تعررس ٖررصٙ ايٛقؿٝرر١        

 األعطاف ايػا٥س٠ يف ٚقـ ايهمتب ٚغريٖا.

ٚقس أنس ايٛقرـ ؾُٝرا بعرس ٚيرساٙ : إبرطاِٖٝ ، ٚعرع ايرسٜٔ ، بٛنرع خمتُُٝٗرا          

 ظاْب خمتِ ايػٝس جعؿط .

ذظٝت كطٛطراا َهمت ر١ ايػرٝس جعؿرط بعٓاٜر١ ايٓظراض بعرس ٚؾرا٠ َىلغػرٗا          

تعاقب ع٢ً ايٓظراض٠  ٖر، ٚتٓكًت َعِٗ إن اي ٝٛا اييت غهٖٓٛا ، ٚقس 1340غ١ٓ 

 نٌ َٔ :

يف غر١ٓ            - ايػٝس إزضٜؼ برٔ ذػرني برٔ حيٝر٢ ٖاؾِر أخٛر ايػرٝس جعؿرط )تٛر

 ٖر(.1360

 ٖر(.1383ايػٝس إبطاِٖٝ بٔ جعؿط بٔ ذػني بٔ حي٢ٝ ٖاؾِ )تٛيف غ١ٓ  -
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 ٖر(.1407ايػٝس عًٞ ضنا بٔ إبطاِٖٝ آٍ ٖاؾِ )تٛيف غ١ٓ  -

 ط ٖاؾِ .ايٓاظط اؿايٞ : ايػٝس ٖاْٞ بٔ إبطاِٖٝ جعؿ -



 مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة

 

106  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْل ايٛقـ ٚتكسٜل ايكانٞ
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املهمت ١  كطٛطاا بمتكٜٛط ٖاْٞ ايػٝس َع بايمتعإٚ اإلغال١َٝ اؾاَع١ ٚقاَت

ع٢ً َٝهطٚؾًِٝ نُا قاّ َطنع عٛث ٚزضاغاا املس١ٜٓ بإعساز ؾٗطؽ ؼًًٝرٞ  

ع     ٚأغرطٛا١ْ  هلا غٝكسض بايمتعإٚ َع ايػٝس ٖاْٞ ْاظط املهمت ر١ يف نمتراب َط ٛر

م املدطٛطرراا يف اؿاغررب ٚٚنررعٗا عًرر٢       يٝرعض ، ٖٚٓرراى َؿررطٚع إلزخرراٍ ْكٛر

 . ايمتعإٚ َع املطنع ْؿػ٘بأغطٛاْاا يٝعض 

 : ٚغٓعطض ؾُٝا ًٜٞ املدطٛطاا املمتعًك١ بمتاضٜذ املس١ٜٓ املٓٛض٠

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 : اخلووووووووووو نووووووووووو   

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلبيبة بطيبة وقع ما ذنس يف لغسيبةا األخباز

 . املسْٞ اؿػٝين ٖاؾِ حي٢ٝ ٔب ذػني ايػٝس بٔ جعؿط

 . ٖر 1340

 .  ايطذِٝ ايطمحٔ هللا بػِ

 عًررر٢  ٚايػرررالّ ٚايكرررال٠ ، ؾرررإ غرررٛاٙ َٚرررا ايرررساِٜ اهلل اؿُرررس

 ... ، عسْإ ٚيس غٝس قُس غٝسْا

 نطاَر١  إن ؾراْظط  ، ٚايؿرطا٤  اي ٝرع  ٚذكٌ ايسنانني ٚؾمترت...

 .  أمجعني ٚإٜاْا اهلل ضمحِٗ.  اآلغا ٖصا ٚيطاؾ١ ايكانٞ ٖصا

 . ذػٔ ْػذ

 . املىليـ

١ عًررٞ ٚبررين املسٜٓر١  أٖررٌ بررني ايٛاقعرر١ ايؿمتٓرر١ شنرط  -  .ٖررر111 :غرٓر

 3 م

 5 م ٖر1134: غ١ٓ ايعٗس قك١ شنط -

 16 م. ٖر1148:  غ١ٓ آغا بؿري بو ؾمت١ٓ شنط -

 20 م.ٖر1155 : غ١ٓ ايه ري آغا ايطمحٔ ع س ؾمت١ٓ شنط -

ٔ  عظُٝرر١ ؾر   مجًر١  - ٌ  بررني ٚقعرت  احملر  ٚأخررط٣ ، املسٜٓر١  أٖر

 : غطٚض ايؿطٜـ ٚبني بِٝٓٗ ٚقعت

 43 م ٖر1187 : غ١ٓ ، ٞايكُكُح مجاع١ ؾمت١ٓ : األٚن ايؿمت١ٓ -

 47 م ايٓٛبمتح١ٝ ٚٚجام ايكًعح١ٝ ٚجام بني : ايثا١ْٝ ايؿمت١ٓ -

ٞ  أمحرس  َرع  ايكُكُحٞ ؾمت١ٓ : ايثايث١ ايؿمت١ٓ - ٌ  َهر  ايكًعر١  ٚأٖر

 49 م ٚا ْكؿاض١ٜ

 55 م.  ٖر1189 غ١ٓ ايسٚؽ ؾمت١ٓ:  ايطابع١ ايؿمت١ٓ -
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 : الطبووووووع والنظووووووس 

 

 ع :ووووواملصادز واملساد

 72 م.1194 غ١ٓ غطٚض ايؿطٜـ ؾمت١ٓ: اـاَػ١ ايؿمت١ٓ -

 81 م.  ايُٝٔ َع املس١ٜٓ أٌٖ ؾمت١ٓ: ايػازغ١ ايؿمت١ٓ -

 85 م.  ٖر1194 غ١ٓ اؾطز٠ ؾمت١ٓ:  ايػابع١ ايؿمت١ٓ -

 ( . قؿر١ 93. )  م 46 2/1 

 . غططًا 21

 ، َعخرطف  أٚهلا ، َٚكرر١ َكاب١ً ، اـط ذػ١ٓ جٝس٠ ػد١ْ

 نرر طت ، َػرراٜط غرط  ٚأخررط٣ ، املىليررـ غرط  ٖررٛاَـ عًٝٗرا 

 .  ٌبايؿه نًُاتٗا َعظِ

 .  ٖر1306/  اؿح١ شٟ غا١ٜ ايثالثا٤ ّٜٛ مجعٗا َٔ املىليـ ؾطؽ

 .  ٖاؾِ آٍ َهمت ١ ٚقـ خمتِ:  أٚهلا يف

 . ٖاؾِ آٍ َهمت ١

ؼكٝررل عاقررِ محررسإ ، بطٜطاْٝررا ،جاَعرر١ َاتؿػرر  ،ضغرراي١      

 1986ّزنمتٛضا٠ 

 . 2/124 األعالّ

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 : املخطوطوووة نهايووة 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

أمسوا  اخلطبووا  واألئمووة املباطوسيا ل خطابووة واجمامووة مبشووذد     

  سيد املسس ني

 إبطاِٖٝ جعؿط ذػني ٖاؾِ

بػرِ اهلل ايررطمحٔ ايررطذِٝ، أمسررا٤ اـط ررا٤ ٚاأل٥ُرر١ امل اؾررطٜٔ     

 يًدطاب١.

 إمساعٌٝ عاؾٛض، حي٢ٝ لسٟ. 

 ْػذ ذػٔ

 1م   431أمسا٤ اـط ا٤ ٚاأل١ُ٥، ٚعسزِٖ :

 26بٝإ بأمسا٤ األ١ُ٥ املايه١ٝ   م

 27بٝإ أمسا٤ املؿس١ٜ م

 28بٝإ أمسا٤ ايطؤغا٤ ٚاملهربٜٔ   م

 م16

 كمتًـ
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 : مالحظوووات عاموووة 

 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 

 

 ْػد١ جٝس٠، ذػ١ٓ اـط.

 َهمت ١ آٍ ٖاؾِ.

    ٚ ؾًِٝ ضقررررِ :  اؾاَعرررر١ اإلغررررال١َٝ باملسٜٓرررر١ املٓررررٛض٠ ، َٝهررررط

8728/1 

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل شائس املكيم وإطساف الزائس إحتاف

ٔ  ايكُس ع س ايُٝٔ أبٛ ٔ  ايٖٛراب  ع رس  بر ٔ  بر ٔ  اؿػر ٞ  بر  ٖ ر١  عًر

 . عػانط بابٔ املعطٚف ايسَؿكٞ ايكطؾٞ اهلل

 ٖر 686

ٔ  اهلل بػررِ ّ  أخربْررا   ايررطذِٝ ايررطمح ٛ  اؿرراؾد  ايعررامل اإلَررا  أبرر

 كمتكرط  ؾٗرصا :  ٚبعررس .… ايعراملني  ضب هلل ُرس اؿ:  قاٍ...  ايُٝٔ

 ………اي ؿط غٝس غٝسْا ظٜاض٠ يف

ـ  ٕ  نٝر ٞ  َٓعيرر١ نرا ٔ  ٚعُررط بهرط  أبر ٍ  َر  اهلل قرر٢ً اهلل ضغرٛ

 . ٚذسٙ هلل ٚاؿُس مت ، ايّٝٛ َٓ٘ َٓعيمتُٗا ؾكاٍ ٚغًِ؟ عًٝ٘

 .   ذػٔ ػذْ

 .  املسْٞ اؿػٝين ٖاؾِ حي٢ٝ بٔ ذػني بٔ جعؿط

 ٖر 1307/  ح١اؿ شٟ/  7/  اـُٝؼ ّٜٛ ق ح

 2 م ايهمتاب خط ١

 2 م اآلزاب َٔ مجع بايعٜاض٠ ٜٚمتعًل: ؾكٌ

 3 م شيو يف ايعكٝس٠ ٚتكرٝح اي١ٝٓ إخالم يف يٝحمتٗس: ؾكٌ

 3 م.  ظٜاضت٘ ٜٟٓٛ ثِ: ؾكٌ

ٟ  إٔ يًعا٥ط ٜٓ ػٞ: ؾكٌ ٘  اهلل إن ايمتكرطب  َرع  ٜٓرٛ  بعٜراز٠  غر راْ

ٍ  ٚؾرس  ، َػحسٙ إن باملػاؾط٠ ايمتكطب  ايكرال٠ ٚ إيٝر٘،  ايطذرا

 6 م.ؾٝ٘

ٞ  يًعٜاض٠ اقاقًس تٛج٘ إشا: ؾكٌ ٘  ؾٝٓ ػر ٔ  ٜهثرط  إٔ ير  ايكرال٠  َر

 10 م إيٝ٘ ططٜك٘ يف  اهلل ضغٍٛ ع٢ً ٚايمتػًِٝ

 ٌ ٍ  يرر٘ ٜػرمترب : ؾكر ٍ  ا غمتػرا ـ  ٚير ؼ  املسٜٓرر١ يرسخٛ  َررٔ ايٓظٝر

 10 م.ايثٝاب
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   10 م قُس ع٢ً قٌ ايًِٗ :ؾًٝكٌ املػحس زخٍٛ أضاز ؾإشا :ؾكٌ

 ٌ ٌ  ثررِ :ؾكر ٘  اهلل ؾررطؾ٘ حساملػرر يٝرسخ  ايطٚنرر١ ؾٝككررس غر راْ

 11 م. املعظ١ُ

 ٌ  أبررٞ عًرر٢ يًػررالّ شضاع قررسض نٝٓرر٘ قررٛب عررٔ ٜمتررأخط ثررِ: ؾكر

 14م   بهط

 ٌ ّ  ثررررِ: ؾكررر ـ  املكررررسؽ ايكرررررب ضأؽ إن ٜمتكرررس  ٚبررررني بٝٓرررر٘ ؾٝكررر

 16ٜٚػمتك ٌ ايك ١ً.م  ٖٓاى غطٛا١ْألا

 ٌ ٔ  اإلنثررراض يًعا٥ررط  ٜٚػرررمترب: ؾكرر ِ  ايكرررال٠ َرر  عًررر٢ ٚايمتػررًٝ

 16 م ايؿطٜؿ١ عهطت٘ ٢ اهلل عًٝ٘ ٚغًِقً اهلل ضغٍٛ

 عًررِ َررٔ امل ػررٛ  يف اهلل ضمحرر٘ عُررطٚ أبررٛ ؾررٝدٓا قرراٍ: ؾكررٌ

 : َايو عٔ َايو

ٌ  نًُا املس١ٜٓ ألٌٖ نطٙ أْ٘ ِ  زخر  برايكرب  ايٛقرٛف  ٚخرطد  أذرسٖ

 18 م

ٔ  اإلنثراض  يًعا٥رط  ٜػمترب: ؾكٌ  ايطٚنر١  يف ٚايرسعا٤  ايكرال٠  َر

 20م  َا اغمتطاع َس٠ َكاَ٘ باملس١ٜٓ ايؿطٜؿ١

 ٌ ٞ  ثررِ :ؾكر ـ  املٓرررب ٜرأت  غرر راْ٘ اهلل ٜٚررسعٛ عٓرسٙ  ٜٚكررـ ايؿرطٜ

 22ٚ نحسٙ ٚحيُسٙ.م  ٚتعان

ٍ  َػرحس  يف نًٗا ايكال٠ ٜؿٗس إٔ يًعا٥ط ٜٓ ػٞ :ؾكٌ  اهلل ضغرٛ

.25 م 

 ٌ ٕ  ايرريت املٛانرع  ٜمتمت ررع إٔ يًعا٥رط  ٜػررمترب: ؾكر  اهلل ضغررٍٛ نرا

  29ٜكًٞ ؾٝٗا م 

 َررا  ٜؿعررٌ إٔ ايػررابك١ ٖررٌٚأ ايعًُررا٤  َررٔ ظاض ملررٔ ٜٓ ػررٞ  : ؾكررٌ

 35عا١َ ايعٚاض.م  ٜعمتُسٙ

ّ  أضاز ملٔ ٜٓ ػٞ: ؾكٌ ّ  إٔ ؾرطؾاً  اهلل ظازٖرا  - باملسٜٓر١  املكرا  ٜرع

 َكاَ٘ يف شيو احملٌ ايهطِٜ بعَراّ اـؿر١ٝ ٚايمتععٜرط    َس٠ ْؿػ٘

 36م  ٚايمتعظِٝ

 39 م.  قربٙ ٚقؿ١ ٚزؾٓ٘، ، ٚؾات٘ شنط يف: ؾكٌ

 68 م. ٚقؿمت٘ قربٙ شنط يف: ؾكٌ
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قووووووووم احلفووووووووو  ز

 : الطبووووووع والنظووووووس 

 ع :املصادز واملساد

 م 38=  م 76

 .  غططًا 25

ـ  عًٝٗرا  َكابًر١،  َكررر١،  اـرط،  ذػ١ٓ جٝس٠، ْػد١  ٖرٛاَ

، أٚهلررا َعخررطف َٚررصٖب، نرر طت بعررض    ايٓاغررذ غررط قًًٝرر١

 نًُاتٗا بايؿهٌ.

يف أٚهلررا : تطمجررر١ يًُىليررـ ْكًرررٗا ايٓاغرررذ َررٔ ايمترؿررر١ ايًطٝؿررر١      

 ، ٚخمتِ ٚقـ َهمت ١ آٍ ٖاؾِ 19 - 3/18يًػداٟٚ 

 .  َٛنٛعاا  ايهمتاب ؽؾٗط:  ايثا١ْٝ ايًٛذ١ ٚيف

 :  ٚؾٝٗا ايعٓٛإ قؿر١ ثِ

 .  جعؿط ايػٝس نات ٗا باغِ ثًو - 1

 تررراضٜذ ْػرررد١ َرررٔ ايٓػررد١  ٖرررصٙ ْكًرررت:  ْكرررٗا َالذظرر١  - 2

 .   ٚغ عُا١٥ ٚمثاْني تػع 789 غ١ٓ/قؿط/29 يف نمتابمتٗا

 . ٖر 1351 غ١ٓ ٖاؾِ آٍ َهمت ١ ع٢ً ؼ ٝؼ - 3

 .  ايٓ ٟٛ طّاؿ ؾٝذ باؾا يساٚز ايؿعط َٔ بٝمتإ - 4

ٔ  بًرررؼ :  آخطٖرررا  يف  يف هلل ٚاؿُررررس ايطاقررر١  عػرررب  املكابًررر١  َررر

 .  ٖر 1307 اؾُع١ ّٜٛ/  اؿح١ شٟ/29

 75 م.ايععٜع ع س بٔ عُط بٓاٙ ايصٟ اؿا٥ع قٛض٠

 .  ٖاؾِ آٍ َهمت ١

 .ٖر1418 ، املٓٛض٠ املس١ٜٓ زاض ، ؾهطٟ ذػني ْؿطٙ

  ، 19-3/18 يًػداٟٚ ايًطٝؿ١ ايمترؿ١ ، 4/11 األعالّ

 . 5/395 ايصٖب ؾصضاا

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 املختاز هذسة داز تازي  يف واألسساز النفوض بهذة

 ٛ ٔ  اهلل ع رس  قُرس  أبر ٔ  قُرس  بر ٞ  املًرو  ع رس  بر ٟ  ايكطؾر  اي هرط

 . ايكططيب املطجاْٞ

 . ٖر 699

   ايطذِٝ ايطمحٔ اهلل بػِ

ٔ  بكسضترر٘ ٚأبررطظ ، املٛجررٛز يطؿرر٘ ظررٛز عررِ ايررصٟ هلل اؿُررس  َرر

 َكٓٛعات٘ بإتكإ اي ػٝط١ ٚضتب ، ايٛجٛز إن عسّ َٔ ؾا٤
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 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : مهووووووووا  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔ  َٚايو ، إغرل ٚابٔ ، عك ١ بٔ َٚٛغ٢ ـ  ، أْرؼ  بر ٔ  ٜٚٛغر  بر

