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احلمــد هلل رب العاملني والصـــالة والســالم عىل ســيدنا حممد وعىل آله وصحبه 

 ومن تبعهم إىل يوم الدين. أما بعد:   ،أمجعني 

عىل مر العصور    وستظل مركز جذب للعلامء واألفاضلمكة املكرمة    كانت  

ف من خمتلف أرجـاء  ا للكتب املتنوعة املعارا ونســـخً ممن حيبون نرش العلـم النافـــع تأليفـً

ا للحج والعمـــرة، واملجاورة فيها لطلب العلم  عاملنا اإلســـالمي املرتامي األطراف طلبً 

بجوار بيت اهلل املعظم، وقد أســــهم هؤالء العلامء األجالء وغريهم من املجاورين يف 

املوقوفة،  والرسائل اخلطية التي من ضمن املجموعة    تأليف ونسخ الكتب املخطوطة

ومن هؤالء العلامء عىل سبيل املثال نزيل مكة املكرمة نور الدين عيل بن سلطان حممد  

احلنفي املكي  القاري  ،اهلروي  عيل  بمال  هبا  ،املعروف  مقربهتا    ،املتوىف  يف  واملدفون 

الذي كان ينسخ القرآن الكريم وغريه أمام الكعبة  و  ،هـ1014املشـــهورة باملعالة يف سنة

 ة، ومن عمله هذا كان يكسب قوته.  املعظم

الشيخ   مكتبة  جمموعة  خمطوطات  فهرسـة  يف  عميل  أثناء  انتباهي  لفت  فقد 

)يرمحه اهلل تعاىل(  عارف حكمت )يرمحه اهلل تعاىل( املوقوفة يف جممع امللك عبد العـــــزيز  

عددً  أن  الوقفية  ضـمن للمكتبات  من  التي  اخلطية  والرســائل  املخطوطات  من  ا 

متباعدة  امل زمنية  فرتات  وعىل  املكرمة  مكـة  يف  نســــــخت  املجمـع  يف  املوقوفــة  جمــوعة 

ا ليكون ا مبســطً خمطوطة ورسالة خطية، وعملت هلا فهرســـ25ًفقمت بحرصها فبلغت  

من خالله  مرجعً  يســــتطيعون  املكرمـة،  مكــة  بتاريخ  واملهتمني  واملحققني،  للباحثني  ا 

عىل   الضـوء  املخطوطـات إلقاء  هـــذه  فيها  نســـــــخت  التي  الفرتات  يف  العلمية  احلركة 

 القيمة، وإبراز العلوم التي اعتنــى هبا علامء مكة املكرمة األفاضل.  
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 منهج البحث: 

ضمن   التي  اخلطية  والرســالة  املخطوطــــة،  عنوان  أبني  أن  حرصت  لقد 

املخطوط وبداية  املؤلف،  واسم  املوقوفة،  وهنايتهام، املجموعة  اخلطية  والرسالة  ـــة 

اخلطية   والرســالة  املخطوطـة  فيــه  نســخت  الذي  والقرن  الناســخ،  واسم  اخلط  ونوع 

إليهام،   واملشار  النسخوتاريخ  ومكان  األوراق،  ومقاس   عدد  األســطر  وعـــدد 

وتبرصة  عنها  ومالحظـات  املجموعة،  ضمن  التي  اخلطية  والرســائل  املخطوطـة، 

التي ضمن  ا حمتو اخلطية  والرسـائل  للمخطوطة  العام  احلفظ والرقم  رقم  ها وأخريًا 

يف   املذكورين  املؤلفيــن  وفاة  تاريخ  تبني  التي  واملراجــع  واملصادر  باملكتبة،  املجمـوع 

 الفهرس.

وصىل اهلل عىل   ،أســــأل اهلل جل عاله أن يكون هذا العمـل خالصًا هلل تعاىل  

 وصحبه أمجعني. سيدنا حممد وعىل أله 
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1)  

 ار التنوير برشح احلزب الكبري.  آث عنوان املخطوطة:

 .(1) هـ(1215حممد اجلوهري احلسيني اخلالدي األزهري )ت  اسم املؤلف:

املخطوطة:  الكايف    بداية  إليه  توســــل  من  اهلادي  هلل  احلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 

 بفضله...  

 ... ولد عدنان واهلل أعلم.  هناية املخطوطة: 

 نسخ باملدادين األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 املؤلف نفسه.  اسم الناسخ:

ــــــنة   18يف يوم اإلثنني املبارك  تاريخ النسخ:   هـ. 1201من ذي احلجة احلـرام ســ

 باحلرم املكي جتاه بيت اهلل احلرام.   مكان النسخ 

 سم. 11×17:  املقاسس، 19ق، عدد األسطر59 :عدد األوراق 

نسخة جيدة مزخرفة ومذهبة األول، وأما بقية أوراقها فمـجـدولة باحلمرة    املالحظات:

أوروب  ورق  عىل  نصــــها  مائية   ( 2) كتب  وعالمات  متوازـية  خـطوط  عليه              (3) تظهر 

 
 مل أجد له ترمجة فيام توافر لدي من املصادر واملراجع. (1)

العرب   (2) املخطوط  املكث )معجم مصطلحات  قليل  البيل  قاموس    :ورق أوروب: ورق رديء رسيع 

 . 384كوديكولوجي( ألمحد شوقي بنبني ومصطفى طوب، ص 

الورق،    (3) صناعة  يف  استعملت  التي  املتأخرة  التقنيات  من  املائية  العالمــــات  تعـــد  املائية:  العالمات 

 عن املطبوعات. )صناعة املخطوط  ا فضــاًل فانترشت يف املخطوطات التي كتبت يف وقت متأخر نسبي  

= 



 

 

 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

240 

الشيخ عارف    (1) عىل شكل فروع نباتية عليها بعض التصحيحات بأوهلــا ختم وقفية  

 . -يرمحه اهلل - (2) حكمت 

ألب احلســــن عيل بن عبد اهلل بن    الكبريزب  احل املخطوطــة يف رشح    تبرصة املحتوى: 

 املغرب.   (3)عبد اجلبار بن متيم بن هرمز الشاذيل

 : مكتبة عارف حكمت.  1756أدعية وأحزاب الرقم العام  263/ 10رقم احلفظ: 

2)   

 التلطيف لرشح الترصيف.   عنوان املخطوطة:

أبو الوجاهة عبد الرمحن بن عيســـى بن مرشــــــــد الُعمري احلنفي املعروف    املؤلف: اسم 

 .(4)هـ(1037بامُلرشدي )ت
 

 . 318العرب اإلسالمي( مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ص 

فية: ختم دائري بداخله بام نصــــــه )مما وقفه إىل ربه الغني أمحد عارف حكمت اهلل بن عصمة  ختم الوق (1)

أال خيرج عن خزائنه   والتسليم برشط  الصـالة  آله  الكريم عليه وعىل  الرسول  مدينة  احلسيني يف  اهلل 

 هـ(.1266واملؤمن حممول عىل أمانته 

( أمحد عارف حكمـــت بن إبراهيم بن عصمت  م1858  -1785/هـ  1275-1200عارف حكمــــت )  (2)

بن إسامعيل رائف باشا، ينتهي نسبه إىل بيت النبوة، من نســل احلسني: قايض، تركي املنشأ، مستعرب،  

)األعالم   عارف حكمت.  بمكتبة  اليوم  إىل  تعرف  املنورة،  املدينة  يف  له  كتب عظيمة  بخزانة  اشتهر 

 (. 1/141: للزركيل

ـــــاذ   (3) ــــ )الشـ هرمز  1258-1195/هـ  656-591يل  بن  يوسف  بن  اجلبار  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  عيل  م( 

)حزب  املسامة  األوراد  املتصوفة، وصاحب  من  الشاذلية  الطائفة  رأس  احلسن:  أبو  املغرب  الشاذيل 

 (4/305 :ط( )األعالم للزركيل –الشاذيل 

(4)  ( املُرشـدي:  الرمحن  مرشــــد  1628-1567/هـ  1037- 975عبد  بن  عيسى  ابن  الرمحن  عبد  م( 

ـــــارك يف أنواع من العلوم ،الُعمري احلنفي املعروف باملرشدي )أبو الوجاهة( ولد بمكة   ،عامل أديب مشـ

= 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت احلمد هلل   بداية املخطوطة:

 بيده ترصيف األحوال... 

املخطوطة:  ســيدنا وموال  هناية  اهلل عىل  له وصحبه وسلم  ... وصىل  آ  نا حممد وعىل 

 ا.  كثريً تسلياًم 

 معتاد باملدادين األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 غري مذكور.    اسم الناسخ:

 هـ.  1040يوم اإلثنني املبارك ســلخ صـفر اخلري سنة تاريخ النسخ: 

 : املسجد احلرام جتاه البيت املنيف.  مكان النسخ 

 سم.  15×19:املقاسسطر، 19ق، عدد األسطر:105:عدد األوراق 

كتب    املالحظات: النص،  عىل  تؤثر  مل  وترميم  بقع  وآثار  تصحيحات  عليها  نسخة 

نصها عىل ورق أوروب تظهر عليه خطوط متوازية، بأوهلا ختم وقفية الشيخ عارف  

اهلل  -حكمـــــت   سيد  -يرمحه  حممد  ســــيد  من  لكل  متلكني  بن    (1) وقيد  الرمحن  وعبد 

 - يرمحه اهلل  -ــري احلنفي وقع املؤلف  الُعم  (2)حنيف الدين بن عبد الرمحن امُلرشـــدي

هـ بمكة  1036من شهر ذي القعدة سنة23االنتهاء من تســويدها يف عرص يوم اجلمعة  

 .(3)املكرمة بمدرسة الوزير حممد باشـا الشهيد
 

ـــــــي، وكان يطلق عليه عل  ،مجادي األوىل  5املكرمة يف   ا بمكة م احلجاز، وقتل خنقً وويل إفتاء احلــرم املكـ

د بن عبد املمطلب. املحبي، خالصة األثر  9املكرمة يف     –   2/369ذي احلجة عىل يد رشيف مكة َأمحم

 . 2/105 : ؛ عمر كحالة، معجم املؤلفني376

 سيد حممد سيد: مل أجد له ترمجة فيام توافر لدي من املصادر واملراجع.   (1)

 املُرشدي: كسابقه.  (2)

ا( ثم قلبت مدرســـة مدرسة الوزير حممد باشــا الشـهيد: تقع يف ســـويقة كانت يف األصــــــل )بيامر ســـتانً   (3)

= 



 

 

 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

242 

املؤلف   نسخة  أصــل  من  املستنسخة  النســـخة  هذه  اهلل-وبلغت  بخطه    -يرمحه 

البيت املنيف 1040وصححت يوم اإلثنني سلخ صفر سنة   هـ باملسجد احلرام جتاه 

الدين  حنيف  بن  الرمحن  عبد  ومالكها  كاتبها  فيها  القراءة  وبلغ  أصـــلـها  من  مقابلة 

 هـ جتاه الكعبة املعظمة. 1071سنة(1) امُلرشــــدي وعيل رضــــوان أفندي

املحتوى:  املسم  تبرصة  الرصف  علم  يف  املنظومــــــة  عىل  اختصار  بفتح  املخطوطــة  ى 

 اللطيف برشح ترصيف التصـــريف للمؤلف نفسه.  

