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 Les manuscrits المخطوطات

  1م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  .بغية املستفيد يف اخبار زبيد عنوان النص

  ).1537-944/1461-866عبد الرمحن بن علي الديبع ( اسم املؤلف

نا علم وبه االعانة احلمد هللا رب العاملني الذي علمنا ما مل نكن عاملني وورث بسم اهللا الرمحن الرحيم بداية النص
وأستنصره واستعني واشهد ان ال اله اال اهللا امللك احلق املبني  االولني واالخرين امحده واتوكل عليه

واشهد ان حممد عبده ورسوله الصادق االمني صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه امجعني اما 
ف به االنسان احوال بعد فان من اجل العلوم مقدارا وارفعها شرفا ومنارا علم التاريخ الذي يعر

  القرون املاضية يف االيام اخلالية اخل. 

كفور وجيمع له  1وان ميد يف ايام دولته وان يعز بتابعته كل صبار شكور ويذل ملخالفته كل ختار اية النص
بني نصره العزيز وفتحه املبني وجيعل كلمة امللك باقية فية ويف عقبة اىل يوم الدين، آمني آمني ال 

  بواحدة                        حىت اضيف اليها الف آميناارضى 
اخر الكتاب واحلمد هللا الوهاب قال مؤلفه رمحه اهللا وغفر له ونفع به ووصل سبيب بسببه فرغت 
من تعليقه ليلة الثالثاء غرة شهر رجب املبارك من سنة ست وتسعمائة واحلمد اهللا الذي بنعمته تتم 

  .الصاحلات

حبمد اهللا وعونه رقم هذا التاريخ املفيد املسمى بغية املستفيد يف اخبار زبيد عشا ليلة اخلميس  مت قول الناسخ
هـ من هجرة  1375املبارك إلحدى وعشرين ليلة خلت من شهر القعدة احلرام احد شهور عام 

بن  خري االنام حممد عليه افضل الصالة والسالم برسم حمصلها لنفسه وملن شاء اهللا من بعده حممد
  امساعيل اخلليل غفر اهللا له ولوالديه وللمسلمني امني.

  هـ. 1375 تاريخ النسخة حممد بن امساعيل اخلليل. اسم الناسخ

  تاريخ. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

؛ امساعيل باشا  255، 8:  1351-1350(سرية حياته يف اخلامتة) ؛ ابن العماد احلنبلي  بغية املستفيد املراجع
؛  250، 1:  1941؛ حاجي خليفة  196-195:  1985؛ بروكلمان  545، 1:   1955دادي البغ
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؛  93، جماميع 1741، 4:   1404/1984؛ الرقيحي / احلبشي / االنسي  428:   احلبشي د. ت.
، 3:  1990؛ الزركلي  415، 1:  د. ت. ائمة اليمن؛ زباره،  105-104:  1930-1928سركيس 

؛  1، رقم 202، 205-200:   1974؛ سيد  105-104، 4:  هـ 1355-1353؛ السخاوي  318
؛ العيدروس  73-72:  1980؛ العمري  230، رقم 336-335، 1:   الشوكاين د. ت.

-1402/1982؛ الكتاين  2007:  1988 فهرست مكتبة االحقاف؛  212-221:   1353/1934
؛ املليح  159، 5:   1381/1961-1376/1957؛ كحالة  207، رقم 412-415، 1:   1406/1986

املوسوعة ؛  630، 1:   1املوسوعة اليمنية ؛  34، 33، 32، تاريخ 646-645:  عيسوى د. ت. &
 .1334-1333، 2:  2 اليمنية

GAL II : 527 (400), S II : 548-549 ; EI1 : 2, 392 ; EI2 : 3, 769 ; Blochet 1925 : 135,  
n° 5897, 178-179, n° 6069 ; Johannsen 1828 ; Wüstenfeld 1883 : 110, n° 184. 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع وجود التشكيل يف بعض الكلمات. اخلط

النسخة كاملة باللون االسود وبعض عناوين االبواب والفصول وابيات الشعر مكتوبة خبط كبري  احلرب
وتوجد بعض  83 الصفحة وقد وضع الناسخ يف وسط االبيات فواصل باللون االسود كما ىف

 اخلطوط الكبرية فوق الكلمات ويالحظ ان آثار بقع سوداء تظهر على اليد احيانا عند التصفح. 

  توجد بعض التعديالت.  التعديالت

توجد هوامش بشكل كبري يف كل االوراق وذلك المتام النقص يف النص او المتام الفائدة او لتعليق  اهلوامش
كر موقع وحادثة ولذكر تواريخ بعض امللوك والعلماء وهذه التواريخ مكتوبة مهم وضعه الناسخ لذ

باالرقام وتتجاوز بعض االسطر خط اهلامش كما استخدم الناسخ كلمة قفـــ لبعض العبارات 
اليت تزودنا مبعلومة حول ما حيتوي اجلامع الكبري من ابواب وشبابيك مرقمة وهذا يظهر يف الباب 

 ت.اخلامس بثالث ورقا

العنوان خبط اسود + ازرق فاتح ويف نفس الصفحة اسم صاحب الكتاب عبد الرمحن عبد اهللا امحد  صفحة العنوان
صاحل حسن سعيد بامحادي احلضرمي الزبيدي مولدا وتوجد بعض الكتابات باخلط االسود لكنها 

  غري واضحة.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية
عدد االوراق 

 والكراريس
أ يف تسعة كراريس مرقمة بترقيم الناسخ برمز (ك) ويف كل كراسة عشرة اوراق 86أ اىل 1ة من ورق

تبدأ من الكراسة االوىل اىل الكراسة الثامنة واما الكراسة التاسعة فبها ستة اوراق وتوجد تعقيبات 
  السود. بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون ا

اوراق فيها عالمة مائية ا رسم وجه هالل داخل مصد كما توجد عالمة مائية متقابلة "بياض ابو  نوع االوراق
 8،2-7،2شبك اسطنبويل عايل اصيلي" واخلطوط املمددة واملسلسلة متساوية واخلطوط املمددة 

وهذه  االصفرار منواالوراق خشنة وغري مصقولة ولون االوراق قريب  6،2-5،2واملسلسلة 
املعلومات مت احلصول عليها بواسطة ورقة واحدة وجد فيها العبارة والعالمة املائية وتوجد على 



 
3

الورقة معلومات عن علم الكف من مكتبة الشيخ امحد حممد جعفر بزبيد وعن مصدر االوراق 
  وتعترب هذه االوراق اوراق عثمانية. Humbert 1997 & 2002هذه، انظر 

  سطرا وبعض االوراق مسطرة. 27-19 سطرعدد اال
مقاسات 
 االوراق

  سم. 18-5،15×  5،11-10 مقاسات اخلط  سم. 17×  24

املخطوطة جملدة بكرتون ملفوف حوله جلد كامل ويف اطرافها غالف خارجي ورقي به عالمات  الغالف
د ورقة ورق مقصوص على شكل قرانص ووسط الغالف توجد ورقة مقصوصة فيها زينة كما توج

حديثة مسطرة للبطانة ويف اجلانب االيسر للغالف نفس مواصفات اجلانب االمين ويوجد لسان 
على يسار الغالف على شكل مثلث مغطى يف االطراف جبلد ويف الوسط من كرتون وورقة مغلفة 
ووسط اللسان جلد ميسك ما بني الغالف وطرف اللسان وتوجد بعض االشكال املثلثة اليت تزين 

سان واملخطوطة خمرقة خبمسة خروق وخميطة خبيط ابيض وفيه حباكة خبيطني ابيض واخضر الل
وهذه احلباكة على شكل مثلثات وبني الغالف وصفحة العنوان توجد ورقتني من الورق املسطر 

  وكذلك يف آخر املخطوطة توجد ورقتان بيضاويتان فارغتان.

  جيدة. حالة املخطوطة
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 2م/ح 

  املخطوطةالتعريف العام ب
  كتاب التهذيب يف علم املنطق. عنوان النص

  ) واحلاشية لعبد اهللا اليزدي.1390-792/1322-722سعد الدين التفتازاين ( اسم املؤلف

وبه استعني احلمد هللا الذى هدانا سوا الطريق وجعل لنا التوفيق خري رفيق بسم اهللا الرمحن الرحيم  بداية النص
2هو باإلهتدا حقيق ونورا به اإلقتدا يليق وعلى آله وأصحابه الذي والصلوة على من أرسله هدى 

سعدوا يف مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا معارج احلق بالتحقيق وبعد فهذا غاية ذيب الكالم 
  يف حترير املنطق والكالم وتقريب املرام من تقرير عقايد االسالم اخل.

الطريق اىل الوقوف على احلق والعمل به وهدانا للمقاصد اشبه  والتحديد فعل احلد والربهان اي اية النص
  واهللا اعلم واحكم.

مت الكتاب حبق العزيز الوهاب املالك ليوم احلساب وكان الفراغ من زبره [...] يوم الثلوث املبارك  قول الناسخ
حممد بن  هـ خبط افقر عباد اهللا املفوض اموره اىل اهللا علي 1266من شهر شعبان الكرمي سنة 

  الطاهر اإلنباري عفى اهللا عنهم.

  هـ. 1266 تاريخ النسخة علي حممد بن الطاهر اإلنباري. اسم الناسخ

  علم املنطق. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

-429، 2:   1955؛ امساعيل باشا البغدادي  322-319، 6:  هـ 1351-1350ابن العماد احلنبلي  املراجع
، 4:   1404/1984؛ الرقيحي / احلبشي / االنسي  517-515، 1:   1941؛ حاجي خليفة  430

؛  219، 7:  1990؛ الزركلي  165، 3:   1417/1997؛ روبر  2283، رقم 1851-1852
؛  208-205، 1:   ؛ طاش كربي زاده د. ت. 548، رقم 305-303، 2:  الشوكاين د. ت.

  .228، 12:  1961-1957كحالة 
GAL 2 : 278-280 (215), S 2 : 301-304 ; EI1 : 4, 634-637, 

وكلها باللغة  التهذيب يف علم املنطقطبعة واعادة طباعة كـ 25 املوسوعة االسالميةوردت يف 
  اهلندية وبعض هذه الطبعات وردت مع شرح اليزدي وطبعات اخرى بترمجات عدة بلغة االوردو ؛
EI2 : 10, 95-96 ; Browne 1928 : 3, 353-354. 

                                                        
  .لعل الصواب "الذين" 2 
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  ة من الناحية الفنيةوصف املخطوط
 نسخ وخبط كبري. اخلط

 اسود وتوجد كلمة فصل مكتوبة باحلروف الكبرية وخطوط سوداء فوق بعض الكلمات. احلرب

توجد خلف الصفحة اخلامسة خدوش وخلف الصفحة الثالثة والرابعة ايضا وتوجد تعديالت لكل  التعديالت
  الصفحات املذكورة وهي عبارة عن كلمة او كلمتني.

توجد عبارات املقابلة والتصحيح ويف اية النص توجد فائدة باخلط االسود يف الورقتني االخريتني  اهلوامش
وتوجد يف وسط ابيات الشعر امساء اربع سور قرانية وهي باللون االمحر كما توجد ثالث نقط 

منها دوائر سوداء ) وجبانب البعض 11باللون االمحر يف كل االبيات وحوهلا (قائمة التزيني، رقم 
) واخلط غري منتظم وغري مسطر وتوجد بعض 17بعيدة عن النقط (قائمة التزيني، على شكل رقم 

أ ا 10اخلدوش واية الفائدة مكتوبة خبط علي حمسن االنباري وتوجد فائدة اخرى يف الورقة 
ها لون امحر وتشكيل الذي وقفها يف القران عند قرائته" وفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"وقف 

للبسمله باللون االمحر ايضا ويوجد خطان مزدوجان باللونني االمحر واالسود فوق سني البسمله 
للقرآن وعددها ستة  صلى اهللا عليه وسلمكما توجد خطوط سوداء عريضة يف مواضع وقوف النيب 

 عشر خطاً.

مثلث للعنوان ويتبع العنوان عنوان مكرر خبط العنوان باخلط االسود الكبري واسفله يوجد رسم  صفحة العنوان
ضعيف من نفس القلم الذي كتب به العنوان االول ويف اجلانب االيسر من العنوان توجد بعض 
الكلمات غري معروفة خبط ضعيف وميكن ان تكون عبارة عن مترين للقلم واحلرب ويذكر باخلط 

  سن وعبد اهللا حمسن خبط اسود جاف.االسود جتريب ويف آخر الصفحة يوجد امسني باسم علي حم

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة افقية  5اوراق مرقمة بقلم حديث يف كراسة وحيدة من  7

  والكلمات متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

  : مع وجود مالحظات على اربعة اوراق وهي كالتايل الثة اهلة متوازيةالعالمة املائية لالوراق ث انواع االوراق
 وجود ثالثة اهلة خمتلفة االشكال واملقاسات.  . أ

 Maniaciيف  Aخطوط مسلسلة مفتولة يف ورقتني على شكل حبل وقريبة من شكل املثال  . ب
1996 : 52.  

  واملسلسلة 9،3. اخلطوط املمددة 1:  اخلطوط املمددة واملسلسلة خمتلفة وهي كالتايل . ت
 2،3-9،2واملسلسلة  4،3 . اخلطوط املمددة2(مع اخلطوط املسلسلة مفتولة) ؛  8،2-1،3

 ؛ 9،2-6،2واملسلسلة  8،2. اخلطوط املمددة 3(مع اخلطوط املسلسلة مفتولة) ؛ 
 .9،2-6،2واملسلسلة  3. اخلطوط املمددة 4

وجد ورقة واحدة خمتلفة اثناء ملس االوراق جند خشونة واضحة من ورقة اىل اخرى وت . ث
 يف امللمس ويف شكل رسم اخلطوط. 
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ومن خالل هذه املالحظات يتبني لنا بان االوراق خمتلفة وهذه االوراق اهلاللية قريبة من مثال رقم 
م ويظهر لنا  1824-1823من سنة   Heawood 1960 : 880وقريبة من Andreev 1983عند  142

تصديرها اىل الشرق وذلك يف القرن التاسع عشر حسب ان هذه االوراق صناعة ايطالية مت 
  .ونالحظ اصفرار يف لون كل االوراق Andreevمعلومات 

  سطرا واخلط غري منتظم. 16-19 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

  سم. 14-5،11×  18-5،16 مقاسات اخلط سم. 17×  23

  ورقة حديثة عادية مسطرة ومدبسة على املخطوطة. الغالف

  جيدة ا آثار رطوبة ورمل واالرضة متآكلة يف االطراف فقط. املخطوطةحالة 
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  3م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  االعجاز يف ااز. عنوان النص

  ).1797-1212/1756-1170علي بن عبد الرب الونائي الشافعي ( اسم املؤلف

ة والسالم على سيد املرسلني النيب العريب بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصال بداية النص
سيدنا حممد الرسول العظيم املمجد وعلى آله وصحبه وانصاره وحزبه أما بعد فيقول اسري ذنبه 
اخلاضع جلالل ربه ريب اجلالل والفخر علي بن عبد الرب الونائي الشافعي [...] الونائي اخللويت عفى 

از حيل الفاظها ويبني مرادها جعلها اهللا تعاىل خالصاً اهللا عنه هذا شرح لطيف على مقدميت يف ا
لوجه الكرمي انه عليم حكيم ومسيته اإلعجاز يف ااز فأقول واهللا املستعان وعلية التكالن وبه اعوذ 

  من زلة االقدام واهللا ارغب يف العفو عما طغت به االفهام اخل.

جيوز إبقاء لفظة له لبد على حقيقتها لقصد تقوية االستعارة  وحنو رأيت أسداً يف احلمام له لبد أي اية النص
وجيوز ان يراد به شعر للرجل الشجاع على سبيل االستعارة ويف هذا القدر كفاية ملن حق بالعناية 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة 

رسلني واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه عما يصفون وسالم على امل
وسلم وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبئني وعلى آله واصحابه وأتباعه إىل يوم الدين متعلق 

عشر  بصلى وسلم واهللا أعلم قال صاحب األم [كان ؟] الفراغ على يد مؤلفها عفى اهللا عنه حادى
  هـ من هجرته صلى اهللا عليه وسلم. 1202نة شهر ربيع الثاين س

من هجرته صلى اهللا  1318صفر اخلري  2استراح القلم من زبر هذه الرسالة اجلليلة ار اخلميس  قول الناسخ
  عليه واله وصحبه وسلم.

  هـ. 1318 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  بالغة. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

:  1346/1928سركيس  ؛ 298، 4:  1990؛ الزركلي  770، 1:  1955باشا البغدادي  امساعيل املراجع
  .432، 2:   1406/1986-1402/1982؛ الكتاين  160

GAL, S 2 : 424. 
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 رقعة وتوجد بعض التشكيالت يف اغلب العبارات. اخلط

ر يف العبارات البالغية ومت شرحها باحلرب االسود اسود + امحر مائي واستخدم الناسخ االمح احلرب
واستخدم ايضا اللون االمحر يف اطارين االول للنص والثاين للهوامش حيث يشمل الصفحة كاملة 
ويالحظ ان الناسخ رسم خطني عـموديني لالطار يف طرف الورقة وتوجد خطوط محراء فوق 

ن الدوائر باللون االسود عند اية اجلمل الكلمات وفوق تقسيمات االستعارة كما توجد قليل م
) ويف آخر املخطوطة يوجد النص داخل اطار مثلث ويوجد مثلثان 1(قائمة التزيني، رقم 

معكوسان ومكتوب يف اجلانب االمين بلوغ املقابلة واسفل املثلثات يوجد اطار مستطيل باللون 
 االمحر.

  ال توجد. التعديالت

ارات الناقصة مع اشارة اىل النص ويف خلف الورقة السابعة تعليق طويل مكتوب توجد تكميلة للعب اهلوامش
خبط سيدي اجلد عبد الرمحن رمحه اهللا تعاىل انتهى من خط السيد العالمة عبد القادر بن حممد 

  صفر 2االهدل رمحه اهللا كما توجد بعض االشارات لبلوغ املقابلة وذلك يف تاريخ 
 منها مع من يوثق به.هـ على االم املنقول  1318

العنوان يف مثلث ضمن مربع داخل اطار باللون االمحر واسفل العنوان يوجد مستطيالن فارغان  صفحة العنوان
  وكل هذا داخل اطار كبري باللون االمحر.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة  5+  1ورقة مرقمة بقلم حديث يف كراريس مكونة من  11

  والكلمات متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

متساوية  2،3-3واخلطوط املسلسلة  5،2واخلطوط املمددة  AFGيوجد اوراق فيها العالمة احلرفية  نوع االوراق
هالل داخل  ويف اوراق اخرى توجد عالمة مائية وجه 15/7يف م/ح  AFGمع خطوط االوراق 

) واالوراق خشنة ومصقولة 1/9و 13/7(انظر  3،3-8،2واملسلسلة  2،2مصد واخلطوط املمددة 
  بشكل ضعيف.

  واالوراق مسطرة. سطرا 19 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،16×  5،9-9 مقاسات اخلط سم. 5،25×  18

  بدون. الغالف

الوراق من االعلى واالسفل واالطراف مع وجود آثار رطوبة كاملة اال ان االرضة قد اكلت ا حالة املخطوطة
  وتراب وآثار للحرب االمحر وهي حباجة اىل ترميم.
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  4م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  رسالة اربعون حديثا يف التوبة. عنوان النص

  العالمة حممد سعيد السلفي. اسم املؤلف

بدا وختماً احلمد هللا التواب الكرمي وصلى اهللا على سيدنا حممد وبه االعانة  بسم اهللا الرمحن الرحيم بداية النص
سيد التايبني والعابدين وعلى آله وصحبه امجعني فهذه اربعون حديثا يف التوبة منتخبة من موجب 
دار السالم للعالمة الناشري رضى اهللا عنه من الفصل الثاىن من االحاديث الواردة ىف التوبة تاب اهللا 

رسول اهللا رمه آمني آمني آمني احلديث االول عن االغر املزىن رضى اهللا عنه قال قال علينا مبنه وك
  يا أيها الناس توبوا اىل اهللا فاين اتوب اليه ىف اليوم مائة مرة رواه مسلم اخل.صلى اهللا عليه وسلم 

ن كل ضيق خمرجا ومن من لزم االستغفار جعل اهللا له م عليه وسلم تعاىل صلى اهللاهللا  رسولقال  اية النص
كل هم فرجا ورزقه من حيث ال حيتسب رواه امحد وابو داواد وابن ماجه متت األحاديث االربعني 

وليست على ترتيبه يف الفصل  رمحه اهللا تعاىلاملنتخبة من موجب دار السالم للعالمة الناشري 
ط جامعها اسري الذنوب املترجم له بل فيها تقدمي وتأخري وحذف بعض الفوائد تقريبا للتحصيل خب

راجى عفو عالم الغيوب حممد سعيد سلفي عفا اهللا تعاىل عنه امني امني امني وصلى اهللا تعاىل على 
  حممد واله وصحبه وسلم.

بقلم الفقري اىل اهللا تعاىل حسني محود سليمان امحد عمر غفر اهللا له وتاب عليه وحلقه بصاحل عباده  قول الناسخ
  امني امني امني.