 عًر٢  اهلل ٚقر٢ً  ٚايػرالّ  ، ٚايٛاقسٟ ، ٚايسضاٚضزٟ املاجؿٕٛ،

٘  ٚع٢ً قُس غٝسْا ٘  آير ِ  ٚقرر   ضب هلل ٚاؿُرس  تػرًًُٝا،  ٚغرً

 .  ايعاملني

 .   ذػٔ ْػذ

 .  املسْٞ اؿػٝين ٖاؾِ حي٢ٝ بٔ ذػني بٔ جعؿط

   ٖر1316/  اآلخط ضبٝع ؾٗط َٔ ايمتاغع/  ايػ ت ّٜٛ ظٗط

 2 م ايهمتاب خط ١ -

ٔ  ايؿرطٜؿ١  املسٜٓر١  قطرط  ذرس  شنرط  يف : األٍٚ اي اب -  ذرسٚز  َر

ِ  أقطراض   ، غرانٓٝٗا  ٚأٍٚ أمسا٥ٗرا  ٚشنرط  ، ايػر ع١  األقرايٝ

 6 م ؾكٍٛ غ ع١ ٚؾٝ٘

-  ٌ ٔ  ايؿررطٜؿ١  املسٜٓررر١ قطررط  شنررط  يف:  األٍٚ ايؿكرر  ذرررسٚز َرر

 6 م ايػ ع١ األقايِٝ

 10 م املس١ٜٓ أمسا٤ يف جا٤ َا شنط يف :ايثاْٞ ايؿكٌ -

 14 م ايؿطٜؿ١ س١ٜٓامل ْعٍ َٔ أٍٚ شنط يف : ايثايث ايؿكٌ -

-  ٌ  بعررررس اؿحررراظ  ايٝٗرررٛز  غررره٢ٓ  شنرررط  يف : ايطابرررع  ايؿكررر

 19 م ايعُايٝل

 ٜٗرٛز  ع٢ً ايعطب َٔ أذٝا٤ ْعٍٚ شنط يف:  اـاَؼ ايؿكٌ -

 20 م

-  ٌ ٍ  شنرررط يف:  ايػررازؽ  ايؿكرر  املسٜٓررر١ ٚاـررعضد  األٚؽ ْررعٚ

 20 م

-  ٌ  ٚاـرررعضد األٚؽ ٚاغررمتٝال٤  ايٝٗررٛز  قمترررٌ يف:  ايػررابع  ايؿكرر

 21 م املس١ٜٓ ع٢ً

يب  ٖٚحرط٠  ايؿرطٜؿ١،  املسٜٓر١  ؾرمتح  شنرط  يف:  ايثاْٞ اي اب -  ايٓر

 ٘23 م:  ؾكالٕ ٚؾٝ٘ ، إيٝٗا ٚأقراب 

 23 م ؾمترٗا يف جا٤ َا:  األٍٚ ايؿكٌ -

ٞ  ايؿكرررٌ - يب  ٖحرررط٠ يف : ايثررراْ  املسٜٓررر١  إن ٚأقرررراب٘  ايررٓر

 25 م املؿطؾ١
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 ٚشنرررط  ايؿرررطٜؿ١ املسٜٓررر١  ذطَررر١ إث ررراا  يف:  ايثايرررث اي ررراب -

 ايكررٝس ٚذهررِ ذطَٗررا ذرسٚز  ٚؼسٜررس اٚؼطنٗرر ؾهرا٥ًٗا 

 38 م: ؾكاًل عؿط اثٓا ٚؾٝ٘ ، ؾٝٗا

 38 م ذطَمتٗا إث اا يف:  األٍٚ ايؿكٌ -

 42 م ايؿطٜؿ١ املس١ٜٓ غ اض يف جا٤ َا شنط يف : ايثاْٞ ايؿكٌ -

 43 م ٚمثاضٖا ايؿطٜؿ١ املس١ٜٓ ثط يف جا٤ َا : ايثايث ايؿكٌ -

 46 م بايربن١ هلا  ايٓيب زعا٤ يف جا٤ َا : ايطابع ايؿكٌ -

 ٚؾرستٗا  املسٜٓر١  ألٚا٤ عًر٢  ايكررب  يف جرا٤  َا : اـاَؼ ايؿكٌ -

 47 م

 48 م عٓٗا ضغب َٔ شّ يف جا٤ َا:  ايػازؽ ايؿكٌ -

 ايؿررطٜؿ١  املسٜٓرر١ أخرراف  َررٔ شّ يف جررا٤  َررا:  ايػررابع  ايؿكررٌ -

 49 م ٚأًٖٗا

ٍ  ايطاعٕٛ َٓع يف جا٤ َا:  ايثأَ ايؿكٌ - ٔ  ٚايرسجا ٍ  َر  زخرٛ

 50 م املؿطؾ١ املس١ٜٓ

-  ٌ ـ  يف : ايمتاغرع  ايؿكر ٍ  تهرعٝ  املرٛا  ٚؾهر١ًٝ  باملسٜٓر١  األعُرا

 54 م.أَطٖا إيٝ٘ ٜىلٍٚ َٚا ؾٝٗا

ِ  يف جرا٤  َرا :  ايعاؾط ايؿكٌ - يب  ؼرطٜ  ايؿرطٜؿ١  املسٜٓر١   ايٓر

 55 م

 املسٜٓرررر١ ذررررطّ ذررررسٚز ؼسٜررررس يف : عؿررررط اؿررررازٟ ايؿكررررٌ -

 56م  ايؿطٜؿ١

 60 م ايؿطٜؿ١ باملس١ٜٓ ايكٝس ذهِ يف : عؿط ايثاْٞ ايؿكٌ -

 املٓػرٛب١  ٚآباضٖرا  ايؿرطٜؿ١  املس١ٜٓ أٚز١ٜ شنط يف : ايطابع اي اب -

يب  إن ٌ  ،  ايرٓر ٌ  ٚؾهرر ٌ  ، أذررس  ج رر  ، بررر٘ ايؿررٗسا٤  ٚؾهرر

 61 م:  ؾكٍٛ نيػ١ ٚؾٝ٘

 61 م ٚؾهً٘ ايعكٝل ٚازٟ يف جا٤ َا:  األٍٚ ايؿكٌ -

 68 م اؿحاظ ْاض ظٗٛض -

 74 م. ايٓيب إن املٓػٛب١ اآلباض شنط يف:  ايثاْٞ ايؿكٌ -

 81 م  ايٓيب عني شنط يف:  ايثايث يؿكٌا -
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ٌ  ٚؾهررررً٘، أذررررس ج ررررٌ شنررررط يف : ايطابررررع ايؿكررررٌ -  ٚؾهرررر

 83 م.عٓسٙ ايؿٗسا٤

-  ٌ  ٚؾهررٌ ٚؾهررًِٗ، أذررس ؾرٗسا٤  شنررط يف : اـرراَؼ ايؿكر

 87 م َطًكًا ايؿٗسا٤

ٔ  ايٓهرري  برين  إجرال٤  يف : اـراَؼ  اي راب  -  ٚذؿررط ، املسٜٓر١  َر

 115 م : ؾكٍٛ ث١ثال ٚؾٝ٘ باملس١ٜٓ قطٜظ١ بين ٚقمتٌ ، اـٓسم

 115 م املس١ٜٓ َٔ ايٓهري بين إجال٤ شنط يف : األٍٚ ايؿكٌ -

 116 م اـٓسم ذؿط شنط يف:  ايثاْٞ ايؿكٌ -

-  ٌ  ايؿررطٜؿ١ باملسٜٓرر١ قطٜظر١  بررين قمتررٌ شنرط  يف:  ايثايررث ايؿكر

 118 م

 ، ٚؾهررً٘  اهلل ضغررٍٛ َػررحس شنررط يف:  ايػررازؽ اي راب  -

٘  ظٜررس  َٚررا ٘  ْكررل أٚ ؾٝرر ٘  ، ايمترراضٜذ ٖررصا  إن َٓرر  غرر ع١  ٚؾٝرر

 120 م:  ؾكاًل ٚعؿطٕٚ

 120 م. اهلل ضغٍٛ َػحس ابمتسا٤ يف:  األٍٚ ايؿكٌ -

 123 م. اهلل ضغٍٛ َػحس ق ١ً يف جا٤ َا : ايثاْٞ ايؿكٌ -

 124 م. اهلل ضغٍٛ َػحس ؾهٌ يف جا٤ َا : ايثايث ايؿكٌ -

-  ٌ ٟ  املػررحس إٔ يف:  ايطابرع  ايؿكر  ٖررٛ ايمتكر٣ٛ  عًرر٢ أغرؼ  ايرص

 128 م ملس١ٜٓا ;َػحس  ايٓيب َػحس

 144-129 م بٝاض : عؿط ايطابع ذمت٢ اـاَؼ ايؿكٌ َٔ -

ٔ  َٛنررع يف:  عؿررط  اـرراَؼ  ايؿكررٌ - ٍ  تررأشٜ ٞ  بررال  اهلل ضنرر

 146 م عٓ٘

 146 م ايكؿ١ أٌٖ شنط يف:  عؿط ايػازؽ ايؿكٌ -

 بايطٚنر١  املؿرٗٛض٠  األغرطٛاْاا  شنرط  يف : عؿط ايػابع ايؿكٌ -

 147 م طًكًاَ املػحس أغاطني إن ايكال٠ ٚؾه١ًٝ ، ٚؾهًٗا

ٔ  عُررط  ظٜراز٠  يف:  عؿط ايثأَ ايؿكٌ - ٞ  اـطراب  بر  اهلل ضنر

 150 م. اهلل ضغٍٛ َػرحس يف عٓر٘

ٍ  َػرحس  بطررا٤  شنط يف:  عؿط ايمتاغع ايؿكٌ -   اهلل ضغرٛ

 151 م

 151 م عٓ٘ اهلل ضنٞ عثُإ ظٜاز٠ يف:  ايعؿطٕٚ ايؿكٌ -
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ٔ  املًرو  ع س بٔ ايٛيٝس ظٜاز٠ يف:  ٚايعؿطٕٚ اؿازٟ ايؿكٌ -  بر

 152 م.َطٚإ

 154 م املٗسٟ ظٜاز٠ يف:  ٚايعؿطٕٚ ايثاْٞ ايؿكٌ -

 ٚغرا٥ط  املػرحس  بالعراا  شنط يف:  ٚايعؿطٕٚ ايثايث ايؿكٌ -

 155 م ؾٝ٘ ناْت اييت ٚايػكاٜاا ، قرٓ٘

-  ٌ ٕ  ايطابررررع  ايؿكرررر  املػررررحس  اذرررر ام  شنررررط  يف:  ٚايعؿررررطٚ

 156 م ايؿطٜـ

 ايريت  ٚاألبرٛاب اـٛر شنرط يف:  ٚايعؿطٕٚ اـاَؼ ايؿكٌ -

 157 م. اهلل ضغٍٛ َػرحس يف ناْت

-  ٌ ٕ  ايػررازؽ  ايؿكرر  ايٝرررّٛ املػررحس  شضع شنررط  يف:  ٚايعؿررطٚ

 ايكررسِٜ، املػررحس ذررسٚز ٚشنررط ، ٚطٝكاْرر٘ أغرراطٝٓ٘ ٚعرسز 

 160 م ايؿطٜـ املػحس ٚضغرِ

 ايؿررطٜؿ١  املسٜٓرر١ غررٛض شنررط يف:  ٚايعؿررطٕٚ ايػررابع ايؿكررٌ -

 164 م

يب  قر٢ً  ايريت  املػراجس  شنرط  يف:  ايػرابع  اي راب  -  ؾٝٗررا  ايٓر

 166 م:  ؾكٍٛ نيػ١ ٚؾٝ٘ ، ٚغريٖا ايؿطٜؿ١ باملس١ٜٓ

-  ٌ  ايؿررطٜؿ١ باملسٜٓرر١ املعطٚؾر١  املػرراجس شنررط يف : األٍٚ ايؿكر

 166 م

يب  قر٢ً  َػراجس  بعرض  شنط يف : ايثاْٞ ايؿكٌ -  ؾٝٗرا   ايٓر

ٞ  ، أَانٓٗررا بعررض إ  ايٝررّٛ ٜعررطف   ايؿررطٜؿ١ باملسٜٓرر١  ٖٚرر

 176 م األْكاض قط٣ يف

-  ٌ  بررني  ؾٝٗرا  قرر٢ً ايريت  املػرراجس شنرط  يف : ايثايررث ايؿكر

 184 م ٚاملس١ٜٓ َه١

ٍ  ؾٝٗرا  ق٢ً اييت املػاجس شنط يف : ايطابع ايؿكٌ -  اهلل ضغرٛ

 190 م ٚت ٛى املس١ٜٓ بني 

ٔ  املؿٗٛض شنط يف:  اـاَؼ ايؿكٌ -  قر٢ً  ايريت  املػراجس  َر

 191 م ٚغريٖا ايػعٚاا، يف  ايٓيب ؾٝٗا

٘  ابمتسا٤ يف:  ايثأَ اي اب - ٘  ٚؾرطف  ،  خًكر  ٚطٗراض٠  ، ْػر 

٘  أمسا٥ررر٘ ٚشنرررط ، َٛيرررسٙ  ٚٚؾرررا٠  ٚؾاتررر٘ ٚشنرررط ، ٚقرررؿات
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 ٘ ٞ  قراذ ٝ ٞ  ٚعُرط  بهررط أبر  ْ ررص٠ ٚشنرط  ، عُٓٗررا اهلل ضنر

 199 م:  ؾكاًل عؿط اثٓا ٚؾٝ٘ ، ؾها٥ًُٗا َٔ

   199 م. خًك٘ ابمتسا٤ يف:  األٍٚ ايؿكٌ -

 200 م. ْػ ٘ ؾطف شنط يف:  ايثاْٞ ايؿكٌ -

 204 م. ايؿطٜـ َٛيسٙ اض٠طٗ شنط يف : ايثايث ايؿكٌ -

يب  أمسرررا٤ شنرررط  يف : ايطابرررع ايؿكرررٌ - ٢ ايررٓر  َٚرررا  ، األغررٓر

 209 م اؿػ٢ٓ أمسا٥٘ َٔ اهلل خك٘

 مسرررٞ َرررٔ ٚؾهرررٌ ، بٗررا  ٚايرررمتهين  نٓٝمتررر٘ يف جرررا٤ َررا  -

 219 م ٚأمحس ارُس

 220 م ٚأمحس قُس ا مسني ؾهٌ يف جا٤ َا -

٘  شنررط ٚؾٝرر٘ ،  تٓ ٝمترر٘ ابمتررسا٤ يف:  اـرراَؼ ايؿكررٌ -  ْػرر 

 220 م ايػالّ عًٝ٘ آزّ أبٝٓا إن ايؿطٜـ

-  ٌ ٔ  ْ ررص٠ شنرط  يف:  ايػررازؽ ايؿكر  ٚ زترر٘ بعرس   أذٛايرر٘ َر

 233 م

 239 م اهلحط٠ غٓني يف ٚقع َا ي ٝإ زا٥ط٠ -

 239 م. قؿمت٘ يف ٚضز ؾُٝا : ايػابع ايؿكٌ -

-  ٌ ٔ  ايؿكر ٘  شنررط يف:  ايثراَ  ، َٛايٝرر٘ شنرط  ٚؾٝرر٘ ،  ٚؾاتر

 243 م  ٚضغً٘

ٞ  ٚؾا٠ شنط يف : ايمتاغع ايؿكٌ - ٞ  ايكرسٜل  بهرط  أبر  اهلل ضنر

 257 م عٓ٘

 266 م عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط ٚؾا٠ شنط يف: ايعاؾط ايؿكٌ -

يب  إٔ يف جررا٤ َررا:  عؿررط  اؿررازٟ ايؿكررٌ -  بهررط  اٚأبرر  ايرٓر

 273 م ٚاذس٠ ط١ٓٝ َٔ خًكٛا عُٓٗا اهلل ضنٞ ٚعُط

 املكسغر١  ايك رٛض  ٚنرع  قرؿ١  يف جرا٤  َرا :  عؿرط  ايثاْٞ ايؿكٌ -

 279 م

 ، ٚنٝؿٝمتٗرا  ٚؾهًٗا  ايٓيب ظٜاض٠ ذهِ يف : غعايمتا اي اب -

 ِ ّ  ايكررال٠ ٚذهر  ٚؾهررًٝمت٘ شيررو ٚؾرطض  ،  عًٝرر٘ ٚايػرال

 286 م ؾكٍٛ عؿط٠ ٚؾٝ٘ ، شيو ٚغري ، ٚنٝؿٝمت٘

 286 م. ايٓيب ظٜاض٠ ذهِ يف : األٍٚ ايؿكٌ -
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 287 م. ظٜاضت٘ ؾهٌ يف:  ايثاْٞ ايؿكٌ -

 287 م. ظٜاضت٘ نٝؿ١ٝ يف : ايثايث ايؿكٌ -

   290 م. عًٝ٘ ٚايػالّ ايكال٠ ذهِ يف : يطابعا ايؿكٌ -

-  ٌ ّ  ايكررال٠  ؾررطض  شنررط  يف:  اـرراَؼ  ايؿكرر  عًررر٢ ٚايػررال

 293 م. ايٓيب

٘  ٚايػررالّ ايكررال٠ ؾهررٌ يف جررا٤  َررا:  ايػررازؽ ايؿكررٌ -  عًٝرر

 295 م. عًٝ٘ ق٢ً َٔ قال٠ ٚإبالغ٘

 300 م. ايٓيب ع٢ً ايكال٠ نٝؿ١ٝ يف:  ايػابع ايؿكٌ -

 303 م  اهلل إن ب٘ ايمتٛغٌ يف جا٤ َا:  ايثأَ ايؿكٌ -

-  ٌ ٘  ٚبكرا٤  ، ذٝاترر٘ إث راا  يف:  ايمتاغرع  ايؿكر  ٚؾاترر٘ بعرس  ذطَمتر

.308 م 

-  ٌ ٞ  َرا  شنرط  يف : ايعاؾرط  ايؿكر  َررٔ ايؿرطٜؿ١  اؿحرط٠  يف ض٥ر

 310 م ايػطا٥ب َٔ بٗا ٚؾٖٛس ايعحا٥ب

 ٚنٝؿٝرر١  ، ٚؾهررً٘ ايػطقررس  بكٝررع شنررط  يف:  ايعاؾررط اي رراب -

ٛ  ظٜرراض٠  عًرر٢ ٚاؿررض  ، ظٜاضترر٘ ٔ  ٚشنررط  ، َطًكررًا ضايك رر  َرر

ِ  ٚايكرراب١  اي ٝت أٌٖ َٔ ٜعطف ٕ  ٚغريٖر ِ  اهلل ضنرٛا  عًرٝٗ

 315 م : ؾكٍٛ نيػ١ ٚؾٝ٘ أمجعني

 316 م ٚؾهً٘ أقً٘ يف : األٍٚ ايؿكٌ -

 325 م اي كٝع ظٜاض٠ نٝؿ١ٝ يف:  ايثاْٞ ايؿكٌ -

ٔ  شنرط  يف:  ايثايث ايؿكٌ - ٔ  براي كٝع  ٜعرطف  َر ٌ  َر  اي ٝرت  أٖر

 327 م ًِٝٗع اهلل ضنٛإ ٚغريِٖ ٚايكراب١

ٔ  ْ ررص٠ يف : ايطابررع ايؿكررٌ -  األضبعرر١  اـًؿررا٤ ؾهررا٥ٌ بعررض َرر

 348 م

ٔ  ايؿرطٜؿ١  املسٜٓر١  اغمتٛطٔ َٔ شنط يف : اـاَؼ ايؿكٌ -  َر

ِ  تعررران اهلل ضنرررٞ ايكرررراب١ ٗ ٔ  ٚغريٖرررِ أمجعرررني، عررٓر  َررر

 352 م ايمتابعني

 ( . قؿر١ 355)  م 177.5

 غططًا 27
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 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 : الطبووووووع والنظووووووس 

 

 ع :املصووووادز واملسادوووو 

 

 َكررر١  َصٖ ر١،  األٍٚ َعخطؾر١  ، اـط ذػ١ٓ ، جٝس٠ ْػد١

 ، َػراٜط  غرط  ٚأخرط٣  ، ايٓاغرذ  غط ٖٛاَـ عًٝٗا ، َٚكاب١ً

 . ايهمتاب ٚؾكٍٛ ألبٛاب ؾٗطؽ اأٚهل يف

 األقررٌ عًر٢  ايطاقر١  ذػررب َكابًر١  بًرؼ :  ْكرر٘ َرا  اآخطٖر  يف -

ٕ  قرسض  عًر٢  ٚقررح  ايمترطٜـ َٔ ب٘ َا ع٢ً َٓ٘ املٓكٍٛ  اإلَهرا

 . غريٖا ْػد١ املٓٛض٠ باملس١ٜٓ لس مل ألْٓا

 َررا  ي ٝررإ زا٥ررط٠  239:  م ، ايٓ ررٟٛ يًُػررحس  كطررط 164 م

ني يف ٚقررع ٍ  319 م ، اهلحررط٠ غرٓر ٔ  َهرر٢ َررا تؿكررٌٝ جررسٚ  َرر

٘  ايررسْٝا  عُررط   ذرررٛازث يرر عض  زا٥ررط٠  320 م ، ايهطغرررٞ ؾرر 

 ايمتاضٜذ

 ايٓاغرذ  ٚضثر١  أزخً٘ ثِ ، جعؿط ايػٝس يًٓاغذ ثًو اأٚهل يف -

 ّ ـ  يف ٖرر 1351  عرا ٌ  أبررِٝٗ ٚقر  يف ايؿررطع١ٝ احملهُر١  يف املػرح

 .1305  ضجب / 3

٘  كمتًؿ١ أَانٔ ٚيف اٚآخطٖ اأٚهل يف - ِ  َٓر ـ  خرمت ِ  ٚقر :  باغر

 .املٓٛض٠ باملس١ٜٓ اؿػٝين ٖاؾِ ذػني جعؿط ايػٝس

 . املٓٛض٠ باملس١ٜٓ ٖاؾِ آٍ َهمت ١

 ، اي راظ  َكرطؿ٢  ْعاض اهمت ١ ٚايسضاغاا اي رٛث َطنع ؼكٝل

 د2ٖر 1418َه١ املهط١َ 

 ايظٓرررٕٛ نؿرررـ ، 5/451 ايررصٖب  ؾرررصضاا ، 4/125 األعررالّ 

1/259 - 302. 