 .(2) : مكتبـــــة عارف حكمت2432صــرف الرقــم العام7/414 رقم احلفظ: 

3)  

 درر البحار.   عنوان املخطوطة:

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن يوســـــــف بن إلياس القونوي الدمشقي    اسم املؤلف: 

 .(3)هـ(780احلنفي )ت
 

   .77ص  :لعبد الرمحن بن صالح عبد اهلل ، نظر: تاريخ التعليم يف مكة املكرمةا

 راجع.عيل رضـــــوان أفندي: مل أجـــد له ترمجة فيام توافر لدي من املصـــادر وامل  (1)

مكتبة عارف حكمت: كانت تقع يف الركن اجلنوب الرشقي للمسـجد النبوي ومنها نقلت إىل مكتبة   (2)

املدينة املنورة العامة التي كانت بجوارهــــــا وحتديدًا يف اجلهة اجلنوبية للمســــــجد النبوي، والتي أزيلت  

امل مكتبة  إىل  نقلت  ومنها  النبوي،  املسجد  توســـعة  الغربيـــة  لصالح  اجلهـة  يف  الواقعـة  العـزيز  عبد  لك 

اإلســــــالمية  باجلامعـــة  القديم  املركـــزية  املكتبـــة  مبنى  إىل  منهــا  نقلهــا  بعد  واســتقرت  النبوي  للمســـجد 

 بمســامها اجلديد جممع امللك عبد العزيز للمكتبات الوقفية.

م( حممد بن يوســف بن إلياس الُقونوي 1386  -1315  /هـ  788-715حممد بن يوســف الُقونوي: )  (3)

أبو عبد اهلل( الدين  املزة )شمس  نزيل  العلوم قدم دمشــق شابًا   احلنفي  فقيه حمدث مشارك يف بعض 

ســــية وآالت وأخذ عن التربيزي وغريه وتنزه عن مباشـــــرة الوظائف حتى املدارس وكان يتعانى الفرو

برجــــًا عىل   وبنــى  بريوت  نوبة  القتال يف  باشـــر  وقـد  الرباط  نيــة  إىل صيدا وبريوت عىل  احلرب ويرتدد 

= 
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بســـم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل الذي فقه قلوب املرتسمني بسوابق   بداية املخطوطة:

 لواحق اليقني... 

 ه وصحبه أمجعني. ... واحلمـد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآل  هناية املخطوطة: 

 نسخ باملدادين األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 غري مذكور.    اسم الناسخ:

حمرم من سنة  7وافــق الفراغ من خمطوطته يف جمالس آخـــرها يوم اإلثنني    تاريخ النسخ:

 هـ.  874

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

 سم. 18×25:املقاسس،  11ق، عدد األسطر: 138: عدد األوراق 

ورق   املالحظات: عىل  نصهــا  كتب  باحلمرة،  جمدولة  بالشكل  مضبوطة  نسخة 

بقــع وترميم وأرضة   (1) مرشقي وآثار  التعليقــــــات  الصفرة عليها بعض  إىل    (2)يميل 

ـــــات، وختم   أثرت عىل بعض كلامت النص عىل صفحة العنوان تقييد مطالعـة، ومتلكــ

ـــــة    -يرمحه اهلل-فرغ املؤلف    -يرمحه اهلل  -  وقفية الشيخ عارف حكمت  من املخطوطـ

يَلم اجلامدين لسنة منيفة عن سبعني  عىل يــده يوم أســـفر صحته عن األربعاء من أواخر أوَّ

 
الســاحل وأقام بالقاهرة والقدس ثم رجع إىل دمشـــق وانقطــــع بزاويته بالربوة ثم بزاويته باملـزة بظاهــر 

يف   بالطاعــون  وتويف  اآل5دمشـــق  كحالة  خــرة.مجادي  لعمر  املؤلفني  واملخطوطة  3/779  :)معجم   )

 نفسها.

اخلصائص    (1) ببعض  الغرب  الورق  عن  يتميز  العربية  الدول  يف  مصنوع  ورق  املرشقي:  الورق 

 (. 383ص  :)مصطلحات املخطوط العرب )كوديكولوجي( ألمحد شوقي بنبني ومصطفى طوب

أنفاقاً   (2) حتفر  صغرية  حشــــرات  تغذيتها األرضــة:  لتأمني  املخطوطـاــت  يف  وثقوبًا     (Mites).    املرجع

 . 34ص :السابق
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وسبعامئة لست، وبدأ هبا يف أواســـط ربيعي الســنة املذكورة هلــا عنوان آخـــر بخــط خمتلف 

 ))درر البحار عىل اختالف األئمة األربعة((. عن عنوان ونص املخطوطة هو

 يف خمطوطته الفقه احلنفي املقارن.   –يرمحه اهلل  -تناول املؤلف  تبرصة املحتوى: 

 مكتبـة عارف حكمــت.  1223فقـه حنفـي الرقـم العـام:107/254 رقم احلفظ: 

4)  

 ديوان ابن النحاس.    عنوان املخطوطة:

 (1)هـ(.1052احللبي املعــــــروف بابن النحاس )ت فتح اهلل بن عبد اهلل اسم املؤلف:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم   بداية املخطوطة:

سوافحه هنلت  وما  السفح   تذكر 

 
  

جوانحه...  ختفى  ما  خيفاك   وليس 

 من هجرته صىل اهلل عليه وسلم بمكة رشفها اهلل هبا...   هناية املخطوطة:  

 معتاد باملدادين األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 عفيف.  عبد اهلل با  اسم الناسخ:

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

 سم. 5 ، 15×20: املقاسس، 15ق، عـدد األسطر:50: األوراق عدد  

يميل   املالحظات: مرشقي  ورق  عىل  نصـها  كتب  أحيانًا  بالشكل  مضبوطة          نسخة 

إىل الصفرة عليها تعليقـات وآثار بقـع وترميم مل تؤثر عىل النص بأوهلا وآخرها ختم 

 
(1)  ( النحاس:  اهلل  احللبـــي1642-000/هـ1052-000فتح  اهلل  عبد  بن  اهلل  فتح  بابن    ،م(  املعروف 

شاعر من أهل حلب قام برحلة طويلة فزار دمشــــــــق والقاهرة واحلجاز واستقر باملدينة املنورة   ،النحاس

 ( واملخطوطة نفسها. 612و2/613: )معجم املؤلفني لعمر كحالة :انظر .وتويف هبا 
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ـــــه  -يرمحه اهلل-وقفية الشيخ عارف حكمت   يرمحه   -بآخرها تقريض من املؤلف نفسـ

املدنـــــي  -اهلل حممود  بن  عارف  سفينة  بن    (1)عىل  وللخليل  لبعضهم  شـعر  وأبيات 

أبيات    (5) والبن صارة األندلسـي  (4) والبن منصـور الثعالبي(3) ـيوالبن الرومـــــ  (2)أمحد

 .-يرمحهم اهلل -(6) شعر يف الوراقة  

 .-يرمحه اهلل  -ديوان شـــعر للمؤلف املذكــــور  تبرصة املحتوى: 

 حكمت.  مكتبة عارف  3078  أدب عربـي الرقم العام: 810/ 50 رقم احلفظ: 

 
 فيام توافر لدي من املصادر واملراجع. ترمجة عارف بن حممود املدين: مل أجد له  (1)

بن    (2) )اخلليل  الفراهيدي  786-718/هـ  170  -100أمحد:  متيم  بن  عمرو  بن  أمحد  بن  اخلليل  م( 

األزدي اليحمدي البصـــــري )أبو عبد الرمحن( نحوي لغوي وأول من استخرج العروض وحصن به  

ـــــــة  (.1/678 :أشعار العرب. )معجم املؤلفني لعمر كحالــ

م( عيل بن العباس بن جريج البغدادي املشـــــهور بابن  896  -836  /هـ  283  -221)  عيل بن الرومـــــــي:  (3)

 (.2/453املرجع السابق: ) .الرومي )أبو احلســـن( شاعر رومي األصل

م( عبد امللك بن حممد بن إسامعيل الثعالبي 1038  -961  /هـ  429  -350عبد امللك الثعالبـــــي: )  (4)

 (.2/321املرجع السابق: . )النيســـابوري )أبو منصور( أديب ناثر ناظم لغوي إخباري بيانـي

م( عبد اهلل بن حممد بن صــارة البكري الشنرتيني  1123  -000/هـ    517-000)  :عبد اهلل الشنرتينـــي  (5)

ولد يف شنرتين وجتول بالد األندلس رشقًا وغربًا ومدح الوالة والرؤساء   األندليس )أبو حممد( شاعر

شعر.   ديوان  آثاره  من  املرية  مدينة  يف  السابق:  )وتويف  إىل  ،(2/282املرجع  صارة    :وانظر  )ابن 

ـــــي حياته وشعره( ــــ مكتبة فلســـــــطني للكتب    ،تأليف الدكتور املرحوم مصطفى عوض الكريم،  األندلسـ

 (صورةامل

http://palestinebooks.blogspot.com/ 

)معجـــم    م(.748/هـ131الَوراقــة: حرفـــــة اســــــتنساخ املخطوـطـــات باألجــــرة وأقـــدم وراق مالك بن دينار)  (6)

 .  (161ص :لعفيف البهنسـي ،مصطلحـــات اخلط العربـي واخلطاطني

 والَوراقة هي عملية االستنساخ والتصحيح والتســـــفري )جتليد( وسائر الشــــــؤون الكتبيـــة والدواوين.
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5)  

املخطوطة:  شـــامئل    عنوان  الشـــفا يف  اهلل عليه وسلم  صاحب  شــرح  االصــطفاء صىل 

 . (1) للقايض عياض

املؤلف: القاري    اسم  اهلروي  املال  نورالدين  حممد  )ســــلطان(  بن  عيل  الدين  نور 

 .(2) هـ(1014)ت

بسـم اهلل الرمحن الرحيم رب زدين علاًم يا كريم احلمد هلل الذي أنزل    بداية املخطوطة: 

 القرآن شفاًء ملا يف الصـــدور وهــدى ورمحة للعاملني... 