  ال يوجد. تاريخ النسخة حسني محود سليمان امحد عمر. اسم الناسخ

  احاديث التوبة. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 ) ؟259:  1424/2003هـ (زباره  1055رمبا املؤلف حممد بن امحد السلفي املتويف بصنعاء سنة  املرجع

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 اسود ملاع. احلرب نسخ. اخلط

  يوجد خدش ىف الورقة االوىل والثانية والسادسة. التعديالت

توجد تصحيحات خبط الناسخ مع اشارات ىف النص االصلي والتصحيح قد يكون مرة يف اليمني  اهلوامش
ومرة ىف اليسار وهناك تعليق ىف الورقة الرابعة والسادسة ذكر فيه اسم السيد عبد الرمحن بن سليمان 

ربعينية يف فضائل ال اله اال اهللا خبط العالمة حممد سعيد سلفي ويف آخر النسخة وذكر ايضا كتابة اال
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 هـ. 1337مضت من مجادى االخر  13مكتوب بلغ املقابلة حبسب االمكان ليلة اجلمعة يف 

يوجد العنوان باخلط االسود يف وسط الصفحة االوىل وهو على شكل مثلث ويوجد جبانبه  صفحة العنوان
  د محود سليمان امحد عمر هندي.حمصالت السي

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
؟ اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة افقية  2 +  3اوراق مرقمة بقلم حديث يف كراريس مكونة من  6

  والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

االوراق باا حتمل عالمة مائية وجه هالل داخل مصد وهناك هالل آخر فيه  تبني من خالل فحص انواع االوراق
نفس املواصفات السابقة اال انه غري متطابق من حيث العرض واملقاس وهنالك ايضا ورقة فيها 

وال يوجد اي اختالف يف  ANDREA GALVANI + PORDENONEعالمة باسم الصانع 
يف مجيع  6،2-5،2و 7،2-4،2اخلطوط املسلسلة س) وهناك تقارب يف  3اخلطوط املمددة (

االوراق ونالحظ اثناء اللمس خشونة يف االوراق مع وجود التباس يف لون االوراق البين ومل نر اثناء 
النظر اىل الكراسة اي اثر يدل على اتصال االوراق بعضها ببعض وذلك بسبب التصاق االوراق ؛ 

مع وجود  1/14وراق شبيهة اوال بالعالمة املائية يف م/ح والعالمات املائية املوجودة يف هذه اال
باسم الصانع  11/7وشبيهة ايضا باوراق املخطوطة رقم م/ح  AG اوراق فيها عالمة حرفية

ANDREA GALVANI + PORDENONE  وبالعالمة املائية وجه اهلالل داخل مصد وايضا
اخلطوط املسلسلة العمودية وهو هناك مالحظة مت ادراكها وهي وجود خط على شكل افقي يقطع 

من كتاب  Aمتسلسل على شكل ظفرية واضحة وعريضة واخلط االفقي قريب الشكل من منوذج 
Maniaci 1996 : 52  وهناك نوع من الورق متت صناعته يف النصف االول من القرن التاسع عشر

  Pordenone هي  م واملصنع يف ايطاليا واملدينة 1855يف عام  ANDREA GALVANIبدليل وفاة 
 (Eineder 1960 : 168-169 ; Walz 1985 : 35-36 ; Brockett 1987 ; Bouvat 1926 : 120, 

  .)مع ثالثة اهلة

  سطرا واخلط غري مستوي ولكنه مستوي يف بعض االسطر. 25-20 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 20-17 ،5×  5،11-5،10 مقاسات اخلط .سم 5،24×  5،17

  بدون واوراق املخطوطة ملصوقة بعضها ببعض للتماسك. الغالف

  املخطوطة ا آثار رطوبة وآثار حرب ىف الصفحة االوىل. حالة املخطوطة
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 5م/ح 
 النص االول

  التعريف العام باملخطوطة
  رسالة يف التصوف. عنوان النص

  ).1492-898/1414-817عبد الرمحن امحد اجلامي ( اسم املؤلف

وبه نستعني احلمد هللا الذى جعل مرآي قلوب اوليائه جمال مجال وجهه  م اهللا الرمحن الرحيمبس بداية النص
اهللا على منهج الصدق  3الكرمي (...) اما بعد فيقول العاجز عبد الرمحن بن امحد اجلامي ثبت

احلسني والسداد يف القول والعمل واالعتقاد ان الشيخ االمام العامل العارف ابا عبد الرمحن حممد بن 
السلمي النيسابوري قدس اهللا روحه مجع كتاباً يف بيان سري مشائخ الطريقة وأحواهلم قدس اهللا 
أرواحهم الذين هم كرباء الدين وعظماء اهل اليقني اجلامعون للعلم الظاهر والباطن ومساه بطبقات 

وار واليتهم الصوفية وجعله على مخس طبقات وجعل الطبقة عبارة عن ذكر اجلماعة اليت ظهر ان
  اخل.

اذا مسعت كالم املشائخ تفرح به ومل جتد يف قلبك انكارا عليهم واذا اراك اهللا احد اوليائه فما وقع  اية النص
يف قبولك وظهر يف نظرك حقريا فهو اقبح من كل امث تفعل النه دليل احلرمان واحلجاب نعوذ باهللا 

س كذلك فال نقصان لك الن قصدك فيه من اخلذالن وان غلطت ووقع يف نظرك حسنا وهو لي
  صحيح واهللا املستعان وعليه التكالن متت حبمد اهللا.

هـ/  1397شعبان سنة  2انتهيت من نسخ هذه الرسالة من األصل يف مساء يوم االثنني  قول الناسخ
  م عبد الرمحن عبد اهللا احلضرمي. 18/7/1977

  .1397/1977 خ النسخةتاري عبد الرمحن عبد اهللا احلضرمي. اسم الناسخ

  تصوف. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

ومري علي شري نوائي ؛ ابن العماد  1506سرية حياته لطالبني له وهم عبد الغفور الري املتوىف سنة  املراجع
؛ حاجي  534، 1:   1955؛ امساعيل باشا البغدادي  361-360، 7:  هـ 1351-1350احلنبلي 
؛  296، 3:  1990؛ الزركلي  226، رقم 327، 1:  الشوكاين د. ت.؛  853، 1:  1941خليفة 

 .122، 5:  1961-1957؛ كحالة  276، 185، 1:  طاش كربي زاده د. ت.
GAL II : 266-267, S II : 285-286 ; EI1 : 1, 1040 ; EI2 : 2, 432-433 ; Browne 1928 : 3, 
notamment 422-423 et 445-448 (cf. index s.v. Ğàmi). 

                                                        
  .هكذا وردت يف نص املخطوطة ولعل الصواب "ثبته"  3
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ. اخلط

اسود + امحر + ازرق وبقلم حديث جاف حيث استخدم الناسخ اللون االمحر واالزرق يف  احلرب
تصنيف وتقسيم اهل الصوفية وكذلك يف بداية العبارات وتوجد خطوط محراء على امساء بعض 

 العلماء.

  توجد بعض اخلدوش. التعديالت

يف آخر النسخة قبل كتابة تاريخ النسخ انه انتهى من قراءة هذا املختصر على الشيخ العالمة  ردو اهلوامش
نور علي اهلندي يف املسجد احلرام قبال باب العمرة بعد صالة الصبح بأمر موالنا وشيخنا صفي 

اىل كرم  هـ الفقري  1276الداغستاين حفظه اهللا يف شهر مجاد االخر الواقع سنة نصر الدين حيىي بن 
هـ من  1276اهللا تعاىل ورضاه داود عباس الساملي وكما ورد ذكر وفاة شيخه وانه توىف يف عام 

 .شهر ذي احلجة احلرام مبكة املشرفة ودفن باملعلى وقرب عند سيدتنا خدجيه رضى اهللا عنها

  ب النص.2أ ويلي ذلك 1عنوان النص واسم املؤلف يف الورقة  صفحة العنوان

  وطة من الناحية املادية وصف املخط
  ب يف دفتر حديث واالوراق مرقمة ورقة ورقة.17أ اىل 1من  عدد االوراق 

  دفتر حديث. نوع االوراق

  سطرا ومكتوب يف اوراق حديثة مسطرة باللون االزرق واخلط منتظم وواضح. 22 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 11-12,5×  19 مقاسات اخلط سم. 23×  16

  ضمن جمموعة، انظر النص الثاين. الفالغ

  .جيدة حالة املخطوطة
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 5م/ح 
  النص الثاين

  التعريف العام باملخطوطة
  ).1837-1253/1758-1172 : (ابن ادريس مناظرة امحد بن ادريس املغريب مع علماء عسري الوهابية عنوان النص

  هـ). 1279ي (املتوىف سنة مجع حسن بن امحد ابن عبد اهللا عاكش العريشي الضمد اسم املؤلف

يقول الفقري اىل مواله حسن بن امحد ابن عبد اهللا عاكش غفر اهللا له امني بسم اهللا الرمحن الرحيم  بداية النص
احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد االمني وآله املطهرين وصحبه امجعني 

الصديق الفهامة اجلليل احملقق النبيل عز االسالم ونور حدقة وبعد فهذه اسئلة سألين ا االخ العالمة 
االنام حممد بن شيخنا الشريف عبد الرمحن بن سليمان االهدل مد اهللا ايامه ان اشرح له صورة 

هـ بني شيخنا الرباين العارف باهللا اجلامع  1245املناظرة اليت وقعت يف شهر مجادى الثاين من سنة 
قيقة السيد امحد بن ادريس احلسين املغريب وبني الفقيه ناصر الكبييب اجلوين بني علمي الشريعة واحل

وبعض فقهاء عسري وهم عبد اهللا بن سرور اليامي وعباس بن حممد الرفيدي اذ كنت احلاضر يف 
  ذلك الوقت وانا اسبح يف ذلك البحر بسبب ما ساعد البخت اخل.

ما وقع كتبناه مث قرأناه على سيدي امحد رضي اهللا عنه وحيث وقام االمري من الس فهذا حاصل  اية النص
طلبتم نقله نقلناه لكم وذكرنا لكم االسباب اليت اوجبت هذه املناظرة وتفضلوا فاعرضوا على 
حضرة والدكم شيخنا وكافة اهل احلضرة والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته حرر بتارخيه مجادى 

  د بن عبد اهللا عاكش العريشي الضمدي.هـ حرره حسن بن امح 1245الثاين 

هـ  1397رمضان  4مت نقله من نسخة خبط العالمة حممد عبد اجلليل الغزي يف يوم االربعاء  قول الناسخ
  م عبد الرمحن احلضرمي. 18/8/1977

  .1397/1977 تاريخ النسخة عبد الرمحن احلضرمي. اسم الناسخ

  فروع الدين.مسائل يف  املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

؛ الزركلي  318-314، 1:  د. ت. نيل الوطر؛ زباره،  186، 1:  1955امساعيل باشا البغدادي  املراجع
 - ؛ ب  د. ت. املناظرة -: أ اربع مطبوعات وهي كالتايل مناظرة؛ وتوجد للـ 95، 1:  1990

 Radtke-؛ ج  1407/1987وابو داهش  1406/1986ابو داهش  -اجلعفري د. ت. ؛ ت / ث 
et alii 2000 : 145-176  وكل املطبوعات على خمطوطات خمتلفة اال طبعةRadtke  اليت تنشر من

 Radtkeجديد النص املطبوع يف جملة العرب واالختالفات بني املطبوعات مدروسة يف كتاب 
 . 211-177، ص Radtkeوتوجد ترمجة اىل اللغة االجنليزية يف كتاب 
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EI1 : 4, 703, Idrñsñya ; EI2 : 10, 267, 3. ; Bang 1996 ; O’Fahey 1990 : 27sq. ; Radtke 
et alii 2000 : 145-176. 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ. اخلط

اسود + امحر + ازرق، استخدم الناسخ االمحر يف كلمة بعد ووضع خطوط محراء حتت بعض  احلرب
اصة لترمجة سرية الفقهاء وكذلك لترتيب بداية الكلمات واستخدم االزرق يف كتابة العبارات اخل

 مواضيع املناظرة والمساء العلماء والكتب.

  يوجد خدش لبعض العبارات. التعديالت

يلي الغالف االمين ورقة فارغة مكتوب عليها حمصالت عبد الرمحن احلضرمي ويتبع النص اجوبة  اهلوامش
هـ وآخر املناظرة توجد  1397زرق فيه تاريخ من اربعة اوراق خبط اسود داخل اطار باللون اال

ورقة فارغة وتوجد  37ورقتان فيهما معلومات حول املنطق وتشعباته على شكل خريطة والباقي 
كتابا مع وجود تاريخ  37آخر الدفتر امساء الكتب اليت ميلكها حممد حممد ناصر وعددها 

 م. 9/8/1977

  اسود ويوجد اطار من خطني جانبيـني باللون االزرق.العنوان يف وسط الصفحة خبط  صفحة العنوان

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
  ورقة مرقمة بترقيم االوراق يف دفتر حديث. 19

  دفتر حديث. نوع االوراق

  سطرا ومكتوب يف اوراق حديثة مسطرة باللون االزرق واخلط منتظم وواضح. 22 عدد االسطر

سات مقا
 االوراق

 سم. 12-5،11×  19 مقاسات اخلط سم. 23×  16

اموعة يف دفتر حديث من مثانني ورقة مغلفة بورق كرتون متوسط ويلي الغالف االمين ورقة  الغالف
 فارغة.

 جيدة. حالة املخطوطة
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 6م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  حات اهله) ؟(خمتصر مشتمل على مهمات علوم احلديث واصطال عنوان النص

  ال يوجد. اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه االعانة احلمد اهللا الذي رفع اعالم علوم احلديث وفضل العلم النبوي  بداية النص
باالمجاع على شرفه يف قدمي الزمان (...) وبعد فهذا خمتصر يشتمل على مهمات علوم احلديث 

  م عن معرفته او معرفة مثله اخل.واصطالحات اهله وال غنا لطالب هذا العل

واذا اشترك اهل الكتب الستة يف حديث او بعضهم او انفرد بعضهم ذكر واين ذكر كل واحد  اية النص
منهم ذلك احلديث يف كتابه وان ذكروه مفرقاً يف موضعني أو أكثر ذكروا كل واحد من املوضعني 

وتوجد ثالث اوراق صافية يظهر ان فيسهل بذلك معرفة طرق احلديث والبحث عن اسانيده (
  الناسخ مل يتم كتابة النسخة بالكامل).

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  علم احلديث. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

ر العراقي لويل الدين ابو زرع امحد بن عبد الرمحن الوزيخمتصر املهمات من املمكن ان تكون  املرجع
  .GAL 2 : 79 (66-67) + S 2 : 71) ؟، انظر 826/1423(املتوىف 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ وبعض الصفحات خبط رقعة واضح مع وجود بعض التشكيالت للعبارات. اخلط

لعلماء اسود + امحر، استخدم الناسخ اللون االمحر يف العبارات اخلاصة باملقدمات وعند اقوال ا احلرب
واملؤلفني للكتب واستخدم اللونيني االمحر واالسود للحروف املزدوجة وال سيما يف االقوال كما 

) ودوائر محراء مع نقط محراء (قائمة 3توجد دوائر سوداء داخلها نقط محراء (قائمة التزيني، رقم 
 ارات واحلروف.) ويضع الدوائر عند اية اجلمل وتوجد خطوط محراء لبعض العب3التزيني، رقم 

  ال توجد. التعديالت

توجد بعض التعليقات خبط الناسخ باللونني االسود واالمحر مع بعض االشارات داخل النص  اهلوامش
وبعض االمساء منها امحد حممد قاطن عبد امللك بن زياد واملزي نسبة اىل مزة بكسر امليم بلد بالشام 

 اعيل االمري.اهلروي وكذلك يوجد اسم العالمة حممد بن امس
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يوجد العنوان يف الصفحة االوىل خبط كبري وحديث وهو باللون االزرق ويليه بعض الفوائد  صفحة العنوان
  خبصوص مساع احلديث وهي باللونني االمحر واالسود.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
ق وتوجد تعقيبات بعضها افقية وبعضها اورا 5ورقة مرقمة بقلم حديث يف كراستني من  17

  اآلخر مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

 2،3-9،2واملسلسلة  5،2يف بعض االوراق عالمة مائية وجه هالل داخل مصد واخلطوط املمددة  نوع االوراق
وهي قريبة من اوراق  2،3واخلطوط املسلسلة  4،2دة واخلطوط املمد AGويف اخرى عالمة حرفية 

  .AGاليت فيها وجه اهلالل داخل مصد وعالمة حرفية  4م/ح 

  سطرا واالوراق مسطرة. 25 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 17×  11-5،9 مقاسات اخلط سم. 24×  5،16

  بدون. الغالف

  البقع خمرمة واالوراق متماسكة. املخطوطة ا آثار رطوبة ورمل وبعض حالة املخطوطة
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 7م/ح 
  النص االول

  التعريف العام باملخطوطة
  عن نقل عناء احملجور. 4القول احملضور عنوان النص

  ).986/1578الضجاعي (كان حيا  اسم املؤلف

يناً ملن هللا الذي جعل احلق معزاً ملن اعتقده وتوخاه ومع بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه ثقيت احلمد بداية النص
اهللا  اله اال اعتمده وابتغاه وجعل الباطل مذالً ملن آثره وارتضاه ومذالً ملن اظهره واقتفاه واشهد ان ال

شريك له شهادة ارجوا ا النجاة وان حممد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه صلى اهللا  وحده ال
الزمان بنقل االعنية اململوكة  عليه وعلى اله واصحابه الربره النقاه وبعد فقد ابتلي الناس يف هذا

  اخل.املوجودة يف ارض الوقف وبيت املال (...) ومسيته القول باحملظور عن نقل عنا احملجور للمحاجري 

فاحلاصل أن القول بصحة نقل العنا اململوك للمحجور حلاجته او للدين على امليت استحسان ال  اية النص
  وسلم. سبحانه اعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه مستند وعاده أل اصل هلا واهللا اصل له

  ال يوجد. قول الناسخ
  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  فقه يف العنا (اخلاص باملعامالت الزراعية). املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

، 250، 6:  1381/1961-1376/1957كحالة ، احلكمي ؛ 656، 1:  1955امساعيل باشا البغدادي  املراجع
  عثمان بن امحد بن موسى الضجاعي.

GAL 2 : 392-393 (305-306) ; 
  .Traini ،Traini 1967 : 38-39, n° 330, f. 181sqوردت رسالة اخرى بالفقه يف 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ ويوجد بعض التشكيالت على الكلمات. اخلط

م الناسخ اللون االمحر يف االقوال ويف التنبيه ويف الفائدة وكذلك تفنن حبرف اسود + امحر واستخد احلرب
اهلاء بشكل دائري باللون االسود وتوجد بعض احلروف خبطني مزدوجني باللونني االمحر واالسود 
                                                        

  هكذا ورد يف النص ولعل الصواب "احملظور".  4
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وزين الناسخ الكلمات عند السطر االخري ويف املخطوطة بثالثة انواع من الدوائر منها دائرة سوداء 
) ودائرة 3(قائمة التزيني، رقم  ومنها دائرة سوداء ونقطة محراء) 3سوداء (قائمة التزيني، رقم ونقطة 

) ويوجد اربع نقط 17سوداء حوهلا ثالث نقط محراء لتدل على اية اجلمل (قائمة التزيني، رقم 
) 11) وثالث نقط محراء (قائمة التزيني، رقم 13محراء بعضها فوق بعض (قائمة التزيني، رقم 

وتوجد نقط محراء يف بداية االسطر االوىل من النص وعند اية اجلمل وتوجد خطوط محراء 
 وسوداء فوق بعض الكلمات كما يوجد احياناً حرف اهلمزة فوق الكلمات.

  ال توجد. التعديالت

ش توجد الكلمات الناقصة مع اشارات وكذلك توجد كلمات خارجة من النص االصلي اىل اهلام اهلوامش
 ومكتوب يف آخر النص بعد آخر سطر بلغ املقابلة.

يظهر العنوان يف الصفحة االوىل خبط اسود يف اعلى الصفحة وعلى شكل مثلث واسفل العنوان  صفحة العنوان
  هـ. 1356مذكور من حاصالت عبد الرمحن احلضرمي ربيع الثاين 

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من  3اوراق مرقمة بقلم حديث يف كراسة وحيدة من  5

  االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

ويف  3،3-9،2واملسلسلة  8،2واخلطوط املمددة  BGاالوراق مصقولة ويف بعضها العالمة احلرفية  نوع االوراق
وجه هالل داخل مصد وجند نفس العالمة املائية متاما يف اوراق النص الثاين اىل الرابع والنص اخرى 

العاشر من اموعة وايضا شكل املصد ووجه اهلالل نفسه يف اوراق النص الرابع عشر من اموعة 
اهرة يف وثائق حمكمة الق Walzوجد وقد  3واملسلسلة  4،2ولكن قياسه خمتلف واخلطوط املمددة 

، Giovanni Bertiوهي اختصار السم الصانع  BGاوراق من نوع  1880-1780للفترة ما بني 
البندقية ؛ ووجد نفس نوع هذه االوراق اليت تعود اىل منتصف القرن التاسع عشر يف نيجرييا، يف 

  .(Kano, Walz 1985 : 33)وكانو  (Kukawa)مدينيت كوكاوا 

  طرة.سطرا واالوراق مس 25 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،19 × 16 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  ضمن جمموعة، انظر النص السادس عشر. الغالف

  جيدة. حالة املخطوطة
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 7م/ح 
  النص الثاين

  التعريف العام باملخطوطة
  مزيل العنا يف احكام ما احدث يف األراضي املزدرعة من العنا. عنوان النص

  ).هـ 975دين عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن زياد (تويف سنة وجيه ال اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور  بداية النص
انفسنا وسيات اعمالنا من يهدي اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له واشهد أن ال اله اال اهللا 

ريك له واشهد أن حممد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وجمد وعظم وحده ال ش
أما بعد فهذه مسئلة عمت ا البلوى كثريا وكثر السؤال عنها قدمياًً واخريا وتنوعت الوقائع فيها 
(...) ورايت ان القبها مبزيل العنا يف احكام ما احدث يف االراضي املزدرعة من العنا واختصرت 

  م فيها يف ثلث مقاالت وتنبية وخامتة اخل.الكال

ويف شرح الروض من العارية نقالً عن ابن الصالح ما يقتضي ذلك ويلحق بذلك اراضي بيت املال  اية النص
ان راى األمام ذلك بل اوىل فأن راى األمام بيع األرض وجوّزنا اتى فيه ما تقدم واهللا عز وجل 

  واله وصحبه وسلم. اعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد

  مت الكتاب بعون امللك الوهاب. قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  احكام العنا (فقه، معامالت زراعية). املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

؛  2337، رقم 1173، 3:   1404/1984؛ الرقيحي / احلبشي / االنسي  115:   1985بروكلمان  املراجع
:  1988 فهرست مكتبة االحقاف، لقبه املقصري ؛ 250 & 249، رقم 51:   1409/1988لشنطي ا

 ، الغيثي.2، 2727

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ وتوجد بعض التشكيالت يف الكلمات ويظهر بان اخلط لنفس ناسخ النص االول. اخلط

القوال وكلمة التنبيه ويف كلمة مسئلة وغري ذلك اسود + امحر واستخدم الناسخ اللون االمحر يف ا احلرب
من الكلمات اليت تدل على ترتيب االفكار وتفنن الناسخ حبرف اهلاء بشكل دائري باللون االسود 
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وكذلك توجد بعض احلروف املزدوجة باللونني االمحر واالسود ويف آخر النسخة كالم للناسخ 
االسطر االخرية ويف املخطوطة بثالثة انواع على شكل مثلث خبط مزدوج وقد زين الكلمات يف 

) ودائرة سوداء داخلها 3من الدوائر منها دائرة سوداء داخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
) ودائرة سوداء داخلها نقطة سوداء وحوهلا ثالث نقط محراء 3نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 

اجلمل وتوجد نقط محراء يف بداية االسطر االوىل من النص ) لتدل على اية 18(قائمة التزيني، رقم 
) او اربع نقط بعضها 11وعند اية اجلمل باالضافة اىل استخدام ثالث نقط محراء (قائمة التزيني، رقم 

 ) عند اية العبارات وتوجد خطوط محراء فوق بعض الكلمات.13فوق بعض (قائمة التزيني، رقم 

  الصفحة اخلامسة يف كلمة املفلس مع أن الكلمة تظهر من اصل النص.يوجد خدش يف  التعديالت

يوجد نقص يف بعض النصوص حيث توضع الكلمة الناقصة يف اهلامش مع وجود إشارات ويف آخر  اهلوامش
 النسخة يقابل كالم الناسخ بلغ املقابلة.