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 املسس نيحتفة احملبني لزيازة مشذد سيد 

 جعؿط بٔ ذػني ٖاؾِ اؿػٝين املسْٞ

بػررِ اهلل ايررطمحٔ ايررطذِٝ ، اؿُررس هلل ايررصٟ َررٔ عًٝٓررا بٓعُرر١      

 اإلنإ ٚاإلغالّ، ٚجعًٓا يف جٛاض...

 َٔ ج١ٗ املٛاج١ٗ ايؿطٜؿ١ ٚتأضٜذ ايعُاض٠ ؼت امس٘ ايؿطٜـ.

 ْػذ ذػٔ
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 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 املىليـ

 ٖر1326األضبعا٤ / غط٠ ضجب / غ١ٓ 

 2خط ١ ايهمتاب م -

 3هٌ املػحس  ايؿطٜـ ايٓ ٟٛ ٚضٚنمت٘ َٚٓربٙ م شنط ؾ -

3 م  ظَٓ٘ يف ٚشضع٘ ٚعُاضت٘ ايٓ ٟٛ ايؿطٜـ املػحس شنط -

4شنط خرب اؾصع م  -

5شنط األغاطني املٓٝؿ١م  -

8ق ١ً بٝت املكسؽ م  -

ٞ  ايعٖطا٤ ؾاط١ُ ابٓمت٘ ٚذحط٠ ،  ذحطٙ شنط - عٓٗرا   اهلل ضنر

9م 

10 م عٓ٘ انتع اهلل ضنٞ اـطاب بٔ عُط غٝسْا ظٜاز٠ شنط -

11 م عٓ٘ تعان اهلل ضنٞ عؿإ بٔ عثُإ غٝسْا ظٜاز٠ شنط -

12شنط ظٜاز٠ ايٛيٝس بٔ ع ساملًو م  -

14شنط ظٜاز٠ املٗسٟ بٔ أبٞ جعؿط املٓكٛض م  -

14شنط ظٜاز٠ ايػًطإ قاٜمت اٟ م  -

15احملطاب ايػًُٝاْٞ م  -

15شنط ظٜاز٠ ايػًطإ ايػاظٟ ع ساجملٝس خإ م  -

ٝؿ١ اؿاٜٚر١ يًك رٛض ايؿرطٜؿ١ ٚاؿرا٥ع     شنط اؿحط٠ املٓ -

16ايصٟ أزٜط عًٝٗا م 

 م 10م = 20

 غططًا 21

 ْػد١ جٝس٠، ذػ١ٓ اـط، َكرر١.

 نمت ت ضؤٚؽ األبٛاب ٚامل اذث عرب آخط.

 ن طت بعض نًُاتٗا بايؿهٌ، عًٝٗا ٖٛاَـ ق١ًًٝ.

غرط٠ ضجررب   -اْمتٗر٢ املىليرـ َرٔ مجعٗرا ٚنمتابمتٗررا ٜرّٛ األضبعرا٤       

 ٖر1326غ١ٓ  -
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 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 

  ١ آٍ ٖاؾِ ) فُٛع(َهمت

 8733/10َٝهطٚؾًِٝ  -اؾاَع١ اإلغال١َٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتكيل النصسة بت خيص معامل داز اهلذسة

أبررٛ بهررط بررٔ اؿػررني بررٔ عُررط ظٜررٔ ايررسٜٔ ايكطؾررٞ ايع ؿررُٞ       

 األَٟٛ ايعثُاْٞ املطاغٞ

 ٖر816

ِ بػرررِ اهلل ا . اؿُرررس هلل ايرررصٟ جعرررٌ املسٜٓررر١   …يرررطمحٔ ايرررطذٝ

 ايؿطٜؿ١ زاض ٖحط٠ ضغٛي٘، ٚأظٗط بٗا بسض امل١ً.

 بٗساٖا اٖمتس٣ َٚٔ ايمتك٢ ؾ١٦        أقراب٘ اي٢ٗٓ أٚيٞ ايهطاّ أعين

 لعا ٚظين أْ٘ ٜطنراٖرا      ٚاؿُرس هلل ايهرطِٜ ٖٚرصٙ     

 ثت ٚبمتُاَٗا مت نمتاب ايمتركٝل.

 ْػذ ذػٔ

 ذػني بٔ حي٢ٝ ٖاؾِ اؿػٝينجعؿط بٔ 

 ٖر1299ضبٝع اآلخط  3ا ثٓني 

 1 خط ١ ايهمتاب م -

 4ايؿكٌ األٍٚ: يف ؾهٌ املس١ٜٓ ٚغهاْٗا م  -

 11ايؿكٌ ايثاْٞ: يف أمسا٤ املس١ٜٓ ايؿطٜؿ١ م  -

14ايؿكٌ ايثايث: يف ؾهٌ املػحس ايؿطٜـ م  -

ٚؾٝ٘ ططؾإ: -

14ايططف األٍٚ: ) يف َؾسِّ ايطذاٍ إيٝ٘( م  -

16ثاْٞ : ) يف ؾهٌ َابني ايكرب ٚاملٓرب( م ايططف اي -

املسٜٓرر١،  اي راب األٍٚ: يف بعررض َكررسَاا اهلحررط٠ ٚٚضٚزٙ    -

ٚتأغٝؼ َػحس ق ا٤، ٚشنرط َػرحس اؾُعر١، ثرِ َػرحس      

17ٜمتعًل بصيو ٚؾٝ٘ غ ع١ ؾكٍٛ: م  املس١ٜٓ، َٚا

-  ٍ املسٜٓرر١  : يف بعرض َكررسَاا اهلحرط٠ ٚٚضٚزٙ    ايؿكرٌ األٚ

17م 

23ؾهٌ أٌٖ ق ا٤ َٚػحسِٖ م  ايؿكٌ ايثاْٞ: يف -
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26م  ايؿكٌ ايثايث: يف بٓا٤ َػحسٙ ٚتعٝني َكالٙ  -

ايؿكرررٌ ايطابرررع: يف شنرررط األغررراطني بايطٚنررر١ ايؿرررطٜؿ١،      -

48ٚاؾصع ٚاملٓرب م 

ايؿكرررٌ اـرررراَؼ: يف اـررررٛر ٚاألبرررٛاب ايرررريت ناْررررت يف      -

.61املػحس ايؿطٜـ م 

67 م ايؿطٜـ باملػحس ػسز َا شنط يف ايػازؽ: ايؿكٌ -

72 م ايؿطٜـ باملػحس تمتعًل آزاب شنط يف ايػابع: ايؿكٌ -

اي اب ايثاْٞ: يف شنط ٚؾاتر٘ عًٝر٘ ايكرال٠ ٚايػرالّ، ٚٚؾرا٠       -

قرراذ ٝ٘ ضنرررٞ اهلل عُٓٗرررا، ثرررِ شنرررط ايعٜررراض٠ ٚآزابٗرررا،     

.75ٚشنط اي كٝع م 

ٚشيو يف ؾكٍٛ: -

75ايؿكٌ األٍٚ: يف ايٛؾا٠ م  -

ض َرراٚضز ٚبعر ايؿكرٌ ايثراْٞ: يف ظٜراض٠ غررٝسْا ضغرٍٛ اهلل      -

85يف ؾهًٗا.م 

ٚؾٝ٘ ططؾإ: -

ايططف األٍٚ: يف ؾهًٗا. -

ايططف ايثراْٞ: ٜٓ ػرٞ يًعا٥رط إٔ ٜػمترهرط َرٔ اـؿرٛع َرا         -

90أَهٓ٘ م 

ايؿكرٌ ايثايررث: يف شنرط اي كٝررع ٚؾهرً٘، َٚررٔ ٜعرطف ؾٝرر٘        -

104َٔ ايكراب١ ثِ شنط َكرب٠ بين غ١ًُ ٚؾهًٗا م 

نررط اي راب ايثايررث: يف ؾهرٌ أذررس ٚشنررط ايؿرٗسا٤ برر٘، ٚش      -

110بك١ٝ املػاجس، ٚشنط اآلباض م 

ٚشيو يف ؾكٍٛ: -

111ايؿكٌ األٍٚ: يف ؾهٌ أذس، ٚشنط ايؿٗسا٤ ب٘.م  -

ايؿكررٌ ايثررراْٞ: يف شنررط بكٝررر١ املػرراجس باملسٜٓررر١ ايؿرررطٜؿ١       -

ٚبررني َهرر١ ٚاملسٜٓرر١ َٚررا اؾررمتٗط َررٔ املػرراجس يف غررعٚاا         

115ٚغريٖا م 

ٚؾٝ٘ ططؾإ ٚتمت١ُ: -
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 

 

جس باملس١ٜٓ ايؿطٜؿ١.ايططف األٍٚ: يف شنط بك١ٝ املػا -

ايطرطف ايثراْٞ: يف شنرط َرا عطؾرت جٗمتر٘ ٚمل تعرطف عٝٓرر٘         -

.122يمتمتِ ب٘ ايؿا٥س٠. م 

يب     - قر٢ً ؾٝٗرا    ايمتمت١ُ : يف شنط املػاجس ايريت ْكرٌ إٔ ايٓر

134بني َه١ ٚاملس١ٜٓ، أٚ اؾمتٗطا يف غع٠ٚ ٚغريٖا م 

 ايؿكرٌ ايثايرث: يف شنررط اآلبراض املٓػرٛب١ إن ضغررٍٛ اهلل       -

143م 

 ررراب ايطابرررع: يف شنرررط أٚزٜررر١ املسٜٓررر١، ٚذؿرررط اـٓرررسم،     اي -

ٚذررسٚز ذطَٗررا، ٚج اهلرررا، ٚجٗاتٗررا، َٚاخكرررت برر٘ َرررٔ      

.155ايؿها٥ٌ، َٚاٜىلٍٚ إيٝ٘ أَطٖا ٚشيو يف ؾكٍٛ: م 

يب     - ايؿكٌ األٍٚ: يف شنط األٚز١ٜ، ٚؾٝ٘ شنرط قرسقاا ايٓر

  156م

166ايؿكٌ ايثاْٞ: يف شنط اـٓسم.م  -

169طّ ٚذسٚزٙ م ايؿكٌ ايثايث: يف شنط اؿ -

175ايؿكٌ ايطابع: يف شنط بعض خكا٥كٗا م  -

ايؿكرٌ اـراَؼ : ؾُٝرا ٜرىلٍٚ إيٝر٘ أَطٖرا، ٚأَرط َػرحسٖا          -

177م 

خاث١: تؿمتٌُ ع٢ً ؾكًني: -

178أذسُٖا: يف ؾهٌ املٛا باملس١ٜٓ ٚطً ٘.م  -

178ايثاْٞ: يف شنط بعض َا ٜؿٛم إيٝٗا َٔ األؾعاض م  -

 م 91م = 182

 غططًا 23

١ اـررط، أٚهلررا َعخررطف     َالذظراا ع  اَرر١: ْػررد١ جٝررس٠، ذػٓر

َٚرررررصٖب، َكررررررر١، َكابًررررر١، نررررر طت بعرررررض نًُاتٗرررررا      

بايؿررهٌ، عًٝٗررا ٖررٛاَـ، نمت ررت عٓرراٜٚٔ األبررٛاب ٚايؿكررٍٛ     

 غط ن ري.

يف أٚهلررا خررمتِ ٚقرررـ َهمت رر١ آٍ ٖاؾرررِ، ٚؾٗررطؽ َٛنرررٛعاا       

ايهمتاب، ٚتطمج١ يًُىليـ، ْٚرل ٚقرـ ايهمتراب عًر٢ َهمت ر١      

 آٍ ٖاؾِ، ٚخمتِ ايٛاضثني.



 مخطوطات المدينة المنورة في الخزانة الهاذمية الخاصة

 

123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 

 : الطبووووووع والنظووووووس 

 

 ع :املصادز واملساد

 يف عس٠ أَانٔ َٓٗا: أخمتاّ َهمت ١ آٍ ٖاؾِ.

 يف أٚهلا: ثًو باغِ ايػٝس جعؿط بٔ ذػني ٖاؾِ اؿػٝين.

 42اْظط: قٛض٠ اؿحط٠ ايؿطٜؿ١ م

/ 12يف آخطٖررررا: ؾرررررطؽ املىليرررررـ َرررررٔ ت ٝٝهرررررٗا ْٗررررراض ايػررررر ت     

 ٖر.766ضجب/

ٚيف آخطٖررا أٜهرررًا َررا ْكررر٘: ْػرردت ٖرررصٙ ايٓػررد١ َرررٔ ْػرررد١       

ؿٗا    ، تأضخيٗرررا يف ثررراْٞ   - ضمحررر٘ اهلل  -قٛبًرررت عًررر٢ َكررٓر

 مجاز٣ اآلخط٠ غ١ٓ نيؼ ٚمثاْني ٚغ عُا١٥.

ثررت َكابًمتٗررا ٚتكرررٝرٗا عًرر٢ األقررٌ املٓكررٍٛ َٓرر٘ ظٗررط ٜررّٛ       

     ١ ٖرر، عًرر٢ ٜررس املررسضؽ   1299ايثالثرا٤ ايطابررع َررٔ ضبٝرع اآلخررط غرٓر

باملػحس ايٓ ٟٛ قُس عًٞ ظاٖط ايٛتطٟ املسْٞ.

 َهمت ١ آٍ ٖاؾِ.

 8742/1ملٓٛض٠، َٝهطٚؾًِٝ ضقِ: اؾاَع١ اإلغال١َٝ باملس١ٜٓ ا

ّ ، ؼكٝرل ز. ع ررس اهلل  1955املسٜٓر١ املٓرٛض٠ ، املهمت ر١ ايعًُٝر١،     

 عػٝالٕ .

، َعحررررِ   1/378، نؿررررـ ايظٓررررٕٛ   2/821شخررررا٥ط ايرررر اث   

   3/60املىليؿني 

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 التعسي  مبا آنشت اهلذسة ما معامل داز اهلذسة

 املططٟ قُس بٔ أمحس مجاٍ ايسٜٔ أبٛ ع س اهلل

 ٖر741

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطذِٝ

اؿُس هلل ايصٟ ؾرطف طٝ ر١ ايطٝ ر١ عًرٍٛ َكرطؿاٙ، ٚخكرٗا       

بؿطٜـ غهٓ٘، ٚٚضٜـ ظرٌ ٚطٓر٘ ٚنرطِٜ َثرٛاٙ، ٚجعًرٗا زاض      

 …ٖحطت٘ 

ٚيٛ َثٌ َؿررل ايكطرا٠، قايرت: قًرت ٜرا ضغرٍٛ اهلل : ٚاملػراجس        

 اييت بني َه١ ٚاملس١ٜٓ قاٍ: ْعِ، ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني
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 :  نووووووووووو  اخلووووووووووو 

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْػذ ذػٔ

 جعؿط بٔ ذػني بٔ ٖاؾِ اؿػٝين

 ٖر1299/قؿط/27ايثالثا٤ 

 2خط ١ ايهمتاب م  -

 3َاجا٤ يف ؾهٌ املس١ٜٓ م  -

13م  َاجا٤ يف ؾهٌ َػحس ضغٍٛ اهلل  -

16َاجا٤ يف ؾهٌ َابني ايكرب ٚاملٓرب م  -

18م  شنط ظٜاض٠ غٝسْا ضغٍٛ اهلل  -

٘   ايٓيب َٓرب شنط - ،  ٚؾٝ٘ اذ ام اؿطّ ايؿطٜـ ٚعُاضتر

25ٚذسٚز املػحس ايكسِٜ.م 

30شنط األغطٛاْاا املؿٗٛض٠ يف ايطٚن١ ايؿطٜؿ١ م  -

31خيطب إيٝ٘ م  شنط اؾصع ايصٟ نإ ايٓيب  -

34َٔ ايًٌٝ م  شنط َك٢ً ضغٍٛ اهلل  -

34 م  ايٓيب َػحس يف ناْت اييت ٚاألبٛاب اـٛر شنط -

شنط اي كٝع َٚاٚضز يف ؾهرً٘، ٚشنرط َرٔ ٜعرطف ؾٝر٘ َرٔ        -

43ٚأٌٖ اي ٝت ضنٛإ اهلل عًِٝٗ أمجعني م  ايكراب١

 48شنط َاٚضز يف ؾهٌ أذس، ٚشنط ايؿٗسا٤ ب٘ م  -

51شنط املػاجس املعطٚؾ١ باملس١ٜٓ ايؿطٜؿ١ م  -

َٚكر٢ً ايعٝرس باملسٜٓر١ ايؿرطٜؿ١      شنط َك٢ً ضغٍٛ اهلل  -

58م 

60م  شنط اآلباض اييت تٓػب إن ايٓيب  -

67م شنط عني ايٓيب  -

١70 ٚأمسا٥ٗا ٚجٗاتٗا م شنط أٚز١ٜ املسٜٓ -

72شنط اـٓسم م  -

73شنط ٚازٟ ايعكٝل ٚؾهً٘ م  -

76شنط ذسٚز اؿطّ م  -
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 

 :الطبوووووووع والنظوووووووس 

 

 ع :املصادز واملساد

يب     - قر٢ً ؾٝٗرا برني َهر١      شنط املػاجس ايريت ْكرٌ إٔ ايٓر

79ٚاملس١ٜٓ م 

شنرط عررس٠ َػرراجس  تعررطف ايٝرّٛ ٜٚعررطف بعررض أَانٓٗررا       -

يب   قررر٢ً ؾٝٗررا، ٖٚرررٞ يف قرررط٣ األْكررراض     ٜررصنط إٔ ايررٓر

86ضنٞ اهلل عِٓٗ م 

95شنط املؿٗٛض َٔ املػاجس يف ايػعٚاا، ٚغريٖا.م  -

 م 51م=  102

 غططًا 25

 َٚصٖب َعخطف أٚهلا ، َكرر١ ، اـط ذػ١ٓ ، جٝس٠ ْػد١

يف أٚهلررا: خررمتِ ٚقررـ َهمت رر١ آٍ ٖاؾررِ ، ٚؾٗررطؽ َٛنررٛعاا       

 ايهمتاب ، ٚتطمج١ املىليـ .