املخطوطة:  مكة    هناية  ُكتب يف  يشاء  ما  املهيمن  وبلغه  ... وزاد حمبة وشـرفًا وفضاًل 

 من ذي احلجة.  1118املكرمة سنة 

 .(3)  األسود واألمحر معتاد باملدادين نوع اخلط: 
 

ـــــى بن عياض بن عمرو بن  1149  -1103  /هـ  544  -496عياض اليحصبي: )  (1) م( عياض بن موسـ

ـــــــبي السبتي املالكي ويعرف  بالقايض عياض )أبو موسى بن عياض بن حممد موسى بن عياض اليحصــ

وأيامهم   العرب  وكالم  واللغة  بالنحو  عامل  أصويل  فقيه  مفرس  ناقد  مؤرخ  حافظ  حمدث  الفضل( 

ل جده إىل فاس ثم سكن مدينة سبتة، وولد امُلرتجم   وأنساهبم، شاعر خطيب أصله من األندلس وحتوَّ

ي اآلخرة وقيل يف رمضان.  هبا يف النصف من شـعبان وتوىل القضاء بغرناطة وتويف يف مراُكش يف مجاد

 (. 2/588: )معجم املؤلفني لعمر كحالة

م( عيل بن )سـلطان( حممد نور الدين املال اهلروي 1606  -000/هـ  1014-000)  املال عيل القاري:  (2)

القاري فقيه حنفي من صـدور العلم يف عصـــره ولد يف هرات وسـكن مكة املكرمة وتويف هبا قيل كان  

مصحًفا وعليه طرر من القراءات والتفسـري فيكفيه قوته من العام إىل العام. )األعالم    يكتب يف كل عام

 (.  5/12 : خلري الدين الزركيل

املـداد: سـمي بذلك ألنه يمد القلم أي يعينه وكل يشء مددت به شيئًا فهو مداد. )املخطوط العرب    (3)

 .  (149ص :إلياد خالد الطباع ،دراسة يف أبعاد الزمان واملكان
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 غري مذكور.   اسم الناسخ:

 هـ. 1118يف شهر ذي احلجة سنة   تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة. مكان النسخ 

 سم. 19×30 :املقاس، س35  ق عدد األسطر551: عدد األوراق 

الصفرة    املالحظات: إىل  أورب يميل  ُكتب نصها عىل ورق  نسـخة مذهبة ومزخرفة 

بعض اليشء تظهر عليه خطوط متوازية وعالمة مائية عىل شكل تاج عليها تعليقات  

وسلفه    –يرمحه اهلل    -وتصحيحات وآثار بلل بسيطة مل تؤثر عىل النص فرغ مؤلفها  

املكرمــة بأوهلا ختم وقفيـة الشيخ عارف    هـ بمكــة1011يف أواســـــــط رمضــان املبارك عام  

اهلل    -حكمت   السـيد    -يرمحه  بن  عيل  السـيد  يد  عىل  نسـخت  أخرى  نسـخة  هلا 

ورقة برقم   400هـ تقع يف  1193من حمرم لسنة   27يف يوم   - يرمحه اهلل   -(1)مصــطفى

 عارف حكمت.   905سرية نبوية ورقم عام 242/ 72حفظ 

بام نصـه:)ملا رأيت كتاب الشفا يف شـامئل    -يرمحه اهلل    -ف  قال املؤل  تبرصة املحتوى: 

االصـطفاء أمجع ما صنف يف بابه جمماًل من االستيفاء لعدم إ مكان الوصول إىل انتهاء 

والبناء  اإلعراب  حتقيق  من  به  يتعلق  ما  بعض  أخدمه برشح  أن  االستيفاء قصدت 

 رجاء أن أسلك مسالك العلامء يوم اجلزاء(. 

 عارف حكمت.   904سرية نبوية الرقم العام 242/ 71 ظ: رقم احلف 

6)   

شــرح النقاية خمترص الوقاية للشيخ اإلمام صدر الرشيعة عبيد اهلل    عنوان املخطوطة: 

 
ـــــادر واملراجع.  (1)  السيد عيل بن السيد مصطفى: مل أجـــد له ترمجة فيام توافـر لدي من املصـ
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 . (1) بن مسعود احلنفي

 .  ( 2) هـ( 907أبو املكارم )عبد املكارم( بن عبد اهلل بن حممد )كان حيًا يف سنة   اسم املؤلف: 

عونًا لك يا لطيف وفضلك الكريم رب يســر وال تعرس ومتم باخلري    بداية املخطوطة: 

 نحمدك يا من رشع لنا أحكام الدين القويم... 

 برمحتك يا أرحم الرامحني.  000 هناية املخطوطة: 

 فاريس باملداد األسود واألمحر والذهبي.   نوع اخلط: 

 حممود بن الشيخ عمر.   اسم الناسخ:

 هـ.  959ادي الثاين سنة مج 22يف يوم   تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

 سم.  13× 20: املقاس، س25عدد األسطر:  406: عدد األوراق 

باللون    املالحظات: فمجـدولة  األوراق  بقيـــة  وأما  األول،  ومزخرفــة  مذهبـة  نســـخة 

بعض   عليها  اليشء  بعض  الصفرة  إىل  يميل  مشــــرقي  نصهـا عىل ورق  ُكتب  األزرق 

برسـم النص وهي  مل تؤثر عىل  عبد    (3)التصحيحات والتعليقات وآثار بقع وترميم 

 
(1)  ( م( عبيد اهلل بن مســـعود بن حممود بن أمحد  1346-000/هـ  747-000صدر الرشيعة األصغر: 

األ الشـــريعة  صـــــدر  ابن  األصغر  الشـــريعة  صدر  احلنفي  البخاري  احلكمــة املحبوب  علامء  من  كرب 

 (.198و197/ 4 :)األعالم، خلري الدين الزركيل والطبيعيات وأصول الفقه والدين.  

أبو املكارم: ُذكــــر اسمه يف أول املخطوطة عبد املكارم ومل أجد له ترمجة فيام توافر لدي من املصــادر    (2)

حي   وكان  سنة  واملراجع  رجب  شــــــهر  يف  الوقاية(  خمترص  النقاية  )شـرح  خمطوطته  أتم  عندما  هـ  907ا 

 وينبغي أن يكون اسمه عبد رب املكارم.

بتصدي  (3) اللغة وجتاوز اخلطأ يف  رســم: االلتزام  بالكتاب األصـيل ومراجعة  النســـخة  الكتاب ومقابلة  ر 

= 
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ــــــي بن مجاعة ــ النبـ املذكـــور وأبيات شـعر متلكها كاًل من  (1) رب    : بأوهلا فهرس الرشح 

وحممد الشـــــهري بنجا (3)والسـيد حممد    (2)عبد رب النبــي واحلاج حممد بن أمحد األوســـــــي

زادة حممد  (4) تــــــي  واضحة    (5) ورهرب  غري  أسامؤهم  اهلل-وغريهم  عىل    -يرمحهم 

ة ختم وقفية الشيخ عارف حكمت )يرمحه اهلل( أمتهــا هامش الورقـــة األوىل واألخري

هـ )يرمحه اهلل( هلا نســخة أخـرى بمكتبة الشيخ عارف  907املؤلف يف شهر رجب سنة 

اجلمعة   يوم  يف  الكاتب  اهلل  فضـــل  نسـخها  من  انتهى  نفسه  للمؤلف  ذي    8حكمت 

                  ورقة.     234هـ تقع يف 1140احلجـــة احلرام من شـهور ســــنة 

يف خمطوطته رشح النقايــة خمتصــر الوقاية  -يرمحه اهلل -تناول املؤلف  تبرصة املحتوى: 

للشيخ اإلمام صــدر الشــريعة عبيد اهلل بن مســــعود احلنفي وهو شــرح مزدوج كشـرح  

 .(6) شمس الدين حممد بن حسام الدين اخلراساين القهستاين احلنفي

 عارف حكمت.  1268فقه حنفي الرقم العام   152/254 رقم احلفظ: 

 
كوديكولوجي( )قامــوس  العرب  املخطـوط  مصطلحات  )معجم  وغريها.  بنبني    ،النسخ  ألمحد 

 .  175ص :ومصطفى طوب

 عبد رب النبي بن مجاعة: مل أجد له ترمجة فيام توافر لدي من املصادر واملراجع.  (1)

 حلاج حممد بن أمحد األويس: كسابقه. ا (2)

 السيد حممد: كسابقه.   (3)

 حممد الشهري بنجايت زادة: كسابقه.  (4)

 رهرب زاده: كسابقه.   (5)

م( حممد بن حسام الدين اخلُرسـاين القهستاين احلنفي 1555-000  /هـ962-000حممد القهستاين )  (6)

 (.3/211: لعمر كحاله  ،)شمس الدين( فقيه أفتى يف بخارى. )معجم املؤلفني
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7)  

 عزيزية رشح الكافية البن احلاجب.   عنوان املخطوطة:

إبراهيم بن حممد عربشــــاه اإلســــفرائيني املشـــتهر بعصام الدين )تويف يف   اسم املؤلف:

 . (1)هـ(951 :حدود سنة

املخطوطة:  هلل   بداية  احلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  ال    بســم  عصاميًا  كن  أهلمني  ما  عىل 

 عظاميًا وإن كنت ابنًا للكرام وخلفًا عن األعالم...  

... وصــــىل اهلل عىل خاتم الرســــل من أهـــــل التصديق وعىل سائر أوالده   هناية املخطوطة: 

 وأصحابه سيام التصـــديق رضـــي اهلل تعاىل عنهم أمجعني.  