محر واالسود والعنوان فيه لونني عنوان النص يف الصفحة االوىل على شكل مثلث باللونني اال صفحة العنوان
مزدوجني وبعض التشكيل وحتت االسم مكتوب وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم 

  تسليما كثريا والصالة مكتوبة على مقياس العنوان.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من  5ورقة مرقمة بقلم حديث يف كراسة وحيدة من  11

  االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

ويف  3،3-9،2واملسلسلة  8،2واخلطوط املمددة  BGاالوراق مصقولة ويف بعضها العالمة احلرفية  انواع االوراق
النص االول والثالث والرابع والعاشر من  اخرى وجه هالل داخل مصد وهو مشابه ملا يف اوراق

اموعة وايضا شكل املصد ووجه اهلالل هو نفسه يف اوراق النص الرابع عشر من اموعة ولكنه 
ويف بعض االوراق عالمة باسم  3واملسلسلة  4،2ذو قياس خمتلف واخلطوط املمددة 

اوراق النص اخلامس  وهي نفس الكتابة اليت يف  CARTIERA DE MORI VITTORIOالصانع
واملسلسلة  1،2والسادس والثامن والسادس عشر من اموعة واخلطوط متساوية واخلطوط املمددة 

اوراق من نوع  1880-1780يف وثائق حمكمة القاهرة للفترة ما بني  Walzوقد وجد  5،2-6،2
BG  وهي اختصار السم الصانعGiovanni Berti االوراق تعود ، البندقية ؛ ووجد نفس نوع هذه

 (Kukawa)اىل مـنتصف القـرن التـاسع عشـر يف نيجرييـا، يف مدينيت كـوكاوا 
  وكـانـو

(Kano, Walz 1985 : 33).  
  سطرا واالوراق مسطرة. 25 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 17-16×  11-5،10 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  ضمن جمموعة، انظر النص السادس عشر. الغالف
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  جيدة. حالة املخطوطة
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  7م/ح 
  النص الثالث

  التعريف العام باملخطوطة
  الرسالة املسماة باألفهام يف أن دم الرمي ال يسقط بالعذر اخلاص وال العام. عنوان النص

  ).هـ 975الكرمي بن زياد (تويف سنة  وجيه الدين عبد الرمحن بن عبد اسم املؤلف

م احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبة امجعني بسم اهللا الرمحن الرحي بداية النص
وسلم تسليما اعلم أن األصحاب صرحوا بأن املبيت مبزدلفة ومىن على القول بوجوبه يسقط بالعذر 
اخلاص لترخيص الشارع يف ذلك ألهل السقاية والرعا واحلق األ صحاب بذلك اخلائف على نفس 

  اخل. او مال او كان به مرض

فاحلاصل أن املنقول أن الرمي ال يسقط بالعذر اخلاص او العام وهو الذي ال شك فيه وال ينقدح  اية النص
  يف غريه واهللا اعلم بالصواب وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم.

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  مسئلة دم الرمي (فقه). املوضوع د.ال يوج مكان النسخ

(بعنوان  2337، رقم 1047، 3:  1404/1984انظر النص السابق. الرقيحي / احلبشي / االنسي  املراجع
:   1988 فهرست مكتبة االحقاف) ؛ الرد على من اوهم ان ترك الرمي للعذر يسقط الدم:  آخر وهو

 ، الغيثي.4، 2727

  يةوصف املخطوطة من الناحية الفن
نسخ ملون مشابه للنسخة االوىل وتوجد بعض التشكيالت على الكلمات ويظهر بان اخلط لنفس  اخلط

 ناسخ النص االول.

اسود + امحر واستخدم الناسخ االمحر يف الكلمات اخلاصة باالقوال وكذلك توجد بعض احلروف  احلرب
سود باالضافة الستخدامه اربع مزدوجة االلوان وتفنن الناسخ حبرف اهلاء بشكل دائري باللون اال

) عند اية العبارات وايضا زين الناسخ 13نقط محراء بعضها فوق بعض (قائمة التزيني، رقم 
الكلمات يف االسطر االخرية ويف املخطوطة بدائرة سوداء حوهلا ثالث نقط محراء لتدل على اية 
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 لكلمات.) وتوجد خطوط محراء فوق بعض ا17اجلمل (قائمة التزيني، رقم 

  ال توجد. التعديالت

يوجد ما ينقص من النص وكذلك االرقام واية النص مكتوب على شكل مثلث صغري وجبانبها  اهلوامش
 موجود كلمة بلغ.

عنوان النص الثالث من اموعة مكتوب باللونني االمحر واالسود وهو على شكل مثلث اضافة اىل  صفحة العنوان
له مكتوب وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم تسليما كثريا انه مزدوج االلوان واسف
  على مقياس عنوان النص.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
جمموعة يف النص التايل وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية  عدد االوراق 

  ويوجد ترقيم بقلم حديث.مع االسطر والكتابة باللون االسود 

  انظر بطاقة النص التايل. نوع االوراق

  سطرا واالوراق مسطرة. 25 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 16-5،16×  5،10 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  ضمن جمموعة، انظر النص السادس عشر. الغالف

  انظر بطاقة النص التايل. حالة املخطوطة
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  7م/ح 
  عالنص الراب

  التعريف العام باملخطوطة
  ال يوجد. عنوان النص

  ).هـ 975البن زياد املقصري (تويف سنة  اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي جعل العلما مصابيح اهلدى وانقذ مبا منحهم من الفهوم  بداية النص
الرابع من شهر ذي احلجة احلرام اخر اجللية من اجلهل والردى (...) وبعد فانه ملا كان بتاريخ اليوم 

شهور سنة سبعني بتقدمي السن وتسعمائة ورد على سؤال من بعض املفتني صورته ما قولكم رضي 
  اهللا عنكم عن احملراب يف املسجد هل تفيدون انه افضل بقاع املسجد اخل.

موقف األمام على سائر بقاع وقوله ليخليه ملصل أخر فيه اشارة اىل افضلية احملراب الذي هو  اية النص
... [املسجد واال ال أمر املصلون ايضاً بالقيام ليخلو اماكنهم وال قائل بذلك فدل على ان ذلك 

  .]ناقص

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  فقه مسئلة يف فضيلة احملراب. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 بطاقة الناصني السابقني.انظر  املرجع

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ ويوجد بعض التشكيل ويظهر بان اخلط لنفس ناسخ النص االول. اخلط

اسود + امحر واستخدم الناسخ االمحر يف الكلمات اخلاصة باالقوال كما تفنن حبرف اهلاء بشكل  احلرب
زدوجة االلوان ووضع الناسخ دائرة سوداء دائري باللون االسود وكذلك توجد بعض احلروف م

) ودائرة سوداء مع نقطة 18داخلها نقطة سوداء وحوهلا ثالث نقط محراء (قائمة التزيني، رقم 
) اضافة اىل استخدامه ثالث نقط 3سوداء وسط الدائرة لتدل على اية اجلمل (قائمة التزيني، رقم 

لون االمحر بعضها فوق بعض عند اية العبارات ) واربع نقط بال11محراء (قائمة التزيني، رقم 
 ) وتوجد خطوط محراء وسوداء فوق بعض الكلمات.13(قائمة التزيني، رقم 
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  ال توجد. التعديالت

 توجد الكلمات الناقصة واخلارجة عن النص االصلي اىل اهلامش وكذلك مكتوب بلوغ املقابلة. اهلوامش

  الرابع من اموعة من اخللف خبط اسود وال يوجد اي عنوان هلذا النص. يتبع النص الثالث النص صفحة العنوان

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
وقد توقف الناسخ يف آخر الورقة  5اوراق مرقمة والنص الرابع من  3النص الثالث من اموعة من 

صفحات فارغة والنص الثالث والرابع متداخل  التاسعة من دون ان يكمل بقية النص ومن مث ثالث
اوراق واملخطوطة مرقمة بقلم حديث اسود حبيث يكون لكل نص ارقامه  5يف كراسة وحيدة من 

اخلاصة به وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل ومنها افقية والكلمات غري متوازية 
  مع االسطر وهي باللون االسود.

اوراق النص االول  Gخمتلف من   Gوشكل الـ BGالوراق مصقولة ويف بعضها العالمة احلرفية ا نوع االوراق
ويف اوراق اخرى عالمة مائية وجه  2،3-9،2واملسلسلة  7،2والثاين من اموعة واخلطوط املمددة 

هالل داخل مصد وشكله يشابه اوراق النص االول اىل الثالث والعاشر من اموعة وايضا شكل 
ملصد ووجه اهلالل هو نفسه املوجود يف اوراق النص الرابع عشر من اموعة ولكنه ذو قياس ا

يف وثائق حمكمة القاهرة للفترة ما بني  Walzوقد وجد  3واملسلسلة  4،2خمتلف واخلطوط املمددة 
، البندقية ؛ ووجد Giovanni Bertiوهي اختصار السم الصانع  BGاوراق من نوع  1780-1880
نوع هذه االوراق اليت تعود اىل منتصف القرن التاسع عشر يف نيجرييا، يف مدينيت كوكاوا  نفس

(Kukawa)  وكانو(Kano, Walz 1985 : 33). 
  سطرا واالوراق مسطرة. 25 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،16-16×  5،10-10 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  دس عشر.ضمن جمموعة، انظر النص السا الغالف

  جيدة. حالة املخطوطة
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 7م/ح 
  النص اخلامس

  التعريف العام باملخطوطة
  بسط العبارة يف ايضاح ضابط االستعارة. عنوان النص

  ).1778-1192/1723-1135الرمحن ابن مصطفى ( العيدروس عبد اسم املؤلف

ملن اصطفاه واختصه بأعظم األعجاز بسم اهللا الرمحن الرحيم محداً ملن كشف نقاب احلقيقة وااز  بداية النص
صلى اهللا وسلم عليه وعلى اله واصحابه االئلني اليه وبعد فهذه تعليقة على الضابط يف األستعارة 
الذي جعله العالمة الغين عن العالمة الشيخ عبد الوهاب الطنتداوي األمحدي الطريقة رضي اهللا عنه 

  عمل يف حقيقتها او جمازها اخل.ونفع به اخلليقة وذلك قوله الكلمة اما ان تست

فأذا قلت رأيت اسداً شاكي السالح يرمي فشاكي السالح اكثر مالبسة للرجل عادة من الرمي  اية النص
فيجعل شاكي السالح قرينة والرمي جتريدا واهللا اعلم بالصواب واليه املرجع واملآءب واحلمد اهللا 

  رب العاملني اوال واخرا وظاهر وباطنا.

اىل هنا خبط [املصنف ؟] رمحه اهللا تعاىل كذا خبط السيد العالمة عبد القادر بن حممد األهد ل رمحه  الناسخقول 
اهللا تعاىل أمني أستراح القلم من شوطه قبيل زوال يوم الثالثاء لليلتني بقينا من شهر ربيع األول احد 

  ه واله وصحبه وسلم.هـ الف وثالمثئه وستة عشر من هجرته صلى اهللا علي  1316شهور عام 

  هـ. 1316 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  استعارة يف البالغة. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

؛ احلبشي  555-554، 1:   1955؛ امساعيل باشا البغدادي  182، 1:   1945امساعيل باشا البغدادي  املراجع
، رقم 1586-1585، 3:   1404/1984؛ الرقيحي / احلبشي / االنسي  687، رقم 282:  1994
الزركلي  ؛ 203-202:  1404/1984؛ زباره  54، 2:  هـ 1376هـ و 1359؛ زباره  1822
، 2:  1406/1986-1402/1982؛ الكتاين  185-183، 2:  1418؛ السقاف  338، 3:  1990

  .196-195، 5:  1961-1957؛ كحالة  398، رقم 739-741
GAL II : 463-464 (352-353), S II : 478-479, n° 13, اورد بروكلمان شرح آخر ; EI2 : 1, 
 .n° 10 ; Reichmuth 1999 : 74sq. et note 35 ,عيدروس ,805
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ وتوجد بعض التشكيالت لبعض الكلمات باللونني االسود واالمحر. اخلط
الناسخ العبارة باالمحر والشرح باالسود وتوجد كلمة  اسود + امحر فاتح يف العبارات حيث كتب احلرب

ودوائر  10-1اعلم باللون االسود وخبط كبري وواضح وتوجد يف الورقة الثالثة ارقام للعبارات من 
) كما توجد نقط محراء يف 3سوداء يف وسطها نقط سوداء يف آخر اجلمل (قائمة التزيني، رقم 

ل وكذلك النص داخل اطار ملون باالمحر الفاتح ويلي آخر اجلمل والبسمله داخل اطار مستطي
 اطار النص اطار كبري باللون االمحر ويوجد خط اسود وامحر فوق بعض الكلمات واحلروف.

  ال توجد. التعديالت
توجد بعض الكلمات الناقصة مكتوبة وبشكل خاص ضمن االطار االمحر مع وجود إشارات دالة  اهلوامش

كلمات خارجة عن النص اىل اهلامش وتعليقات العبارات وتوجد ارقام على ذلك وهناك بعض ال
باللون االسود وبلوغ املقابلة يف اسفل النسخة باسم السيد عبد القادر ابن حممد واملقابلة مت 

هـ وتوجد فائدة من ثالث  1316تصحيحها من الكتاب االم بنفس التاريخ املذكور للنسخة 
لنص الرابع من اموعة والورقة الثانية الصقة يف النص اخلامس صفحات الورقة االوىل الصقة با

هـ عشرة رجب الفرد  1315وا امساء الرسل لعدد ثالمثائة وثالثة عشر وكتب بلغ املقابلة بتاريخ 
والصفحة االوىل فيها نصف الفائدة وحىت مصداع وعاريس والثاين تبدأ بشرحبيل خربيل وتنتهي 

خر االنبياء حممد صلى اهللا وسلم عليهم امجعني انتهى من الثمار اليانعة على خبلف الصفحة الثالثة با
 الرياض البديعة للعالمة حممد نووي اجلاوي.

عنوان النص اخلامس مكتوب باللون االسود يف اطار مستطيل وكذلك اسم املؤلف يف اسفل  صفحة العنوان
وب اسفل الصفحة صلى اهللا على العنوان مباشرة ومكتوب على شكل مثلث ويتبع ذلك نص مكت

سيدنا حممد واله وصحبه وسلم وضمن إطار مستطيل وعلى مقاس العنوان والعنوان ضمن اطار 
  كبري يشمل الصفحة كاملة.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
كلمات غري متوازية مع انظر النص التايل وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل وال

  االسطر والكتابة باللونني االسود واالمحر ويوجد ترقيم بقلم حديث.

وهناك كتابتان خمتلفتان   CARTIERA DE MORI VITTORIOاوراق فيها عالمة باسم الصانع انواع االوراق
نية كما السم واحد االوىل كما يف اوراق النص السادس والسابع والسادس عشر من اموعة والثا

يف اوراق النص الثاين والسادس والثامن والسادس عشر من اموعة واخلطوط متساوية واخلطوط 
واوراق فيها عالمة مائية وجه هالل داخل مصد تشابه اوراق  7،2-5،2واملسلسلة  1،2املمددة 

 2املمددة النص السابع اىل التاسع والثاين عشر والرابع عشر والسادس عشر من اموعة واخلطوط 
، 4، 14وشكل هذه العالمة املائية قريب من وجه هالل داخل مصد يف م/ح  6،2-5،2واملسلسلة 

 CARTIERAواخلطوط متساوية وتوجد يف نفس هذه املخطوطة اوراق مع عالمة باسم الصانع 
DE MORI VITTORIO.  
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  سطرا. 17 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،15×  7 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  ضمن جمموعة، انظر النص السادس عشر. الغالف

  جيدة جدا. حالة املخطوطة
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 7م/ح 
  النص السادس

  التعريف العام باملخطوطة
  ال يوجد. عنوان النص

  ال يوجد. اسم املؤلف

جماز بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه األعانة اعلم أن الكلمة قبل األستعمال ال توصف حبقيقة وال  بداية النص
والثاين اما ان يكون ذلك لعالقة مع  وبعده اما أن تستعمل فيما وضعت له اويف غريه اآلول احلقيقة

  قرينة اوال اخل.

وان اعتربت ايضا اجتماع الترشيح والتجريد قسما اخر بلغت اكثر من ذلك فتامل ذلك كله كذا  اية النص
  افاده شيخنا احملقق رمحه اهللا تعاىل ونفعنا به.

خبط السيد العالمة عبد القادر بن حممد األهدل رمحه اهللا تعاىل مث  5كذا وجدته كذا وجدته ول الناسخق
  اميــن.

  ال يوجد. تاريخ النسخة السيد العالمة عبد القادر بن حممد األهدل. اسم الناسخ

  احلقيقة وااز يف البالغة. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

  ية الفنيةوصف املخطوطة من الناح
نسخ مع وجود تشكيل باللونني االمحر الفاتح واالسود لبعض العبارات واخلط لنفس ناسخ النص  اخلط

 اخلامس.

اسود + امحر فاتح حيث استخدم الناسخ اللون االمحر للمصطلحات اليت حباجة اىل توضيح  احلرب
ا دوائر سوداء داخلها نقطة واستخدم اللون االمحر لالرقام املوجودة يف اسفل الكلمة وتوجد فوقه

) والنص داخل اطار ملون باالمحر الفاتح ويلي اطار النص اطار كبري 3سوداء (قائمة التزيني، رقم 
 باللون االمحر.

  ال توجد. التعديالت

                                                        
  الكلمة مكررة يف االصل.  5
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توجد بعض العبارات كفهرس للكتاب ويف اهلوامش تعليقات وبعض العبارات الناقصة واحيانا  اهلوامش
جة عن النص وكلمة قف لبعض العبارات ويف اية النص مكتوب كلمة بلغ بعض الكلمات خار

 املقابلة على جانب العبارات االخرية املكتوبة على شكل مثلث صغري.

  ال يوجد عنوان. صفحة العنوان

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
السادس من ورقتني مرقمتني بقلم حديث  ورقة مرقمة بقلم حديث والنص 13النص اخلامس من 

اوراق  3+  5والنصان اخلامس والسادس من اموعة متداخالن يف كراستني كل واحدة من 
وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات متوازية مع االسطر والكتابة 

  باللون االسود.

وهناك   CARTIERA DE MORI VITTORIOباسم الصانعاالوراق مصقولة وتوجد عالمة  انواع االوراق
ثالث كتابات خمتلفة لالسم الواحد االوىل مشاة الوراق النص اخلامس والسابع والسادس عشر 
من اموعة والثانية مشاة الوراق النص الثاين واخلامس والثامن والسادس عشر من اموعة 

والتاسع والسادس عشر من اموعة واخلطوط متساوية  والكتابة الثالثة تشابه اوراق النص الثامن
  .7،2-5،2واملسلسلة  1،2واخلطوط املمددة 

  سطرا. 9 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 8×  16 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  ضمن جمموعة، انظر النص السادس عشر. الغالف

  جيدة جدا. حالة املخطوطة



 
31

 7 حم/
  النص السابع

  العام باملخطوطةالتعريف 
  رسالة يف األستعارة بالكناية واألستعارة التخيـيلية. عنوان النص

  ال يوجد. اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد احلمد هللا الذي هدانا اىل سبيل احلق وارسل  بداية النص
ى اله واصحابه األجماد اما بعد فاقول رسوله باهلدى لصالح العامل والعباد صلى اهللا عليه وسلم وعل

ملا كثرت االقوال والشبة والشكوك يف شأن االستعارة بالكناية ويف حبث االستعارة التخييلية ويف 
بيان تالزمهما كثرة حبيث تكاد ان تلحق الكالم يف حق املرام باللغز واالحجية ملدافعة بعضها بعضا 

  ولظلمات حيلولتها االذهان واملعاين اخل.

واحلاصل ان االستعارة التخييلية جيب ان تكون قرينة لالستعارة بالكناية البتة لكوا تابعة هلا وأن  اية النص
األستعارة بالكناية جيب أن تكون قرينتها ختييلية البتة عند السلف بالتتبع واألستقرا وهو حجة يف 

والصالة والسالم على سيدنا حممد مثل ذلك وقد سبق مثله فيما قبل واحلمد هللا على جزيل نواله 
واله وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا على سيدنا حممد 

  واله وصحبة وسلم تسليما كثريا داميا اىل يوم الدين امني.

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  استعارة يف البالغة. املوضوع  يوجد.ال مكان النسخ

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع بعض التشكيالت للعبارات. اخلط

اسود + امحر فاتح واستخدم الناسخ االمحر الفاتح يف العبارات اخلاصة باالبواب واالقوال وبعض  احلرب
سود والبين وتظهر بعض الكلمات احلروف مزدوجة باللونني االمحر واالسود وبعضها باللونني اال

باحلروف الكبرية وباخلط االسود كما توجد نقط محراء يف نصف االبيات الشعرية وبني مجلتني 
اضافة اىل ان الناسخ عمل على كتابة احلروف بشكل كبري ووضع دائرة سوداء حوهلا ثالث نقط 

ء مع نقطة سوداء وسط الدائرة ) ودائرة سودا18محراء وداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
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) اضافة الستخدامه 3) ودائرة محراء فيها نقط محراء (قائمة التزيني، رقم 3(قائمة التزيني، رقم 
) وتوجد خطوط 13اربع نقط محراء بعضها فوق بعض عند اية العبارات (قائمة التزيني، رقم 

 محراء وسوداء فوق بعض الكلمات.

  ة فقط وباللون االمحر.توجد كلمة واحد التعديالت

توجد بعض التعليقات وامساء لعلماء توضح ارائهم مثل العالمة السكاكي وكذلك العالمة اخلطيب  اهلوامش
وتكملة لنقص يف النص اضافة اىل وجود حروف ممتدة اىل اهلامش وينتهى النص يف منتصف الورقة 

 قابلة.احلادية عشرة على شكل مثلث صغري ويف الطرف االيسر بلغ امل

عنوان املخطوطة باللون االسود وعليها تشكيل باللون االمحر واسفل العنوان مكتوب فوائد باللون  صفحة العنوان
  االسود وامساء لعلماء منهم املرصفي يف منظومته البيان.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة افقية  6دة من ورقة مرقمة بقلم حديث يف كراسة وحي 11

  والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

وهناك   CARTIERA DE MORI VITTORIOاالوراق مصقولة وتوجد عالمة باسم الصانع انواع االوراق
دس عشر من كتابتان خمتلفتان لالسم الواحد االوىل تشابه اوراق النص اخلامس والسادس والسا

اموعة والثانية تشابه اوراق النص السادس عشر من اموعة واخلطوط متساوية واخلطوط 
وتوجد ايضا عالمة مائية وجه هالل داخل مصد كما يف اوراق  7،2-5،2واملسلسلة  1،2املمددة 

طوط النص اخلامس والثامن والتاسع والثاين عشر والرابع عشر والسادس عشر من اموعة واخل
وشكل هذه العالمة املائية قريب من وجـه هالل داخل مصد يف  6،2-5،2واملسلسلة  2املمددة 

، واخلطوط متساوية وتوجد يف نفس هذه املخطوطة اوراق ا عالمة باسم الصانع 4، 14م/ح 
CARTIERA DE MORI VITTORIO.  