 . ٖاؾِ آٍ َهمت ١ ٚقـ خمتِ : َٓٗا َمتؿطق١ ٚأَانٔ ٚآخطٖا أٚهلا يف

 أٚهلا ثًو باغِ ايػرٝس جعؿرط برٔ ذػرني ٖاؾرِ اؿػرٝين ،       يف

 ْٚل ٚقـ ايهمتاب ع٢ً املهمت ١ ٚخمتِ ايٛاضثني .

ني       ٝؿ٘ ٜرررّٛ ا ثررٓر /ؾرررٛاٍ/  5يف آخطٖرررا: ؾرررطؽ املىليرررـ َرررٔ تكررٓر

 ٖر بسَؿل .743غ١ٓ

تمت١ُ غري زاخًر١ يف ايػرُاع ، أٚهلرا : قراٍ ابرٔ ايٓحراض :        98يف م

 َػحسٙ َطبعًا . ب٢ٓ ضغٍٛ اهلل 

شضع املػحس ايٓ ٟٛ ، ٚعرسز األغرطٛاْاا ،    شنط ايمتمت١ُ ٖصٙ ٚيف

َٚٓا٥ط املػحس .

 َهمت ١ آٍ ٖاؾِ

 8742/2 : ضقِ َٝهطٚؾًِٝ، املٓٛض٠، باملس١ٜٓ اإلغال١َٝ اؾاَع١

ٖررر  1402 بررريٚا اإلغررالَٞ املهمتررب املٓررٛض٠  املسٜٓرر١ ايعًُٝرر١ املهمت رر١

 م88

 8/257، َعحِ املىليؿني  3/296إٜهاح املهٕٓٛ 
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 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : مهووووووووا  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصطفى داز بأخباز الو ا خالصة

 ايػُٗٛزٟ اؿػين أمحس بٔ اهلل ع س بٔ عًٞ اؿػٔ أبٛ ايسٜٔ ْٛض

 ٖر 911

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطذِٝ

 أخ اضٖررا يػررُاع كًررٛباي ٚؾررٛم ، طابرر١ ؾررطف ايررصٟ هلل اؿُرس 

 ... جٓاب٘ ٚعظِ اجمت اٙ ايصٟ ؿ ٝ ٘ ٚاخمتاضٖا املػمتطاب١،

 ٍ ٟ  قررا  ٚاهلل نيٜرر  إن ٖٓرراى  تػررًو  أٟ ططٜررل :  ٔرٝرر برَط:  اهلحررط

 . ٚإيٝ٘ املطجع ٚاملآب بايكٛاب أعًِ تعان

 جٝس. ْػذ

 ٖر996/شٟ ايكعس20/٠ّٜٛ األضبعا٤ 

 ٓٛض٠امل املس١ٜٓ

 2خط ١ ايهمتاب م 

 6م  َٚمتعًكات٘ ؾهًٗا يف:  األٍٚ اي اب

 :  ؾكٍٛ عؿط٠ ٚؾٝ٘

 6م  املعحِ ذطٚف ع٢ً َطت ١ أمسا٥ٗا يف:  األٍٚ ايؿكٌ

 16م  اي الز ع٢ً تؿهًٝٗا يف:  ايثاْٞ ايؿكٌ

 ، بٗررا  ٚاملررٛا ٚايكرررب  اإلقاَرر١ عًرر٢ اؿررث  يف:  ايثايررث ايؿكررٌ

 أذررسث َررٔ ٚٚعٝرس  ، ٚايررصْٛب اـ ررث ْٚؿٝٗرا  ، األقررٌ ٚاؽراش 

ِ  أٚ ، بػر٤ٛ  ٚأًٖرٗا  اٖأضاز أٚ ، قسثًا ٣آٚ أٚ ذسثًا بٗا  ، أخراؾٗ

 23م .بِٗ ٚايٛق١ٝ

 ٌ  ٚبا٥ٗررررررا، ْٚكرررررٌ ، ٚألًٖررررٗا  هلرررررا ايررررسعا٤  يف:  ايطابرررررع ايؿكرررر

 32م .ٚايطاعٕٛ ايرسجراٍ َرٔ ٚعكُمتٗرا

 42م  ٚمثطٖا تطابٗا يف: اـاَؼ ايؿكٌ

 ٌ  ٚغررررط برررر٘، املمتعًكررر١  ٚاأليؿرررراظ ؼطنٗرررا  يف: ايػررررازؽ ايؿكررر

 46م .بايمترطِٜ ضاملكسا شيو ؽكٝل

 55م ذطَٗا أذهاّ يف:  ايػابع ايؿكٌ
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 62 م املا١٥ ع٢ً تعٜس نثري٠ ٖٚٞ خكا٥كٗا يف : ايثأَ ايؿكٌ

ٍ  َٚرا  ؾأْٗا، بس٤ يف:  ايمتاغع ايؿكٌ ٘  ٜرىلٚ  ٚقرع  َٚرا  أَطٖرا،  إيٝر

 69م  شيو َٔ

 ٌ ٔ  بٗررا  املٓرصض  اؿحرراظ ْرراض  ظٗررٛض  يف: ايعاؾرط  ايؿكر  أضنٗرررا، َر

 79م  ؿطَٗا ٚقٛهلا عٓرس ٚاْطؿا٥ٗا

 88 م َٚمتعًكاتُٗا ايٓ ٟٛ ٚاملػحس ايعٜاض٠ ؾهٌ يف : ايثاْٞ اي اب

 : ؾكٍٛ ثالث١ ٚؾٝ٘

ٌ  يف:  األٍٚ ايؿكررٌ  ، ْررصضٖا  ٚقررر١  ، ٚتأنررسٖا  ايعٜرراض٠  ؾهرر

 88م  عًٝٗا ا غمت٦حاض ٚذهِ ، هلا ايطذاٍ ٚؾس

٘  ضبر٘،  إن  ب٘ ايعا٥ط تٛغٌ يف:  ايثاْٞ ايؿكٌ ٘  ٚاغرمتك اي  يف ير

 110م.ٚاجملاٚض٠ ، ايعٜاض٠ ٚآزاب ، عا٥٘ٚز غالَ٘

 َٚٓررربٙ ، ٚضٚنررمت٘ ، ايٓ ررٟٛ املػررحس ؾهررٌ يف:  ايثايررث ايؿكررٌ

 140م 

ٌ  إٔ إن غرهاْٗا  أخ اض يف : ايثايث اي اب يب  ذر  ٚغرهٓٗا  بٗرا   ايٓر

 159 م

 :   ؾكٍٛ أضبع١ ٚؾٝ٘

 ، بٗرا  ايٝٗٛز ٚغه٢ٓ ، ايطٛؾإ بعس غهاْٗا يف : األٍٚ ايؿكٌ

ِ  اتؿرل  َٚرا  ، ٜٗرٛز  ع٢ً ٚظٗٛضِٖ ْػ ِٗ إٚبٝ ، األْكاض ثِ  هلر

 159 م ت َّع َع

 ٌ ِٗ زخررٌ َٚرا  ٚاـررعضد األٚؽ َٓرراظٍ يف:  ايثرراْٞ ايؿكر  َررٔ بٝرٓر

 174 م اؿطٚب

٘  َٚ رراٜعمتِٗ ،  بررايٓيب هلررِ اهلل إنررطاّ يف : ايثايررث ايؿكررٌ  يرر

 185م بك ا٤ ْٚعٚي٘ ،  ٖٚحطت٘ ٚايثا١ْٝ، األٚن بايعك ١

 ٌ  ، أٜررررٛب أبرررٞ برررساض ٚغرررهٓاٙ ،  َررر٘قسٚ يف:  ايطابرررع ايؿكرر

 199م اهلحط٠ غٓني يف خرربٙ َرٔ ٚؾ٤ٞ

ِ  َػررحسٖا عُراض٠  يف : ايطابررع اي راب   ، َٚمتعًكاترر٘ ايٓ ررٟٛ األعظر

 :  ؾكاًل عؿط غمت١ ٚؾٝ٘،  217 م املٓٝؿاا ٚاؿحطاا



 مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة

 

128  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌ ٘  يف:  األٍٚ ايؿكر ٘  ير٘،   عُاضتر ٘  يف ٚشضعر ٘  ٜمتُٝرع  َٚرا  ظَٓر  بر

 217 م

ٌ  بررر٘ يًكرررال٠  َ٘كاَررر  يف:  ايثررراْٞ ايؿكرررٌ  ايك ًررر١  ؼٜٛرررٌ ق ررر

 231 م ب٘ ٜمتعًل َٚا ، ٚبعسٖا

 ٌ  ، بُٗررررا ٜمتعًرررل  َٚررررا ٚاملٓررررب  اؾرررصع  خرررررب يف:  ايثايرررث  ايؿكررر

 243 م املٓٝؿ١ ٚباألغاطني

 ٌ ٘  ٚذحرط٠  ،  ُذَحرطهٙ  يف:  ايطابرع  ايؿكر  اهلل ضنررٞ ؾاطُر١  ابٓمتر

 260 م عٓٗا

 264 م َٓٗا اغمتث٢ٓ َٚا األبٛاب بػس األَط يف : اـاَؼ ايؿكٌ

 ٌ ٞ  عُررط  ظٜرراز٠  يف : ايػررازؽ  ايؿكرر ٘  اهلل ضنرر  املػررحس،  يف عٓرر

 271م بٓاذٝمت٘ اي طرا٤ ٚاؽاشٙ

 ٌ ٕ  ظٜررراز٠  يف:  ايػرررابع  ايؿكررر ٞ  عثُرررا  ٚاؽرررراشٙ عٓررر٘،  اهلل ضنررر

 277م.املككٛض٠

 ٌ  ٚايؿررطؾاا احملررطاب ٚاؽرراشٙ ايٛيٝرس،  ظٜرراز٠ يف:  ايثررأَ ايؿكر

 283م ظَٓ٘ ب٘ اؾٓا٥ع ع٢ً ايكال٠ َٔ ٚاملٓع ٚاملٓاضاا،

 293م املٗسٟ ظٜاز٠ يف:  ايمتاغع ايؿكٌ

 ٌ  يًك ررٛض  اؿاٜٚرر١  املٓٝؿرر١  برراؿحط٠  ٜمتعًررل  ؾُٝررا :  ايعاؾررط  ايؿكرر

 بٗرا  ايؿرطٜؿ١  ايك رٛض  ٚقرؿ١  عًٝٗرا،  أزٜط ايصٟ ٚاؿا٥ع ايؿطٜؿ١،

 296 م

 ٌ ٟ  ايؿكر ٌ  ؾُٝررا :  عؿرط  اؿراز  ايرطأؽ  جٗريت  يمتُٝٝرع  عالَر١  جعرر

 ٚتأظٜطٖرا  ، ايؿرطٜؿ١  اؿحرط٠ َرٔ جربٌٜ َٚكاّ ، ايؿطٜؿني ٚايٛجر٘

 أزٜرطا  ايريت  ٚاملككررٛض٠  َٚعايٝكٗا، ٚؽًٝكٗا، ٚنػٛتٗا، بايطخاّ

 314 م املػحس غطح بأع٢ً هلا احملاش١ٜ ٚق متٗرا ، عًٝٗرا

 ايؿررطٜؿ١،  برراؿحط٠ املمتحررسز٠ ايعُرراض٠  يف:  عؿررط ايثرراْٞ ايؿكررٌ

 ٍ  َٚؿررراٖس٠ ، املػررحس  غررركـ ؼررت  يطٝؿرر١  بك ررر١ غرركؿٗا  ٚإبررسا

 328 م أَطٖا عًٝ٘ اغمتكط َا ٜٛطٚتك ، ٚنعٗا
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 ايطقررام  َررٔ ممًرر٤ٛ خٓررسم عُررٌ َررٔ ْكررٌ ؾُٝررا:  خاثرر١ ٚؾٝرر٘

 336 م ذٛهلا

ٞ  األٍٚ اؿطٜرل  يف:  عؿط ايثايث ايؿكٌ  ايعخراضف  عًر٢  املػرمتٛي

ـ  ٚعًر٢  ايػرابك١  ـ  املػرحس  غرك ٔ  أعٝرس  َٚرا  ايؿرطٜ ِ  ، شيرو  َر  ثر

 341 م عًٝ٘ تطتب َٚا ايثاْٞ اؿطٜل

٘  اذمترر٣ٛ  اؾُٝرر:  عؿررط  ايطابررع  ايؿكررٌ ٔ  املػررحس عًٝرر  األضٚقرر١  َرر

ٌ  ٚايررصضع ٚاألغراطني  ٘  ٚمٖٛررا، ٚاؿٛاقر  َٚكررابٝر٘ ٚؼكرٝ 

 356م  ٚإمجاضٙ ٚؽًٝك٘

٘  املػحس أبٛاب يف:  عؿط اـاَؼ ايؿكٌ  نٝعٖرا  َٚرا  ٚخٛخاتر

 364 م ب٘ احملٝط١ ايسٚض ذراٍ ٚؾطح هلا، احملاش١ٜ ايسٚض َٔ

ٍ  اير ال   يف:  عؿرط  ايػازؽ ايؿكٌ ٍ  اجملعرٛ  َٚرا  ملػرحس، ا ذرٛ

 380م ٚغٛضٖا املس١ٜٓ ٚغٛم غ ل، َرا غري ايسٚض َٔ ب٘ طاف

 ايٓ ٜٛررر١  َٚػاجسٖرررا  بٗررا، األعٝرراز  َكرر٢ً يف:  اـرراَؼ  اي رراب

 389م ب٘ ٚايؿٗسا٤ أذس ٚؾهرٌ َٚكرابطٖا،

 : ؾكٍٛ غمت١ ؾٝ٘ٚ

 389م األعٝاز َك٢ً يف:  األٍٚ ايؿكٌ

 397م ايهطاض َػحس ٚخرب ، ق ا٤ َػحس يف:  ايثاْٞ ايؿكٌ

 408 م ظَآْا يف ايعني املع١ًَٛ املػاجس بك١ٝ يف : ايثايث ايؿكٌ

٘  عًُرت  ؾُٝا:  ايطابع ايؿكٌ ِ  ٚمل جٗمتر ٘  تعًر ٔ  عٝٓر  َػراجسٖا  َر

 428 م

ٔ  بعررض ٚتعررٝني  ، َكابطٖررا  ؾهررٌ يف: اـرراَؼ  ايؿكررٌ ٔ  َرر  زؾرر

 442 م بٗا املعطٚؾ١ ٚاملؿاٖس ، اي ٝت ٚأٌٖ ايكراب١ َٔ باي كٝع

 463م  ب٘ ٚايؿٗسا٤ أذس، هٌؾ يف : ايػازؽ ايؿكٌ

 ، ٚايػرررطاؽ ٚايعرررني ، امل اضنرراا  آباضٖرررا يف:  ايػرررازؽ اي رراب 

 :  ؾكرالٕ ؾٝ٘ٚ ، 471 م َٓػٛباا  يًٓيب ٖٞ اييت ٚايكسقاا

 ٌ ٘  اؿرطٚف  تطتٝرب  عًر٢  امل اضنراا  اآلبراض  يف:  األٍٚ ايؿكر  ٚؾٝر

 471م  ايّٝٛ املٛجٛز٠ ٚايعني  ي٘ املٓػٛب١ ايعني يف تمت١ُ
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 : األوزام عوووووووووووووووووودد

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 494 م ايؿطٜؿ١ بٝسٙ غطغ٘ َٚا ،  قسقات٘ يف : ثاْٞاي ايؿكٌ

 ؾٝٗررا  قر٢ً  ايريت  املػراجس َرٔ  إيٝ٘ ٜعرع٣ ؾُٝا:  ايػابع اي اب

 500م  ٚايػعٚاا األغؿاض يف

 :  ؾكٍٛ ثالث١ ٚؾٝ٘

 ٌ ٕ  ايرريت ايططٜرل  َػرراجس يف : األٍٚ ايؿكر  إن  ٜػررًهٗا نرا

 510م  ٚغريٙ اؿخ يف َه١

ٞ  ايؿكررٌ ٕ  ؾُٝررا:  ايثرراْ  ٜػررًهٗا  ايرريت  بررايططٜل شيررو  َررٔ نررا

ٕ  ٚططٜررل ، َهررر١ إن ظَآْررا يف اؿراد   َررٔ قررطب َٚررا ، املؿرٝا

 510م  شيو

 513 م ٚعُطٙ  بػعٚات٘ املمتعًك١ املػاجس بك١ٝ يف : ايثايث ايؿكٌ

 ٚآطاَٗرررا، ٚبكاعٗرررا، ٚأمحا٥ٗررا،  ، أٚزٜمتٗرررا يف:  ايثرررأَ اي رراب 

 515م  ٚج اهلا ، أعُاهلا ٚبعض

 :   ؾكٍٛ أضبع١ ٚؾٝ٘

ٌ ا  َررٔ ٚؾرر٤ٞ ، ٚذرسٚزٙ  ٚعطقررمت٘ ايعكٝررل ٚازٟ يف:  األٍٚ يؿكر

ٌ  ممرا  ٚبعرض  ، قكرٛضٙ  ٔ  شيرو  يف قٝر  شيررو َٚمتعًكراا  ايؿرعط،  َر

 515م 

 522م  املس١ٜٓ أٚز١ٜ بك١ٝ يف:  ايثاْٞ ايؿكٌ

ٔ  األمحررا٤ يف:  ايثايررث ايؿكررٌ  محرر٢  ذرراٍ ٚؾررطح ، محاٖررا َٚرر

 528م  بايٓكٝع  ايٓيب

 ، ٚأعطانرٗا  أعُاهلرا  ٚبعض ، اٚآطاَٗ بكاعٗا يف : ايطابع ايؿكٌ

 ثرررؼ ممررا   ٚبػررريٙ  بررصيو  املمتعًكررر١ األمسررا٤  ٚن رررط  ، ٚج اهلررا 

 533م  اهلحا٤ ذطٚف تطتٝب ع٢ً إيٝ٘ اؿاج١

 م312م =  634

 غططًا 25

١ ، جٝرس٠  ْػرد١   ، َٚعخررطف َرصٖب  أٚهلررا ، َكررر١  ، اـرط  ذػرٓر

 نمت ت عٓاٜٚٔ األبٛاب ٚايؿكٍٛ ٚامل اذث غط ن ري
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 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 : الطبووووووع والنظووووووس 

 

 

 

 ع :املصادز واملساد

 307ايؿطٜؿ١ م قٛض٠ اؿحط٠  -

 336قٛض٠ ايعُاض٠ املمتحسز٠ باؿحط٠ ايؿطٜؿ١ م  -

ؿ٘ ٚنمت ر٘ ايػرٝس     - يف أٚهلا: ؾٗطؽ اٛنٛعاا ايهمتاب قٓر

 جعؿط آٍ ٖاؾِ.