 نسخ مجيل باملداد األسود واألمحر.  نوع اخلط: 

 غري مذكور.    اسم الناسخ:

 غري مذكور.  تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

 سم.  11×18،5 :املقاس ،س27عـدد األسطر: 288: عدد األوراق 

نســـخة مجيلة مزخرفة ومذهبة ُكتب نصها عىل ورق مشـــرقي لونه أصفر   املالحظات:

 . -يرمحه اهلل  -بأوهلا وآخرها وعىل هامشها ختم وقفية الشيخ عارف حكمت 

املحتوى:  املؤلف    تبرصة  اهلل-رشح  مجال    - يرمحه  للشيخ  النحو  فــي  الكافيــة  كتاب 

 . (2) حلاجب املالكي النحويالدين أب عمـرو عثامن بن عمـر املعـروف بابن ا
 

م( إبراهيم بن حممد عـرب شــــاه اإلســـفرائيني  1544/هـ  951  :إبراهيم اإلسفرايني: )تويف يف حدود  (1)

 (.  1/67: )معجم املؤلفني لعمر كحالة)عصام الدين( من علامء ُخرســــــان وما وراء النهر 

م( عثامن بن عمـر بن أب بكر بن يونس الكردي  1249  -1174/هـ  646–570)  عثامن بن احلاجب:  (2)

= 
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 عارف حكمت.  2628نحو الرقم العام 145/415 رقم احلفظ: 

8)   

 مشكل األحكام.   عنوان املخطوطة:

مصطفى بن إبراهيم بن حممد جلبي الرومي احلنفــي املعروف بَخســـرو    اسم املؤلف: 

 . (1) هـ(1000زادة )ت

املخطوطة:  قوية    بداية  اإلسالم  ملة  الذي جعل  هلل  احلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  بســم 

 بالرشيعة اإلسالمية...  

 ...غفر اهلل ذنوهبام وسرت عيوهبام.    هناية املخطوطة: 

 نسخ باملداد األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 احلاج نارص بن احلاج درويش البلخي.    اسم الناسخ:

 هـ. 1047ب سنة من شهر رج28يوم األحد  تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة. مكان النسخ 

 سم. 17،5×19،5:  املقاس ،س21ق عدداألسطر:119: عدد األوراق 

نســخة عليها تصحيحات وتعليقـات وآثار بقـــــع وبلل وترميم مل تؤثر عىل  املالحظات:

النص ُكتب نصها عىل ورق أوروب يميل إىل الصـفرة بعض الشــيء تظهر عليه خطوط 

أب  شاه  القاضــي  فتوى  صـورة  بأوهلا  هالل  شكل  عىل  مائية  وعالمات  متوازية 

 
)أبو عمرو مجال الدين( فقيه مقـرئ أصـويل  ، الدوينـي األصـل األسـنائي املالكي املعروف بابن احلاجـب

 (.  2/366: )معجم املؤلفني لعمر كحالةنحـوي صـريف عروضـي. 

بن إبراهيم بن حممد حلبي الرومي  م( مصـطفى1592 – 000/هـ1000 – 000) مصطفى َخسـرو: (1)

 (. 864و 3/855: )معجم املؤلفني لعمر كحالةاحلنفي املعروف بَخســرو زاده من القضاة. 
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  - (3) قال ســــألت اإلمام محيد الدين    –محه اهلل  ير-  (2) بخط العالمـة السغناقي  (1) املعايل

له أم سـيدة وأبوه ليس بســــيد هل هو سيد اإلجابة يف بقية الفتوى    -يرمحه اهلل عمن 

القريش احلنفي وتقييد    (4)املنقولة من خـط العالمـة أمني الدين بن جار اهلل بن ظهرية

نصـــه: بام  الكتاب    وقف  هذا  وضع  حســني  )قــد  الفقري  إليه  تعاىل  شأنه  عز  الوقف 

نصه  (5)القايض بام  آخـــر  متلك  وتقييد  ختمه  آخره  ويف  عنه(  عفى  املنورة   :باملدينة 

احلمد هلل ـسبحانه وتعاىل وبعــد فقــد دخــل هــذا الكتاب يف ملك الفقري إىل اهلل سبحانه  ) 

ــــني بن عيل بن أب طالب رضـــي اهلل تعالــــــى  ســــبط آل احلس   ( 6) وتعاـلى عبده حيـيى بن عيل باشا 

 فمن بدله  ا مســلاًم ا مصـليــ عنهم وقـــد أوقفته عىل وفـــق ما هو مذكـــــور يف وقفية كتبــــــي حـامدً 

   بـعد مــا ســــمعه فإنام إثمه عـلى الذين يبدلونه إن اهلل سميع عليم( ويف آـخره ختمه. 

املؤلف    املحتوى: تبرصة   اهلل-قال  نصـه  - يرمحه  بمـــا  خمطوطته  هــذه : يف  )مجعت 

املجموعة اآلن من الكتب املتداولة يف البلدان عىل مذهب اإلمام األعظم هو النعامن 

 
 القايض شاه أبو املعايل: مل أجد له ترمجة فيام توافر لدي من املصادر واملراجع.  (1)

م( احلســـــني بن عيل بن حجاج بن عيل حسام الدين فقيه  1311-000/هـ  711  -000الســــــغناقي: )  (2)

 (.  2/247)األعالم، خلري الدين الزركيل: حنفي نسبته إىل سغناق )بلدة يف تركستان(. 

م( عيل بن حممد بن عيل محيـــــد الدين الرضير الرامشـــــي  1268-000/هـ  667-000يل الرامشـي: )ع  (3)

)األعالم، خلري  من فقهاء احلنفية من أهل بخار ى انتهت إليه رئاســـــة العلم يف عرصه بام وراء النهر.  

 (.  4/333الدين الزركيل: 

)جار اهلل( بن عبد اهلل كمـــال الدين ابن ظهرية  م( حممد  1553-000/هـ  960-000ابن ظهرية: )  (4)

القرشــي فقيـه حنفـي كـان جماورًا مكـة املكرمــة   :  و  6/239)األعالم، خلري الدين الزركيل:  املخزومــــي 

7/59.) 

 حسني القايض: مل أجد له ترمجة فيام توافر لدي من املصادر واملراجع.   (5)

 حييى بن عيل باشا: كسابقه.   (6)



 

 

 عبد الصمد بن حممد جان بن حممد ظاهر أ

253 

باأللفـاظ  تيمنـًا  املقاالت  العبارات وحتريف  تغيري  غري  من  العمران  دار  ما  اهلل  رمحه 

نمقت اسم املنقول عنه ليكون معموالً عنه وسميته وحـرزا ً عن الطعن واألحلاظ و

أمــــــرً  اهلل  فرحم  واحلكام  للقضاة  خمصوصًا  كونه  األحكام  ذيل  بمشكل  أطوى  ا 

العزيز   وهو  للصواب  املرشد  اهلل  واالغامض،  التجاوز  منهج  ويسلك  االعرتاض 

 الوهاب(.  

 عارف حكمت.  1365 فقه حنفي الرقم العام:249/254 رقم احلفظ: 

9)   

ـــــــة النعامن ريض اهلل عنه.   نوان املخطوطة:ع   مناقب اإلمام األعظــم أب حنيفـ

املؤلف:  القاري   اسم  اهلـروي  املـــــال  الدين  نور  حممد  بن)ســـلطان(  عيل  الدين  نور 

 . (1) هـ(1014)ت

املخطوطة: رب   بداية  هلل  احلمد  كريم  يا  علاًم  زدنـي  رب  الرحيم  الرمحن  اهلل  بســـم 

 والسامء ذي الفضل والطول والنعامء...   األرض

وكـــان والــده مـن الُعباد املذكــــورين والزهـــاد املشهورين وكانت وفاته   هناية املخطوطة:

 لبضع وستامئة تم. 

 نسخ باملداد األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 املؤلف نفسه.   اسم الناسخ:

 هـ.  1010يف شهر ذي القعدة سنة  تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة قبالة الكعبة املرشفة.  مكان النسخ 

 
 .  15انظر إىل هامش ص  (1)
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عدد ،  ق162=  162إىل  140من 140إىل    112+ من111إىل  1: من  عدد األوراق 

 سم.  5  ،13×22 :املقاس ،س 29  األسطر

نســـخة مذهبة األول، وأما بقية أوراقها فمجدولة باللون األخضـــر ُكتب   املالحظات:

تصحيحــات   عليها  للتقصــــف  قابل  جاف  أصفر  لونه  ـــــرقي  مشـ ورق  عىل  نصها 

بأوهلا وآخـرها ختم وقفية الشيخ عارف   ،وتعليقــات وآثار ترميم مل تؤثر علـى النص

اهلل-حكمت   الورقـة    ،-يرمحه  من  الورقـة  112معهــا  ثالثيات   140إىل  )شــرح 

إلـى  140ومن الورقــة    (1)البخاري املسـمى بتعليقات القاري عىل ثالثيات البخاري(

 كالمها للمؤلف املذكور.  (2))نزهــــة اخلاطــــر الفاتر فـي ترمجــــة عبد القادر(162الورقـــــة 

ما نصـــه: )إنـي ملا وفقني اهلل سبحانه بلطفه   -يرمحه اهلل -قـال املؤلف   تبرصة املحتوى: 

ذكـر بعض مناقبه وأشهر نبذه  اخلفي وتوفيقه الويف عىل كتابة مسند األنام أحببت أن أ

من مراتبه تنبيهًا للجاهلني بمقامـــه والغافلني عن دقائق مرامه وأذيله بذكــر أصـحابه 

 العليــــة املشاهري من طبقات احلنفية(.  

ـــــي الرقم العام: 217/900 رقم احلفظ:   عارف حكمت.  3963 تاريخ عربـــ

10)  

 كتاب التكملة والذيل والصلة.  عنوان املخطوطة:

 
بن املغرية البخاري   م( حممد بن إسـامعيل بن إبراهيم 870-810 /هـ  256 –  194) حممد البخاري:  (1)

)أبو اهلل(  اجلعفي  علوم.    ،عبد  فــي  مشــــارك  مؤرخ  فقيه  كحالةحمدث حافظ  لعمر  املؤلفني  :  )معجم 

3/130.) 

أديب ناثر    ،م( عبد القادر اجليالنـــــي الســــــحاقي1737  -000  /هـ  1150-000عبد القادر اجليالين: )  (2)

 (. 2/186: )معجم املؤلفني لعمر كحالةناظم لغوي مؤرخ نســـابة. 
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َغاين )   اسم املؤلف:   . ( 1) ( 650ريض الدين أبو الفضائل احلسن بن حممد بن احلـسن الصَّ

املخطوطة:  وآله   بداية  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العامني  رب  هلل  احلمد 

 أمجعني... 