  سطرا. 27-22 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 20-5،18×  5،12-5،11 اخلطمقاسات  سم. 5،17×  25

  ضمن جمموعة، انظر النص السادس عشر. الغالف

  جيدة مع آثار رطوبة. حالة املخطوطة
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 7م/ح 

  النص الثامن

  التعريف العام باملخطوطة
  رسالة ااز. عنوان النص

  ).1923-1341/1851-1267أمحد ابن كمال باشا ( اسم املؤلف

الرحيم وبه نستعني ملا كان مدار التجوز يف اللفظ مفرداً كان او مركباً على النقل  بسم اهللا الرمحن بداية النص
عما وضع له وقد تقرر يف موضعه انقسام وضعه اىل شخصي وهو ما وضع مأدته ونوعي وهو ما 
وضع هيئته فال جرم انقسم ااز حبسب هذين الوضعني اىل اربعة اقسام (...) االول منها وهو ان 

نقول لفظا مفردا والنقل عما وضع له وضعا شخصيا جماز مفرد وامثلته اكثر من ان حتصى يكون امل
والثاين وهو ان يكون املنقول لفظا مركبا وعما وضع له وضعا شخصيا جماز مركب وهذا القسم 
من ااز ال يوجد اال يف االستعارة التمثيلية وااز املرسل املنقول عن الكناية والثالث وهو ان 
يكون املنقول لفظا مفردا والنقل عما وضع له وضعا نوعيا جماز حيسب يف البنا (...) والرابع وهو 

  ان يكون املنقول لفظا مركبا والنقل عما وضع له وضعا نوعيا جماز حبسب اهليئة التركيبية اخل.

حناه يف موضع اخر وهذا من قصور البضاعة وقصر الباع يف هذه الصناعة والتحقيق على ما اوض اية النص
من اركانه وان التشبيه التمثيلي والتشبيه الذي نزل فيه اداته من اقسام ااز على ما نبهناك عليه 

  فيما تقدم واهللا سبحانه وتعاىل اعلم.

هـ وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه  1316متت رسالة ابن كمال باشا بتاريخ ربيع الثاين  قول الناسخ
  ا كثريا.وسلم تسليم

  هـ. 1316 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  احلقيقة وااز يف البالغة. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

(امحد كمال بن  54-53، 2:  1381/1961-1376/1957؛ كحالة  199، 1:  1990الزركلي  املراجع
  حسن بن امحد، مؤرخ، عامل باآلثار، نفس تاريخ الوالدة واملوت).

GAL 2 : 635 (484), S 2 : 735, امحد كمال باشا, 
ذكر بروكلمان اسم امحد كمال باشا بنفس تاريخ الوالدة والوفاة ولكن مل يذكر رسالة ااز اليت 
هي خارج نطاق حبثه املعروف واذا كان مؤلف هذه الرسالة هو نفسه امحد كمال باشا فهذا يدل 

 احلياة. على ان النسخة الزبيدية كتبت وهو على قيد
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ يوجد تشكيل باالمحر واالسود والناسخ هو ناسح النص السابع. اخلط
اسود + امحر وذكر الناسخ انواع ااز باللون االمحر وتوجد نقط محراء عند اية اجلمل وبعض  احلرب

سوداء حوهلا ثالث نقط محراء  احلروف مزدوجة باللونني االسود واالمحر ووضع الناسخ دائرة
) ودائرة سوداء مع نقطة سوداء وسط الدائرة (قائمة 18وداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 

) عند 13) اضافة الستخدامه اربع نقط محراء بعضها فوق بعض (قائمة التزيني، رقم 3التزيني، رقم 
 لمات.اية العبارات وتوجد خطوط سوداء ومحراء فوق بعض الك

  يوجد خدش. التعديالت
ب كما يوجد تاريخ 5فيها تعليقات وتكملة النص واية النص من ربع ورقة مكتوبة يف الورقة  اهلوامش

النسخة مع اسم مؤلف الرسالة مكتوب على شكل مثلث صغري ويتبعه بلغ املقابلة على اجلانب 
نا حممد واله وصحبة وسلم تسليما االيسر من الورقة ويليه على مقاس اخلط وصلى اهللا على سيد
أ من املخطوطة باسم السيد عبد 6كثريا وبعدها صفحة فارغة ويليها فائدة خبط اسود يف الورقة 

الرمحن سليمان األهدل حول قصر اجلنس وهذه الفائدة هي من صفحة واحدة باللونني االمحر 
 الفاتح واالسود ويف اية الصفحة كلمة بلغ القرآة واملقابلة.

أ باخلط االسود مع وجود تشكيل للحروف باللون االمحر وهو على 1عنوان الرسالة يف الورقة  صفحة العنوان
  شكل مثلث صغري واسفل العنوان فائدة يف عالقة ااز يف اطالق الظن على ااز.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة  3أ يف كراسة وحيدة من 6لفائدة اوراق مرقمة بقلم حديث وا 5

  افقية والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

وهناك   CARTIERA DE MORI VITTORIOاالوراق مصقولة وتوجد عالمة باسم الصانع انواع االوراق
ص الثاين واخلامس والسادس والسادس عشر كتابتان خمتلفتان لالسم الواحد االوىل تشابه اوراق الن

من اموعة والثانية مشاة الوراق النص السادس والتاسع والسادس عشر من اموعة واخلطوط 
وتوجد عالمة مائية وجه هالل داخل مصد  7،2-5،2واملسلسلة  1،2متساوية واخلطوط املمددة 

اين عشر والرابع عشر والسادس عشر من مثل اليت يف اوراق النص اخلامس والسابع والتاسع والث
وشكل هذه العالمة املائية قريب من وجه هالل  6،2-5،2واملسلسلة  2اموعة واخلطوط املمددة 

، واخلطوط متساوية وتوجد يف نفس هذه املخطوطة اوراق ا عالمة 4، 14داخل مصد يف م/ح 
  .CARTIERA DE MORI VITTORIOباسم الصانع 

 سطرا. 26-22 عدد االسطر
مقاسات 
 االوراق

 سم. 12-5،11×  5،20-18 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  جيدة ويوجد آثار رمل ورطوبة. حالة املخطوطة  ضمن جمموعة، انظر النص السادس عشر. الغالف
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 7م/ح 
 النص التاسع

  التعريف العام باملخطوطة
  املنهل الصايف يف بيان القيد والنايف. عنوان النص

  ).1186/1772عطا اهللا ابن أمحد األزهري (تويف بعد سنة  ملؤلفاسم ا

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني حنمدك يا من تعالت امساوه ونشكرك يا من عالت األوه  بداية النص
ونصلي على املتخلي من كل رذيلة ونسلم على املتحلي بكل فضيلة حبيب اهللا ايب القاسم حممد بن 

وعلى اله السادة االطهار واصحابه القادة االخيار ما استخرجت احلقائق من  عبد اهللا بن هاشم
معادا واستنتجت الدقائق من مكامنها وبعد فهذه رسالة لطيفة وفوائد منيفه مسيتها باملنهل الصايف 

  يف بيان القيد والنايف اخل.

القرآئن محانا اهللا من سلب النوال وحبانا  قلت كفى دليالً بعد استقامة املعىن بشهادة املقام وداللة اية النص
بكل كمال واحلمد هللا اوالً واخراً وباطنا وظاهرا وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله واصحابه 

  وسلم تسليماً كثريا واحلمد اهللا رب العاملني وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم.

ر من ليايل شهر ربيع الثاين من شهور سنة احدى وستني بعد قال يف االم كملت ليلة السابع عش قول الناسخ
  مائه والف من اهلجرة النبوية على شرفها افضل الصالة وازكى التسليم.

  هـ. 1161 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  بيان القيد والنايف (بالغة). املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

  .236، 4:  1990؛ الزركلي  664، 1 : 1955امساعيل باشا البغدادي  املراجع
GAL, S 2 : 482. 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ وتوجد بعض التشكيالت. اخلط

اسود واستخدم الناسخ اخلط العريض يف كتابة بعض العبارات وخاصة يف اقسام النص وتوجد  احلرب
فوق الكلمات باللون االسود  ) وخطوط3دائرة سوداء داخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 

 واشارات دائرية سوداء فوق اخلط وعلى اخلط.
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  يوجد خدش يف اية اهلامش لبعض التعليقات ولكلمتني يف النص. التعديالت

ب مكتوبة بشكل مثلث وكالم 2توجد بعض التعليقات وعبارات تكمل النص وايته يف الورقة  اهلوامش
أ تنبيه مهم جدا حول املقيد واملنفي 3ر ويتبع الرسالة ورقة الناسخ مكتوب على اجلانب االيس

 يذكر فيه املوضوع يف صفحة واحدة خبط نفس الناسخ وبنفس احلرب االسود.

العنوان مكتوب باخلط االسود العريض على شكل مثلث وحتت العنوان فائدة عن النفي والقيد  صفحة العنوان
ما نقل عن خط جده السيد العالمة سليمان بن حيىي خبط السيد العالمة عبد القادر االهدل ك

  االهدل.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
ورقة وحيدة مرقمة بقلم حديث يف ورقة ونصف وتوجد تعقيبات بطريقة افقية والكلمات متوازية  عدد االوراق 

  مع االسطر والكتابة باللون االسود.

ونفس   CARTIERA DE MORI VITTORIOمة باسم الصانعاالوراق مصقولة وتوجد عال نوع االوراق
الكتابة استعملت يف اوراق النص السادس والثامن والسادس عشر من اموعة واخلطوط متساوية 

وتوجد ايضا عالمة مائية وجه هالل داخل مصد  7،2-5،2واملسلسلة  1،2واخلطوط املمددة 
اين عشر والرابع عشر والسادس عشر من مشاة الوراق النص اخلامس والسابع والثامن والث

وشكل هذه العالمة املائية قريب من وجه هالل  6،2-5،2واملسلسلة  2اموعة واخلطوط املمددة 
، واخلطوط متساوية وتوجد يف نفس هذه املخطوطة اوراق ا عالمة 4، 14داخل مصد يف م/ح 

  .CARTIERA DE MORI VITTORIOباسم الصانع 

 سطرا. 28-26 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،11-5،10×  19-18 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  ضمن جمموعة، انظر النص السادس عشر. الغالف

  جيدة وفيها آثار رطوبة. حالة املخطوطة
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  7م/ح 
  النص العاشر

  التعريف العام باملخطوطة
  ألطفال.فتح من فتوحات ذي األفضال يف توجيه لعبة من لعب ا عنوان النص

  العالمة شرف الدين ابن امحد ابن امحد ابن صالح الدين املهلل القادري (احليلي) ؟ اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه األعانة احلمد هللا الذي فتح ابواب الفكر للمتفكرين وجعل فكرة ساعة  بداية النص
عارف فنظروه يف كل شئ (...) وبعد خري من عبادة سبعني من السنني ومنح اوىل األلباب اسرار امل

فهذه ساحية اهداها نسيم الشوق لتحريك اغصان الذوق وخاطرا نتيجة الفكر ووعض نافع 
منخرط يف سلك التذكري والذكر بتوجيه لعبة من لعب الصغار وصرف كالم موهم للتالعب اىل 

كلم اال مبا يرجوا ثوابه يف دار ما فيه رضى امللك اجلبار ومحل له على مراد اهللا يف العبد من ان ال يت
  القرار اخل.

واملعىن أن املوت من شأنه ان يدق الفم واألذن كسائر البدن بالبال الذي هو غاية األمر يف الدنيا  اية النص
ومأل االحيا وحسبنا اهللا وكفى وتبارك ربنا وتعاىل ونسأله اخلتم باحلسىن والفوز بالدرجات العلى 

ملا يراد بنا وال جيعل الدنيا اكرب مهنا وال مبلغ علمنا وال يسلط علينا بذوبنا من ال وان يرزقنا التيقظ 
  يرمحنا وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم.

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  تصوف. ملوضوعا ال يوجد. مكان النسخ

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ ويوجد تشكيل لبعض العبارات. اخلط

اسود + امحر واستخدم الناسخ اللون االمحر للقصيدة اليت شرحها املؤلف والنص داخل اشكال  احلرب
ضع مستطيلة ملونة باللون االمحر واخلط له اثر بريق ملاع باخلط االسود اضافة اىل ان الناسخ و

) ودائرة سوداء حوهلا اربع نقط محراء 3دائرة سوداء وداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
) ودائرة سوداء حوهلا ثالث نقط محراء وداخلها 19وداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 

 ).18نقطة سوداء يف اية اجلمل (قائمة التزيني، رقم 
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  أ.4ب و -أ3محر فوق كلمة يف الورقة يوجد خدش باللون اال التعديالت

 يوجد بعض النقص وتكملة النص وكلمة بلغ املقابلة. اهلوامش

العنوان مكتوب على شكل مثلث ضمن اطار مستطيل وباخلط االسود وحتت العنوان فائدة وهي  صفحة العنوان
اطار العنوان عبارة عن مصنفات سيدي املسذور قدس اهللا سره يف اطار مربع وباللون االسود و

  : والفائدة باللون االمحر والفائدة هي كالتايل
  ترويح قلوب الصلحا يف تعظيم شعائر الوقوف وعيد االضحى. .1
  نفحة املنافة عن ذى الطريقة الواضحة. .2
  ذخر املعاد يف الورد بعد الزاد. .3
 سلوة احلزين يف رؤية احلق املبني واملالئكة املقربني والنبيني واملرسلني. .4
 آلداب اىل مشكاة القرب.مرقات ا .5
 عذبة املناهل يف نظم الشمائل. .6
 شرى الكئيب بوصل احلبيب. .7
  دمع الشدة يف تصدير وتعجيز الربدة. .8
  كشف الغمة عن منع الدعا للنيب صلى اهللا عليه وسلم واله بالرمحة. .9

  ترغيب الثبات يف درس مادون من الصلوات. .10
لى سيدنا حممد واله وصحبه وسلم تسليما واسفل الفائده مكتوب يف اطار مستطيل وصلى اهللا ع

  كثريا.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من  3+  1اوراق مرقمة بقلم حديث يف كراسة مكونة من  5

  االعلى اىل االسفل والكلمات متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

االوراق مصقولة وتوجد عالمة مائية وجه هالل داخل مصد وشكله مثل ما يف النص االول اىل  ع االوراقنو
الرابع من اموعة وايضا شكل املصد ووجه اهلالل نفسه يف اوراق النص الرابع عشر من اموعة 

  .3واملسلسلة  4،2ولكنه مع قياس خمتلف واخلطوط املمددة 

 واالوراق مسطرة. سطرا 24-21 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 9-8،8×  5،15 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  جيدة. حالة املخطوطة  ضمن جمموعة، انظر النص السادس عشر. الغالف
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  7 م/ح
  النص احلادي عشر

  التعريف العام باملخطوطة
  غريب مع فقهاء عسري الوهابيه.مناظرة السيد العارف باهللا تعاىل سيدي السيد امحد بن ادريس امل عنوان النص

  هـ). 1279مجع حسن بن امحد ابن عبد اهللا عاكش (املتوىف سنة  اسم املؤلف

يقول الفقري اىل اهللا تعاىل حسن بن امحد ابن عبد اهللا عاكش غفر اهللا هلم بسم اهللا الرمحن الرحيم  بداية النص
ا حممد االمني وآله املطهرين وصحبه امجعني امني احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدن

وبعد فقد طلب مين االخ السيد العالمة اجلليل احملقق النبيل عز االسالم ونور حدقة االنام حممد بن 
شيخنا االمام علم احلفاظ واالعالم شيخ االسالم عبد الرمحن بن سليمان االهدل مد اهللا يف ايامه 

هـ  1248ه صورة املناظرة الواقعة يف شهر مجادي اآلخر سنة واطال يف السعادة مقامه ان اشرح ل
بني شيخنا االمام الرباين الويل املشهور يف الرباري والبحور العارف باهللا تعاىل اجلامع بني علم 
احلقيقة والطريقة سيدي السيد العالمة امحد بن ادريس املغريب نفعنا اهللا بربكاته وبني الفقيه العالمة 

الكبيـبـي اجلوين وفقها عسري وهم عبد اهللا بن سرور اليامي وعباس بن حممد  ناصر بن حممد
  الرفيدي اذ كنت احلاضر يف ذلك الوقت وانا اسبح يف ثبج ذلك البحر حسبما ساعد البخت اخل.

 هذا حاصل ما وقع من املراجعة رقمناه وبعد رقمه املينا على شيخنا السيد امحد بن ادريس نفع اهللا اية النص
به وحني طلبتم نقله نقلناه لكم وذكرنا لكم االسباب املوجبة هلذه املراجعة وتفضلوا اعرضوا ذلك 
على والدكم شيخنا وكافة اهل احللقة والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وصلى اهللا على سيدنا 

 حول حممد واله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وحبمدك ال اله اال انت استغفرك واتوب اليك وال
  وال قوة اال باهللا العلي العظيم.

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  مسائل يف فروع الدين. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

وهذه النسخة ذات امهية تارخيية فهي تعترب من اقدم النصوص اليت  2/5انطر املخطوطة رقم م/ح  املرجع
 النه ذكر فيها تعبري مقابلة عن االم. لدينا وذلك
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
نسخ وتوجد تشكيالت لبعض العبارات باللونني االسود واالمحر وتشكيل باللون االزرق الفاتح يف  اخلط

 ب.20الورقة 

ب 1الورقة  اسود + امحر، استخدم الناسخ اللون االمحر يف كلمة اما بعد وكذلك يف التاريخ ويف احلرب
ويف بعض احلروف مزدوجة االلوان وبشكل خاص الكلمات الكبرية اليت تدل على ترتيب االفكار 
وقد وضع الناسخ دائرة سوداء حوهلا ثالث فواصل محراء وداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، 

قائمة ) ودائرة سوداء حوهلا ثالث نقط محراء وداخلها نقطة سوداء يف اية اجلمل (20رقم 
 ) وتوجد ايضا خطوط وفواصل محراء على بعض الكلمات.18التزيني، رقم 

  يوجد خدش لبعض العبارات. التعديالت

توجد تكملة للنص يف اهلامش وبعض التعليقات فيها امساء للعلماء مع بعض التواريخ مثل العالمة  اهلوامش
ر اسم االمري علي باكرامة هـ وقد ذك 1303اجلوين ونسب االشراف واصلهم مع وجود تاريخ 

هـ   1303امري عسري واسم حممد بن عبد الوهاب واسرة بين الزمزمي مساكنهم ومكام وتاريخ 
ب ويف اية النسخة كتب 11مذكورة مرتني وكذلك توجد عبارة بلغ باللون االمحر يف الورقة 

خ زيد بن حيىي بن علي آخر النص على شكل مثلث وعبارة بلغ مقابلة على االم وتليه فائدة للشي
بيتا من الشعر مث يليها يف نفس  23وتتبعها فائدة للشيخ ايب حممد القاسم احلريري يف صفحة كاملة 

 الورقة شعر مبدح الدنيا ويف ذمها وتوجد ابيات شعر يف هامش الورقة.
عض احلروف العنوان على شكل مثلث وهو مكتوب باللون االسود مع اسم املؤلف وتوجد ب صفحة العنوان

  مزدوجة االلوان.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
ورقة وتوجد تعقيبات بطريقة  1+  6+  5ورقة مرقمة بقلم حديث يف كراريس مكونة من  22

  مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

االوراق مصقولة وتوجد عالمة مائية وحيدة وجه هالل داخل مصد مع عالمة مائية متقابلة  نوع االوراق
AG واسم الصانع ومكانهAndrea Galvani Pordenone  واملسلسلة  5،2واخلطوط املمددة

 Heawoodولكن وجه اهلالل داخل مصد خمتلف وانظر أيضا 1/14و 4(انظر م/ح  1،3-2،3
1954 : pl. 135, 860  ا وايضBouvat 1926 : 120 مع ثالثة اهلة.(  

 سطرا. 15 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 18-17×  5،10 مقاسات اخلط سم. 5،16×  24

  جيدة وا آثار الرطوبة والرمل. حالة املخطوطة  ، انظر النص السادس عشر.ضمن جمموعة الغالف
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  7م/ح 
  النص الثاين عشر

  التعريف العام باملخطوطة
  درة القالئد وغرة االصول والعقائد. النص عنوان

  ال يوجد. اسم املؤلف

  وبه نستعني امنيبسم اهللا الرمحن الرحيم  بداية النص
 احلمــــد هللا العلــــي الصــــمد

 
 الواحـــد الفـــرد القـــدمي االحـــد 

ــال  ــدر االرزاق واآلجـــ  مقـــ
 

 مــــدبر االكــــوان واالحــــوال 
 ســـبحانه جـــل عـــن النقـــائص 

 
 وقـــول كـــل جاهـــل ونـــاقص 

 (.................................)  (.................................) 
 وبعـــد فـــالعلم عظـــيم قـــدرة

 
 وان دنــــا اىل االفــــول بــــدره 

 وهـــو وان تكثـــرت فنونــــه   
 

ــجونه     ــورى ش ــني ال ــعبت ب  وانش
ــها   ــالم رأسـ ــم الكـ ــا علـ  فامنـ

 
ــها   ــه اساسـ ــبين بـ ــلها املـ  واصـ

ــة     ــه ذي املقدم ــت في ــد نظم  وق
 

 وضــــعتها للطــــالبني تقدمــــة 
ــد     ــو زائ ــل حش ــن ك ــة م  خالي

 
ــد   ــم الفوائــ ــة ملعظــ  جامعــ

ــد   ــدرة القالئــ ــها بــ  مسيتــ
 

 وغــــرة االصــــول والعقائــــد 
ــزد   ــة مل تـ ــن مائـ ــا عـ  ابياـ

 
ــدد    ــور الع ــن كس ــا م ــيس فيه  ول

 اخل. 
 

  

ــا  اية النص ــامي واحلش ــن نظ ــت م ــد فرغ  وق
 

ــاء  ــد العشـ ــا بعـ ــق بنظمهـ  معلـ
ـ     ادي عشـر مـن رجـب   يوم الثالثا ح

 
 يف ســنة ايامهــا تــرى العجـــب    

 مـــن ســـنة الـــثالث والتســـعينا 
 

ــنينا   ــت سـ ــة مضـ ــع مائـ  وتسـ
ــامي    ــن نظ ــدر م ــى ال ــد تقض  وق

 
ــام   ــى التمــ ــد هللا علــ  واحلمــ

  متت املنظومة اجلليلة حبمد اهللا وحسن رعايته امن. قول الناسخ 

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  ارجوزة يف علم التوحيد. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ فيه بعض التشكيالت باللونني االسود واالمحر. اخلط

اسود + امحر، وقد استخدم الناسخ اللون االمحر يف كتابة االقوال ويف بعض العبارات الواقعة يف  احلرب
للون االمحر وبعض احلروف مزدوجة االلوان يف آخر النسخة اول االبيات وكذلك امساء العناوين با

 وتوجد خطوط محراء وسوداء فوق بعض الكلمات.