 خمتِ ٚقـ َهمت ١ آٍ ٖاؾِ.

يطٝؿرر١ ْكررٗا : ٚجررس َررٔ شخررا٥ط اؿحررط٠ ايؿررطٜؿ١ بأذػررٔ       -

 خط ع٢ً مشعسإ شٖرب قرا٥ِ، َٛنرع ايؿرُع١ َٓر٘ عًر٢ ظَرطز٠       

 ا قسض تؿاذ١ خهطا٤، ٖصإ اي ٝمتإ :خهطا٤ قسضٖ

 َمتع ؿاظو يف قاغررٔ َٓظط      ي ٣ عحا٥ب َثًٗا مل ٜعٗس

 قُط ع٢ً غكٔ ايعبطجس جاثِ     ٜٓ ٝو عٔ ذب ايٛيٝس ألمحس

ٖرررر ، ملٛجررررب تٓررراٍٚ غررررعٛز َررررايف    1223/قررررطّ/22ٚشيرررو يف  

 اؿحط٠ ايؿطٜؿ١ ٚتػً ٘ عًٝٗا.

 ٖر1305 غ١ٓ ثًو باغِ : جعؿط بٔ ذػني ٖاؾِ اؿػٝين

 َهمت ١ آٍ ٖاؾِ

ط ررع عررس٠ َررطاا، َٓٗررا: ط عرر١ املهمت رر١ ايعًُٝرر١ باملسٜٓرر١ املٓررٛض٠     

 م659ّ، 1972ٖر= 1392

زضاغ١ ٚؼكٝل: قُس األَني قُرس اؾهرين، ط رع عًر٢ ْؿكر١      

 د2ٖر 1418ايػٝس ذ ٝب قُٛز أمحس، املس١ٜٓ املٓٛض٠، 

، َعحررررِ 2/2016، نؿررررـ ايظٓررررٕٛ  5/245ايهرررر٤ٛ ايالَررررع  

 5/740، ٖس١ٜ ايعاضؾني 7/129ؿني املىلي

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 إىل املدينة الدزة الجمينة  يما لزائس النيب 

 أمحس بٔ قُس قؿٞ ايسٜٔ ايكؿاؾٞ املسْٞ ايسجاْٞ

 ٖر.1071

بػرررِ اهلل ايرررطمحٔ ايرررطذِٝ، ٚبررر٘ ْػرررمتعني ، ٚقررر٢ً اهلل عًررر٢    

غررٝسْا قُررس اهلُررِ، بايكٝررٌ األقررّٛ، يررربٚظ األَررط َٓرر٘ إيررِٝٗ          

 غٍٛ ...بساعٞ جاَع قٛي٘ تعان: َٚا آتانِ ايط
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 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 

 

 

إن آخرررطٙ غررر ٝاًل، ٚأقرررّٛ قرررٝاًل، ٚغررر رإ اهلل َٚرررا أْرررا َررررٔ        

املؿررطنني، ٚإٕ نٓررت ملررٔ املػرر رني بررإشٕ أضذررِ ايررطامحني،     

غرر رإ ضبررو ضب ايعررع٠ عُرررا ٜكررؿٕٛ ٚغررالّ عًرر٢ املطغرررًني،        

 ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني.

 ْػمتعًٝل

 ٖر2/1289/ مجاز٣ اآلخط٠ 26ايػ ت 

 /أ2َكس١َ 

سٜٓررر١ املؿرررطؾ١ ٚأمسا٥ٗرررا، َٚاتعطٝررر٘     ايؿكرررٌ األٍٚ: يف غرررط امل  

 /أ6ايٓاظٍ بٗا َٔ إنطاَاتٗا 

ثررِ شنررط تػررع١ ٚتػررعني امسررًا يًُسٜٓرر١، َررع ؾررطذٗا ٚنرر طٗا       

 عٓس اؿاج١.

 /أ15 املؿطؾ١ املس١ٜٓ إن ايػا٥طٜٔ آزاب بعض يف ايثاْٞ: ايؿكٌ

 /ب26ايؿكٌ ايثايث: يف َطاتب ايساخًني بعس ا غمتكطاض 

 /ب54َطاتب ايعا٥طٜٔ  ايؿكٌ ايطابع: يف ت سٌٜ

اـاثرر١: يف مجررٌ َمتؿطقرر١ ًَركرر١ بررصيو، ْؿررري إيٝٗررا نايمتمتُرر١     

يررر عض َرررا غررر ل، َرررع بعرررض األذازٜرررث املٓكٛيررر١ يف شيرررو َرررٔ      

 /ب58اـالق١ يًػُٗٛزٟ  

 م 67.5

 غططًا 25

ْػرررد١ جٝرررس٠، َكررررر١، َكابًررر١، عًٝٗرررا ٖرررٛاَـ نرررثري٠،       

 نمت ت عٓاٜٚٔ ايؿكٍٛ ٚامل اذث غط ن ري

ٖرر ثرِ ثرت َكابًمتٗرا َرط٠ ثاْٝر١       1289/ ضجرب/ 3يف  ثت َكابًمتٗرا 

ع٢ً األقٌ املٓػرٛر َٓٗرا ٚغرريٙ عهرط٠ مجرع َرٔ ايؿهرال٤ ٜرّٛ         

 ٖر بساخٌ اؿطّ ايؿطٜـ1296/ضبٝع األٍٚ/27األضبعا٤ 

ٖرر،  1057/ ضجرب/  13ْكًت عرٔ ْػرد١ َهمتٛبر١ يف ٜرّٛ ايػر ت      

ـ بٝررسٙ، ٚعًٝٗررا        ٚٚجررس بٗاَؿررٗا: ْكررٌ َررٔ ْػررد١ قابًررٗا املكرٓر

 غط٘، ٚقٛبًت بمتًو ايٓػد١ ؽاضٜخ
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 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 

 : الطبووووووع والنظووووووس 

 ع :ادز واملساداملص

 املسْٞ ايطؾاعٞ َٓكٛض ايؿٝذ بٔ ألمحس األٍٚ: ثًهإ: أٚهلا يف

 ٚايثاْٞ: ؿػني بٔ حي٢ٝ ٖاؾِ اؿػٝين

 ٚقـ َهمت ١ آٍ ٖاؾِ

 َهمت ١ آٍ ٖاؾِ

 7832/2اؾاَع١ اإلغال١َٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ، َٝهطٚؾًِٝ: 

 ٖر1326ط ع يف ايكاٖط٠ َط ع١ ايمتكسّ ايع١ًُٝ  

 .2/170، َعحِ املىليؿني 3/457اح املهٕٓٛ إٜه

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 

 

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

املدينوووة املنووووزة موووا الشووو طنة   صوووزة الفسموووا  الووووازد إىل أهوووال    

بال غة العسبية حوو  اسوتيال   سنشوا ع وى مصوس عوا         العجمانية )

 ( هو2121

 آزّ أؾٓسٟ اؿًيب

ٔ  اهلل بػررِ ِ  ايررطمح إٕ  : بعررس  أَررا  …ايعرراملني  ضب هلل اؿُررس ، ايررطذٝ

 … ْانػ١ ٚأعالَِٗ ، زاضغ١ زٜاضِٖ اهلل جعٌ ، ايؿطاْػ١ طا٥ؿ١

، ؾكطرع   قس خاب َرٔ محرٌ ظًُراً   ، ٚ ٚعٓت ايٛجٛٙ يًرٞ ايكّٝٛ

 ، ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني زابط ايكّٛ ايصٜٔ ظًُٛا

 ْػذ ذػٔ

 جعؿط بٔ ايػٝس ذػني بٔ حي٢ٝ ٖاؾِ اؿػٝين املسْٞ

 210 خط ١ املىليـ م -

 210 بٝإ عكٝس٠ طا٥ؿ١ ايؿطْػ١ م -

 211-210 شنط نٝسِٖ َٚهطِٖ م -

 211 قٛض٠ ايٓل اؿطيف ايصٟ نمت ٘ بْٛابطا ٚؾٝ٘ م -

 عًرر٢ إٜكرراظ ايؿمتٓرر١ برني ايعررطب ٚايسٚيرر١ ايعثُاْٝرر١ م     اؿرض  -

211-212 

 212 اؿض ع٢ً تؿهٝو املػًُني بسِٜٓٗ َٚكسغاتِٗ م -

 212 م آخط ايٛثٝك١ -
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 :  ووووووووووم احلفوووووووووزق

 212 زع٠ٛ املػًُني يًٝكظ١ ٚإبطاٍ نٝس ايؿطْػ١ م -

 213 م ٚزٚيمتِٗ ايهؿاض َٔ ٚايربا٤ ، ٚزٚيمت٘ يإلغالّ ايٛ ٤ -

 214اـاث١ م -

 (.214-209م )3م=

 طًاغط 2

، يف آخطٖرا خرمتِ ٚقرـ     ، َكررر١  ، ذػ١ٓ اـط ْػد١ جٝس٠

 ايػٝس جعؿط ذػني ٖاؾِ اؿػٝين

 همت ١ آٍ ٖاؾِ )فُٛع(.َ

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 

 

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

صووووزة نتووووا  الوقووو  الظووووسي  الشووو طان  الوووووازد إىل الوووودياز      

املصسية املتضما إيكواف دهوات ع وى الهشووة الظوسيفة بواحلسمني       

 الظسيفني

،  ايطذِٝ، اؿُس هلل ايصٟ ضؾع ايك ١ اـهرطا  ايطمحٔ اهلل بػِ

 … ، ا٥٘ األؾالىمس، ٚمسو يف  ٚٚنع بػا  ايػربا

، جط٣ شيو باألَط  ٚأجط املٛاقـ بعس شيو ع٢ً أضذِ ايطامحني

، يف أٚاخرط قرؿط املظؿرط املٓدرط       ايعايٞ اـاقاْٞ  ظاٍ عايًٝا

ْريب   يف غًو ؾٗٛض غ١ٓ غ ع ٚأضبعني ٚتػعُا١٥ َٔ ٖحرط٠ َرٔ    

 بعسٙ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚقر ٘ ٚغًِ

 ْػذ ذػٔ

 ؿػٝينجعؿط بٔ ايػٝس ذػني بٔ ايػٝس حي٢ٝ ٖاؾِ ا

 2 ، ٚاغِ قطضٖا.م خط ١ ايٛثٝك١ -

 3 ؾهٌ ايٛقـ م -

 3 ايٛاقـ ايػًطإ غًُٝإ خإ م -

 4 : ايهػ٠ٛ ايؿطٜؿ١ باؿطَني ايؿطٜؿني م ج١ٗ ايٛقـ -

، ٚبٝرإ   : عؿط قط٣ يف ايٛ ١ٜ ايؿطق١ٝ اكط أَٛاٍ ايٛقـ -

 5 غ١ً نٌ قط١ٜ يف ايػ١ٓ ايػابك١.م
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : اموووة مالحظوووات ع

 

 

 :  وووووووووووم احلفووووووووزق

 6 َكاضف ايٛقـ م -

 6 يهع ١ ايؿطٜؿ١ مامل ًؼ احملسز ألغمتاض ا -

، ٚتعرٝني   ، ٚبٝرإ عرسزٖا   امل ًؼ احملسز ألغمتاض املسٜٓر١ املٓرٛض٠   -

 7 م أَانٓٗا

 7 ططم ت١ُٝٓ ايٛقـ م -

 8 م ٖر947 غ١ٓ قؿط آخط ايٛقـ تاضٜذ شنط ٚؾٝٗا اـاث١ -

 م 4م =  8

 ًاغطط 21

 ، َكاب١ً ، َكرر١ ، ذػ١ٓ اـط ْػد١ جٝس٠

 ػني ٖاؾِ اؿػٝينيف أٚهلا ٚآخطٖا خمتِ ٚقـ ايػٝس جعؿط ذ

 ٖر1307/ ؾٛاٍ/21: بًؼ َكاب١ً ذػب ايطاق١  يف أخطٖا

 َهمت ١ آٍ ٖاؾِ

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 نشس الظمامة ل ظيخني نسامة

 عُطبٔ عًٞ ايػُٗٛزٟ املسْٞ

 ٖر1157

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطذِٝ 

  ِ ، اؿُرس   ٚق٢ً اهلل ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقرر ٘ ٚغرً

 ٝ ل    هلل ايررصٟ ؾررر س زعرررا٥ِ ٖرررصا ايررسٜٔ باملٛقرررٛف بايكرررر ١ بررٓر

  ...ايهمتاب امل ني

ٕ  ، األقررسم  يف ايع رراضتني  باؼرراز  قررسم  ؾكررس  ايعررع٠   ضب ضبررو  غرر را

 ايعاملني ضب هلل ٚاؿُس ... ، املطغًني ع٢ً ٚغالّ ٜكؿٕٛ عُا

 ذ ذػْٔػ

 جعؿط بٔ ايػٝس ذػني بٔ حي٢ٝ ٖاؾِ

 ٖر1311/ قطّ /  7اـُٝؼ 

 2 م َكس١َ -

 ١3 َٚكسضٖا.م ٚقـ ايؿُاَ -
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ضؾرض ؾررٝذ اؿررطّ أمحرس آغررا ْكررب ايؿرُا١َ ذررصا٤ ايٛجرر٘        -

 4 م ايهطِٜ

 4 األٚن.م ايك ١ إن ْكًت ثِ ، ايعؿط٠ زاض يف ايؿُا١َ ٚنعت -

املٓع اـاقاْٞ َٔ ٚنرعٗا براؿحط٠ ايؿرطٜؿ١، ٚاألَرط بطزٖرا       -

 4 مإن ؾاٙ ايعحِ.

 4 ي٘.م ؾأشٕ ، باؿحط٠ ٚنعٗا ايػًطإ َٔ ثا١ْٝ ايؿاٙ طًب -

ٔ  ايؿرراَٞ اؿرخ  ضجررٛع بعرس  -  يف ٚايعًُررا٤ ايكانررٞ اجمتُرع  َهرر١ َر

 م املؿررطف  املهررإ يف بٛنررعٗا ايػررًطاْٞ األَررط ؾكررطأ ايكررؿ١

4-5 

 5ع األغٛاا َٔ ٚنعٗا إ  بعس ؾمترٗا.م ااَمتٓ -

 5 جيسٚٙ.م ؾًِ ايكٓسٚم، إذهاض ٚطً ٛا ثا١ْٝ اؾُٝع اجمتُع -

 5 مغطق١ ايؿُا١َ. -

 5َعطؾ١ ايًكٛم ٚشنط أمسا٥ِٗ.م  -

 5نٝؿ١ٝ ايػطق١ بايمتؿكٌٝ.م  شنط -

 6م  األَط بايك ض ع٢ً ايًكٛم -

اغرمتدالم بعرض ايعٓررب ٚايؿكررٛم َرٔ ايًكرٛم ٚتػررًُٝ٘        -

 7يًكانٞ ع س اهلل أؾٓسٟ قسضٟ ظاز٠.م 

ٔ  عٓرسٙ  اجمتُرع  َرا  شيو َٔ اؿطّ ؾٝذ أناف -  ٚايعٓررب.  ايػر ا٥و  َر

 7م 

 8ذؿد املػطٚقاا يف ايكًع١.م  -

 8ععٍ ؾٝذ اؿطّ ْٚا٥ ٘.م  -

 10س آغا ؾٝذ اؿطّ.م ذ ؼ قُ -

 11 ماألَإ. ٚإعطا٥ِٗ ايٓاؽ َٔ ايؿُا١َ قطع ظُع األَط -

ـ  - ِ  ، أًٚ  ايعٓرررب ضا٥رر١  هلرا  ، ايؿررُا١َ ذكٝكر١  نؿر  َٓٗررا ؽرطد  ثر

 11 م ايعحِ زغا٥ؼ َٔ زغٝػ١ أْٗا ؾمت ني نط١ٜٗ ضا٥ر١

 11 إقطاضِٖ.م ٚططٜك١ ، ايؿُا١َ َٔ قطعًا أخصٚا َٔ أمسا٤ -
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 13يف غحٌ ايكانٞ م تػحٌٝ أمسا٤ املمتُٗني  -

 14م  إضغاٍ احملهط يًسٚي١ ايع١ًٝ -

 14 م ٚاؿحط٠ املػحس َايف ؾُٝع اؿطّ ؾٝذ اآلغا اغمتالّ -

 15شنط بعض ْؿا٥ؼ اؿحط٠ ايؿطٜؿ١ م  -

 15ن ط مجٝع ْؿا٥ؼ اؿحط٠ اا ؾٝٗا ايكٓازٌٜ.م  -

 16َٔ ْؿا٥ؼ اؿحط٠ املكرـ ايؿطٜـ ايعثُاْٞ م  -

 16ن ط ْؿا٥ؼ ايك ١ ايؿطٜؿ١ م  -

يف آخررط املػررحس ايؿررطٜـ، ٚخٛخرر١ أبرررٞ      نرر ط مجٝررع َررا    -

 17م  بهط ايكسٜل

ضغرراٍ ايهر ط َرع ايػررٝس قُرس أغرعس املؿرريت      إا تؿرام عًر٢    -

 18م  اؿٓؿٞ

١ اؿحرر١ شٟ غررط٠ إضغرراي٘ ثررِ اي نٝرر١ بايًػرر١ ايهرر ط نمتابرر١ -  غرٓر

 18 م ايكاظٞ آغا قُٛز مجاع١ َٔ ضجٌ َع ، ٖر1119

تٝررب َررٔ ايسٚيرر١ ايعًٝرر١    قررسّ املسٜٓرر١ ضجررٌ َررٔ اي ازٜرر١ اها    -

َهررُْٛٗا ايعؿررٛ عررٔ املررمتُٗني إ  ٚاذررسًا ، ٚاألَررط بمتػطنرر٘      

 19م  اؿكٛم اييت عًٝ٘

عرٛز٠ ضغرٍٛ ايكراظٞ بػرمت١ أٚاَررط َرٔ ايػرًطإ أمحرس خررإ          -

 20م  ًَدكٗا :

 . َكط ٜػهٔ إٔ ع٢ً غابكًا، ايؿطٜـ اؿطّ ؾٝذ عٔ ايعؿٛ - 1

ـ      - 2 غررررابكًا  ايعؿرررٛ عررررٔ عثُرررإ آغررررا ْا٥ررررب اؿرررطّ ايؿررررطٜ

 ٚايػُاح ي٘ بػهٔ املس١ٜٓ .