 ... وهلل احلمد واملنة عىل ذلك.    هناية املخطوطة: 

 نسخ باملداد األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 غري مذكور.  :اسم الناسخ

 هـ. 735 تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة. مكان النسخ 

 سم. 23×33 :املقاس ،س27ق عدد األسطر622:عدد األوراق 

نســــخة مزخرفة ومذهبة األول مضبوطة بالشكل ُكتب نصـــها عىل ورق    املالحظات:

أثرت عىل  بقــــع وترميم  وآثار  التصحيحـــات  ـــــا بعض  عليهــ الصــــفرة  إىل  يميل  مشـــــرقي 

 بعض كلمــات النص بأوهلا تقييدا متلك، األول نصــــه غري واضـح، وأما الثاين فنصه هو

إىل الفقري  القايض  )من كتب  ــــــــــعد  أسـ القدير درويش حممد  املاضـي   (2) ألطــاف ربه  يف 

هـ( فرغ املؤلف من تأليفها   -طمس-  31  غفر له العيل الكبري سنة  (3)بمحروســة أزمري

 
َغاين: )  (1) م( احلســـــــن بن حممد بن احلسن بن حيدر بن عيل  1252  –  1181/هـ 650  –   577حسن الص 

أبو   الدين  )ريض  احلنفي  البغدادي  الالهوري  غاين  الص  الُعمري  العدوي  القريش  إسامعيل  بن 

الفضائل( أصـله من صـــاغان وهو كورة من بلد الُصغـمد حمدث فقيه لغوي مشــارك يف بعض العلوم.  

 (.1/583: )معجم املؤلفني لعمر كحالة

 درويش حممد أســعد القاضــــي: مل أجد له ترمجة فيام توافر لدي من املصـــــادر واملراجع. (2)

أزمري: هي مدينة تقع غرب األناضول برتكيا وتعد املدينة األكثر اكتظاظًا بالسكان يف تركيا من بعد    (3)

إســـتانبول وأنقره، وهي ميناء التصدير األول ومركز بيع منتجات األدوية اإلجيية الغنية بمحصــوالهتا 

= 
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هـ 735صــبيحة يوم اجلمعة وقت فتح باب بيت اهلل احلرام العارش من شـهر صفر سنة  

 وُكتبت هـــذه النســــخة من نســــخة املؤلف نفسه وقرئت عليـه يف التاريخ املذكور. 

يف خمطوطته مـا أمهله أبو النرص إسامعيل    - يرمحه اهلل-مجـــــع املؤلف    تبرصة املحتوى: 

ـــــــي  بن محاد اجلوهري  يف كتابه صحاح اللغة.   -يرمحه اهلل- (1) الفارابـــــ

 عارف حكمت.    2329  لغة الرقم العام 410/ 32 رقم احلفظ: 

11)  

املخطوطة: الدائرة يف علم   عنوان  املشهورة  األســئلة  األجـــوبة عن  الثمينة يف  الآللـئ 

 . (2) اخلالق تعاىل وعلم املخلوق

ــــــــورمنوي )كـان حيـًا فـي سـنة  اسم املؤلف: ــ ــ  .  (3)هـ(1297حممــــود السـ

قال عن علمه يشء مث  يا فتاح بســم اهلل الرمحن الرحيم يامن ال يغيب  بداية املخطوطة: 

 ذرة يف األرض وال يف السامء... 

 . (4) عفى عنه م م يف احلرم وأنا الفقري حممود السورمنوي 000 هناية املخطوطة: 

 معتاد باملداد األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 
 .بيديا(الزراعية، وفيها ســـوق مهمة لتوزيع املنتجات الزراعية )موسوعة ويكي

 (org.wikipedia.m.ar .)  

النصــــر( 1003-000/هـ  393-000)  اجلوهري:  (1) )أبو  الفارابـــي  اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل  م( 

 (.   1/362:)معجم املؤلفني لعمر كحالةلغوي أديب ذو خـط جيد أصـــله من بالد الرتك فاراب. 

رسـالة خطية ليسـت ضمن جماميع مكتبة الشيخ عارف حكمت، ولكن وضعت مع خمطوطــات العقائد   (2)

 .-يرمحه اهلل -س خمطوطــات مكتبة الشيخ عارف حكمت بحســب ما ذكر يف فهر

 السورمنوي: اعتامدًا عىل تاريخ نســخ خمطوطته، ألين مل أجد له ترمجة فيمــا توافر لدي من املصادر واملراجع.   (3)

 م م: املقصود هبام تم تم اختصارًا. (4)
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 املؤلف نفسه.   اسم الناسخ:

 هـ.1297من ذي احلجة سنة 28ليلة الثالثاء  تاريخ النسخ: 

 يف املسجد احلرام.  (1) : مكة املكرمة يف املدرسة السليامنيةمكان النسخ 

 سم.  16× 24 :املقاس ،س22ق عدد األسطر28: عدد األوراق 

نســـخة عليهـا تعليقـات وآثار ترميم بسيطة مل تؤثر عىل النص ُكتب نصـها   املالحظات:

عىل ورق مشــــرقي لونه أصفر بأوهلا فهــرس وختم دائري ُكتب باللغــة الرتكيـة العثامنيــة 

حكمت عارف  اإلسالم  شيخ  صورته:)مرحوم  العربية  باحلروف  بك    املكتوبـة 

 هـ( وبآخرها فائدة. 1332سنك وقفية ملحقات  (2)كتبخانه

)فاملقصود من هذه الرســالة بيان    ما نصه:  - يرمحه اهلل  -قال املؤلف    تبرصة املحتوى: 

املقدمة قدمت عليه علم املخلوق إليضاح    كيفية تعلق علم اخلالق تعاىل، ولكن بمنزلة

 . (املقام وإمتام املرام

 عارف حكمت.  790عقائد الرقم العام242/240 رقم احلفظ: 

 

 

 
فقد أمر بإنشاء   -يرمحه اهلل-هـ(  974-926يامن )املدرسة السليامنية: املشــــهورة بمدارس الســلطان ســـــل  (1)

أربع مدارس تدرس كل منها أحد املذاهب األربعة وتقع يف اجلهة اجلنوبية من املسجد احلرام، وضع 

هـ. ))تاريخ التعليم يف مكة املكرمة(( تأليف  972عام  أساسها قايض مكة املكرمة أمحد الشــانجي  حجر

 .75عبد الرمحن بن صالح عبد اهلل ص

 كتبخانه: كلمة مركبة من كلمتني عربية وتركية عثامنية معناهــا مكــان الكتب أي مكتبة. (2)
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12)  

 اإلشـــارة الوجيزة فـي شــــرح األسامء العزيزة.  عنوان الرسالة اخلطية:  

 . (1) هـ(768عفيف الدين عبد اهلل بن أســــعد بن علــــــي اليافعــــي )ت اسم املؤلف:

الرسالة اخلطية:   املتسمي  بداية  ـــــر وأعن واحلمد اهلل  الرحيم رب يسـ الرمحن  بســـم اهلل 

 باألسامء احلسنى... 

 ... متقباًل بفضــــله العميـــــم واحلمـد هلل رب العاملني. هناية الرسالة اخلطية: 

 معتاد باملداد األسود واألمحر.  نوع اخلط: 

 موســـى بن حممد بن إبراهيم الطرابلســــي الشـــافعي الشهري بابن البستاين.    اسم الناسخ:

 هـ.  788اآلخرة من شهور سنة  ىمجاد تاريخ النسخ: 

   : مكة املكرمة.مكان النسخ 

 . س25، ق عــدد األســطر56=58إىل الورقــة 3: من الورقــة  عدد األوراق 

 سم.  16×28 :املقاس 

نسخة مذهبة ومزخرفة مضبوطة بالشكل أحيانَا ومقابلة بمكـة املكرمـة   املالحظات:

متلكهـــا الناســخ املذكـــــور كتب نصها علـى ورق مرشقي يميل إىل الصفرة عليها بعض  

 
ن فالح  م( عبد اهلل بن أســـعد بن علـي بن سليامن ب1367-1301/هـ 768  -  700عبد اهلل اليافعي: )  (1)

اليافعي اليمني ثم املكي الشافعي )عفيف الدين( صــويف شــــاعر مشارك يف الفقه، والعربية، واألصلني،  

 (. 2/229)معجم املؤلفني لعمر كحالة: واللغة، والفرائض واحلساب. 
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التصحيحات، وآثار بقــع وبلل وترميم مل تؤثر عىل النص بأوهلا وعىل حاشـــيتها ختم  

وتقييد مطالعـة، وفائدة من شــــــرح املشارق   -رمحه اهللي  -وقفية الشيخ عارف حكـــــمت  

 .-يرمحه اهلل- (1)لألكمل

املحتوى:  املؤلف    تبرصة  اهلل-قال  اخلطيـــة  -يرمحه  رســالته  )فهذا  يف  نصـــه:  ما   بام 

اهلل احلسـنى خمترصًا ذلك من أقوال    أسامءرشح  اقتصـرت عليه من اإلشـارة الوجيزة يف  

 بعض الرشاح مع مزيد من اإليضاح(.

 . 1 أدعية وأحزاب الرقم العام 1  جمموع الرسالة 1/80 رقم احلفظ: 

13)  

اخلطية:   الرسالة  أويل عنوان  لألولياء  الســباع  تسخري  عجائب  يف  األسامع  أطـــــراف 

 .  (2) كل يشء وأطاع املقامات الرفـاع الذين بطاعتهـــــم هلل أذعن كلهم

 .(3)هـ(768عفيف الدين عبد اهلل بن أســــــعد بن علـــــي اليافعـــي )ت اسم املؤلف:

الرسالة اخلطية:   أنشأ  بداية  الذي  الرحيم رب يرس وأعن احلمد هلل  الرمحن  بسم اهلل 

 الوجود...  

يف هنار الثالثاء عارش رجب الفرد من شهور سنة ثامن وثامنني  هناية الرسالة اخلطية:  

 وسبعامئة. 

 معتاد باملداد األسود واألمحر.   :نوع اخلط

 
 710نفـــي )شـرح املشارق: تأليف أكمل الدين حممد بن حممد بن حممود بن أمحد البابرتـــي الرومـــي احل  (1)

 (.3/691)معجم املؤلفني لعمر كحالة: م( 1384 -1310 /هـ786 –

 اإلذعان والطاعة هلل تعاىل وهو يسخر كل يشء ملخلوقاته.   (2)

 .  252: انظر إىل ترمجته يف هامش ص (3)
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 موســـى بن حممد بن إبراهيم الطرابلســـي الشافعــــي الشهري بابن البستاين.   اسم الناسخ:

 هـ.  788رجب سنة  10يف هنار الثالثاء  تاريخ النسخ: 

 مكة املرشفة.  :  مكان النسخ 

 . س26،  ق عــدد األسطر 8=  83إىل الورقـة  77: من الورقـة عدد األوراق 

 سم.  19×28 املقاس:

املذكــور   املالحظات: الناسخ  متلكهــا  اإلطار  مذهبة  أحيانًا  بالشكل  مضبوطة  نســـخة 

بعض   الصفرة  إىل  يميل  مشــرقي  نصها عىل ورق  املرشفة كتب  الكعبة  جتاه  ومقابلة 

اليشء عليها بعض التصحيحــات وآثار بقــــع وترميم بسـيطة مل تؤثر عىل النص ذكــر اسم 

و النســخ  املجموع   النسخ   مكان الناســـخ وتاريخ  التي ضـمن  األوىل  الرسالة  هناية  يف 

 . 1/80 :برقم احلفظ

حتتوي الرسـالة اخلطية عىل عرشين من عجائب الكرامات واآليات  تبرصة املحتوى: 

 الباهرات.  