  توجد كلمة معدلة. التعديالت

توجد تعليقات خبط اسود لالبيات الشعرية وفيها مكتوب شرح النسفي ويف اية النسخة يف  اهلوامش
على الطرف االيسر كلمة بلوغ املقابلة أ يوجد نص للناسخ على شكل مثلث صغري و4الورقة 

وتوجد بعض التعليقات باسم العالمة مجال الدين حممد بن ابراهيم الرتيلي وجالل الدين صاحل بن 
 الصديق النمازي واسفلها فائدة اخرى من اربعة ابيات شعر.

ومي املوصلي ويف الوسط أ توجد بعض الفوائد منها للجابري وخضر بن عطاء اهللا الر1يف الورقة  صفحة العنوان
ابيات شعر غري مذكور قائلها واسفلها فائدة الفرق بني اجلنس واسم اجلنس وعلى اهلامش فائدة 

  ب.2صغرية ويليها صفحة عنوان النص يف 

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
عقيبات بطريقة مائلة من اوراق مرقمة بقلم حديث يف كراسة وحيدة من ورقتني وتوجد ت 3

  االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

توجد ورقتان فيهما عالمة مائية على شكل نسر وجمنح له راسني مع تاج وسيف وعصى  نوع االوراق
قليال وتوجد  والورقتان مصقولتان اال اما خشنتان 8،2-3،2واملسلسلة  3،2واخلطوط املمددة 

عالمة مائية ثانية وجه هالل داخل مصد على شكل اوراق النص اخلامس ومن السابع اىل التاسع 
وشكل هذه  6،2-5،2واملسلسلة  2والرابع عشر والسادس عشر من اموعة واخلطوط املمددة 

يف ، واخلطوط متساوية وتوجد 4، 14العالمة املائية قريب من وجه هالل داخل مصد يف م/ح 
ومل جند نسر يشبه  CARTIERA DE MORI VITTORIOنفس املخطوطة اوراق باسم الصانع 

متاما وقد قام بروكيت بدراسة خمطوطة فيها نسر له راسني مع وجه هالل  12نسر املخطوطة م/ح 
 .Andrea Galvani + Pordenone )Brockett 1987 : 51, plداخل مصد والعالمة املائية املتقابلة 

22, 23, 24.(  

 سطرا منتظما. 19 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،9×  5،18 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  جيدة. حالة املخطوطة  ضمن جمموعة، انظر النص السادس عشر. الغالف
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  7م/ح 
  النص الثالث عشر

  التعريف العام باملخطوطة
  ال يوجد. عنوان النص

  ال يوجد. اسم املؤلف

رسالة مبتورة وتبداء من (واالجارات واملساقاة والقراض واجلعالة وكذلك الوصية واهلبة واملسابقة ال بداية النص
فاا مندوبة اليها والعارية والوديعة فاما بعد الوقوع سبب للحفظ والضمان مطلقا يف العارية 

حلرم فهو من وعند التفريط يف الوديعة وااللتقاط ان كان للحفظ ارد كما يف املوجود بارض ا
  القسم الثالث وان التقط بينة التملك فهو من الرابع النه بعد االخذ سبب للتملك اخل).

قال النووي يف زيادا االصح صحت العقد وميكن الفرق بني املسايل االول وهذه باب الربويات  اية النص
ماثلة حتقيق املفاضلة فما مل شرط يف صحتها العلم باملماثل وقد قال الشافعي رمحها اهللا اجلهل بامل

يكن الشرط متحققا حالة العقد مل جيز االقدام عليه فال يصح لذلك وكذلك مسئلة النكاح احتياط 
الالبضاع ال جيوز تعاطيها اال بعد العلم باالباحة فبطل القعد لفوات الشرط ومثله ايضا ملسئلة 

االحتياط فيه بان ال يقدم على التولية  االخرى الن امر القضا شديد والضرر فيه عظيم واحتيج اىل
  اال بعد تيقن الشروط املقتضية له واهللا اعلم من قواعد العالن.

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

القواعد الفقهية يف اجلزء املوجود من  املوضوع ال يوجد. مكان النسخ
  املخطوطة.

  ناحية الفنيةوصف املخطوطة من ال
 نسخ عادي فيه بعض التشكيالت. اخلط

اسود + امحر، استخدم الناسخ احلرب االمحر يف كتابة العبارات اليت تدل على ترتيب االفكار اخلاصة  احلرب
بالرسالة منها القواعد وامثلتها وكذلك يف كتابة الفصول كما استخدم الناسخ اخلط االسود يف 

الورقة وتوجد دوائر سوداء وسطها نقط سوداء يف اية اجلمل كتابة قواعد النص ويف وسط 
 ) اضافة اىل خطوط سوداء فوق بعض الكلمات.3(قائمة التزيني، رقم 



 
44

  توجد تعديالت باخلط االمحر واالسود. التعديالت

خترج بعض االسطر يف عدة نصوص اىل اهلامش وتوجد تعليقات وبعض العبارات الناقصة مع  اهلوامش
وكلمة قف وكلمة بلغ ويف آخر الرسالة وضع الناسخ بقية النص يف اهلامش من الطرف  اشارات

 ب.6االيسر للورقة 

  ال يوجد. صفحة العنوان

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من  3اوراق مرقمة بقلم حديث يف كراسة وحيدة من  6
  على اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.اال

االوراق مصقولة وتوجد ورقتان فيهما وجه هالل داخل مصد وشكل املصد ووجه اهلالل نفسه  نوع االوراق
وتوجد ورقة  2،3-9،2واملسلسلة  5،2والقياس قريب واخلطوط املمددة  1/9و 3يف اوراق م/ح 
  .3واملسلسلة  4،2واخلطوط املمددة  AMGرفية ذات عالمة ح

  سطرا. 27-24 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 11-10×  5،18-17 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  ، انظر النص السادس عشر.ضمن جمموعة الغالف

  جيدة وا بقع آثار رطوبة. حالة املخطوطة
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  7م/ح 

  النص الرابع عشر

  طةالتعريف العام باملخطو
  ال يوجد. عنوان النص

  لعله سليمان بن حممد بن عبد الرمحن االهدل. اسم املؤلف

من علي ياسني ساحمه اهللا اىل املوىل االستاذ السيد املسند شيخ األسالم نفيس الدين سليمان بن  بداية النص
على افضاله  حممد بن عبد الرمحن سلمه اهللا وشريف السالم عليه ورمحة اهللا وبركاته بعد محد اهللا

وصلوته وسالمه على سيدنا حممد واله فصدورها للسالم بعد انقطاع املعاهدة لالشتغال صدرت ال 
شغل اهللا لك خاطر وال خفا على ولدي ان بعض اهل بلدتنا يف هذه اليومني مولعون بقراءة 

  الفريدة املسماة بأم القرى ولكنهم ال حيسنون هلا القرى اخل.

رسم العروضي فاعالتن متفعلن فاعالتن فجوابه ان ما قرره موالي حي شفر ضبط طوافوس وهذا ال اية النص
سع يول حل هو الصواب املتعني ملا فيه من استقامة املعىن والوزن العروضي واهللا سبحانه اعلم 
بالصواب واليه املرجع واملآب وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه 

  وسلم.

  هـ. 1272حرر بتاريخ شهر القعدة احلرام  قول الناسخ

  هـ. 1272 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  مذاكرة على الفريدة املسمى بام القرى (يف وصف مكة املكرمة). املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 .415-411، 1:  2 املوسوعة اليمنية املرجع

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ عادي. طاخل

اسود وتوجد بعض الدوائر باللون االسود وسطها نقط سوداء استخدمها الناسخ يف اية اجلمل  احلرب
) وكتابة اهلاء ايضا خبط اسود وعلى شكل جنمة اضافة اىل خطوط سوداء 3(قائمة التزيني، رقم 
 فوق بعض الكلمات.
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  توجد بعض اخلدوش على بعض العبارات. التعديالت

ب مكتوبة على 6توجد بعض العبارت يف اهلامش المتام النقص يف النص االصلي واية النسخة  مشاهلوا
شكل مثلث ويليه قول الناسخ مكتوب خبط واحد على مقاسات النص مث يتبعه عبارة بلوغ املقابلة 

  هـ. 1300على االم املنقول فيها بتاريخ شوال 

 بيض من غري كتابة.أ مكان العنوان ا1يف الورقة  صفحة العنوان

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
ناقص وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات  اوراق ووسط املخطوطة 6 عدد االوراق

  غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

نح له راسني مع تاج وسيف وعصى مثل االوراق مصقولة وفيها عالمة مائية على شكل نسر جم انواع االوراق
وفيها ايضا وجه  8،2-3،2واملسلسلة  3،2اوراق النص الثاين عشر من اموعة واخلطوط املمددة 

النص الرابع  14وهو يشابه العالمة املائية اليت يف م/ح  P & Cاهلالل داخل مصد مع عالمة حرفية 
ومل جند نسر يشابه هذا  6،2-3،2لسلة واملس 5،2مع وجود بعض االختالف واخلطوط املمددة 

والعالمة  النسر متاما وقد قام بروكيت بدراسة خمطوطة فيها نسر له راسني مع وجه هالل داخل مصد
  ).Andrea Galvani + Pordenone )Brockett 1987 : 51, pl. 22, 23, 24املائية املتقابلة 

 سطرا. 24-20 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 14-5،12×  5،21-20 مقاسات اخلط سم. 5،17×  5،25

  ، انظر النص السادس عشر.ضمن جمموعة الغالف

  جيدة وا آثار رطوبة. حالة املخطوطة
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  7م/ح 
  النص اخلامس عشر

  التعريف العام باملخطوطة
  احملرر يف تفسري قوله تعاىل (ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر). عنوان النص

  ال يوجد. ؤلفاسم امل

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد اهللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى قوله تعاىل ليغفر لك اهللا  بداية النص
ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذه األية فيها اقوال للمفسرين بعضها مقبول وبعضها ضعيف للدليل 

ا عليهم الصالة والسالم من الذنوب قبل القاطع على عصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم وسائر االنبي
  النبوة وبعدها اخل.

فاقروا ما تيسر منه وعند نسخ حترمي الصدقة بني يدي النجوى فان مل تفعلوا وتاب عليكم وعند  اية النص
  نسخ حترمي اجلماع ليلة الصيام فتاب عليكم وعفى عنكم فاآلن باشروهن واهللا اعلم.

  املنة واحلمد هللا رب العاملني مت. متت وهللا احلمد قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  تفسري. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 من اموعة. 8و 7نسخ واخلط لنفس ناسخ النصني  اخلط

روفها مزدوجة باللونني االسود اسود + امحر، استخدم الناسخ اللون االسود لالقوال وبعض ح احلرب
واالمحر وتقسيم االقوال باللون االمحر وتوجد دوائر سوداء داخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، 

) ودوائر سوداء داخلها نقطة 3) ودوائر محراء داخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 3رقم 
) ويف آخر النسخة شكل 18زيني، رقم سوداء حوهلا ثالث نقط محراء يف اية اجلمل (قائمة الت

 الناسخ احلروف باللون االمحر مع وجود خطوط محراء فوق بعض الكلمات.

  ال توجد. التعديالت

 توجد بعض الكلمات من النص االصلي خارجة اىل اهلامش وكلمات اخرى ناقصة من النصوص االصلية. اهلوامش
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ب اية النسخة على شكل مثلث وقد 4شكل مثلث ويف الورقة  أ العنوان مكتوب على1يف الورقة  صفحة العنوان
يوجد عبارة بلوغ املقابلة باللون االسود  زين الناسخ العبارات باللون االمحر ويف اجلانب االيسر

  الغامق وتلي النسخة ورقتان فارغتان.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من  3حديث والكراسة وحيدة من  أ مرقمة بقلم1الورقة 

  االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكلمات باللون االسود.

وعالمة  2،3-9،2واملسلسلة  5،2واخلطوط املمددة  AFGاالوراق مصقولة وفيها عالمة حرفية  نوع االوراق
  .2،3-8،2واملسلسلة  4،2املمددة مائية على شكل مصد واخلطوط 

 سطرا. 24-22 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،19-5،18×  5،11-11 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  ، انظر النص السادس عشر.ضمن جمموعة الغالف

  جيدة وفيها آثار االرضة والرطوبة. حالة املخطوطة
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  7 م/ح
  النص السادس عشر

  وطةالتعريف العام باملخط
  الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية. عنوان النص

  ).1203/1789ابو بكر بن علي البطاح األهدل (تويف سنة  اسم املؤلف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه األعانة بداية النص
ــي   ــه العل ــو رب ــي عف ــول راج  يق

 
ــدل    ــليل األه ــر س ــو بك ــو اب  وه

ــا  ــذي فقهنــ ــد اهللا الــ  احلمــ
 

ــرعه ن   ــلوك شــ ــهناولســ  بــ
ــالقلم   ــبحانه بــ ــا ســ  علمنــ

 
ــم     ــا مل نعل ــه م ــا من ــالً ومن  فض

 (.................................)  (.................................) 
 وبعــد فــالعلم عظــيم اجلــدوى   

 
 الســيما الفقــه اســاس التقــوى    

ــوم   ــائر العلــ ــواهم ســ  فهــ
 

ــوم   ــوص والعمـــ  اذهوللخصـــ
 ........................)(......... 

 
 (.................................) 

ــة   ــد البهيــ ــها الفرائــ  مسيتــ
 

 جلمعهــــا القواعــــد الفقهيــــة 
 مث الصــــالة والســــالم ابــــداً اية النص 

 
ــد   ــامشي امحـ ــنيب اهلـ ــى الـ  علـ

ــه   ــحبه األئمــ ــه وصــ   وآلــ
 

ــه   ــداة األمـ ــن هـ ــابعني مـ  والتـ
 وســاير األخيــار اهــل الطاعــة    

 
ــام ال  ــرم اىل قيــ ــاعةلــ  ســ

مت املنظومة املباركة حبمد هللا وعونه وحسن توفيقه بقلم افقر الورى واذل الفقراء حمب العلم واهله  قول الناسخ 
امحد بن حممد االهدل فتح اهللا عليه فتوح العارفني امني كان الفراغ من زبرها ار السبت يف شهر 

م واحلمد اهللا بداء وختماَ بعنايته يف هـ من هجرة املصطفى صلى اهللا عليه وسل 1345احلجة احلرام 
  رباط سيدي اجلد حيىي بن عمر االهدل رمحه اهللا ونفعنا به امني.

  هـ. 1345 تاريخ النسخة امحد بن حممد االهدل. اسم الناسخ

  قواعد فقهية. املوضوع يف رباط حيىي بن عمر االهدل. مكان النسخ

) ؛ 1و( 223:   1422/1982؛ الشوكاين  19رقم  ،56-46، 1:  د. ت. نيل الوطرزباره،  املراجع
 .415، 1:   2 املوسوعة اليمنية؛  37، 1:  1املوسوعة اليمنية 
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ وتوجد تشكيالت لبعض الكلمات باللونني االمحر واالسود. اخلط

ة كتب الناسخ باحلرب االسود الالمع اسود + امحر فاتح واحلرب االسود له بريق ملاع ويف عدة امكن احلرب
فوق احلرب االمحر وقد استخدم الناسخ اللون االمحر يف كتابة العناوين والكلمات اليت تدل على 
ترتيب االفكار وكذلك يف بداية االبيات الشعرية وتوجد نقط مثلثة عند اية الكالم ودوائر سوداء 

توجد  399أ عند البيت 14ويف الورقة  )3، رقم وسطها نقط سوداء يف آخر اجلمل (قائمة التزيني
دائرة باللون االسود مع نقطتني باللون االمحر ونقطتني باللون االسود ويف وسط الدائرة نقطة محراء 

 ).13) وتوجد اربع نقط محراء بعضها فوق بعض (قائمة التزيني، رقم 19(قائمة التزيني، رقم 

ب خدش باللون االمحر وفوق الكلمة املخدوشة ارقام باللون 7قة يوجد خدش وال سيما يف الور التعديالت
  االمحر.

يوجد نقص لبعض العبارات اخلاصة باآلبيات الشعرية املوجودة يف اهلامش ورقمت االبيات بقلم  اهلوامش
) بيتا ويوجد يف الورقة االوىل 526حديث اسود وهناك خطأ بترقيم االبيات وعددها الصحيح هو (

أ توجد اية النسخة يف نصف صفحة وا متت املنظومة 18رمحن احلضرمي ويف الورقة اسم عبد ال
املباركة اخل على شكل مثلث صغري ويليه يف الطرف االمين اسم الناسخ ويف الطرف االيسر سنة 
اجناز النسخة ومكان النسخ ويف آخر املخطوطة وحتديدا يف اية النص السادس عشر توجد كراسة 

ب 1أ بابيات شعر يف االدب خبط اسود ويلي الورقة 1فيها جمموعة فوائد تبدا من الورقة  من ورقتني
ب سؤال وجواب للشيخ 2أ اىل 2ابيات شعر منها أليب احلسن ابن عباد النحوي ويتبعها يف الورقة 

ابو بكر بن جربيل العدين عن مسئلة الطالق حيث قال فيها لزوجته انت طالق ثالثاً وكان جواا 
ب احاديث عن آخر 3أ فوائد واحاديث عن آخر الساعة ويف الورقة 3يف صفحتني ويف الورقة 

الزمان وفائدة يف الصفحة اليت بعدها عن املقدر يف الدفع ان كسوة الفضل معجلة كما قال اسحاق 
أ فائدة للعالمة حممد األشخر فيها ابيات شعر عن اسباب فسخ 4بن حممد جعمان ويف الورقة 

وتتبعها ثالثه ابيات شعر وفائدة للتاج السبكي يف بيتني وورقة كبرية مسطرة من النوع  النكاح
احلديث ملصوقة يف اوارق الغالف وفيها رد على الشيخ حول الشرك واالشراك باهللا خبط عبد 

 الرمحن احلضرمي مث تتبعها صفحة فارغة.

  العنوان مكتوب بقلم حديث سائل اسود. صفحة العنوان

  خطوطة من الناحية املادية وصف امل
عدد االوراق 

 والكراريس
  اوراق. 5أ مرقمة بقلم حديث يف كراستني من 18أ اىل 1من 

وهناك  CARTIERA DE MORI VITTORIOاالوراق مصقولة وتوجد عالمة باسم الصانع  انواع االوراق
) 9، 8، 7، 6، 5، 2ص اربعة انواع من الكتابات املختلفة هلذا االسم (وانظر يف اموعة النصو

وتوجد عالمة مائية وجه هالل  7،2-4،2واملسلسلة  1،2واخلطوط متساوية واخلطوط املمددة 
داخل مصد على شكل اوراق النص اخلامس ومن السابع اىل التاسع والثاين عشر والرابع عشر من 
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ريب من وجه هالل وشكل هذه العالمة املائية ق 6،2-5،2واملسلسلة  2اموعة واخلطوط املمددة 
، واخلطوط متساوية ويف نفس هذه املخطوطة توجد اوراق ا عالمة 4، 14داخل مصد يف م/ح 

  .CARTIERA DE MORI VITTORIOباسم الصانع 

 سطرا واالوراق مسطرة. 18-16 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،9-9×  17-16 مقاسات اخلط سم. 5،17×  5،24

لدة والتجليد قدمي وبقيت بعض معامله والغالف من جهة اليمني ملصق بقطعة قماش اموعة جم الغالف
كحلي ومذكور عليه عناوين اموعة والبطانة من ورقة بنفسجية ويف وسط الغالف من الداخل 
توجد قطعة قماش لوا اخضر ملصوقة بني الكرتون وبني ورقة فارغة وهناك ورقتان فارغتان على 

ل بداية النص ويف اية املخطوطة وتوجد بقايا قماشة صفراء تقع باطراف مقاس الغالف قب
الكراريس من اخللف وحيتوي الغالف من الطرف االيسر على نفس مواصفات الطرف االمين اال ان 
اجللد فيه قطعتان بعضها فوق بعض ويوجد فيه اللسان على شكل مثلث مغلف باجللد يف االطراف 

وورقة مغلفة لوا بنفسجي ووسط اللسان جلد ماسك بني الغالف ويف الوسط يوجد كرتون 
  واللسان وال توجد اال آثار للخياطة وهي باخليط االبيض.

  جيدة. حالة املخطوطة

فيها آثار االرضة يف الغالف وال توجد آثار للخيوط اال ما ندر يف اطراف املخطوطات وهي حباجة   حالة اموعة
  ة.اىل جتليد والنصوص سليم

يبدو ان النسخة جملدة من صاحب املخطوطة الن النساخ خمتلفون بدليل اخلط والن مقاسات   مالحظة عامة
  االوراق خمتلفة ايضا وكل ناسخ نظم الكراريس بعدد النصوص اليت نسخها.
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  8م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  .الرواية واألصابةنزهة رياض األجازة املستطابة بذكر مناقب املشايخ اهل  عنوان النص

، 1201/1787العالمة عبد اخلالق بن علي ابن الزين حممد عبد الباقي املزجاجي (املتوىف سنة  اسم املؤلف
  ).1767-1181/1689-1100:  كحالة

بسم اهللا الرمحن الرحيم وهو حسيب ونعم الوكيل وبه ثقيت وعليه متكلي احلمد هللا الذي جعل ورثة  بداية النص
املرسلني علماء هذه األمة حفاظ الدين ينفون عنه زيغ الزائفني وحتريف املبطلني وهكذا األنبياء و

اما بعد فيقول العبد (…) اىل كل عصر وزمان على توايل السنني ال ختلو األرض عن رجل مكني 
 الفقري اىل اهللا سبحانه وتعاىل عبد اخلالق بن علي املزجاجي كان اهللا سبحانه له فيما له من فضله
راجي انه طلب مين الولد العالمة ذو اهلمة العلية والشهامة الكرمي اجلواد الومسي علي بن امساعيل 
النهمي ال زال يف الترقي والتلقي وال برح بالتحرير والتقرير يلقى مراسلة ومكاتبة ان اجيزه يف كل 

ية ومطالبها النظرية ما جيوز يل روايته من مسموع ومقرو من العلوم الشرعية واآلا العلية البه
ومسيتها نزهة رياض االجازة املستطابة بذكر مناقب املشائخ اهل الرواية واالصابة (…) العقلية 

  مشتملة على فصلني وخامتة واهللا املعني على ما طلبه الولد املكني اخل.