3 -  ٛ ٔ  ايعؿر ٞ  قُررس ايؿرٝذ  عر ٟ  ٚغرطاد  املؿرطق  ٚع رراؽ اهلٓرس

ٟ  ٚضاؾررررس ايكا٥رررؼ   املسٜٓررر١ يف باإلقاَرر١  ٚأَرررطِٖ ، ٚايؿررهٛض

 ايؿطٜؿ١

 ايعؿررٛ عررٔ أمحررس ايررصٚضٟ ٚاـًررًٝني ٚأمحررس عرراَط ٚع ررس     - 4

 ، ٚاألَط بإخطاجِٗ َٔ املس١ٜٓ ايؿطٜؿ١ . ايػؿٛض
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 

 ع :املصادز واملساد

 21٘ أَط املصنٛضٜٔ م شنط َا آٍ إيٝ -

 21 م األَط بكٓع ايؿُا١َ َٔ خايل ايعػحس -

 22م  ًَدل ضذ١ً ايػٝس قُس أغعس املؿيت إن ايطّٚ -

شنط بعض َثايرب ايؿرٝع١ ْكراًل عرٔ ايكرٛاعل احملطقر١  برٔ         -

 23ذحط م 

خاث١ ؾٝٗا غىلاٍ يؿٝذ اإلغالّ اؿاؾد ايعطاقرٞ عرٔ ق ر١     -

 25اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ م 

 م ( 14م )  28

 غططًا 25

١ اـرررط ، َكرررر١ ، َكابًرر١ ، نمت رررت        ْػررد١ جٝررس٠ ، ذػرٓر

، نمت ررت عٓرراٜٚٔ بعررض املطايررب     ضؤٚؽ املطايررب غررط نرر ري  

 ع٢ً اهلٛاَـ .

جررا٤ يف آخطٖررا : نررإ َطًعٗررا اسٜٓرر١ ايطغررٍٛ قرر٢ً اهلل      -

ٚثاَٗرررا ب ًرررس اهلل اؿررطاّ ، ٚٚقرررع ايؿرررطاؽ َرررٔ     عًٝرر٘ ٚغرررًِ ، 

 ٖر .1120ايمترطٜط يًٓكـ َٔ ضَهإ اه١ ، عاّ 

ْكٌ ايٓاغذ يف أٚهلا ْكًا َرٔ تراضٜذ ع رس ايرطمحٔ برٔ ذػرني        -

 ، ـل ؾٝ٘ قك١ ايؿُا١َ األْكاضٟ

 يف أٚهلا ٚآخطٖا : خمتِ ٚقـ َهمت ١ آٍ ٖاؾِ -

 : َهمت ١ آٍ ٖاؾِ األقٌ

 8735/5 ، ضقِ ، َٝهطٚؾًِٝ : اؾاَع١ اإلغال١َٝ َكٛض٠

،  184 - 3/183غرررًو ايرررسضض    ، 273 - 272 احملررر ني  ؼؿررر١ 

 7/300َعحِ املىليؿني 

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 املناهل الصا ية العربة يف بيا  ماخف  ما مشادد طيبة

 إبطاِٖٝ بٔ َٓكٛض ع اؽ املسْٞ

 ٖر1300
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 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بػرِ اهلل ايررطمحٔ ايررطذِٝ ٚقرر٢ً اهلل عًرر٢ غررٝسْا قُررس ٚآيرر٘     

ٚقررر ٘ ٚغررًِ، محررسًا ملررٔ بػررط األضض، ٚاؽررص يرر٘ بٗررا بٝٛتررًا     

 ٜع سٙ بٗا املىلَٕٓٛ ...

 ٕ ع رس اهلل ٜٓرٝذ ، ٜمتررط٣     ٚأْار بٓا غامل ٜمتٛخ٢ املٓار ايصٟ نرا

 َعطؽ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، اْمت٢ٗ ٚاهلل أعًِ

 ْػذ ذػٔ

 جعؿط بٔ ذػني بٔ حي٢ٝ ٖاؾِ اؿػٝين

 ٖر1327/مجاز٣ اآلخط25/٠األضبعا٤ 

 2خط ١ ايهمتاب م  -

 3ا عمتٓا٤ اعطؾ١ املػاجس ايٓ ١ٜٛ م  -

 4عُاض٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يًُػاجس م  -

 6نٌ َػحس ٚبعض َاٚضز ؾٝ٘ م بٝإ َعطؾ١  -

َرٔ املػراجس ايريت يف ق را٤ َػرحسإ أَراّ املػرحس املىلغررؼ         -

 6ع٢ً ايمتك٣ٛ أذسُٖا : يًكسٜل ٚايؿاضٚم م 

 6ٚايثاْٞ: يًػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ م  -

 7َٚٓٗا: َػحس بين ٚاقـ م  -

 8َػحس بين بٝان١ م -

 8َػحس ايمتٛب١ م  -

 8َػحس بين غامل بٔ عٛف األنرب م  -

 9م  َػحس بين زٜٓاض -

 9َػحس ج١ٓٝٗ م  -

 10املػحس ايصٟ عٓس بٝٛا املططيف م  -

 10َػحس بين ظضٜل م  -

 11َػحس بين ذطاّ األقػط م  -

 11َػحس بين ذطاّ األنرب م  -

 13َػحس بين قطٜظ١ م  -
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 

 : الطبووووووع والنظووووووس 

 

 13َػحس َؿطب١ أّ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػالّ م  -

 14َػحس ايكطق١ م  -

 14َػحس بين ع س األؾٌٗ م  -

 14َػحس اـطب١ م  -

 16 َػحس ايعطق١ م -

 17َػحس ايعٓابؼ م  -

 17َػحس املعطؽ م  -

 م 9م=  18

 غططًا 23

 ْػد١ جٝس٠، ذػ١ٓ اـط، َكرر١

 َهمت ١ آٍ ٖاؾِ ) فُٛع(

 8733/9اؾاَع١ اإلغال١َٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ، َٝهطٚؾًِٝ 

إبطاِٖٝ ، املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، َطابع ايطؾرٝس ،   عًٞ َطظٚم : ؼكٝل

 م 108ّ ، 1993ٖر=1413

   

 : املخطوطووة  عنوووا

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 اجملاوز وتعزية املظاوز نصيحة

ٔ  قُررس بررٔ ع ررس اهلل ٔ  ايكاغررِ أبررٞ برر  بررسض  املررايهٞ ٕؾطذررٛ برر

 قُس أبٛ ايسٜٔ

 ٖر769

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطذِٝ

 ٚنػررررط  ، اؾٗررررٌ أٖررررٌ ضقرررراب بررررايعًِ أشٍ ايررررصٟ هلل اؿُررررس

 ٘ ٌ  بكرسَمت ٌ  براضز  نر ـ  ايؿره ٌ  غردٝ ٌ  ، ايعكر  ايعًٝرا  ايٝرس  ٚجعر

 ... املكطؿ٢ ٖس٣ ات ع ملٔ

ٚاي ػها٤ اييت تؿطم بني األقراب ، ٚتؿمتح َرٔ ايؿرط نرٌ براب     

 آ٘ ٚنطَ٘

 ذػٔ ْػذ

 عؿط بٔ ايػٝس ذػني ٖاؾِ بٔ حي٢ٝ ٖاؾِ اؿػٝينج
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 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٖر1298/ مجاز٣ اآلخط4/٠ا ثٓني 

 2خط ١ ايهمتاب م 

 2ؾهٌ ايعًُا٤ ٚايمترصٜط َٔ اْمتكاقِٗ م 

 3 م ٚاملؿيت ٚايعامل يًكانٞ املػحس يف َٛنع اؽاش اغمتر اب

 7ايمترصٜط َٔ بسع أذسثت يف املػحس م 

 16أخالم اجملاٚضٜٔ م 

ّ  شنرط  ٔ  نيايكراؿ  اـرسا ٔ  ٚؾر٤ٞ  ، ٚاجملراٚضٜ ِ  َر ِ  غرريٖ  ٚأذرٛاهل

 27-20 م ِٖٚ :

 املعررررطٚف املظؿررررط نرررراؾٛض ،( 20)م ايسٚيرررر١ ععٜررررع ايععٜررررعٟ

 ٟ ٔ  غرررعس  ،( 20)م بررراؿطٜط  ظٗرررري  ،( 22)م ٟٖرررط ايعا ايرررسٜ

 اهلل عطررا  ْكررط  ايررسٜٔ ْاقررط  ،( 22)م األؾررطيفكمترراض   ايررسٜٔ

ٔ  عرررع  ،( 23)م ٔ  ؾرررطف  ،( 23زٜٓررراض )م  ايرررسٜ  كرررمتل  ايرررسٜ

ٟ  ايسٜٔ ؾطف ، (24)م ايسٜطٟ ٔ  ٜراقٛا  ،( 25)م اـعْرساض  بر

 (27)م اـعْساضٟ ع س اهلل

ِ :  ؾكٌ ٞ  ثر ٔ  أزضنرت  إْر ّ  َر ّ   اـرسا  املرمتدًًني  ايكرًرا٤ اـرسا

 ّ  ، َٗابرر١ اهلل َررٔ ٚعًررِٝٗ جاليرر١ هلررِ أقٛاَررًا ايؿررٝٛر ٖررىل ٤ أٜرا

 34-27م:  َِٓٗ

ٌ  طٛاؾٞ ٔ  نراؾٛض  ايسٚير١  ؾر  ٟ  اهلل ع رس  بر  ، (27) م اـهرط

ٟ  اهلل ع رس  بٔ ضؾٝس ٜٔايس ؾٗاب ٔ  مشرؼ  ، ايػرعس  قرٛاب  ايرسٜ

ٔ  غعس ، ايٓاقطٟ اؿُٟٛ ٟ  لٝرب  ايرسٜ  عرع  ،( 28)م ايؿراخط

ٔ  مشرؼ  ، ايهطَْٛٞ ؾؿٝع ، اؿًيب كمتاض ايسٜٔ  قرٛاب  ايرسٜ

 ٞ ٔ  عرع  ،( 29) املػٝثر ٟ  زٜٓراض  ايرسٜ ٔ  مشرؼ  ،( 30)م اي رسض  ايرسٜ

ٔ  مشؼ ، ٞتايسٚضخا بٔ ضؾٝس ٍ  ، ساضٟٗر اؾ قرٛاب  ايرسٜ  مجرا

ٟ  كمتاض ايسٜٔ ظٗري ، اإلنيُٝٞ قػٔ ٜٔايس  ،( 32)م ايعَرطز

 ايررسٜٔ كمترراض ، ْكررط ايطٛاؾررٞ ، ايؿررازٟ َطؾررس ايررسٜٔ ؾررٗاب

ٔ  عرع  ، باملٛي٘ املعطٚف ٕ  ايرسٜ ٞ  ضحيرا ٕ  ،( 32)م ايط راخ  ضحيرا

 َؿمترراح  عٓرررب املٛقررًٞ ،  ، اي ٗررازٟ خررايل  اهلل أَررني ، اهلٓررسٟ
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 ٟ سٍ ايطٛاؾررررررٞ ،( 33)م اهلٓررررس  ، ايٓطررررراَٞ لٝرررررب ، قررررٓر

ٟ  كمتررراض ، احملػررين  نرراؾٛض   ، ايمتهرررطٜيت نرراؾٛض  ، اي ػررساز

 (34) ٚغريِٖ

 ٌ  ٚاملؿرررراٜذ ايكررررسَا٤ اجملرررراٚضٜٔ َررررٔ مجاعرررر١ شنررررط يف:  ؾكررر

 89-34 م.َٚٓاق ِٗ أذٛاهلِ بهؿـ ٚايمتعطٜـ ايكًرا٤

 : َِٓٗ ؾصنط

ٛ :  ايؿررٝذ ٟ  اهلل ع ررس  قُررس  أبرر  ع ررس ايٛاذررس    ،(35) اي ػررهط

ٔ  عع ، (38) اؾعٚيٞ ٞ  ايرسٜ ٛ أ ، (39) اي اغرط  أمحرس  ايع راؽ  بر

ٔ  قُرس  ٔ  قُررس بر ٞ  بر ٞ  َرطظٚم  بهررط أبر  عًررٞ ،( 42) ايمتًُػراْ

 ٞ ٛ  ، (44) ايٛاغررط ٟ  غرررًُٝإ ايطبٝررع  أبرر ٛ  ، (45) ايػُرراض  اهلل ع رررس أبرر

ٟ  ايػرر يت اي ًٓػررٞ ايكطؾررٞ ذطٜررث  بررٔ عًررٞ بررٔ قُررس  ايع ررسض

ٔ  قُس اهلل ع س أبٛ ، (46) ٔ  بر ٟ  غكر ٟ  ايككرط  ، (47) األْكراض

ِ  أبٛ ،( 49) ٛازضاؾٞاي اهلل ع س أبٛ ٔ  قُرس  ايكاغر ٔ  قُرس  بر  بر

 ٌ ٌ  َايررو بررٔ غرٗ  أبررٛ ،( 50) ايػطْرراطٞ ٓرررٟٛاي املكررط  بررٔ غررٗ

 ٞٝرررق ،( 51) ايؿرررطٜـ ٜعكرررٛب ، (51) غرررًُٝإ برررٔ ع رررس اهلل

 ٔ ٞ  ايرسٜ ٔ  ْررٛض ،( 53) اؿرٛضاْ ٞ  ذػررٔ ايرسٜ  عررع ،( 57) األغرٛاْ

 ٔ ٔ  ٜٛغررـ ايرسٜ ٟ  اؿػررٔ بر  ايررسٜٔ ؾرٗاب  ، (60) ٚأبٓرراؤٙ ايعضْرس

ٟ اآل األَررني بررٔ أمحررس  بررٔ قُررس اهلل ع ررس  أبررٛ ، (61) يكطَررٞا  قؿررٗط

 بهررط  أبررٛ ، (62) اهلررٛضٟ قُررس  ،( 62) غررعاز٠ ايؿررٝذ ، (61)

 ٟ ٔ  مشررؼ  ،  ٟؿؿرر اي أمحررس  ،( 64) ايؿرررياظ  برررٔ قُررس  ايررسٜ

ٞ ااـط أمحررررس  ،( 64)  ٟؿؿرررر اي أمحررررس   قُرررررس ،( 64) غرررراْ

ٟ  ، ظضْٚٞاايهر  عُرط  ، ظضْٚٞاايهر  ٞ  ، ايؿريٚظآبراز  سٜٔاير  قرؿ

 ٛ ٔ  بهرط  أبر ٞ  أمحرس  بر ٛ  ،( 65) ايػرالَ ٔ  أبر ٛ  ، اـرطاظ  اؿػر  أبر

ٕ  ، (68) إٜايعط إبطاِٖٝ ، اؿعاظ ع س اهلل ٞ  غرًُٝا  ايْٛؿطٜػر

ٔ  ؾرٗاب  ، (69) ٔ  أمحرس  ايرسٜ ٔ  ايععٜرع  ع رس  بر ِ  بر ٔ  ايكاغر  ع ررس بر

 برررٔ قُرررس ، خًٝرررٌ ايؿكٝررر٘ ،( 70) ايعكًٝرررٞ ايٓرررٜٛطٟ ايرررطمحٔ

٘  غرررامل ٛ  ، (73) ايؿررراؾعٞ ايؿكٝررر ٞ  برررٔ رياـررر  أبررر  اهلل ع رررس  أبررر
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ٛ  ، (74) ايؿاغررٞ ٞ  عطؾرر١  بررٔ قُررس  اهلل ع ررس  أبرر ٛ  ، ايمتْٛػرر  أبرر

ٔ  َٛغرر٢ ،( 74) ٞٓحررايط ايػُرط   أبررٛ ،( 75) املطانؿررٞ عًررٞ بر

ٟ  اهلل ع س ٞ  قُرس  ،( 76) ايك مترٛض ٔ  مشرؼ  ،( 76) اي الغر  ايرسٜ

 (77) اهلٛاضٟ جابط بٔ عًٞ بٔ أمحس بٔ قُس ع س اهلل أبٛ

 ٛ ٔ  أمحررس  جعؿررط  أبرر ٞ  َايررو  ٔبرر  ٜٛغرررـ برر  تررراد ،( 77) ايػطْرراط

 اهلل ع ررس  أبررٛ ، (78) األْكرراضٟ عٝرراز بررٔ عُررط بررٔ ايٛاذررس ع ررس ايررسٜٔ

ٟ  قاغررِ ،( 79) ايعكررٝاتٞ قُرس   هررٞاحمل عثُررإ ، ايمتهرطٚض

 (80) املػطبٞ ايػعاٟٚ َٛغ٢ ،( 80)

 َٓٗررا َٓكررٛض آٍ خررطٚد عٓررس ْٗرب  َررٔ يًُسٜٓرر١ ذكررٌ َررا شنرط 

 ٖر750 غ١ٓ

 :81م  ايكًرا٤ ؿاٜذٚامل اجملاٚضٜٔ أمسا٤ ته١ًُ

ٞ  ع س ايطمحٔ ٟ  عٝػر٢  ،( 83) اؾربتر ـ  قرٗط  اهلػرهٛض  املىلير

ٞ  حيٝرر٢ ،( 84) غرراْٞٛملا عًررٞ بررٔ اؿُٝررس ع ررس ، (84)  ايمتْٛػرر

طايك حيٝر٢  ،( 85)  بطٖررإ ، (89)اظطاـرر قُررس ،( 88) ينٝػرٓر

ٞ  املػطٚضٟ اؾابٞ بابٔ املعطٚف ايكاٖطٟ إبطاِٖٝ ايسٜٔ  ، األضبًر

 (89) ايعكٝيب قُس

 97 - 89م يف اؿطّ ايؿطٜـ : املىلشْني َٔ مجاع١ شنط

 ٍ ٔ  مجررا ٟ  قُررس  ايررسٜ ٔ  عررع  ، (90) املطررط ٕ  ايررسٜ  ، (90) املررىلش

ـ  ٔ  عؿٝرر ٛ  ايررسٜ ٔ  ايععٜررع  ع ررس  ، (91) اهلل ع ررس  أبرر ٔ  حيٝرر٢  برر  برر