 .عارف حكمت 1تصـــــوف عرب الرقم العام 3جمموع الرسالة  1/80 رقم احلفظ: 

14)  

 ء البيت احلرام.  إعالم األعالم ببناالرسالة اخلطية: 

املؤلف: الديــن  اسم  عالء  بن  الدين  النهرواين  (1)قطــب  حممـــد  بن  أمحد   ( 2) بن 

 
 قطب الدين بن عالء الدين.   :ويف الرسالة اخلطية (1)

 هـ. 899تويف سنة  ،النهروايل: (6/6)األعالم، خلري الدين الزركيل: ويف  (2)



 

 

 عبد الصمد بن حممد جان بن حممد ظاهر أ

261 

 .  (1)هـ990)ت

اخلطية:   الرسالة  جوده  بداية  بوافر  عمنا  الذي  اهلل  احلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  بســـم 

 ونعمه...  

 جماور مكة املعظمة.  هناية الرسالة اخلطية: 

 نسخ باملداد األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

درويش حممد نقشبندي اهلروي الساكن بباب الواسطية املجاور بمكة   اسم الناسخ: 

 املعظمة. 

 هـ.  1154من شهر ذي القعدة سنة 29يوم اإلثنني  تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة. مكان النسخ 

 . س25ق عـــدد األسطر   37=41إىل الورقة   5: من الورقة  عدد األوراق 

 سم.  14×20 :املقاس 

نسخة عليها بعض التصحيحات والتعليقات وآثار بقـــع بسـيطة مل تؤثر   املالحظات:

عىل النص ُكتب نصها عىل ورق أوروب يميل إىل الصفرة بعض اليشء وتظهر عليها  

أوراقها ختم  بأوهلـا وعىل حاشـــية  مائية عىل شـــكل دوائر  متوازية وعالمـات  خطوط 

 .  -يرمحه اهلل-وقفيـــة الشيخ عارف حكمت 

 
(1)  ( النهرواين:  النهرواين  1582-1511/هـ  990-917حممد  حممود  بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  م( 

)معجم املؤلفني لعمر  اهلندي ثم املكي احلنفي )قطب الدين( مؤرخ، فقيه، مفســــــر عامل بالعربية ناظم.  

الشيخ    :انظر  .(3/107كحالة:   مكتبة  يف  املوقوفــة  املنورة  واملدينـة  املكـرمة  مكـة  أعالم  ـــــات  )خمطوطــــ

 .(147و  146ص  :لعبد الصمد بن حممد جان بن حممد ظاهر ،عارف حكمت
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 (1) الرســـالة اخلطية اختصار ملخطوطـــــة اإلعالم بأعالم البيت احلرام  تبرصة املحتوى: 

 الذي ُرتب عىل عرشة أبواب وخامتة. 

 عارف حكمت.   87تاريخ عربـي الرقم العام    2جممـــوع الرســالة  80/ 87  رقم احلفظ:

15)  

 األمثال اجلليـــات يف بيــــــان املمكنات. عنوان الرسالة اخلطية:  

 هـ(.  768)ت (2) عفيف الدين عبد اهلل بن أســــعد بن علـــــي اليافعــــي اسم املؤلف:

 بســم اهلل الرمحن الرحيم قال العبد الفقري إىل اهلل تعاىل سيدنا...  بداية الرسالة اخلطية: 

 ...وصــىل اهلل عىل ســــيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم.  هناية الرسالة اخلطية: 

 موســــى بن حممد بن إبراهيم الطرابلســي الشافعــــي الشهري بابن البستاين.   اسم الناسخ:

 هـ.  788تاريخ النسخ 

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

ـــــطر  8=  129  إىل 122: من الورقة  عدد األوراق   . اسطرً 26ق، عـدد األسـ

 سم.  18×19 :املقاس 

أحيانً   املالحظات: بالشــكل  املذكـــور مذهبة اإلطــار  ا متلكنســـخة مضبوطة  ــــــخ  الناسـ هـــا 

بعض  عليها  اليشء  بعض  الصفرة  إىل  يميل  مشـــرقي  ورق  عىل  نصها  كتب 

 
عــالم  )اإل   :وانظـر إىل كتاب  .( األعالم بأعالم بلد اهلل احلرام6/6)األعالم، خلري الدين الزركيل:  ويف    (1)

هشام عبد العزيز عطــــا، مكة املكرمة،    :حممــد بن أمحــد حممــد النهروايل، حتقيق  :بأعــالم بيت اهلل احلــرام

 .  (املكتبة التجارية، د. ت

 . 252انظر إىل ترمجته يف هامش ص: اليافعي:  (2)
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عارف حكــمت   الشيخ  وقفية  أوراقها ختم  اهلل-التصحيحات عىل حاشـية   -يرمحه 

و النسخ  وتاريخ  الناسخ  اسم  ذكـــر  املعظمة  الكعبة  جتاه  املكرمة  بمكة  مكان  مقابلة 

 . 80/ 1 :يف هناية الرســالة األوىل التي ضمن املجموع برقم لنسخ ا 

الرسالة اخلطية فيها إجابة لســـؤال ورد من بعض بالد اليمن للمؤلف    تبرصة املحتوى: 

اهلل- الرنبول  -يرمحه  بابن  املشهور  لسان  األصـــوليني    (1)عىل  العلامء  أن  وهو 

ذكـرا أنه جل وعال قادر عىل مجيع املمكنات فتفضل له املؤلف   (3) والرازي  (2)كالغـزايل

 باإلجابة. 

 عارف حكمت.  1عقائد الرقم العام  7جممـــوع الرســـالة 1/80 رقم احلفظ: 

16)  

جـــدول ُيعرف منه مجيـــــــع الســــــنني واألشهر املاضية واملستقبلية  عنوان الرسالة اخلطية:  

 والوقفة بعرفة.  

 
: حممد بن أمحد بن أب بكر بن إبراهيم الرنبول توفــي يف قريـــــــة )املحل( وهي قرية من قرى ابن الرنبول  (1)

م( فقيه فاضل زامل أخاه الفقيه )أبا بكر( يف دراسة الفقه عىل 1324هـ /724)أبني( شملها اخلراب )

ـــــي الفقيه )أمحد بن أب اخلري( ذكـــر املؤر ـ خ )حممد بن يعقــوب اجلندي يف  أبيهام وكانت له صلة بالقاضـ

د/عبد    : م )موســوعة األعالم1267هـ /675كتابــــه: )الســـلوك يف طبقــات امللــوك( أن وفاته كانت سنة

 (.www.alaalam.com) الويل الشمريي(

  املعروف  الشــافعي  الطوســي  أمحـد  بن  حممــد  بن  حممـد(  م1111–1058/هـ  505  -450حممد الغزايل: )  (2)

  أنواع   يف  مشـارك   صــويف  أصــويل،  فقيه،   متكلم   حكيم(  حامد  أبو  اإلسـالم  حجة  الدين   زين)  بالغزالــي

 (.3/671)معجم املؤلفني لعمر كحالة:  العلوم من

(3)  ( الرازي:  ـــــا   بن   حممد(  م923  –  865/   هـ 311–251حممد    حكيم   طبيب(  بكر  أبو)  الرازي  زكريــ

 (.3/304)معجم املؤلفني لعمر كحالة:  .كياموي
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نصري الدين أبو جعفر حممد بن حممد املعروف بنصري الدين الطوســي   :املؤلفاسم  

 . (1)هـ(672)ت 

 بســــــم اهلل الرمحـن الرحــيم هذا اجلـــــدول املبارك...  بداية الرسالة اخلطية: 

 فـي تاريخ الثانــي والعشــــرون من شــوال ســــنة ثامنامئة. هناية الرسالة اخلطية: 

 نسخ باملداد األسود واألمحر.   خلط: نوع ا 

 حممد بن قريش احلاصيل احلنفي.    اسم الناسخ:

 هـ.   800شوال سنة   22يف  تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

 . 21ق عــدد األسطر 1إىل آخر الرسالة اخلطية =  74: من الورقة  عدد األوراق 

 سم.14×19 :املقاس

نسخة جمدولة باحلمرة كتب نصها عىل ورق مرشقي يميل إىل الصفرة    املالحظات:

 عليها آثار بقع وترميم بسيطة مل تؤثر عىل النص.  

فـي الرســالة اخلطيــة جــدول ُيعـــرف منه أول السنني واألشهر املاضية،    تبرصة املحتوى: 

 واملستقبلة والوقوف بعرفة.  

 عارف حكمت.  414ميقات الرقم العام   2جممــوع الرســالة  414/80 رقم احلفظ: 

 
م( حممد بن حممد بن احلسـن أبو جعفر نصــري الدين  1274  –1201/هـ  672-597النصري الطويس: )  (1)

والرياضيات.   واملجســطي  باألرصـــــاد  عالمــة  العقلية،  العلوم  يف  رأسًا  كان  )األعالم، خلري  فيلســوف 

 (. 7/30الدين الزركيل: 
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17)  

اخلطية:   الرسالة  يف  عنوان  الســنية  للشــريعة  الصــوفية  مشــــايخ  ـــــم  تعظيـــ بيــان  فيــه  جــزء 

ــــــم وأفعاهلـم وأخالقهم وآداهبم الزكية.   ـــ  أقواهلــ

ـــــــي اسم املؤلف:  . (1) هـ(768ت ) عفيف الدين عبد اهلل بن أسـعد بن عيل اليافعـــ

بسـم اهلل الرمحن الرحيم قال العبد الفقري إىل لطف اهلل عبد اهلل  بداية الرسالة اخلطية:  

 بن أسعد...  