ه وسلم كلمتان حبيبتان عن ايب هريره رضي اهللا عنه وامسه عبد الرمحن قال قال النيب صلى اهللا علي اية النص
اىل الرمحن خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم ورواه 
مسلم والترمذي وابن ماجه وإشكاب بكسر اهلمزة وسكون املعجمة وآخره موحده غري منصرف 

حفظه اهللا وزيادة لنفع ألنه أعجمي وقيل عريب منصرف هذا ما اوردنا وضعه حسبما ذكره ااز 
اوالدنا واصحابنا ومن اراد اهللا به اخلري واحلمد هللا رب العاملني محدا كثريا طيبا مباركا فيه على كل 
حال وحسيب اهللا ونعم الوكيل وال قوة اال باهللا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا حممد وعلى اله 

كذلك وعنا برمحتك يا ارحم الرامحني كان كما صليت على ابراهيم انك محيد جميد وسلم مبارك 
انتهى حترير هذه االجازة وما اليها من احوال املشايخ واحوالني والواصية عصر يوم االثنني الثنني 
وعشرين من شهر رجب املعظم سنة الف ومائة وتسع وتسعني واحلمد هللا الذي بنعمته تتم 

  وسلم تسليما كثريا. الصاحلات وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه

هـ بقلم الفقري اىل اهللا تعاىل عبد  1407مجادى االول  28كان الفراغ من رقم ذلك ار الربوع  قول الناسخ
  املغيث بن عبد اخلالق املزجاجي املقدم عفا اهللا عنهما.

  هـ. 1407 تاريخ النسخة عبد املغيث بن عبد اخلالق املزجاجي. اسم الناسخ

  اجازة واحوال املشائخ. املوضوع يوجد. ال مكان النسخ
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؛ الشوكاين  292، 3:  1990؛ الزركلي  66:  ؛ احلبشي د. ت. 510، 1:  1941حاجي خليفة  املراجع
، رقم 731، 2:  1406/1986-1402/1982؛ الكتاين  199، رقم 115-114، ملحق 2:  د. ت.

، حديث 105:  يسوى د. ت.ع &؛ املليح  110، 5:  1381/1961-1376/1957؛ كحالة  388
  . 239:  هـ 1346؛ الواسعي  139

Reichmuth 1999 : 71 et note 22 ; Voll 1987. 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ. اخلط

اسود + ازرق واالمحر بقلم جاف وحديث واستخدم الناسخ اللون االسود يف النصوص واما اللون  احلرب
ع اخلاصة بامساء الشيوخ وامساء العلماء واحملدثني وكذلك يف االجازات االمحر فاستخدمه يف املواضي

اخلاصة بالعلماء ويف االقوال واستخدم ايضا اللون االمحر لكتابة حرف الـ(ح) عند ذكر 
 االجازات اليت ما بني العلماء واما اللون االزرق فللتصحيح فقط.

امش مع استخدام اللون االزرق وآثار املسح توجد بعض التعديالت يف النص وكذلك يف اهل التعديالت
  مع وجود تصحيح على الكلمات باللون االبيض. 278واخلدش موجودة صـــ 

هـ  1196توجد تعليقات مع اشارات باللون االمحر بيد الناسخ وهناك بعض االمساء وتاريخ  اهلوامش
د خطوط على شكل وحتته عنوان النص مطابقا بذلك اسلوب املطبوعات وتوج 278-277صــ 

كما توجد ايضا تعليقات قليلة وبعض العبارات الناقصة واستخدم  48-51عمود عادي صـ 
الناسخ اهلامش المتام الكلمات اخلاصة بعنوان النص واما آخر النسخة فهو على شكل مثلث 
وتكملة النص موجودة يف اجلانب االيسر على شكل مثلث صغري ويف الطرف االمين اسم الناسخ 

 ورقة الصقة يف املخطوطة المتام النص. 48لى شكل مثلث صغري وتوجد ايضا يف صفحة ع

يوجد فيها العنوان واسم املؤلف باللونني االمحر واالسود على شكل مثلث ويف اجلانب توجد  صفحة العنوان
 كلمة قف خبط ازرق جاف.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
 2) + 5× ( 17حة مرقمة صفحة صفحة بقلم جاف وحديث يف كراريس مكونة من صف 335

ورقة ويوجد خطا يف الترقيم وهناك ايضا تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات 
  غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

فوق وحتت االسم واخلطوط  Aمع حرف  conquerorيوجد نوعان من االوراق نوع كبري باسم  انواع االوراق
ونوع صغري تظهر العالمة املائية فيه بشكل غري واضح والصفحة  3-8،2واملسلسلة  1،3املمددة 

فارغة وهي مركبة يف الكراسة االخرية ومن الصعب احلكم على شكل العالمة املائية فيها  336
  .8،2-7،2واملسلسلة  1،3واخلطوط املمددة 
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سطرا يف االوراق الصغرية واالوراق مسطرة لتنظيم  25-22سطرا يف االوراق الكبرية و 25-23 عدد االسطر
اخلط بشكل عمودي حيث تقيد الناسخ حبدود الورقة املسطرة بالطرف االمين ليخرج عنها 
بالطرف االيسر يف قليل من االوراق فتكون اخلطوط متعرجة ويف اعلى الصفحة اخلطوط متساوية 

 قي.على شكل اف

مقاسات 
 االوراق

 2،15×  5،21= ( 335اىل ص  220سم) ومن ص  5،17×  5،23= ( 219اىل ص  - 1من ص 
 سم).

×  5،10= ( 335اىل ص  220سم) ومن ص  5،17-17×  5،12-12= ( 219ص -1من ص  مقاسات اخلط
  سم). 15-5،16

  ك واملخطوطة مدبسة.ورقتان حديثتان مقاسهما صغري فيهما الصق من االوراق للتماس الغالف

  سليمة. حالة املخطوطة
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  9م/ح 
  النص االول

  التعريف العام باملخطوطة
  التحفة اللطيفة يف حادثات البعثة الشريفة. عنوان النص

  ).1537-944/1461-866ابو حممد عبد الرمحن ابن علي الديبع ( اسم املؤلف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم بداية النص
 بـــد الرمحـــانقـــال فقـــري اهللا ع

 
ــان   ــي األحس ــدبيع راج ــي ال ــن عل  اب

 احلمــــد هللا الكــــرمي اهلــــادي 
 

 اىل ســـبيل احلـــق والرشـــادي   
 مث الصـــالة والســـالم دائمـــاً   

 
 علــى حممــد ومــن لــه انتمــا     

ــار   ــأحبة األطهـ ــه صـ ــن الـ   مـ
 

  مـــع املهـــاجرين واألنصـــاري   
 وبعـــد هـــذى نبـــذة نظمتـــها 

 
ــها   ــد مجعتـ ــياء قـ ــاً اشـ  مقربـ

ــات   ــريفة يف حادثـ ــة الشـ  البعثـ
 

ــة    ــزة لطيفــ ــدة وجيــ  مفيــ
ــاظ   ــه احلفـ ــا قالـ ــداً مـ  معتمـ

 
  الســــاد ة األ ئمــــة األيقــــاظ 

 فخـــذ هـــداك اهللا عـــين داعيـــاً 
 

ــاً    ــاً باقيـ ــري ىل اهلـ ــتم خـ  خبـ
ــاه    اية النص  ــا امض ــاً مل ــت موقف ــا كن  م

 
ــاً واله  ــت واليــــ  وال عزلــــ

ــيا   ــا ورضـ ــه ربنـ ــلى عليـ   صـ
 

ــياء   ــاالح ض ــرام م ــحبة الك ــن ص  ع
هـ بقلم الفقري اىل ربه  1317متت النسخة املباركة يوم السبت ثامن يوم من شهر رجب الفرد سنة  قول الناسخ 
  الباري عبد القادر بن حسني اآلنباري عفى اهللا عنهما.

  هـ. 1317 تاريخ النسخة عبد القادر بن حسني اآلنباري. اسم الناسخ

  ثة (سرية نبوية).ارجوزة يف البع املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

  .1انظر خمطوطة رقم م/ح  املراجع
GAL II : 527 (400), S II : 548-549 ; EI1 : 2, 392 ; EI2 : 3, 769. 
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ فيه بعض التشكيالت. اخلط

ط محراء فوق اسود + امحر ويوجد آثار حرب ملاع والعناوين باللون االمحر يف وسط الصفحة وخطو احلرب
 بعض الكلمات.

  .2يوجد تعديل يف الورقة  التعديالت

توجد العبارات الناقصة من النص واشارة للتعليقات والفوائد وتأيت تتمة النص وتاريخ النسخ يف  اهلوامش
بيتا من  125آخر النسخة على شكل مثلث وكذلك كلمة بلغ املقابلة ومكتوب عدد االبيات 

 الطرفني.

العنوان مكتوب يف مثلث باللون االسود وجبانب العنوان اسم عبد الرمحن احلضرمي صاحب  انصفحة العنو
  املخطوطة.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اغلبها بطريقة  ويوجد تعقيباتولتركيبة الكراسة انظر النص الثاين  بقلم حديثاوراق مرقمة  5

  اللون االسود.والكتابة ب ازية مع االسطرغري متوالكلمات افقية و

واخلطوط  5،2االوراق مصقولة وفيها عالمة مائية وجه هالل داخل مصد واخلطوط املمددة  نوع االوراق
  ).13/7و 3(وانظر م/ح  3،3-9،2املسلسلة 

 سطرا واالسطر منتظمة. 18-17 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 12-11×  19-18 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  ضمن جمموعة، انظر النص الثاين. الغالف

  جيدة. حالة املخطوطة
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  9م/ح 
  النص الثاين

  التعريف العام باملخطوطة
  مد الفيئ يف تقرير ليس كمثله شئ. عنوان النص

  ).1690-1101/1615-1023نور الدين ابراهيم بن حسني الكردي الكوراين مث املدين ( اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد اجلامع  صبداية الن
للكماالت خامت النبيني وعلى آله وصحبه وسلم صالة وسالماً فائضي الربكات إىل يوم الدين عدد 

ليس كمثله شئ يدل ما خلق اهللا بدوام اهللا امللك احلق املبني اما بعد فهذا ما يتضمن بيان قوله تعاىل 
  على نفي املثل له تعاىل على تقدير عدم زيادة الكاف فاقول وباهللا التوفيق اخل.

فتلخص ان األية دالة على انه تعاىل ال مثل له على الوجهني جعل الكاف زايدة وجعلها غري زائدة  اية النص
  وباهللا التوفيق.

هـ انتهى  1093ربيع األول سنة  13ز بيض وحرر يوم قال شيخنا املؤلف قدس اهللا سره العزي قول الناسخ
من هجرته صلى اهللا عليه وسلم على يد الفقري اىل اهللا تعاىل  1142وفرغت منها يف ربيع األول 

سليمان بن حيىي بن عمر بن عبد القادر بن أمحد بن عبد اهللا بن ايب بكر بن املقبول بن امحد بن 
علي بن ايب بكر ابن القطب الكبري تاج العارفني أيب األمثال  حيىي بن ابراهيم بن حممد بن عمر بن

علي بن عمر األهدل رمحهم اهللا نقلت عن خط من نقل عن خط املذكور رحم اهللا خبط الفقري اىل 
  اهللا عبد القادر حسني االنباري عفا اهللا عنهما.

بن ايب بكر بن املقبول بن امحد بن  بن عمر بن عبد القادر بن أمحد بن عبد اهللا سليمان بن حيىي اسم الناسخ
بن ابراهيم بن حممد بن عمر بن علي بن ايب بكر ابن القطب الكبري تاج العارفني أيب األمثال  حيىي

 علي بن عمر األهدل.

  ال يوجد. مكان النسخ هـ. 1142 تاريخ النسخة

 توحيد. املوضوع

، حتت 36-35، 1:  1955ل باشا البغدادي ؛ امساعي 455، 2:  1945امساعيل باشا البغدادي  املراجع
دائرة املعارف االسالمية ابراهيم بن احلسن الكوراين الشهرزوري ابو العرفان برهان الدين ؛ 

، ابراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهراين 35، 1:  1990؛ الزركلي  1933-1957
؛ كحالة  6رقم ، 12-11، 1:  الشهرزوري الكوراين، برهان الدين ؛ الشوكاين د. ت.

، حتت ابراهيم بن حسن الكوراين الشهرزوري الكردي 21، 1:  1376/1957-1381/1961
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-1402/1982الشافعي (ابو العرفان، برهان الدين، ابو اسحاق، ابو حممد، ابو الوقت) ؛ الكتاين 
  ، حتت ابراهيم بن حسن الكوراين، برهان الدين.283، رقم 493-494، 1:   1406/1986

GAL 2 : 505-506 (385-386), S 2 : 520-521 ; EI2 : 5, 435. 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ. اخلط

اسود + امحر حيث استخدم الناسخ احلرب االمحر يف العبارات اليت يضعها لترتيب افكار النص  احلرب
مة مع وجود وكذلك تكملة لبعض الكلمات واستخدم ايضا اللون االمحر للحروف عند اية الكل

 خطني باللون االمحر فوق كلمتني فقط.

  توجد ثالث كلمات فقط يف املخطوطة. التعديالت

توجد بعض الكلمات منها ما هو تكملة مع اشارة وكذلك يوجد تعليق مع اسم العالمة حسن  اهلوامش
 1093اريخ شليب الرومي خبط السيد سليمان بن حيىي واالمام فخر الدين الرازي اضافة اىل وجود ت

 قد ذكر مسبقا يف داخل النص وتوجد كلمة بلغ املقابلة.

العنوان اسفل اية النص االول من اموعة ومكتوب على شكل مثلث باللونني االمحر واالسود  صفحة العنوان
  وخبط مزدوج امحر واسود.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من  4قلم حديث يف كراسة وحيدة من ورقتان مرقمتان ب

  االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

  انظر النص االول. نوع االوراق

 سطرا واالسطر منتظمة. 23-21 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 19-5،18×  5،12-12 مقاسات اخلط سم. 5،17×  25

  ورقة عادية ملتصقة بالكعب للتماسك. الغالف

  جيدة وتوجد آثار رطوبة. حالة املخطوطة
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 10م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عمدة األحكام من أحاديث سيد األنام عليه أفضل الصالة والسالم. عنوان النص

-541ابن علي سرور املقدسي (تويف سنة تقي الدين أبو حممد عبد الغين ابن عبد الواحد  اسم املؤلف
600/1146-1203.(  

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا امللك اجلبار الواحد القهار وأشهد أن ال إله إال اهللا  بداية النص
وحده ال شريك له رب السماوات واألرض وما بينهما العزيز الغفار وصلى اهللا على سيدنا حممد 

مجلة يف  تار وعلى آله وصحبه األطهار اما بعد فان بعض اخواين سالين اختصاراملصطفى املخ
احاديث االحكام مما اتفق عليه االمامان حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخاري ومسلم ابن احلجاج 

  اخل. القشريي فاجبته اىل سؤاله

مشقوق عليه عن جابر بن عبد اهللا رضي  فإن مل يكن له مال قُوم اململوك قيمة عدل مث استسعى غري اية النص
اهللا عنهما قال دبر رجل من االنصار غالما له ويف لفظ بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال من 

له عن دبر ومل يكن له مال غريه فباعه بثمان ماية درهم مث ارسل مثنه اليه مت  اصحابه اعتق غال ما
  واهللا سبحانه اعلم.

من بعد هجرة خري االنام عليه منا افضل  1241ة املباركة اخر شهر ربيع االول سنة متت النسخ قول الناسخ
الصلوة والسالم خبط حمصلها لنفسه الفقري اىل اهللا عز وجل حممد بن ... ؟ اهللا غفر اهللا له ولوالديه 

  وجلميع مشائخه واملسلمني [...] وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم اىل يوم الدين.

  هـ. 1241 تاريخ النسخة حممد بن ... ؟ اسم الناسخ

  احاديث االحكام (حديث). املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

، 120، 2:   1945 امساعيل باشا البغدادي؛  346-345، 4:  هـ 1351-1350ابن العماد احلنبلي  املراجع
، 1165-1164، 2:  1941؛ حاجي خليفة  589، 1:  1955؛ امساعيل باشا البغدادي  العمدةشرح 

لعبد اهللا حممد بن امحد بن مرزوق التلمساين  العمدةهنا مالحظة بداية النص تطابق بداية شرح 
؛  ويذكر املؤلف غري الشرح تيسري املرام يف شرح عمدة االحكاماملسمى هـ  781املالكي املتوىف سنة 

من عمدة األحكام :  (بعنوان 63، رقم 411-410، 1:   1404/1984الرقيحي / احلبشي / االنسي 
؛  324، 128، 1:   1406/1986-1402/1982؛ الكتاين  34، 4:  1990) ؛ الزركلي كالم خري االنام

القاضي  &؛ املشرقي  276-275، 5:  1381/1961-1376/1957؛ كحالة  1177، 962، 2
د الغين املقدسي ؛ وطبع، انظر عب 151، رقم العلبة 27، رقم الفلم 213-214:  1379/1421/2001
1406/1986.  
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GAL 1 : 437-438 (356-357), 
ـكتاب يف معامل احلالل واحلرام املسمى ايضا بـ كتاب احكام الكربىذكر بروكلمان مقطعا من 

  وهلذا الكتاب عدة شروح، عن خري االنام
 ,S I : 605-607 ; EI 2 : 3, 164.احلنابلة 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 ويالحظ بان الورقتني قبل النهاية مكتوبتان خبط ناسخ غري الناسخ االول. نسخ اخلط

اسود + امحر واستخدم الناسخ اللون االمحر يف بداية االبواب وبداية العناوين مثل كتاب الصالة  احلرب
وغريه وكذلك يف ايضاح العبارات وبعض العبارات املهمة وكذلك عند بداية احلديث استخدم 

وبعض الرموز فوق العبارات تدل على بلوغ القرآة وتوجد دوائر سوداء للون االمحر كلمة عن با
) 3) ودوائر سوداء داخلها نقطة سوداء ومحراء (قائمة التزيني، رقم 1(قائمة التزيني، رقم  ومحراء

) واستخدم اللون االمحر لتكملة السطر على 5ودوائر محراء حوهلا خط اسود (قائمة التزيني، رقم 
 ل شبه دوائر.شك

توجد بعض التعديالت والتصحيح مع استخدام االشارات لالخطاء باللونني االمحر واالسود مع  التعديالت
بعض اخلدوش للعبارات باللونني االمحر واالسود وتوجد عالمات التصحيح والتعديل واخلط من 

  ناسخ واحد.

 واحكامها. توجد يف اهلوامش عبارات وايضاحات ملعىن االحاديث اهلوامش

يظهر العنوان والدعاء للمؤلف بالرمحة يف الصفحة االوىل خبط اسود يف اعلى الصفحة وعلى شكل  صفحة العنوان
مثلث واسفل العنوان مكتوب وصلى اهللا على سيدنا حممد وسلم تسليما كثريا وخبط كبري ويف اية 

  لعبارات يف اهلامش.النسخة مكتوب بلغ املقابلة حسب الطاقة واستدرك الناسخ بعض ا

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
) ورقة وتوجد تعقيبات بطريقة 31( 1+  5+  4+  1+  5+  4+  6+  5الكراريس مكونة من 

افقية والكلمات متوازية مع االسطر وكتابتها باللون االمحر اذا كانت الكلمة اليت قبلها تبدء باللون 
  وذلك يف عدد قليل من الصفحات.االمحر 

االوراق مصقولة وتوجد عالمة مائية ثالثة اهلة على شكل وجه انسان واخلطوط نوعان االول  نوع االوراق
 5،2وخطوط مسلسلة  5،2والثاين خطوط ممددة  8،2-7،2وخطوط مسلسلة  5،2خطوط ممددة 

يث حتتوي بعض االوراق على واخلطوط املسلسلة فيها فرق بسيط ح  FTكما توجد عالمة حرفية
 Einederعند  FTبرمز  Frantz Thurnويوجد اسم الصانع  8،2وبعضها على  7،2مقاس 

(Eineder 1960 : pl. 127, n° 436, 1820)  وقد وجدWalz  نفس نوع هذه االوراق + ثالثة
 ( ,Kaduna, Walz 1985 : 41, 47، يف نيجرييا، يف مدينة كدونا1246/1830اهلة يف نسخة بتاريخ 

note 48, MS A/AR : 2/2(.  
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 سطرا. 21-13 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 19-5،17×  11-5،10 مقاسات اخلط سم. 5،16×  5،23

  بدون ويوجد آثار اخلياط وآثار جتليد. الغالف

وكذلك توجد بعض جيدة وا اثر تآكل االرضة وفيها آثار رطوبة والصفحة االوىل فيها آثار بقع  حالة املخطوطة
  اخلروم الصغرية نتيجة االرضة والتجليد متآكل.
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  11م/ح 
  النص االول

  التعريف العام باملخطوطة
  كشف األسرار عما خفي عن األفكار. عنوان النص

  ).1405-808/1349-750ابن العماد ( اسم املؤلف

ق اإلنسان من طني مث جعل نسله من بسم اهللا الرمحن الرحيم املوجد لألشياء بال معني الذي خل بداية النص
ساللة من ماء مهني وابرزه للوجود بعد ان كان نطفة يف قرار مكني (...) وبعد فهذا كتاب أذكر 
فيه أجوبة مسهلة عن مسايل مشكلة وخفيات عن ادراك حواس القلوب مقفلة تتحري فيها افكار 

في عن األفكار واهللا املستعان العلماء ويقف عندها عقول احلكما ومسيته كشف األسرار عما خ
  وعليه التكالن وهو حسيب ونعم الوكيل اخل.

قال النيسابوري نفعنا اهللا بعلومه قلنا ألنه ليس لويل أن يرتفع على نيب وأما يف ما آلم به موسى  اية النص
  اخلضر وكان قد وقع ملوسى قبله وقد نسيه فذكر اخلضر فلما قال لتعرف أهلها قال له [...].

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  مسائل يف العقيدة والتفسري. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

؛ الرقيحي /  1485، 2:  1941؛ حاجي خليفة  119-118، 1:  1955امساعيل باشا البغدادي  املراجع
؛ السخاوي  184، 1:  1990؛ الزركلي  2041، رقم 1147، 3:  1404/1984احلبشي / االنسي 

؛  463-462:  1930-1928؛ سركيس  185، 11، مث 137رقم ، 49-47، 2:  هـ 1353-1355
؛ هدو  26، 2:  1381/1961-1376/1957؛ كحالة  93، رقم 94-93، 1:   الشوكاين د. ت.

 .329، رقم 235:   1394/1974
GAL 2 : 93-94, S 2 : 110-111. 

  من الناحية الفنيةوصف املخطوطة 
 نسخ وفيه كتابة خبط الرقعة مع وجود تشكيل. اخلط

استخدم الناسخ اللون االمحر باخلط الكبري المساء العلماء وكذلك لبعض االسئلة حيث يضعها يف  احلرب
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نصف الصفحة واستخدم اللون االمحر ايضا يف املواقف اخلاصة باالجابات املهمة وتوجد بعض 
دوجة وكذلك يوجد رسم للهاء بالشكل املثلثي وباللون االمحر مع وجود احلروف بالوان مز

تشكيل للحروف باللون االمحر ووضع الناسخ النقط احلمراء عند اية الكالم مع وجود تكملة 
) ووضع 10لبعض االسطر فاصلة ونقطتان على شكل مثلث باللون االمحر (قائمة التزيني، رقم 

) وتوجد دوائر محراء (قائمة التزيني، 9الشعرية (قائمة التزيني، رقم  فواصل محراء يف وسط االبيات
) وخطوط محراء 12) وثالث فواصل على شكل مثلث باللون االمحر (قائمة التزيني، رقم 2رقم 

 فوق بعض الكلمات.