ٕ  إبطاِٖٝ بٔ قُس ، ايعؿٝـ ٛ  ٚيرسٙ  ، (94)املرىلش  ، اهلل ع رس  قُرس  أبر

ٔ   بٔ قُس ٕ  ع رس ايرطمح ٔ  ؾدرط  ، املرىلش ٟ  ايرسٜ حاض  ،( 95) ايػٓر

ٔ  قُرس  اهلل ع س أبٛ ، (95) قُس ايسٜٔ مشؼ ٚيسٙ ٔ  قُرس  بر  بر

ٞ  بٔ قُس ٞ  ، ايػطْراط ٔ  عًر ٟ   بر ٔ  ، (96) َع رس املكرط ٘  ابر  أخمتر

ـ  بٔ قُس ٔ  غرطاد  ، ٜٛغر ٔ  عُرط  ايرسٜ ٔ ذ ، (97) األعُر٢  بر  ػر

 ٕ ٕ  ٚأمحررس  ايكطررا ٔ   ، ايكطررا ـ  ، ٜرراقٛا  ع ررس ايررطمح  برررٔ ٜٛغرر

 (97) ٜعكٛب ايسٜٔ ِعً أخٛٙ ، اهلامشٞ ايكطؾٞ مجاٍ

 103-98َٔ ايؿٝٛر : م قر مت٘ ٚممٔ
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عاْٞ ايررسٜٔ ؾرٗاب   ذحرراد بررٔ اهلل ع ررس قُررس أبررٛ ،( 98) ايكرٓر

ٔ  أنرررٔ ايربنرراا  أبرررٛ ، ايررطأؽ  اهؿرررٛف ايؿررٗري   قُرررس برر

ٞ  ؾطغٛم بٔ عًٞ ،( 99) ايػعسٟ ٟ  قُرس  ، ايمتًُػراْ  اهلرعَري

ٛ  ، ايطَٚٞ أغعس ،( 101) ٟ  قُرس  اهلل ع رس  أبر  ٛأبر  ، ايمتهرطٚض

 ايررررسٜٔ مشررررؼ ، ايمتْٛػررررٞ ظنٓررررٕٛ بررررٔ ع ررررس ايععٜررررع  ؾرررراضؽ

 (102) اـٛجٓسٟ

 ٔ ٔ  أزضنٓرراٙ ممر  اؿررطّ عُراض٠  يف املمتكررسَني ايعًُرا٤  األنررابط َر

 ايٓحاض باحملٛجب املعطٚف ٜٛغـ بٔ بهط أبٛ بايٓحاض٠

 108-104 م:  ايٛضعني املؿاٜذ َٔ أزضنٓا

 ِ ٞ  إبرطاٖٝ ٔ  قررؿٞ ، ايمتًُػراْ  ،( 104) ايهرراظضْٚٞ قُرس  ايرسٜ

ـ  بٔ قُس ايسٜٔ مشؼ ، ايػداٟٚ عًٞ ٞ  ٜٛغر  ،( 105) اؿًُٝر

ٔ  مشرؼ  ٔ  ايرسٜ ٔ  قُرس  بر ٕ  ،( 107) يباـؿر  حيٝر٢  بر  بٗرا٤  املرىلش

 اهلٓسٟ قُس بٔ عُط ايسٜٔ

 ٕ ٔ  ٚنررا  اهلل يف إخررر٠ٛ نرراْٛا  َ ررراضنٕٛ مجاعرر١  أقررررابٓا َرر

ٔ  بايعًِ ٚا ؾمتػاٍ اـري ؾعٌ ٚع٢ً َمتال٥ُني ِ  ، َمتظراٖطٜ ٗ :  َٓر

 114-108 م

ٔ  اؿػٔ عًٞ أبٛ : اهلل يف إاألخٛ ٟ اؿ عٝػر٢  بر ّ  ٚع رس  ، اجرا  ايػرال

ٟ  ايػايرب  ع س بٔ غعٝس بٔا ٛ  ايؿرٝذ  ، (108) ايكرطٚ ٟ  أبر  ايؿرٝذ  ، ٖراز

 ِ  ٚايؿرررٝذ ، ايمتهرررطٚضٟ عثُرررإ ، ايػرر يت  قُرررس ، ايػرررالٟٚ قاغرر

 ايمتًُػررراْٞ ٚقُرررس ، اؿاجررراٟ عُررط  برررٔ قررراح ٚايؿرررٝذ ، إيٝرراؽ 

 ٚقُررس  ٚعًررٞ ، اي ػررهطٟ ٚقُررس ، املهٓاغررٞ ٚإبررطاِٖٝ (110)

 ٕ ٔ  ؾررٗاب  ، ايػررالٜٚا ٔ  أمحرررس ايررسٜ ٟ  بررايؼ  برر  مشرررؼ ، (112) املكررط

 (114) ايػكا أمحس ، (113) اؾربتٞ ايععٜع ع س بٔ قُس ايسٜٔ

 114بٓٛ َؿهٛض م 

 115بٝت ايؿهًٝني م 

 115مجاع١ اي هطٜني م 

 116مجاع١ ايعُطٜني م 
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 116مجاع١ شض١ٜ األْكاض م 

 ١116 م ظٗٛض ايٓاض يف املسٜٓ

 119غطم بػساز م 

 120ذطٜل املػحس ايؿطٜـ ٚعُاضت٘ م 

 121ٚقع١ ايمتمتاض ٚخرب اـًٝؿ١ املػمتعكِ ٚٚظٜطٙ ايعًكُٞ م 

ٚقرـ املىليرـ يًررطّ ايؿرطٜـ ، ٦ٖٝٚر١ جًرٛؽ ايعًُرا٤ ٚغريٖررِ        

 122ؾٝ٘ م 

 122ايؿطاؾٕٛ يف اؿطّ ايؿطٜـ م 

 َٔ أعٝإ ايؿطاؾني :

ـ  122عًررٞ ايؿررطاف م    ، أمحررس   123هررطٟ م  ، ع ررس اهلل ا

، غرعٝس اهلٓرسٟ م    123، عًرٞ برٔ َُٝرٕٛ م    122األَرٝين م  

،  123، غرعٝس اي راجٞ م   123، بطز٠ عمتٝل اؿطٜرطٟ م   123

، ٜٛغررـ   123، إق رراٍ اؿطٜررطٟ م   123 عٓرررب ايكررطخسٟ م 

 123ايكعٝسٟ م 

 123ايػكاؤٕٚ باؿطّ ايؿطٜـ : م 

 124 م ٟايؿرياظ ضغمتِ بٔ عًٞ بٔ ذػني ، 123م ايػكا قُس

 : املس١ٜٓ ضؤغا٤ شنط

ٔ  ْرٛض :  َِٓٗ ٞ  ايرسٜ ٔ  عًر ٞ  بر ٔ  ْرٛض  ، ايكرٝؿ ٞ  ايرسٜ ٔ  عًر  حيٝر٢  بر

 126 م ايطَٚٞ ٜٛغـ بٔ ايسٜٔ لِ ، َكسّ بٔ ٜٛغـ ، 125 م

 126 م : اـساّ ن اض َٓاقب شنط

 127 م.ي٘ اـساّ ن اض ْٚكط٠ األَري َع ايسٜٔ غطاد خرب ٚشنط

 : املس١ٜٓ ضؤغا٤ شنط إن عٛز

 128 م.املػهٞ غٓحط عًٞ بٔ ذػٔ يسٜٔا عع

 129 م غٓإ بٔ َٗٓا ايسٜٔ لِ ايؿٝع١ قانٞ خرب شنط

 : ٚأ٥ُمتٓا قهاتٓا شنط يف:  ؾكٌ

ٔ   بٔ اـهطٟ أمحس بٔ عُط ايسٜٔ غطاد ٔ  طرطاز  ظراؾط بر ٞ  بر  أبر

 130 اـعضجٞ م األْكاضٟ ايؿمتٛح
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 130 ايسٜٔ م غطاد ايكانٞ ايػ١ٓ ألٌٖ خطب خطٝب أٍٚ

ٟ  ايسٜٔ ؾطف ثِ ، اؿًيب ايسٜٔ مشؼ ثِ ِ  ، ايػرداٚ  اغرمتكط  ثر

 131 غ١ٓ م أضبعني خطٝ ًا ايسٜٔ غطاد

 132 م.املس١ٜٓ إن اإلَا١َٝ َصٖب أزخٌ َٔ أٍٚ

 133 م بِٗ حيهِ ذانِ هلِ ٜهٕٛ إٔ ايػ١ٓ أٌٖ طًب

 133م  ايسٜٔ غطاد:  ايػ١ٓ أٌٖ قها٤ ٚيٞ ممٔ ٚ

 135 م ايكطؾٞ مجاٍ بٔ ٜعكٛب ايسٜٔ عًِ:  بعسٙ ٚيٝ٘ ثِ

 135 املكطٟ م غال١َ بٔ ايسٜٔ بٗا٤:  ٚاإلَا١َ اـطاب١ ٚٚيٞ

 135 م األَٝٛطٞ ايسٜٔ ؾطف:  ايكها٤ ٚيٞ ثِ

 135ثِ ٚيٞ اـطاب١ ٚاإلَا١َ م 

 138 م املططٟ ايسٜٔ مجاٍ ٚاإلَا١َ ٚاـطاب١ اؿهِ ٚيٞ ثِ

 138 م اهلٛضٜين ع س ايطمحٔ ايسٜٔ تكٞ ثِ

 139م  اؿهِ يف املىليـ عٓ٘ ٚاغمتٓاب

 : اإلَا١َٝ قها٠ َٚٔ

 139 م ععٜع املًكب غٓإ بٔ ذػٔ

 139 م املس١ٜٓ ناتب غٓإ بٔ َٗٓا

 عٓرر٘ ْا٥ ررًا املىليررـ ٚجًرٛؽ  يالغمتؿررؿا٤ َكررط إن اهلررٛضٜين غرؿط 

 139 م اإلَا١َٝ ع٢ً ٚتؿسٜسٙ

ٞ  ثِ ِ  ٚير ٔ  برسض  ٚاإلَاَر١  ٚاـطابر١  اؿهر ٔ  ايرسٜ ٔ  ذػر  أمحرس  بر

 140 م ايكٝػٞ ايطمحٔ ع س بٔ قُس بٔ

 140 م يًكٝػٞ ْا٥ ًا املىليـ

 140 م( ٖر750 غ١ٓ) ثابت بٔ غعس املس١ٜٓ إَاض٠ ٚيٞ

 ِ ٞ  ثر ٛ  ايررسٜٔ مشرؼ  ٚاإلَاَرر١ ٚاـطابر١  اؿهررِ ٚير  ع ررس اهلل أبر

ٞ  ع رس  ايسٜٔ ظنٞ بٔ قُس ٔ  املعطر ٞ  غرامل  بر ٟ  ايهٓراْ  املكرط

 140 م ايػ ع بابٔ املعطٚف

ٕ  آٍ ٓرع ن غعس األَري ا ِ  غٓر ٔ  ٚغريٖر  ٚضز ّيألذهرا  ايمتعرطض  َر

 141 م ايػ١ٓ ألٌٖ مجٝع٘ األَط
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 141 م ايؿٝع١ زابط ٚاْكطاع ايػ١ٓ أٌٖ ضٛظٗ

 142 ايػ ع م ابٔ ايسٜٔ مشؼ ايكانٞ أخ اض شنط إن عٛز

 142 م اـؿاب بٔا ايسٜٔ بسض ٚتٛي١ٝ ايسٜٔ مشؼ ايكانٞ ععٍ

 142 م اـؿاب بٔا ايسٜٔ بسض ايكانٞ أخ اض شنط

 143 م باـؿا ابٔ ٚععٍ ايػ ع ابٔ إعاز٠

ٔ  مجاظ األَري:  تٛي١ٝ شنط ٞ  ، يًُسٜٓر١  أَررياً  َٓكرٛض  بر  ٚايكانر

ٔ  تكررٞ ٍ  ، قانررًٝا اهلررٛضٜين  ايررسٜ ٔ  عررع  اـررساّ ؾررٝذ  ٚعررع  ايررسٜ

 144 ايسٜٔ م اؾمتداض ايؿٝذ ٚتٛي١ٝ زٜٓاض

 144 م.يًكانٞ ْا٥ ًا املىليـ

 ٍ  ، عًٝرررر٘ نررراْٛا َرررا إن اإلَاَٝرررر١ إضجررراع مجررراظ األَررررري ذرراٚ

 144 م.املس١ٜٓ أٌٖ عًٝر٘ ؾاع ض

 144 م اهلٛضٜين ايسٜٔ تكٞ ٚؾا٠

 144 م ايهطنٞ عثُإ بٔ قُس ايسٜٔ تاد : املٓكب ٚيٞ ثِ

 ٍ ٞ  عرع ٔ  مشرؼ  ٚتٛيٝر١  ، ايهطنر ٔ  قُرس  ايرسٜ ٕ  بر ١  غرًُٝا  غٓر

 146 م ٖر766

ٔ  شنررط يف:  ؾكررٌ  عًرر٢  ٚ ٜررمتِٗ َٚررس٠ أَطا٥ٓررا  َررٔ أزضنمترر٘ َرر

 146 م خمتكاضا  غ ٌٝ

 146 م قاغِ بٔ ٖاؾِ بٔ ١ٝرؾ بٔ مجاظ ايسٜٔ عع األَري

 147 م قاغِ ٚاألَري ؾٝر١ األَري

 147 م ايعْهٞ ايسٜٔ ْٚٛض ، أٜٛب آٍ ًَٛى بعض َٓاقب شنط

 148 م.عْٝٛٗا إجطا٤ ٚ ، املس١ٜٓ غٛض بٓا٤ : ايسٜٔ ْٛض أعُاٍ َٔ

 149 م ايعْهٞ ايسٜٔ ْٛض َٓاقب شنط

 150 م ايسٜٔ قالح َٓاقب شنط

ِ  ٚإٔ ، رسع ٝر  برين  زٚي١ أخ اض بعض شنرط ٔ  أقرًٗ ٌ  ٜٗرٛز  َرر  أٖر

 151 م غر١ًُٝ

 152 م ايع ٝس١ٜ ايسٚي١ خًؿا٤ أمسا٤ شنط

ِ  بعض شنط ِ  ، ايع ٝرسٜني  جرطا٥  ، ٚايٓكرري١ٜ  يًرطٚاؾض  َٚػراعستٗ

 152 م شيو ٚغري يًكراب١ ٚغ ِٗ ٚايؿكٗا٤ يعًُا٤ا ٚقمتًِٗ
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 153 م األٜٛبٞ ايسٜٔ قالح َٓاقب شنط إن عٛز

 157 م ايٓكري١ٜ جطا٥ِ بعض شنط

 157 م ٚشضٜمت٘ َٗٓا بٔ قاغِ األَري شنط َٔ َاتكسّ ع٢ً اْعطاف

 157 م قاغِ األَري َكمتٌ شنط

 157 م املس١ٜٓ ؾٝر١ األَري زخٍٛ شنط

 157 م ؾٝر١ األَري َكمتٌ شنط

 158 م ؾٝر١ بٔ عٝػ٢ املس١ٜٓ أَري

 158 م عٝػ٢ األَري خًع

 158 م ؾٝر١ بٔ َٓٝـ اؿػني أبٛ املس١ٜٓ ذانِ

 158 م ؾٝر١ بٔ مجاظ ايسٜٔ عع ٚتٛي١ٝ ـ،َٓٝ ٚؾا٠

 158 م َايو أخٝ٘ ابٔ مجاظ َٔ اْمتععٗا ثِ

 158 م مجاظ إن أعازٖا ثِ

 158 م َٓكٛض يٛيسٙ عٓٗا ْٚعٍ ايٛ ١ٜ َٔ ْؿػ٘ مجاظ خًع ثِ

 159 م ؾ  ٚ قمتٌ َٔ مجاظ آٍ بني َاذكٌ شنط

 161 م.َٓكٛض بٔ ن ٝـ ٚتٛي١ٝ َٓكٛض األَري قمتٌ

 161 م َٓكٛض بٔ طؿٌٝ ١ٝٚتٛي ن ٝـ قمتٌ

 164 م طؿٌٝ ٚؾا٠

 165 م.َٜٛني املس١ٜٓ َ اضى بٓت إُٖٝ ذهُت

 165 م أَريًا املس١ٜٓ مجاظ بٔ ثابت بٔ غعس األَري زخٍٛ

 166 م املس١ٜٓ إلَاض٠ قاغِ بٔ ؾهٌ األَري تٛيٞ شنط

 166 م.املس١ٜٓ َاض٠إل عًٞ بٔ َاْع األَري تٛيٞ شنط

 167 م املس١ٜٓ َاض٠إل ٓكٛضَ بٔ مجاظ األَري تٛيٞ شنط

 168م.املس١ٜٓ َاض٠إل َٓكٛض بٔ عط١ٝ األَري تٛيٞ شنط

 ٍ ٔ  ؾرر٤ٞ بررصنط ايهمتراب  ٚأخمتررمتِ:  املىليررـ قرا  ٚايررسٟ أذررٛاٍ َر

ّٟ  169 م اهلل ضمحِٗ ٚأخٛ

 176 م قمتً٘ ٛاٚذاٚي املىليـ ع٢ً األعسا٤ ؼاٌَ

 176قكٝس٠ يًُىليـ ٜصنط ؾٝٗا َكٝ مت٘ ٚذاي٘ م 
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 

 

 

 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 : الطبووووووع والنظووووووس 

 

 ع :املصادز واملساد

 179 م اٖآغه إن ٚايمتؿٜٛل املس١ٜٓ ؾهٌ يف يًُىليـ قكٝس٠

 م91م=  182

 غططًا25

١ اـررط، أٚهلررا َعخررطف َررصٖب ، عًٝٗررا      ، جٝررس٠ ْػررد١ ذػرٓر

 ٖٛاَـ غط ايٓاغذ

 يف أٚهلا :