 ... وال حـول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.  هناية الرسالة اخلطية:

 موسى بن حممد بن إبراهيم الطرابلســـي الشافعـــــي الشهري بابن البستاين.   اسم الناسخ: 

 هـ. 788 تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

 .  س26عــدد األســطر6= 122إىل   117: من الورقة  عدد األوراق 

 سم.  18×29: املقاس

متلكهـا  املالحظات: أحيانًا  بالشكل  مضبوطة  اإلطار  مذهبة  املذكــور    نسخة  الناسخ 

املشـرفة ُكتب نصهــا علـى ورق مشـــــــرقي يميل إىل  الكعبة  مقابلة باملسجد احلرام جتاه 

الصــــفرة عليهــا بعض التصحيحــات والتعليقــات وآثار بقع وترميم بســيطة مل تؤثر عىل  

اخلطية األوىل   يف هناية الرسالة   مكان النسخ النص ُذكــر اسم الناســخ وتاريخ النســخ و

 .  80/ 1التي ضمن املجموع برقم احلفظ 

جزء خمتصــر مشـــتمل عىل نبذة من أقـــوال املشـــايخ وأفعاهلـم وأخالقهم    تبرصة املحتوى: 

 
 . 252ص: اليافعي: انظر إىل ترمجته يف هامش  (1)
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من  والفروع  األصـول  يف  وموافقتها  اإلســالمية  الشـــريعة  تعظيم  عىل  الدالة  وآداهبم 

 الفروض والســنن وكل مرشوع من ذلك.  

 عارف حكمت. 1تصـــوف عرب الرقم العام6جمموع الرسالة  1/80 رقم احلفظ: 

18)  

اخلطية:   الرسالة  القصــيدة  عنوان  يف  املختصــر  املوجـز  اجلـــواب  عىل  مشــتمل  جـزء 

والقصــيدة  الُصـــــــرر  من  لغريهم  ما  املســـتحلني  املجاوريـــــن  من  احلـذر  عىل  املحرضــة 

 ان لتحريم اخلضاب بالعفص عن املكلفات بالصالة من النسوان.  املشـتملة عىل البي

مؤلف   اخلطية:اسم  اليافعــي    الرسالة  عيل  بن  أسـعد  بن  اهلل  عبد  الدين  عفيف 

 . (1)هـ(768)ت

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل والصــــالة والسالم عىل رسول بداية الرسالة اخلطية:  

 اهلل ما تقول السادة الفقهاء... 

 ... واحلمد هلل رب العاملني محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده. هناية الرسالة اخلطية:

 معتاد باملداد األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 طرابلســي الشـــافعي الشهري بالبستاين.  موســـى بن حممد بن إبراهيم ال  اسم الناسخ:

 هـ. 788 تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة. مكان النسخ 

 . س26ق عـدد األسطر4= 135إىل الورقة132: من الورقة  عدد األوراق 

 سم.  18×29 :املقاس 

 
 . 252: انظر إىل ترمجته يف هامش صاليافعي:  (1)



 

 

 عبد الصمد بن حممد جان بن حممد ظاهر أ

267 

اإلطــار   املالحظات: املذكــور مذهبة  الناســــــخ  أحيانًا متلكهـــا  بالشــكل  نســخة مضــبوطة 

ُكتب نصها عىل ورق مشــــرقي يميل إىل الصفرة عليها بعض التصحيحـــات وآثار بقــع  

الناسخ و  النسخوترميم مل تؤثر عىل النص، ذكر اسم  النسخ يف هناية    مكان  وتاريخ 

 . 1/80:  التي ضمن املجموع برقم احلفظ الرسالة اخلطية األوىل

املحتوى:  اجلهات   تبرصة  بعض  من  املرسلة  الرُصر  ملستحيل  منظوم  لسؤال  جواب 

للحرمني الرشيفني ألناس معينني عليها أسـامؤهم وإذا وقعت يف يد غريهم أخــذوا 

 ما وجــدوا فيها من حـالل وحـرام ألنفسهم. 

 عارف 1ب عرب الرقم العام:أد 9  جمموع الرسالة  80/ 1  رقم احلفظ:

19)  

جزء يشـتمل عىل عقيدة أهــل احلـق والتحقيق خمتصـــرة جامـعة،  عنوان الرسالة اخلطية:  

 وعىل أبيات جامـــعة ملعاين خمتلفة هلــــا تابعة.  

مؤلف اخلطية:    اسم  اليافعي  الرسالة  عىل  بن  أسـعد  بن  اهلل  عبد  الدين  عفيف 

 .(1)هـ(768)ت

 قال املصنف املتقدم ذكره رمحه اهلل تعاىل...  بداية الرسالة اخلطية: 

 ... من شهور سنة ثامن وثامنني وسبعامئة.  هناية الرسالة اخلطية:

 معتاد باملداد األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 موسى بن حممد بن إبراهيم الطرابلســـي الشـــــافعي الشهري بابن البستاين.    اسم الناسخ: 

 هـ.  788رمضان املعظم من شهـور سنة  9ار اخلميس فرغ منها هن تاريخ النسخ: 

 
 .  252ص: اليافعي: انظر إىل ترمجته يف هامش  (1)
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 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

 . س29ق عــدد األسـطر 3=132إىل الورقة 130: من الورقةعدد األوراق 

 سم.  19×28املقاس

نسـخة مذهبة اإلطـار مضـبوطة بالشــكل أحيانًا مقابلة باملسجد احلرام جتاه   املالحظات:

الكعبة املرشفة متلكهـا الناســـخ املذكور ُكتب نصـــــها علــى ورق مشـــرقي يميل إىل الصــفرة  

 عليهـــــا بعض التصحيحات وآثار بقــع وترميم بســيطة مل تؤثر عىل النص.  

 يدة يف العقيدة.  قصــ  تبرصة املحتوى: 

عقائد، ولكن وضـــعت يف فن التصوف العرب    8جمموع الرسالة    1/80  رقم احلفظ: 

بحســــب ما هو موضح يف فهرس جماميع مكتبة الشيخ عارف حكمت املشـتمل عىل 

 عارف حكمت. 1عدد من الرسائل اخلطية الرقم العام

20)  

 ام يتعلق ببعض األلفاظ. جواب عن اإلنكار واالعرتاض فيعنوان الرسالة اخلطية: 

مؤلف   اخلطية:  اسم  )ت  الرسالة  اليافعي  عيل  بن  أســـعد  بن  اهلل  عبد  الدين  عفيف 

 .(1)هـ(768

 بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد رب العاملني... بداية الرسالة اخلطية: 

 ... بإحسان إىل يوم الدين. هناية الرسالة اخلطية:

 معتاد باملداد األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 موسـى بن حممد بن إبراهيم الطرابلســـي الشـهري بابن البستاين.    اسم الناسخ:

 
 .  252: اليافعي: انظر إىل ترمجته يف حاشية ص (1)
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 هـ. 788 تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

ـــــدد األسطر 10=94إىل الورقـــــة 85: من الورقــــة عدد األوراق  ــ  . س26ق عـ

 سم.  19×28 املقاس

املذكــور   املالحظات: الناسـخ  متلكهــا  أحيانًا  بالشكل  مضبوطة  اإلطار  مذهبة  نســـخة 

مقابلة جتاه الكعبة املشـرفة ُكتب نصها عىل ورق مشـــرقي يميل إىل الصــفرة عليها بعض  

الورقــة   النص عىل حاشــية  علــى  تؤثر  مل  بســيطة  بقـــع وترميم    86التصحيحــات وآثار 

صورته:)وقف حكمـــة اهلل ابن عصمة   -يرمحه اهلل  -حكمت    ختم وقفية الشيخ عارف

الرسالة    يف هناية  مكان النسخو هـ( ذكـر اسم الناسخ وتاريخ النسخ  1267اهلل احلســـيني  

 . 80/ 1 :اخلطية األوىل التي ضمن املجمـوع برقم احلفظ

يف رســالته اخلطيـــة بام نصــه:)فهذا إيضــاح    -يرمحه اهلل-قـــال املؤلف    تبرصة املحتوى: 

امللقب   كتاب  يف  ونظمـًا  نثرًا  ذلك  ذكــرت  اعرتاض  إنكار  من  فيهــا  يقـــع  ربام  ألفـاظ 

مـــدح املصطفى، ويف مدح الصوفية، ويف كتاب املوسوم باإلشارة  العلية يف  باملناقب 

أسامء يف رشح  مــدح   الوجيزة  فــي  امُلحيا  باهية  املسامة  القصـيدة  وهي  العزيزة،  اهلل 

شــيوخ اليمن األصــفياء والرد عىل بعض املنكرين األغبيـاء بمعرفة األصول، والعربية،  

 وطريقة السالكني األولياء(. 

 عارف حكمت.  1تصــوف عرب الرقـــم العام4جمموع الرسالة   1/80 رقم احلفظ: 

21)  

الدرة املستحسنة يف اســتحباب تكرير العـمرة يف سائر السنة مطرزًا  اخلطية:    عنوان الرسالة 

 بيشء من ذكــــــــر الصاحلني وحماسنهم الفائقة وكالمهم النفيس وأشـــــعارهم الرائقة.  
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مؤلف اخلطية:    اسم  اليافعي )ت  الرسالة  علـي  بن  أســعد  بن  اهلل  عبد  الدين  عفيف 

 .  (1)هـ(768

 بســــم اهلل الرمحـن الرحيـم فوائد ملتقطة مــن كتاب الدرة...  بداية الرسالة اخلطية: 

... وهلل احلمـد والشــكر واملنة عىل ما أنعــم وصىل اهلل عىل سيدنا   هناية الرسالة اخلطية:

 حممد وآله وصحبه وسلم.  

 معتاد باملداد األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 موســـى بن حممد بن إبراهيم الطرابلســــي الشـــــهري بالبستاين.   اسم الناسخ:

 هـ.  788شعبان من شهور سنة 23هنار اإلثنني   تاريخ النسخ: 

 : مكــة املكرمـة باملســـجد احلرام جتاه الكعبة املعظمة. مكان النسخ 

 . س25 ق عـــدد األســطر22= 116إىل الورقة95: من الورقةعدد األوراق 

 سم.  18×29 املقاس:

نسخة مضبوطة بالشكل مذهبة اإلطار ُكتب نصها عىل ورق مرشقي يميل    املالحظات: 

النص   تؤثر عىل  مل  بسيطة  بقع  وآثار  والتعليقات  التصحيحات  الصفرة عليها بعض  إىل 

  - يرمحه اهلل   - متلكها الناـسخ املذـكور مقابلة عىل نسخة قوبلت عىل نسخة عليها خط املؤلف  

 .  - يرمحه اهلل   -   ( 3) بخط صالح الدين العالـئي   ( 2) مجلة سامعات من مجلتها سامع عليها  

 
 . 252انظر إىل ترمجته يف هامش ص: اليافعي:  (1)

ـــــم مصطلحات املخطوط    . السامع: هو أحــد طــرق النقل وواحــد من وجـوه األخذ عن الشيخ  (2) )معجــ

 .(203 :ص  ،العرب )كود يكو لو جي( ألمحد شوقي بنبني ومصطفــــى طـوب

(3)  ( العالئي:  الدمشـقي 1359-1294/هـ761-694خليل  العالئـي  اهلل  عبد  بن  كيكلدي  م( خليل 

= 
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 جواب لسؤال يف الطواف والعمرة أهيام أفضل.  تبرصة املحتوى: 

 عارف حكمت. 1فقه شـــافعي الرقـم العام  5جمموع الرســـالة  1/80 رقم احلفظ: 

22)  

 رســالة يف كــالم الكفــر. عنوان الرسالة اخلطية: 

 .  ( 1) هـ( 1113الُعجيمــي )ت   أبو البقاء حســــن بن عيل بن حييــــــى الرسالة اخلطية:  اسم مؤلف  

اخلطية:   الرسالة  والعاقبة بداية  العاملني  رب  هلل  احلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 

 للمتقني... 