  ال توجد. التعديالت

يف العبارات وتصحيح توجد بعض العبارات مع اشارات باللون االسود تشري اىل مكان النقص  اهلوامش
النص لنفس الناسخ والتعليقات خبط كبري قريب اىل خط الناسخ ويف اية النص فوائد يف فضل 
الصالة على النيب يوم اجلمعة ومنها ارجوزة يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم لالمام 

امحد بن علوان والنصوص  ايب نصر عبد الوهاب السبكي ويليها قصيدة يف الوعظ واالرشاد للشيخ
مكتوبة باخلط النسخي والفارسي مع وجود تشكيالت باللونني االمحر واالسود داخل اطار مسطر 
باللون االمحر على شكل خطني تبدأ من اعلى الصفحة اىل اسفلها ويقابلها خطني مزدوجني 

اخل اطار مستطيل متساويني يف الصفحة االوىل من النص فقط واالسطر الثالثة االوىل مكتوبة د
ومنفصلة عن بعضها خبطوط محراء ويف الصفحة الثانية كتابات داخل اطار مستطيل واسفلها 
مباشرة ابيات شعر يقطعها يف الوسط خطني مزدوجني باللونني االمحر واالسود وتوجد خطوط 

 مزدوجة باللون االمحر واالسود يف الصفحة االخرية.

صفحة كما توجد فائدة نظم اسفل العنوان للشيخ فرج عبيد جناين ويوجد تاريخ العنوان يف اول ال صفحة العنوان
  هـ. 1244اسفل العنوان من جهة اليسار فيه 

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
ورقة مرقمة بقلم حديث ويصعب علينا عد الكراريس نظرا اللتصاق االوراق بعضها ببعض مما  27

ي اىل تشططها اذا مت فتح االوراق وعدّّّّّّها وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل قد يؤد
  االسفل وبعضها من االسفل اىل االعلى والكلمات متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

 5،2ط املمددة االوراق مصقولة وتوجد عالمة حرفية من ثالثة احرف ولكنها غري مفهومة واخلطو نوع االوراق
  .8،2-7،2واخلطوط املسلسلة 

 سطرا واخلطوط منتظمة وذلك لوجود آثار للمسطرة. 26-24 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،14×  2،20

(البسملة مكتوبة يف اعلى الصفحة لوحدها وغري داخله يف حساب سم  5،10-5،9×  16-5،14 مقاسات اخلط
 مقاسات اخلط).
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  وعة، انظر النص الثاين.ضمن جمم الغالف

  جيدة مع بعض اخلروم يف طرف الصفحة وآثار بقع مائية. حالة املخطوطة
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 11م/ح 
  النص الثاين

  التعريف العام باملخطوطة
  االصابة يف الدعوات املستجابة. عنوان النص

  ).1768-1182/1688-1099حممد بن امساعيل االمري ( اسم املؤلف

  وبه نستعنيمحن الرحيم وبه بسم اهللا الر بداية النص
ــب   ــذي جييـ ــد اهللا الـ  احلمـ

 
ــب     ــال خييـ ــال فـ ــه فضـ  داعيـ

ــا   ــن دع ــى م ــلوة اهللا تغش  مث ص
 

ــى    ــن وع ــل م ــد ك ــبيل الرش  اىل س
 وآلــــه الــــدعاة للرشــــاد 

 
ــاد   ــهم زاد اىل املعــ ــن حبــ  مــ

ــان    ــا االنس ــامسع ايه ــد ف  وبع
 

 نظمــا لــه عنــد اللبيــب شــان     
ــابة   ــها االصـ ــوزة مسيتـ  ارجـ

 
 كـــل دعـــوة جمابـــه   جتمـــع 

ــر    ــني يفط ــامي ح ــدعوة الص   ف
 

 جمابـــة واحلـــاج حـــني يصـــدر اخل. 
قال طلب موسى عليه السالم من ربه حاجة فابطات عليه فقال ما شاء اهللا فاذا حاجته بني يديه  اية النص 

  قال فاوحى اهللا اليه اما علمت ان قولك ما شاء اهللا اجنح ما به طلبت احلوايج.
  .1241شهر مجاد االخر سنة  25ل يف االم قال سيدي حممد انتهى ما أردت نقله ومجعه ليلة قا قول الناسخ
  هـ. 1241 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ
  دعاء. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

؛  238، رقم 108:  1994) ؛ احلبشي 1101/1182(تويف  338، 2:  1955امساعيل باشا البغدادي  املراجع
؛  55، جمامع 1299، 3:  1404/1984؛ الرقيحي / احلبشي / االنسي  63-62:  بشي د. ت.احل

؛ الشوكاين  38، 6:  1990؛ الزركلي  29:  1405/1985؛ زباره  114-113:  1404/1984زباره 
-1402/1982؛ الكتاين  296-295:  1980؛ العمري  417، رقم 139-133، 2:  د. ت.

 57-56، 9:  1381/1961-1376/1957؛ كـحـالـة  292رقم  ،513-514، 1:  1406/1986
  ؛

:  1املوسوعة اليمنية ؛  70، تصوف 31، 20، جمموع 9، فلك 356-355:  عيسوى د. ت. &املليح 
  ،9-8 : هـ 1357؛ الواسعي  398-397، 1:  2 املوسوعة اليمنية؛  817-818، 2
 .929، رقم 872-863:   1420/1999) ؛ الوجيه 7(

GAL, S 2 : 562 ; 
  Traini 1967 : 18-19, n° 313, B ; 68, n° 339عدة مؤلفات لنفس املؤلف،   Traini ويذكر
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 25, f. 121 ; 114, n° 371.  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع وجود تشكيل لبعض احلروف. اخلط

والنصوص مكتوبة داخل اطار أ 2اسود + امحر وهناك نوع من احلرب االسود ملاع يظهر يف الورقة  احلرب
ملون خبطني امحرين وميتد اخلطان يف الصفحة االوىل اىل اعلى الصفحة اما عنوان النص واسم 
املؤلف وتاريخ النسخة فتوجد يف مربعات مستطيلة باللون االمحر وكتب نص آخر املخطوطة يف 

لالبيات الشعرية واالسود نصف الورقة وسطر عليها باللون االمحر واستخدم الناسخ اللون االمحر 
 لشرحها ولكتابة العنوان.

  توجد بعض اخلدوش لكلمتني يف املخطوطة كلها. التعديالت

يوجد خروج عدة نصوص اىل اهلامش وآخر النسخة توجد فائدة بقدر صفحتني عن املعصية وهي  اهلوامش
جد ترقيما مكتوبة داخل اطار ملون كما يوجد ترتيب للصفحات على نظام الكتب كما يو

 للفائدة بارقام حديثة.

  توجد صفحة يف اول املخطوطة مكتوب عليها عناوين اموعة. صفحة العنوان

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
ب مرقمة بقلم حديث وبالنسبة اىل الكراريس انظر النص االول وتوجد تعقيبات بطريقة افقية 8

  متوازية تارة وغري متوازية تارة والكتابة باللون االسود. ومائلة والكلمات

واخلطوط  9،2االوراق مصقولة وتوجد عالمة مائية ولكنها غري مفهومة واخلطوط املمددة  نوع االوراق
  .8،2املسلسلة 

 سطرا. 17-23 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،15-14×  5،10-9 مقاسات اخلط سم. 5،14×  5،20

االوراق خميطة وعليها ورقة حديثة مسطرة لترابط ومتاسك اموعة ومظهر املخطوطة يبني ان  فالغال
  الورقة االوىل وجمموعة املخطوطات ملصقة مع بعضها حديثا.

  جيدة مع بعض اخلروم يف طرف الصفحة وآثار بقع مائية مع وجود آثار للترميم. حالة املخطوطة
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  12م/ح 

  طوطةالتعريف العام باملخ
الفوائد اجلليلة يف مسلسالت الشيخ العالمة احملدث الفهامة مجال الدين حممد بن أمحد عقيلة رمحه  عنوان النص

  اهللا تعاىل ونفع به وبعلومه آمني.

  ).1150/1737مجال الدين حممد بن أمحد عقيلة (املتوىف سنة  اسم املؤلف

عقدة اليت ليس هلا مثن حمرر الشريعة وجمدد الطريقة  قال شيخنا وأستاذنا عالمة الزمن وواسطة بداية النص
واملشار إليه يف معاين احلقيقة إمام عصره وفريد مصره سيدي مجال الدنيا والدين الشيخ حممد بن 

  أمحد بن سعيد املعروف والده بعقيلة افاض اهللا علينا من فيوضيه اجلزيلة احلمد اهللا اخل.

ملن [...] من معاين هذه االبيات واال فنحن معترفون بالعجز والتقصري عن وهذه آخر عجالة الوقت  اية النص
  حقائقها وامنا األعمال بالنيات جعل اهللا نياتنا صاحلة.

مت الشرح املبارك بعون امللك الكرمي نسأله العفو والعافية من كل بال وحمنة ار الربوع ثالث ساعة  قول الناسخ
هـ خبط افقر عباد اهللا واحوجهم اليه امحد حسن قارئ اهلمزيه  1281ذي احلجة احلرام سنة  8لعله 

  عفا اهللا امني امني امني.

  هـ. 1281 تاريخ النسخة امحد حسن قارئ اهلمزيه. اسم الناسخ

  اسانيد يف الرواية بالتسلسل (حديث). املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

؛ الزركلي  323، 2:  1955اعيل باشا البغدادي ؛ امس 204، 2:   1945امساعيل باشا البغدادي  املراجع
- 1376/1957؛ كحالة  39، 2:  1406/1986-1402/1982؛ الكتاين  13، 6:  1990
  .31-30، 4:  هـ 1301؛ املرادي  264، 8:   1381/1961

GAL 2 : 506 (386), S 2 : 522. 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ ويوجد بعض التشكيل. اخلط

اسود + امحر فاتح + امحر فضي واستخدم الناسخ عبارات باللون االمحر وخاصة يف بداية االرقام  احلرب
وعند قوله قال وعن ونبأنا واخربنا وكتب باخلط االمحر ارقام المساء رجال احلديث بامساء مكررة 

ك انواع من كما استخدم تشكيل ورموز باللون االمحر لغرض امتام السطر املقابل ملا هو اعلى وهنا
) ودائرة محراء ونقطة سوداء او محراء (قائمة التزيني، 1التزيني مثل دائرة سوداء (قائمة التزيني، رقم 

) او مثلث على شكل حرف مثانية من االرقام العربية باللون االمحر واستخدم الفواصل 3رقم 
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) وتوجد ثالث فواصل 9احلمراء عند عطف العبارات واجلمل وابيات الشعر (قائمة التزيني، رقم 
باللون االمحر يف وسط شطر االبيات وايضا ثالث فواصل باللون االمحر مع وجود آثار التلميع اىل 

 ) وهناك خطوط باللون االمحر فوق العبارات.12اللون الفضي (قائمة التزيني، رقم 

رقة الصقة على اخلطأ املراد توجد خدوش لبعض العبارات وا آثار اصالح الخطاء الكتابة بوضع و التعديالت
  ).36حذفه مث يتم التصحيح (ورقة 

توجد العبارت الناقصة والتصحيح مع استخدام رمز (ظ) لتصحيح العبارة اليت داخل النصوص كما  اهلوامش
توجد يف اهلامش فهرسة للمواضيع اخلاصة بالنصوص وارقام االبواب وهكذا توجد شروح لبعض 

هـ  1379بلوغ املطالعة باسم الشيخ حممد عبد اجلليل الغزي عام  معاين االحاديث كما يوجد
وتوجد ايضا يف اهلامش عبارة مكتوبة بلغ مقابلة وقراة الولد العالمة يوسف بن عبد العزيز ديل ار 

هـ ويالحظ انه استخدم اشارة من  1281السبت بعد صالة الظهر كتبه امحد حسن قارئ اهلمزية 
انه يوجد تكرار للعبارة ومشار اليها خبط اسود مع كتابة حرف الكاف الناسخ ليعرف القارئ 

"ظاهر  70وهذه املالحظة يف داخل النصوص وتوجد عبارة يف الطرف االعلى من اهلامش ورقة 
 مساعا" (؟) وتفنن الناسخ بكتابة الكاف.

العنوان خطوط محراء واسفله  العنوان يف اعلى الورقة االوىل على شكل مثلث واسفله فواصل وعلى صفحة العنوان
ايضاً فهرسة باملواضيع اخلاصة بالنصوص ومكتوب اسم املالك عبد الرمحن احلضرمي وبعض 

  اخلدوش.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
 5+  4+  5ورقة مرقمة بقلم حديث مع سقوط ورقتني اثناء الترقيم يف كراريس مكونة من  104
) ورقة 58( 1+  3+  5+  3+  1+  4+  1+  3+  1+  3+  2+  3+  5+  1+  2+  2+  4+ 

وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات متوازية مع االسطر والكتابة 
  باللونني االمحر واالسود.

  االوراق قريبة اىل البين وخشنة. نوع االوراق

 سطرا. 13 عدد االسطر

 مقاسات
 االوراق

 سم. 12×  7 مقاسات اخلط سم. 17×  9،10

  بدون ويظهر يف املخطوطة آثار للخيوط وورقة حديثة الصقة يف الكعب. الغالف

  جيدة. حالة املخطوطة
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 13م/ح 

  النص االول

  التعريف العام باملخطوطة
  الرسالة املسماة إثارة احلجون إىل زيارة ساكين احلجون (نظم). عنوان النص

  علي بن ابكر بن حممد املعروف بابن الصائغ. املؤلف اسم

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي حبمده تتيسري املطالب وتسهل الطريق لكل ساعٍ يف اخلري  بداية النص
  وطالب والصلوة والسالم على سيد األنبيا وسند األتقيا املنتخب من لؤي بن غالب اخل.

 األرجــوزةقــد مت نظــم هــذه    اية النص
 

ــزة    ــا وجيـ ــت ألفاظهـ ــد أتـ  وقـ
ــزائم   ــريف ذي العـ ــة الشـ  بعنيـ

 
ــاطمي   ــوي الفــ ــديل العلــ  العبــ

ــره  ــال بنصــ ــده رب املــ  أيــ
 

ــره    ــه وأمــ ــده ويــ  يف قصــ
ــا    ــد رمس ــا ق ــاريخ م ــرد ت   وان ت

 
ــا     ــون ومح ــن ع ــظ اهللا ب ــل حف   ق

             988         66           178           55   
 هـ  1287  

بقلم الفقري إىل اهللا تعاىل علي بن ابكر بن حممد املعروف بابن الصائغ غفر اهللا له ولوالديه امني  قول الناسخ
  وتتلوها الرسالة املسماة املنتقى الرائق واملستخلص الفايق.

  هـ. 1287 تاريخ النسخة علي بن ابكر بن حممد املعروف بابن الصائغ. اسم الناسخ

فيمن زار احلجون من الصحابة  املوضوع .ال يوجد مكان النسخ
  ودفن فيها.

 ,GAL, S 2 : 236 املرجع
-729) ملؤلفه الفريوزابادي (17(رقم  اثارة احلاجون لزيارة احلاجونذكر بروكلمان رسالة مسماة 

 هـ. 1287 وكتبت النسخة الزبيدية بيد املؤلف وعلى ما يبدو انه كان حياً سنة) 817/1329-1415

  طوطة من الناحية الفنيةوصف املخ
 رقعة مجيل مع تشكيل بعض الكلمات والعبارات باللون االمحر. اخلط

اسود + امحر فاتح واستخدم الناسخ وهو املؤلف اللون االمحر يف كتابة امساء الصحابة والشعر  احلرب
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طر للداللة على التنظيم وكذلك استخدم النقط احلمراء يف منتصف ابيات الشعر واية االس
 والعبارات.

  ال يوجد. التعديالت

يوجد توضيح لبعض العبارات باالسود واالمحر واحياناً يذكر بعض االمساء وآخر النسخة ابيات  اهلوامش
بيتا واسفلها التاريخ واسم الناسخ مث اعالم بعنوان الرسالة التالية املسماة املنتقى  12شعر عددها 

 الرائق واملستخلص الفايق. 

يف الثلث االعلى من الصفحة االوىل يوجد العنوان على شكل مثلث يعلوه دعاء للصالة على النيب  عنوانصفحة ال
صلى اهللا عليه وسلم ومكتوب جبانب الصفحة اسم الشيخ عبد القادر بن حسني اإلنباري واسفله 

  بعض الفوائد املكتوبة يف طرف الورقة.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
اق عدد االور
 والكراريس

اربعة اوراق مرقمة بترقيم حديث يف كراستني من ورقتني وتوجد تعقيبات مائلة من االعلى اىل 
  االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللونني االمحر واالسود.

باللغة  االوراق لوا بين ويف بعضها ختم على شكل مستطيل يف طرف املخطوطة مكتوب عليه نوع االوراق
  الفارسية "امر جديد عهد مهايون" (؟).

 سطرا. 18-16 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 18-5،17×  5،10 مقاسات اخلط سم. 24×  17

  ضمن جمموعة، انظر النص الثاين. الغالف

  جيدة وكاملة. حالة املخطوطة



 
71

 13م/ح 
  النص الثاين

  التعريف العام باملخطوطة
  الرائق واملستخلص الفايق. املنتقى عنوان النص

  ال يوجد. اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا احلميد الصفات اجلزيل اهلبات الذي تعزز يف ملكه فال يوجد  بداية النص
 مللكه نظري أوجد اخلليقة على أصناف كثرية حبكمته إجياداً  وتقديراً  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده

اً مل يزل باملؤمنني نصرياً وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أرسله بشرياً ونذيراً وداعياً ال شريك له إهل
فاين استخرت اهللا سبحانه وتعاىل يف مجع كتاب لطيف ومسيته  إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً وبعد

ما توفيقي اال باملنتقى الرائق واملستخلص الفائق وعلى اهللا الكرمي اعتمادي واهللا تفويضي واستنادي و
  .باهللا عليه توكلت واليه انيب اخل

فائدة قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف كتابه التهذيب األمسا واللغات كان الشافعي رضي اهللا عنه  اية النص
وأرضاه خيضب حليته باحلنا وتارةً  بالصفرة إتباعاً للسنة وكان طويالً سائل اخلدين قليل حلم الوجه 

مهيباً خفيف العارضني طويل العنق طويل القصب آدم حسن الصوت حسن السمت عظيم العقل 
فصيحاً إذا أخرج لسانه بلغ أنفه وكان كثري األسقام وقوهلم طويل القصب قال االصماعي هو عظم 

  العضد والفخذ والساق فكل عظم فيها قصبة.

قال مؤلف الكتاب عفا اهللا عنه وجتاوز عن سيئاته وأجزا له من مجيل هباته هذا أخر ما أردناه  قول الناسخ
ل اهللا حسن اخلامتة [...] من نفس مكر ا بعد ان كانت صائمة قائمة واحلمد اهللا على ذلك ونسأ

  وصلى اهللا على سيدنا حممد واله.

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  االوئل. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ. اخلط

المحر للفصول والفوائد فقط وكذلك للرموز مثل الدائرة اسود وامحر استخدم الناسخ اللون ا احلرب
) والنقط احلمراء وكذلك دوائر سوداء داخلها نقطة سوداء (قائمة 1السوداء (قائمة التزيني، رقم 
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 ) وتوجد نقط محراء يف آخر الكلمات.3التزيني، رقم 

  تعديل واحد فقط. التعديالت

 ال يوجد. اهلوامش

سالة مكتوب حتت قول ناسخ النص االول على مقاسات اخلط آخر صفحة من النص عنوان الر صفحة العنوان
  االول.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
ورقتان مرقمتان بقلم حديث وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري 

  د.متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسو

  االوراق بنية. نوع االوراق

 سطرا واالوراق مسطرة. 28-25 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 18×  5،10 مقاسات اخلط سم. 5،24×  17

  بدون. الغالف

  جيدة وكاملة وا آثار بقع. حالة املخطوطة
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 14م/ح 
  النص االول

  التعريف العام باملخطوطة
  لصلوة.فتح إآللة يف أذكار ا عنوان النص

  العالمة عبد اهللا بن سليمان اجلرهزي. اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا حق محده وصالته وسالمه على من خصه جبوامع  بداية النص
الكلم من عنده وعلى آله وصحبه والتابعني املقتفني هلديه ورشده وبعـد فهذه نبذة مفيدة يف 

من مجلة كتب رجا النفع ا لطالب اآلخرة احلريص على عدم تضيع عمره أذكار الصلوة جردا 
يف التجارة البائدة واهللا اسال ان ينفع ا كل فهيم وان جيعلها خالصة لوجهه الكرمي وأمسيها بفتح 

  اآللة يف أذكار الصالة اخل.

أعطانيها حممد صلى اهللا  وانظر أن ال تدع ذلك عدوة فقلت للخضر من أعطاك هذه اهلدية فقال اية النص
عليه وسلم فقال له يا رسول اهللا إن اخلضر حدث عنك بذلك فقال صدق اخلضر صدق اخلضر 
صدق اخلضر وذكر يف ثواب ذلك ان اهللا يغفر الكبائر انتهى وهذا آخر ما قصدت ايراده من فتح 

اهللا على سيدنا حممد االلة يف أذكار الصالة تقبله اهللا وجعله خالصاً لوجهه الكرمي آمني وصلى 
  وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أمجعني وسلم تسليماً كثريا.

مت الكتاب بعون اهللا وحسن توفيقه وكان الفراغ من متام نساخته ار الربوع املبارك قبيل أذان  قول الناسخ
هللا رب العاملني هـ واحلمد  1291خلت من شهر رمضان الكرمي الواقع يف سنة  4الظهر لعله 

وكان ذلك مبدينة زبيد حرسها اهللا بالقرآن العظيم والعلم الشريف امني اللهم امني امني امني امني 
  مث عم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثريا.

  هـ. 1291 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  .اذكار الصالة املوضوع زبيد. مكان النسخ

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع وجود بعض التشكيالت. اخلط

اسود + امحر فاتح استخدم الناسخ عبارات باللون االمحرعند قوله قال وعن وكتاب وفصل وكذا  احلرب
لنص مهم وروى وفائدة ويف املسائل املهمة وتوجد حروف مزدوجة باللونيني وهناك انواع من 
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) ودائرة محراء داخلها نقطة 3سوداء داخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم  التزيني مثل دائرة
) ويف آخر النص مكتوب صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله 3سوداء (قائمة التزيني، رقم 

وصحبه وسلم باللونيني املزدوجني مع وضع دائرة سوداء داخلها نقطة محراء كبرية (قائمة التزيني، 
بعض احلروف اليت ا آثار التلميع الواضح وبعض النصوص يف اطار مستطيل  ) وهناك3رقم 

باللون االمحر ومجيع النصوص يف اطار ملون باللونيني االسود واالمحر مث يليه اطار باللون االسود 
 وتوجد خطوط محراء فوق بعض الكلمات.