 ثًو باغِ جعؿط بٔ ايػٝس حي٢ٝ ٖاؾِ اؿػٝين املسْٞ -

 خمتِ ٚقـ ايػٝس جعؿط ذػني ٖاؾِ اؿػٝين -

يف احملهُرر١  ْررل ٚقررـ ايهمترراب عًرر٢ املهمت رر١ ٚتػررحًٝ٘      -

 ايؿطع١ٝ

 ٖر777ضَهإ  11اْمت٢ٗ املىليـ َٔ تأيٝؿٗا يف  -

 َهمت ١ آٍ ٖاؾِ

٘  ٚاعمت٢ٓ اـط١ٝ أقٛي٘ قابٌ ٞ  قُرس  ذػرني :  بر ٟ  عًر  ، ؾرهط

 م 295 ، 1996ّ = ٖر1417 ، املٓٛض٠ املس١ٜٓ زاض ، املٓٛض٠ املس١ٜٓ

 ايعرررراضؾني ٖسٜرررر١ ، 2/300 ايهآَرررر١ ايررررسضض ، 4/126 األعررررالّ

5/467 

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 ذزوة الو ا مبا جيب حلضسة املصطفى ص ى اهلل ع ي  وس م

 عًٞ بٔ ع س اهلل بٔ أمحس ايػُٗٛزٟ

 ٖر911

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطذِٝ

اؿُرس هلل ايررصٟ ؾررطع يع ررازٙ تعظررِٝ أٖررٌ ٚزازٙ ، ٚجعررٌ ايػاٜرر١     

 َٔ شيو ؿ ٝ ٘ ٚقؿٝ٘

ٌٜٚٓٝ ايػاعٞ يف إثاّ شيرو َأَٛير٘ نًر٘ ٚغرىلي٘ ، ٚإٔ جيعًٓرا      

١ غررٝس املطغررًني اجملمتٓرر ني يالبمتررساع يف ايررسٜٔ        َررٔ امل مترر عني يػرٓر

 آ٘ ٚنطَ٘ ، آَني

 ْػذ ذػٔ
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 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 

 جعؿط بٔ ايػٝس ذػني بٔ ايػٝس حي٢ٝ ٖاؾِ اؿػٝين

 ٖر1302/قطّ/29ق ح ّٜٛ ا ثٓني 

 2خط ١ ايهمتاب م

اي اب األٍٚ : ؾُٝرا شنرطٙ املىلضخرٕٛ يف غر ب اؿطٜرل املرصنٛض       

  ١ بػرر  ٘ ، ٚبٝرإ عرسّ إظايرر١    ٖرر ، ٚنٝؿٝمترر٘ ، َٚرا اتؿرل    654غٓر

يف شيو َٔ ا عمتصاض ،  أبسٚٙ َٚا ، املكساض اؾًٌٝ احملٌ أقاب َا

ٚشنط إعاز٠ غكـ املػحس ، ٚنٝؿ١ٝ َرا جعرٌ عًر٢ َرا حيراشٟ      

اؿحط٠ ايؿطٜؿ١ ٚايطابل ايصٟ ٜمتٛقٌ َٓر٘ إيٝٗرا َرٔ برني غركؿٞ      

 4ايك ١ املٓٝؿ١ ، ٚغري شيو مما ٜمتعًل ب٘ م 

ٕ ٚجٛب إظاي١ َا أقاب شيو احملرٌ املكرسؽ   اي اب ايثاْٞ : يف بٝا

 ٌ ايكررراح ،  ايػرررًـ بؿعرررٌ عًٝررر٘ ٚا غمتؿرررٗاز ، ايٛانرررح بايررسيٝ

٘  اهلل قررال٠ األْ ٝررا٤  ذٝررا٠ عًرر٢  ٚايهررالّ ق ررٛضِٖ   يف عًررِٝٗ ٚغررالَ

 19م 

اي اب ايثايث : يف بٝرإ ذراٍ مجاعر١ غرهإ املسٜٓر١ ايؿرطٜؿ١ يف       

       ٔ ظٗررٛض  شيرو ايرعَٔ ، َٚررا خكرت برر٘ تًرو اؾُاعر١ عطَٗررا َر

ايٓريإ اييت مل ٜػُع اثًٗا يٝ طٌ ايمتُػرو بؿعًرٗا ، ٚبػرط َرا     

 64اتؿل ب ػساز يٝظٗط غسض أًٖٗا م 

اـاثرر١ : يف أَرررٛض أخرررط ٜرررمتعني ايمتٓ ٝررر٘ عًٝٗرررا تمتعًرررل باملػرررحس     

 82ايؿطٜـ ، َٚك٢ً ايعٝس املٓٝـ م 

 م 57م = 114

 غططًا 23

١ اـررط ، َكرررر١ ، أٚهلررا َعخرررطف ،        ْػررد١ جٝررس٠ ، ذػرٓر

 ب ، نمت ت ع٢ً ٖٛاَؿٗا عٓاٜٚٔ املطايبَصٖ

. ٚنررإ  …نمتررب يف آخطٖررا : قرراٍ َىليؿرر٘ ضنررٞ اهلل عٓرر٘     -

١ غرت ٚغر عني    ايؿطاؽ َٔ مجع٘ ي١ًٝ  اغمتٗالٍ ضبٝع ايثاْٞ َٔ غٓر

ايؿطٚع ؾٝ٘ باملػحس ايؿرطٜـ ايٓ رٟٛ ، يًٝر١     ٚمثامنا١٥ ، ٚنإ

 ايثايث عؿط َٔ ضبٝع األٍٚ َٔ ايػ١ٓ املصنٛض٠
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 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 

 : الطبووووووع والنظووووووس 

 

 ع :املصادز واملساد

 طؽ اٛنٛعاا ايهمتابيف أٚهلا : ؾٗ -

يف أٚهلررا : أٜهررًا خرررمتِ َهمت رر١ آٍ ٖاؾررِ ، ثرررِ ْررل ٚقرررـ        -

 ايهمتاب ع٢ً املهمت ١ ، ٚخمتِ ايٛاضثني

 يف آخطٖا : -

بًؼ َكابًر١ ذػرب ايطاقر١ ٚهلل اؿُرس عًر٢ األقرٌ املٓكرٍٛ         - 1

عٓررر٘ عًررر٢ َرررا بررر٘ َرررٔ ايمترطٜرررـ يف فرررايؼ آخطٖرررا يف       

   ١ عًرٞ   ٖرر ٚنمت ر٘ قُرس   1302اـاَؼ َٔ ضبٝرع األٍٚ غٓر

 بٔ ظاٖط ايٛتطٟ

بًرؼ َكابًر١ ٖرصٙ ايٓػررد١ قُرس غرعٝس ٚذػرني ايعبٝررسٟ ،         - 2

 ٖر ، قٛبًت عػب ايطاق1306١/ ؾع إ/23يف 

ٜكٍٛ نات ٗا عؿا اهلل عٓر٘، قرس ظؿرطا بٓػرد١ أخرط٣ يف       - 3

 ١ نرررإ ْاقكرررًا يف ٖرررصٙ    ٖرررر ٚأثُرررت َٓٗرررا َرررا   1303غررٓر

 ايٓػد١ ٚقس نًُت ٖصٙ ايٓػد١ ٚهلل اؿُس

 اؾَِهمت ١ آٍ ٖ

 8737/1 : ضقِ َٝهطٚؾًِٝ - املٓٛض٠ باملس١ٜٓ اإلغال١َٝ اؾاَع١

ٖررر 1392ْؿررطٖا األغررمتاش محررس اؾاغررط ،ايطٜرراض ،زاض ايُٝاَرر١    

 179-93س١ٜٓ م نُٔ ضغا٥ٌ يف تاضٜذ امل

 ايعرراضؾني ٖسٜرر١ ، 2/2016 ايظٓررٕٛ نؿررـ ، 5/245 ايالَررع ايهرر٤ٛ

 ( ؿ٢املكط زاض بأخ اض ايٛؾا شض٠ٚ : ايهمتاب مس٢ ) 5/740

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 : توووووووووازي  و اتووووووووو  

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 ذيل االنتصاز لشيد األبساز

 عُط ابٔ ايػٝس عًٞ ايػُٗٛزٟ املسْٞ املؿيت

 ٖر1157

، ٚايعاق ررر١  بػررِ اهلل ايرررطمحٔ ايررطذِٝ اؿُرررس هلل ضب ايعرراملني    

، أقرررٍٛ : ملرررا ٚقعرررت     ، ٚ  عرررسٚإ إ  عًررر٢ ايظررراملني    يًُرررمتكني 

 …ايٛاقع١ اآلتٞ بٝاْٗا 
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 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : اسووووووووم الناسووووووووو  

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 : مهووووووووا  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آَرررني      ، ٚعًررر٢ َررٔ قرراٍ:آَني  آَررني    ٚع ترر٘ َررٔ آٍ ٜاغررني   

 َٝٓاآبٌ أيـ آَني يف أيؿني  أضن٢ بٛاذس٠

 ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني ……قاٍ شيو بؿُ٘ 

 ْػذ ذػٔ

 جعؿط بٔ ايػٝس ذػني بٔ حي٢ٝ ٖاؾِ اؿػٝين املسْٞ

 ٖر1299/ ؾع إ /  27األضبعا٤ ، 

 املس١ٜٓ املٓٛض٠

ؼرررسث املىليرررـ عرررٔ ايؿمتٓررر١ ايٛاقعررر١ برررني أٖرررٌ املسٜٓررر١ ٚق ا٥رررٌ          

 ٖر :1134األعطاب عاّ 

 ٖررر أق ًرررت ايك ا٥ررٌ ٚأذاطررت باملسٜٓررر١    1134/ ؾررع إ/ 17يف  -

 196م 

 197/ ؾع إ.م  20أٍٚ يكا٤ بني ايططؾني يف  -

 198/ ؾع إ.م  24املٛاج١ٗ ايثا١ْٝ يف  -

 198غسا ايك ا٥ٌ عني املا٤ باؿحاض٠.م  -

أَط ايكانرٞ براـطٚد إن َكر٢ً األعٝراز ، ؾدرطد اـرام        -

 198م  ٚايعاّ

 199الم اي اب ايؿاَٞ ٚايػطبٞ.م إغ -

 200 ًَٜٛا.م عؿط نيػ١ ، ايعني ٚغس ، اي ابني قؿٌ اغمتُط -

 200زخٍٛ ق ا٥ٌ األعطاب إن ق ا٤ ٚايعاي١ٝ ٚقطبإ.م  -

 200 م عسز املكاتًني ٚايكمت٢ً َٔ ايططؾني -

 200اغمتُط اؿكاض ثالث١ أؾٗط إ  عؿط٠ أٜاّ.م  -

ٌ اؿراد خهرط اي ػرسازٟ    ايػعٞ يًكًح بني ايططؾني َرٔ ق ر   -

 200م  املسْٞ

قررسّٚ ؾرررٝذ ق ا٥ررٌ األعررطاب ابررٔ َهررٝإ َٚعررر٘ ابٓرر٘ قا٥ررس          -

 م ايكررًح عًر٢  يالتؿرام  ، ق را٤  َػرحس  إن ٖرعاع  جرٝـ احملراضبني  

201 

َررٔ أٖرررٌ املسٜٓرر١ ايؿرررٝذ قُررس غرررعٝس ابرررٔ       ممررٔ اغمتؿرررٗس  -
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 ع :داملصادز واملسا

 202ايؿٝذ ايعامل إبطاِٖٝ م 

 203م  ايكًح يف ؾٗط شٟ ايكعس٠ -

 203 م ايؿاّ َٔ اؿحاد ضنب َع ايهطِٜ ع س ايػٝس ٠عٛز -

 203شنط ايؿكٝني املٛقسٜٔ يٓاض ايؿمت١ٓ.م  -

 208 - 204م  زعا٤ ٚؾهط -

 م 7.5= م. 15(  209 - 195) م : 

 غططًا 25

، عًٝٗرا ٖرٛاَـ غرط     ، َكررر١  ، ذػ١ٓ اـرط  ْػد١ جٝس٠

ٚقررع ايؿررطاؽ َررٔ ؼطٜطٖررا يف آخررط ايٓكررـ األٍٚ َررٔ      ايٓاغررذ ،

ٍ ايٓكـ ايثاْٞ َٔ اؾع٤ ايثراْٞ عؿرط اسٜٓر١ غرٝس اي ؿرط ،      أٚ

 ٖر1134عاّ 

 ٖر1134أٟ يف ْكـ شٟ اؿح١ عاّ 

 َهمت ١ آٍ ٖاؾِ )فُٛع(

 184 - 3/183غًو ايسضض ،  273 - 272ؼؿ١ احمل ني 

   

 : املخطوطووة عنوووا 

 

 : اسووووووووووم امل لوووووووووو  

 

 : بدايوووة املخطوطوووة 

 

 

 : نهايووة املخطوطوووة 

 

 : نووووووووووو  اخلووووووووووو  

 : لناسووووووووو اسووووووووم ا 

 : توووووووازي  النشوووووووو  

 نووول  عوووا  السسوووو   مشوووذد تنزيووو   يف ل محبوووو   احملوووب  حتفوووة

 ودلبو  خص 

ٔ  ظٜررٔ بررٔ قُررس  ايررسٜٔ مشررؼ ٟ  طّبرراؿ اـطٝررب)  ايررسٜ  ايٓ ررٛ

 ( ايؿطٜـ

  ايطذِٝ ايطمحٔ اهلل بػِ

 ٚ  ٍ  ايؿمتررراح هلل اؿُرررس ، ايعظرررِٝ ايعًرررٞ بررراهلل إ  قررر٠ٛ ٚ  ذررٛ

 … ٚايك ض اي ػط بٝسٙ ، اي اغط ايكابض ، ايعًِٝ

٘  قرس٠ٚ  عًر٢  ٘  ٚخرامت  ، أقرؿٝا٥  ، قُرس  َٚٛ ْرا  غرٝسْا  ، أْ ٝا٥ر

 . ايعاملني ضب هلل ٚاؿُس ، أمجعني ٚقر ٘ آي٘ ٚع٢ً

 .ػٔذ ْػذ

 املسْٞ اؿػٝين ٖاؾِ حي٢ٝ ايػٝس بٔ ذػني ايػٝس بٔ جعؿط

 ٖر 1312/  اؿح١ شٟ/27 اـُٝؼ ّٜٛ ظٗط
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 : مهووووووووا  النشوووووووو  

 : ةطو  هوسض املخطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٓٛض٠امل املس١ٜٓ

 2خط ١ ايهمتاب م  -

قاٍ املىليـ : ؾإٕ مما عُت ب٘ اي ًر٣ٛ يف ٖرصٙ األظَٓر١ إقاَر١      -

 غررٝس ملػررحس ٚخررساًَا غرس١ْ  اـكررٝإ ايع ٝررس ايطٛاؾرر١ٝ ٖرىل ٤ 

 2َٔ ايٓكل ٚاـكاٍ ايص١َُٝ م َع َا ؾِٝٗ  عسْإ ٚيس

 3 مؾهٌ َػحس املس١ٜٓ  -

 3 م ٚأنًُِٗ ايٓاؽ أؾهٌ َٔ املػحس خساّ ٜهٕٛ إٔ ٜٓ ػٞ -

ٛ  اإلَرراّ شٖررب - ٘  ذٓٝؿرر١ أبرر اغرررمتدساَِٗ،   نطاٖررر١ إن ٚأقررراب

 4شيو مجٗٛض أٌٖ ايعًِ م  ٢ٚٚاؾك٘ عً

 5يف ذٝات٘.م  أنابط ايكراب١ ناْٛا خيسَٕٛ ايٓيب  -

-    ٝ إ املٛج ررر١ إلبعرررازِٖ عررررٔ   شنرررط بعرررض َػررراٚ  اـكرررر

 5املػحس ايٓ ٟٛ م 

 6شنط بعض أعُاهلِ ايك ٝر١ م  -

 7ابمتسا٤ ذسٚث ايطٛاؾ١ٝ باملػحس ايٓ ٟٛ ايؿطٜـ.م  -

عسز ايطٛاؾ١ٝ عٓرس ابمترسا٤ ذرسٚث أَرطِٖ ، ٚنٝرـ نرإ        -

 8ذاهلِ.م 

 8أجٓاغِٗ ، ٚغ٤ٛ ذاهلِ م  -

 8شنط ؾ٤ٞ َٔ خٝاْمتِٗ.م  -

 9 م ايكٓازٌٜ أذس غطق١ ع٢ً ايٓ ٟٛ اؿطّ خاظْساض إقساّ -

 9خٝاْمتِٗ يًداق١ ٚايعا١َ م  -

 9تؿ ِٗٗ بايٓػا٤ يف ذطناتِٗ ٚنالَِٗ م  -

 10ذض ٚ ٠ األَط ع٢ً ططز اـكٝإ َٔ املػحس.م  -

ظٜرراز٠ عررسز اـكررٝإ عررٔ ؾررط  ايٛاقررـ، ٚاْمتؿررا٤ ؾررطٚ       -

 10ايٛقـ عِٓٗ.م 

َرررٔ أعظرررِ املكرررا٥ب إٔ بعرررض ايطٛاؾررر١ٝ اغرررمتُاٍ بعرررض       -

هصٚبررر١ يف شنرررط ؾهرررا٥ٌ    َ ايعًُرررا٤ ؾحُرررع يررر٘ أذازٜرررث   
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 : عوووووووووووووووووودد األوزام

 : عوووووووودد األسووووووووطس 

 : مالحظوووات عاموووة 

 

 

 

 

 

 : زقووووووووم احلفووووووووو  

 ع :املصادز واملساد

 11ايطٛاؾ١ٝ.م 

ـ  ٖررصا ػرطأ  - ٔ  إن ايهمترراب ؾٓػرب  ايهررصاب املىلير  ذحررط.م ابر

12 

اؿض ع٢ً ططز اـكٝإ، ٚطًب تعرٝني ايعًُرا٤ ٚايؿكٗرا٤     -

 13َهاِْٗ.م 

 م 7م =  14

 غططًا 21

١  جٝررس٠، ْػرد١   عًرر٢ نمت ررت َكابًر١،  َكرررر١، اـررط، ذػٓر

 . املطايب بعض عٓاٜٚٔ اهلاَـ

ّ  باحملهُر١  املػرح١ً  ايٛقؿٝر١ ب م ايهمتراب اإؿ:  أٚهلا يف -  عرا

 ، ٚخمتِ ٚقـ َهمت ١ آٍ ٖاؾِ. ايٛاضثني ٚخمتِ ٖر،1305

 َررٔ َٓكٛيرر١ قسنرر١، ْػررد١ عررٔ ْكًررت:  ْكرر٘ َررا آخطٖررا يف -

 . ٖر 931 غ١ٓ ، األٚن مجاز٣ عاؾط نمتابمتٗا تاضٜذ َػٛز٠

 . ٖاؾِ آٍ َهمت ١

ـ  ٕ  نؿرررر ٕ  نمت ٗررررا :  ٚقررررراٍ 373/ 1 ايظٓررررٛ  غرررررًِٝ يًػررررًطا

 . ُإٚغًٝ
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