 هـ. 1094يف أثناء سنة  هناية الرسالة اخلطية: 

 معتاد باملدادين األسود واألمحر.   نوع اخلط: 

 املؤلف نفسه.   اسم الناسخ:

 هـ.  1094 تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

 . (3) س27عـدد األســطر  (2) ق7= 24إىل الورقة 18: من الورقة  عدد األوراق 

 سم.  15×21املقاس

 
 (. 1/688)معجم املؤلفني لعمر كحالة:  حمدث فقيه أصويل.  الدين أبو سعيد( الشـافعي )صالح

مؤرخ    م( حسن بن عيل بن حييى أبو البقاء العجيمـي1207-1639  /هـ 1113-1049) الُعجيمي:  (1)

من العلامء باحلديث، يامنـي األصــل مولده بمكـة املكرمـة، ووفاتـه بالطائف كان جيلس للدرس يف احلرم 

 (. 2/205)األعالم، خلري الدين الزركيل: املكي عند باب الوداع وباب أم هانئ جتـــاه الركن اليامين. 

 حرف القاف يعني ورقة. (2)

 حرف السني يعني سطر.   (3)
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نسـخة ُكتب نصها عىل ورق مرشقي يميل إىل الصفرة بعض اليشء عليها   املالحظات:

بعض   عىل  النص،  عىل  تؤثر  مل  بسـيطة  وترميم  بقع  وآثار  وتعليقات  تصحيحــات 

 كلمـــات النص والتعليقـــــات طمس باملداد األسود.  

يف رسـالته اخلطيــة اإلجابة ألسئلة وردت   -يرمحه اهلل    -تناول املؤلف    برصة املحتوى: ت 

 إليه يف العقيدة.  

 عارف حكمت.  298عقائــــد الرقم العام 3جممـوع الرســالة  298/80 رقم احلفظ: 

23)  

 الرسالة النقشـــبندية.  عنوان الرسالة اخلطية:  

مؤلف   اخلطية:  اسم  داودالرسالة  بن  عيل  بن  مراد  الكشمريي   (1)احلســـيني  حممد 

 .(3)هـ(1130البخاري النقشــبندي )ت(2) املرادي 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني...بداية الرسالة اخلطية: 

 ...آمني آمني يا رب العاملني. هناية الرسالة اخلطية:

 سود واألمحر.  نسخ باملداد األ نوع اخلط: 

 درويش نقشبندي حممد اهلروي.    اسم الناسخ:

 
 يني: هكذا ورد نسبه يف الرسالة اخلطية. احلس (1)

 املرادي: كسابقه. (2)

م( حممد مراد بن علـــي الكشمريي البخاري 1718-1647  /هـ  1130-1057حممد الكشــمريي: )  (3)

معجم املؤلفني  النقشــــبندي مفرس صويف، ارحتل إىل دمشق وهو شـــاب ثم إىل الديار الرومية وتويف هبا. ))

عيل   ،( وانظـــــر )معجم املخطوطـات املوجودة يف مكتبات اســتانبول وآناطولـي3/710  لعمر كحالة:

 (.  3/1481:رضا قرة بلوط
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 هـ. 1154يف شهر شوال سنة  تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

 .  س25ق عـــدد األســطر4= 4إىل الورقة 1: من الورقة  عدد األوراق 

 سم.  14×20 املقاس:

نسـخة ُكتب نصها عىل ورق أوروب يميل إىل الصفرة تظهـر عليه خطــوط    املالحظات:

نسخها الناسخ    -يرمحه اهلل    -متوازية عىل حاشيتهــا ختم وقفية الشيخ عارف حكمت  

 هـ.1122املذكور من نسخة نســــخت يف سنة 

املحتوى:  املؤلف    تبرصة  اهلل-قـــال  نصه:)اعل  -يرمحه  بام  اخلطيــة  رســالته  أن يف  م 

عىل أصلها   ڤقدس اهلل أرسار أهاليها هي طريقة الصحابة    (1) الطريقة النقشبندية

مل يزيدوا ومل ينقصــوا وهي عبارة عن دوام العبادة ظــاهرًا وباطنــًا بكامل االلتزام بالسـنة  

 والعزيمة ومتام االبتعاد عن البدعة...(.  

 عارف حكمت.    87الرقم العام تصــــوف  1جممــوع الرسـالة   80/ 87 رقم احلفظ: 

24)  

 كتاب اجلواهر النفاس يف بيـان صفات السيد من الناس.  عنوان الرسالة اخلطية: 

مؤلف اخلطية:    اسم  اليافعي  الرسالة  عيل  بن  أســعد  بن  اهلل  عبد  الدين  عفيف 

 . (2)هـ(768)ت
 

  –   618: تنســـــب إلـى الشـيخ هباء الديـن حممــد بن حممــد البخاري امللقب بشاه نقشبند ) الطريقة النقشبندية   (1)

هـ( وهي طريقة ـسهلة كالشــاذلية انتشــــــرت يف فارس وبالد اهلند وآسيا الغربية. )املوســوعة امليسـرة يف  791

 (. 367/ 1:  نـي بن محاد اجله   ع مان   : بإشـراف   : األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة 

 . 252: اليافعي: انظر إىل ترمجته يف اهلامش ص (2)
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الرسالة اخلطية:   املتصف بأكمل الكامالت بداية  الرحيم احلمد هلل  الرمحن  بســـــم اهلل 

 املنزه عن كل قادح يف وصفه... 

 ... رمضان املعظم سنة.   هناية الرسالة اخلطية:

 معتاد باملداد األسود واألمحر.  نوع اخلط: 

 موســـى بن حممد بن إبراهيم الطرابلســـي الشـــافعي الشهري بابن البستاين.   اسم الناسخ:

 هـ. 788رمضان سنة   16هنار يوم اخلميس  تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة. مكان النسخ 

الورقة  عدد األوراق الورقة    135: من  س املقاس 27  ق عـدد األسطر6= 140إىل 

 سم. 18× 29

الناسـخ املذكـــور ُكتب نصهــــا عىل ورق  نسخة مضبوطة بالشك  املالحظات: ل متلكها 

مشــــرقي يميل إىل الصــــفرة عليهــــــا بعض التصحيحـات بآخـرها ختم وقفية الشيخ عارف  

  -يرمحه اهلل -حكمت 

ــــالة اخلطية األوىل التي    يف  مكان النسخالنسخ و ذكر اسم الناسخ وتاريخ   ــ هناية الرسـ

 . 1/80احلفظ  ضمن املجموع برقم 

يف رسالته اخلطيــــة عشــرين قوال من األقوال    -يرمحه اهلل  –ذكـر املؤلف    تبرصة املحتوى: 

ـــــرين واملشايخ العارفني يف السيد من هو.    التي اختلف فيها أئمة اللغة واملفسـ

أخـالق، ولكن وضـــــــــعت الرسالة اخلطية يف    10جمموع الرسالة    1/80  رقم احلفظ:

  - يرمحه اهلل  -السـرية النبوية املوضحة يف فهرس جماميـــــع مكتبة الشيخ عارف حكمت  

 عارف حكمت.  1املشتمل عىل عـــــدد من الرسائل اخلطية الرقم العام:  
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25)  

ـــــا للقايض عياضعنوان الرسالة اخلطية:  ـــــ  .(1)كتاب الرياض يف ختم الشفـ

الرمحن بن حممد  الرسالة اخلطية:  اسم مؤلف   بن عبد  أبو اخلري حممــد  الديـــن  شـمس 

  (2) هـ(902الســخاوي )

 بســـم اهلل الرمحن الرحيم رب وفقتني فال عدل عن سنن الساعنيبداية الرسالة اخلطية:  

 يف خري سنن... 

 ... اخلفي رس اهلل عليه آمني.  هناية الرسالة اخلطية:

 أبو اللطــــف حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن عيل اخلطيب.    اسم الناسخ:

 هـ. 916يف يوم عيد الفطر سنة  تاريخ النسخ: 

 : مكة املكرمة.  مكان النسخ 

 . س25  األسطر:ق عدد 18= 18إىل الورقة  1: من الورقةعدد األوراق 

 سم.  12×17املقاس:  

نســـــخة مضبوطة بالشكل أحيانًا ُكتب نصها عىل ورق مشــــرقي يميل إىل   املالحظات:

كلامت  بعض  عىل  بسيطة  بقـع  وآثار  التعليقات  بعض  عليهـا  اليشء  بعض  الصــــفرة 

حكمت   عارف  الشيخ  وقفية  ختم  بأوهلا  اهلل-النص،  املظفــ  -يرمحه  حممد  ر  متلكها 

 
 . 240ص: عياض اليحصبي: انظر إىل ترمجته يف هامش  (1)

م( حممد بن عبد الرمحن بن حممد شمس الدين السخاوي 1497-1427/هـ902-831السخاوي: )  (2)

من   أصله  واألدب،  والتفسري،  باحلديث،  وعامل  حجة،  يف  مؤرخ  ومولـده  مصــر(،  قرى  )من  ســخا 

 (.6/194)األعالم، خلري الدين الزركيل: القاهــرة، ووفاتــه باملدينــة املــنورة. 
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بمكة املكرمة يف شهر    -يرمحه اهلل-نسخت من نسخة املؤلف الذي انتهى منها املؤلف  

 هـ.  893رمضان سنة 

الرسالة اخلطية خامتة لكتاب الشـــفا بتعريف حقــوق املصـــطفى صــــىل    تبرصة املحتوى: 

ـــــــي عياض   .-يرمحه اهلل  -اهلل عليـــه وســـلم للقاضـــ

احلفظ الرسالة    80/ 308  :رقم  العـام  1جمموع  الرقم  نبوية،  عارف    308سرية 

 حكمت. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