  يوجد خدش. التعديالت

اىل اهلامش وهناك مالحظة مهمة ايضا حيث وضع الناسخ يالحظ امتداد بعض النصوص االصلية  اهلوامش
عبارات النصوص االصلية مثل قال ورايت يف طرف اهلامش وهكذا توجد تعليقات وايضاحات 
وتكملة نقص النص مذكورة يف اهلامش واستخدم الناسخ رمز (ظ) عالمة للتصحيح وتوجد ارقام 

ة املهمة وآخر النسخة مكتوب االنتهاء من لبلوغ املقابلة للنصوص كما يوجد كلمة قـفـ للعبار
الكتابة يف اطار مثلث مع وجود بعض التشكيل ويف االسفل مكتوب "صلى اهللا على سيدنا حممد 

 وعلى اله وصحبه وسلم".

والعنوان مكتوب داخل اطار ملون باللون االمحر وفيه دوائر محراء على شكل مثلث واسفل  صفحة العنوان
الرمحن احلضرمي ويف اسفل الصفحة مكتوب صلى اهللا على سيدنا حممد العنوان مكتوب عبد 

وعلى اله وصحبه وسلم يف اطار مستطيل وملون باللونني االسود واالمحر ويف اجلانب االمين 
  مكتوب ملك الفقري اىل اهللا تعاىل واالسم خمدوش.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
ورقة كما توجد كراسة ناقصة وتوجد  2+  3+  5قمة بقلم حديث يف كراريس من ورقة مر 19

تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللونني 
  االمحر واالسود.

، انظر Aـ (لشكل ال AGاالوراق فيها عالمة مائية وجه هالل داخل مصد وعالمة حرفية  نوع االوراق
Nikolaev 1954 : 528, 983 واخلطوط املسلسلة  7،2) واخلطوط متساوية واخلطوط املمددة

  ).11/7و 4واالوراق مصقولة (انظر م/ح  2،3-3،3

 سطرا. 23 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 8،17-7،16×  4،10-8،9 مقاسات اخلط سم. 5،26×  23

  ع.ضمن جمموعة، انظر النص الراب الغالف

  جيدة مع آثار بقع وبعض اخلروم الناجتة عن االرضة. حالة املخطوطة
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 14م/ح 
  النص الثاين

  التعريف العام باملخطوطة
  مزيل العنا يف أحكام ما أحدث يف األراضي املزدرعة من العنا. عنوان النص

  هـ). 975عبد الرمحن بن عبد الكرمي ابن زياد (املتوىف سنة  اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن  لنصبداية ا
سيات أعمالنا من يهدي اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

عـد فهذه شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وعظم أما ب
مسئلة عمت البلوى ا كثرياً وكثر السؤال عليها قدمياً وأخرياً وتنوعت الوقايع فيها كثرياً 

  واضطربت على السائلني فتاويها اخل.

فالواجب على احلكام أال يبادروا على إثبات دين على الوقف مبجرد هذه الشهادة فإن األصل براة  اية النص
الذي يثبتونه مبجرد هذه الشهادة الفاسدة اليت يقطع بعدم استناد الوقف عن تعـلق هذا الدين 

الشاهد فيها إىل يقني من شهادته واهللا عز وجل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه 
  وسلم.

يوماً خلت من شهر  18متت نساخة هذه النسخة املباركة وقت الضحى يف ار الربوع املبارك لعله  قول الناسخ
هـ على يد حمصلها لنفسه الفقري إىل اهللا عز وجل عباس بن داود  1283آخر احد شهور سنة  ربيع

  بن عباس الساملي سلمه اهللا امني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم.

  هـ. 1283 تاريخ النسخة عباس بن داود بن عباس الساملي. اسم الناسخ

  م العنا (فقه، معامالت زراعية).احكا املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 ، النص الثالث.7انظر مراجع م/ح  املرجع

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع وجود تشكيالت باالمحر واالسود. اخلط

اسود + امحر استخدم الناسخ عبارات باللون االمحر عند قوله قال وعن وكتاب وفصل وكذا لنص  احلرب
اب واملقالة وتنبيهات للمسائل املهمة وتوجد حروف مزدوجة باللونيني مهم وروى وفائدة واجلو
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االمحر واالسود وهناك انواع من الرموز مثل دائرة سوداء داخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
(قائمة  نقطة محراءداخلها ودائرة سوداء ) 3) ودائرة محراء داخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 3

) وبعض النصوص يف اطار مستطيل باللون االمحر ومجيع النصوص يف اطار ملون 3، رقم التزيني
 خبطني امحرين وهكذا توجد نقط وخطوط محراء وسوداء فوق بعض الكلمات.

  توجد بعض التعديالت وخدش باللون االمحر لكلمة واحدة. التعديالت

توجد تعليقات وايضاحات وما نقص من النص يالحظ امتداد بعض النصوص االصلية اىل اهلامش و اهلوامش
مذكورة يف اهلامش مع وجود دوائر سوداء داخلها نقط سوداء وحماطة باللون االمحر كما توجد 
كلمة قـفـــ للعبارة املهمة وآخر النسخة مكتوب وقت النسخ والفراغ منها يف اطار مثلث 

حبه وسلم خبط مشكل وحروف وآخر الورقة مكتوب صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وص
مزدوجة فيها خطوط باللونني االمحر واالسود وآخرها دائرة سوداء داخلها نقطة محراء مع وجود 
بلوغ املقابلة حسب الطاقة واالمكان كما توجد بلوغ املقابلة خمدوشة وهناك جمموعة ورق فيها 

ويظهر لنا ان الناسخ واحد مع  نفس املواصفات اليت حتملها النسخة اضافة اىل املوصوفات املادية
 : وجود ملك الفقري خمدوش االسم وحتتوي هذه االوراق على ما يلي

فتوى حول خلق اهللا القلم ونور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجاب عليها برهان  .1
  الدين ابراهيم بن طلحة اهلتار بقدر نصف ورقة. 

رجفت يف شهر حمرم كثر القتل يف  مث يتبع الفتوى ما مثاله باب يف حساب الرواجف إذا .2
الناس، وإذا رجفت يف شهر صفر كان موت ووجع وإن كثرت كثر املطر وميوت ملك 

 يف تلك السنة.
: ذكر الشيخ إذا كسف أحدمها يف شهر صفر فإا  باب الكسوف وخسوف القمر .3

عسر  تكون سنة تنقص فيها األمطار ويغلى فيها الطعام ويكون صيفها يابساً ويكون فيه
 على الناس. 

يوجد قول الناسخ يف آخر الورقة الرابعة وكتب الفقري إىل اهللا عز وجل عباس بن داود بن عباس 
الساملي عفى اهللا عنهم كان الفراغ من متام رقمها ار السبت املبارك قبيل العصر لعله مخسة أيام 

 هـ. 1283بقيت من شهر مجادى األخرى سنة 

مكتوب داخل اطار ملون باللون االمحر ويف اسفل الصفحة مكتوب صلى اهللا على سيدنا العنوان  صفحة العنوان
حممد وعلى اله وصحبه وسلم يف اطار مستطيل وملون باللون االمحر خبط مشكل وحروف 
مزدوجة فيها خطوط باللونني االمحر واالسود وآخرها دائرة سوداء داخلها نقطة محراء (قائمة 

د مسئلة يف وسط الصفحة عن املدعى عليه ومذكور اسم الشيخ عمر بن ) ويوج3التزيني، رقم 
حممد املفىت وكذلك السيد عبد الرمحن بن سليمان ويف هامش العنوان توجد فائدة صغرية على 
شكل مثلث هرمي فيها اسم القاضي الرفاعي والشيخ ابو سعيد املتويل والفائدة منسوبة اىل شرح 

  ة حممد مساوى االهدل.تلقيح االفهام للسيد العالم
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  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق (مع الفتاوى وباب  1+  2+  1+  5ورقة مرقمة بقلم حديث يف كراريس من  3+  12

الكسوف وخسوف القمر، انظر اهلوامش) وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل 
  ة مع االسطر والكتابة باللون االسود.والكلمات غري متوازي

) 4م/ح  (انظر 3-9،2واخلطوط املسلسلة  7،2 واخلطوط املمددة AG توجد اوراق فيها عالمة حرفية انواع االوراق
  واالوراق مصقولة. 2،3-1،3واملسلسلة  6،2وتوجد ايضا عالمة مائية ثالثة اهلة واخلطوط املمددة 

 سطرا. 23 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 4،17-17×  4،10-6،9 مقاسات اخلط سم. 23×  4،16

  ضمن جمموعة، انظر النص الرابع. الغالف

  جيدة ا آثار بقع خفيفة اسفل الورقة مع بعض اخلروم الناجتة عن االرضة يف الطرف. حالة املخطوطة
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  14م/ح 
  النص الثالث

  التعريف العام باملخطوطة
  ور عن نقل عنا احملجور.القول باحملظ عنوان النص

  ).986/1578كمال الدين أمحد بن موسى الضجاعي احلكمي الزبيدي (كان حيا  اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي جعل احلق معزاً ملن اعتقده وتوخاه ومعيناً ملن اعتمده  بداية النص
ن أظهره واقتفاه وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده وابتغاه وجعل الباطل مذالً ملن أثره وارتضاه ومذالً مل

ال شريك له شهادة أرجوا ا النجاة وأشهد ان حممد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه صلى اهللا 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الربرة النقاة آمني وبعـد فقد ابتلي الناس يف هذا الزمان بنقل 

رض الوقف وبيت املال من أوليائهم حلاجتهم أو لدين على األعينة اململوكة للمحاجري املوجودة يف أ
مورثهم وهو ال جيوز وال يصح كما سيأيت تقريره باحلجج النقلية وحتريرة بالقواعد واملاخذ املرضية 
فاستخرت اهللا تعاىل يف مجع هذا املؤلف مستعينا باهللا تعاىل ومتوكال عليه وهو حسيب ونعم الوكيل 

  عن نقل عنا احملجور وأذكر قبل اخلوض يف ذلك ماهيته اخل. ومسيته القول باحملظور

فاحلاصل أن القول بصحة نقل العنا اململوك للمحجور حلاجته أو للدين على امليت استحسان ال  اية النص
أصل له وال مستند فهو عادة ال أصل هلا واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم وصلى اهللا على سيدنا 

  حبه وسلم.حممد وعلى آله وص

متت رسالة املسماة بالقول احملظور عن نقل عنا احملجور وكان الفراغ من متام رقمها ار األثنني  قول الناسخ
هـ على يد   1238أيام بقيت من شهر ربيع آخر الواقع سنة  7املبارك بعد صلوة الظهر لعله 

بن داود ابن عباس الساملي سلمه  حمصلها لنفسه وملن شا اهللا من بعده الفقري اىل اهللا عز وجل عباس
  اهللا امني.

  هـ. 1238 تاريخ النسخة عباس بن داود بن عباس الساملي. اسم الناسخ

  احكام العنا (فقه، معامالت زراعية). املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 .1/7انظر م/ح  املرجع
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
واخلط شبيه بكتابة النص السابق وآخر الفائدة يف املخطوطة  نسخ مع وجود تشكيالت باالسود اخلط

 توجد ورقة يظهر ان الناسخ خمتلف بدليل عدم جتانس اخلط مع اخلط السابق للنسخة.

اسود + امحر فاتح استخدم الناسخ عبارات باللون االمحرعند قوله قال وكذلك لنص مهم واجلواب  احلرب
دوجة باللونيني االسود واالمحر وهناك انواع من التزيني مثل ويف املسائل املهمة وتوجد حروف مز

) ودائرة محراء داخلها نقطة سوداء (قائمة 3دائرة سوداء داخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 
) ونقط محراء فوق بعض الكلمات ووضع الناسخ بعض النصوص يف اطار مستطيل 3التزيني، رقم 

يف اطار ملون خبطني امحرين وتوجد خطوط محراء فوق بعض باللون االمحر ومجيع النصوص 
 الكلمات.

  ال توجد. التعديالت

يالحظ امتداد النص االصلي اىل اهلامش ويوجد تصحيح وايضاح وتكملة النقص مذكورة يف  اهلوامش
اهلامش اضافة اىل وجود كلمات باللون االمحر مع وجود دوائر باللون االسود ووسطها لون امحر 

) كما يوجد بلوغ املقابلة للنصوص وكلمة قـفـــ للعبارة املهمة خبط 3ئمة التزيني، رقم (قا
مزدوج باللونني وآخر النسخة مكتوب وقت النسخ والفراغ منها يف اطار مثلث ويف االسفل 
مكتوب صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم باللونني االمحر واالسود وآخرها دائرة 

) وتوجد فوائد يف آخر النسخة عن العناء منقولة 3اخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم سوداء د
بيد نفس الناسخ عن الشيخ حممد عبد الرمحن االهدل والفائدة حتمل نفس مواصفات املخطوطة من 
حيث اخلط واحلرب اضافة اىل اهلوامش والظاهر ان الناسخ واحد كما يوجد بلغ املقابلة حسب 

 ة.الطاق

العنوان مكتوب داخل اطار ملون باللون االمحر الفاتح واالسود ويف اسفل الصفحة مكتوب صلى  صفحة العنوان
اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم يف اطار مستطيل باللون االمحر خبط مشكل باللون 

وسط الصفحة توجد  ) ويف3االمحر وآخرها دائرة سوداء داخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 
  : فائدة للفقيه ابن مهري الزبيدي يصف رجل امسه صابر يف صنعه الفناجني احليسية

ــنها  ــت حبس ــند فاق ــاجني ذا الس   فن
 

ــاظر    ــل ن ــناع يف ك ــائر الص ــى س   عل
ـــثلها   ــناع ادراك م ــل الص ــم ام   وك

 
  ومـــا انقـــادت اآلمـــال اال لصـــابر 

 
  وصف املخطوطة من الناحية املادية 

اق عدد االور
 والكراريس

اوراق مرقمة بقلم حديث وتوجد تعقيبات مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية  6
  مع االسطر والكتابة باللون االسود.

واوراق ثانية مع  3-8،2واخلطوط املسلسلة  8،2هناك اوراق فيها عالمة مائية ثالثة اهلة واخلطوط املمددة  انواع االوراق
ونوع آخر من االوراق فيها  2،3-7،2واخلطوط املسلسلة  7،2ة ثالثة اهلة واخلطوط املمددة عالمة مائي

  واالوراق مصقولة. 9،2-8،2واملسلسلة  7،2واخلطوط املمددة  AGعالمة مائية 
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 سطرا. 23 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 4،17×  6،10-8،9 مقاسات اخلط سم. 23×  4،16

  انظر النص الرابع.ضمن جمموعة،  الغالف

  جيدة ا آثار بقع خفيفة اسفل الورقة مع بعض اخلروم الناجتة عن االرضة يف الطرف. حالة املخطوطة
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  14م/ح 
  النص الرابع

  التعريف العام باملخطوطة
  تلقيح األفهام يف وصايا خري األنام عليه أفضل الصالة والسالم. عنوان النص

  ).1835-1250/1766-1179مان بن حيىي بن عمر األهدل (عبد الرمحن بن سلي اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وخامت النبيني  بداية النص
وآله وصحبه وجنده وحزبه وبعــــد فيقول الفقري إىل عفو اهللا وكرمه عبد الرمحن بن 

هدل غفر اهللا له ذنوبه وستر عيوبه (...) احلديث األول أخرج البيهقي سليمان بن حيىي بن عمر األ
  عن أيب ذر قال قلت يا رسول اهللا أوصين اخل.

  احلديث الثاين واألربعون أخرج األمام أمحد والبخاري يف التاريخ عن جرموز بن أوس. اية النص

  ال يوجد. قول الناسخ

  وجد.ال ي تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  وصايا الرسول صلى اهللا عليه وسلم. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

:  ت. ؛ احلبشي د. 557، 1:  1955؛ امساعيل باشا البغدادي  320، 1:  1945امساعيل باشا البغدادي  املراجع
، رقم 122-121:  1404/1984؛ زباره  246، رقم 31-30، 2:  د. ت. نيل الوطر؛ زباره،  70
 فهرست مكتبة االحقاف؛  21، رقم 294-293:  1974؛ سيد  307، 3:   1990ركلي ؛ الز 14

؛ كحالة  448، رقم 700-695، 2:  1406/1986-1402/1982؛ الكتاين  8، 2635: رقم  1988
:  2 املوسوعة اليمنية؛  629-628، 2:  1املوسوعة اليمنية ؛  140، 5:  1376/1957-1381/1961

انه ملعاصره سعد ابن عبد اهللا سهيل كتاب حافل يف ترمجته مساه (فتح  ؛ وذكر الزركلي 417، 1
  .1263/1847الرمحن يف مناقب سيدي عبد الرمحن بن سليمان) كتبه سنة 

GAL 2 : 652 (502), S 3 : 1311 ; EI2 : 1, 263, al-Ahdal (Sayyids) ; Reichmuth 1999 : 
89sq. et note 90. 
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  لفنيةوصف املخطوطة من الناحية ا
 نسخ مع وجود تشكيالت. اخلط

اسود + امحر فاتح استخدم الناسخ اللون االمحر للبدء باالحاديث مع وجود خطوط لبعض  احلرب
الكلمات باالسود واالمحر وهناك حروف مزدوجة وكذلك استخدم الناسخ حرف اهلاء على شكل 

ل نقط محراء (قائمة التزيني، تشابك خطوط ووسطها لون امحر ويوجد تزيني متنوع منه النوع االو
) 11) والنوع الثاين ثالث نقط محراء بعضها فوق بعض بزوايا خمتلفة (قائمة التزيني، رقم 2رقم 

ومرة استخدم النقط االربع باللون االمحر بعضها يقابل بعضا وبطريقة التالصق وعلى شكل حرف 
 ).14حسايب مثل رمز الزائد (قائمة التزيني، رقم 

  يوجد خدش باللونني االمحر واالسود. تالتعديال

 يوجد تكميل للكلمات وتصحيح ونقص بعض النصوص. اهلوامش

  على صفحة العنوان فهرس عناوين النص وفهرس باعلى الصفحة فيه امساء النص خبط اسود ضعيف. صفحة العنوان

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
؟ اوراق وتوجد تعقيبات من بقايا الترتيب القدمي وهي  2+  4 كراستني من ورقة مرقمة يف 11

  باللونني االمحر واالسود والترقيم بالقلم احلديث.

واملسلسلة  9،1واخلطوط املمددة   CARTIERA DE MORI VITTORIOتوجد عالمة باسم الصانع انواع االوراق
وشكل  6،2-5،2واملسلسلة  3،2وط املمددة وتوجد عالمة مائية وجه هالل داخل مصد واخلط 5،2

يف النص اخلامس ومن السابع اىل التاسع  7العالمة املائية قريب من وجه هالل داخل مصد يف م/ح 
والثاين عشر والرابع عشر والسادس عشر من اموعة واخلطوط متساوية وتوجد يف نفس هذه 

وتوجد ايضا  CARTIERA DE MORI VITTORIOاملخطوطة اوراق مع عالمة باسم الصانع 
واالوراق  6،2-5،2واملسلسلة  3،2عالمة مائية وجه هالل داخل مصد مع اسفل حلقة مقاس املمددة 

  مصقولة.

 سطرا واالوراق مسطرة بدليل آثار التسطري للنصوص االخرى. 15 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،18-5،17×  5،12-5،11 مقاسات اخلط سم. 23×  5،16

  يف كعب اموعة ورقة ملصوقة من االوراق احلديثة. الغالف

  ناقصة وا آثار بقع حرب. حالة املخطوطة
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 15م/ح 
  النص االول

  التعريف العام باملخطوطة
  املوارد اهلنية والنصوص اجللية باشتراك شجريت النخل والعنب يف الفضيلة الذاتية. عنوان النص

  ).1174/1761لبحراين املخاوي الشافعي (املتوىف بعد سنة عبد الغين أمحد ا اسم املؤلف

احلمد هللا الذي يبني لنا املناهج احلقية وفرض [...] بيان مسالك احلق للربية وأخذ علينا التقريب  بداية النص
[والتسديد] وانا عن اإلختالف والتشديد (...) وبعد فإنه ملا طال البحث بني بعض الفضالء يف 

  النخل والعنب وأيهما أفضل اخل. مسئلة تفضيل

ــول اية النص ــى القبــ ــها تلقــ  فلعلــ
 

ــريا   ــك حتـ ــب فيـ ــرط احلـ  زدين لفـ
ــاعد   ــائل ص ــت يف اوج الفض  الزل

 
ــوهرا    ــذف ج ــالك يق ــر ع ــم حب  وخض

  انتهى اجلواب وهذا آخر ما وقفت عليه يف هذه القضية (ناقص). قول الناسخ 

  .ال يوجد تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  ادب. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 .270، 5:  1381/1961-1376/1957؛ كحالة  32، 4:  1990الزركلي  املراجع

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع وجود تشكيالت. اخلط

اسود + امحر كتب الناسخ باللون االمحر قوله قال وكذا يف العناوين اخلاصة باملواضيع وكذلك  احلرب
عض احلروف باللونني االمحر واالسود مزدوجة اضافة اىل وضع فواصل دائرة مثل التاء املربوطة ب

باللون االمحر وثالث نقط محراء يف نصف االبيات الشعرية كما توجد نقط محراء وخطوط محراء 
 فوق الكلمات.

  ال توجد. التعديالت

د ويوجد تصحيح وايضاح وتكملة ما نقص يالحظ تكملة لبعض العبارات يف اهلامش لسطر واح اهلوامش
من النص وعالمات باخلط االمحر يف اهلامش للتركيز على العبارة وآخر النسخة ناقصة وفيه تعبري 



 
84

 بلغ املقابلة والصفحة الثانية يوجد ما نقص من النص.

توجد بعض العنوان على شكل مثلث وخبط اسود وحول العنوان خط اسود ويف اسفل العنوان  صفحة العنوان
هـ شهر حمرم ويليه معلومة فيها اسم ابراهيم وخمدوش بقية االسم  1294املعلومات ويظهر تاريخ 

  هـ وهناك حروف مقطعة ال ميكن قراءا واخريا اسم عبد الرمحن احلضرمي زبيد. 1220والتاريخ 

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
؟ اوراق وتوجد  2 + 3 + 3صفحة بقلم حديث يف كراريس من ؟ +  صفحة مرقمة صفحة 32

تعقيبات بطريقة افقية والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود ورتبت التعقيبات 
  فقط. 22من الصفحة االوىل اىل 

  .3خلطوط املسلسلة وا 2،2االوراق مصقولة وفيها عالمة مائية ثالثة اهلة واخلطوط املمددة  نوع االوراق

 سطرا واالوراق مسطرة. 27-24 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 18-5،16×  11-5،10 مقاسات اخلط سم. 22×  16

  ضمن جمموعة، انظر النص الثاين. الغالف

  جيدة مع وجود آثار بقع على الورق وا ترميم من اصل املخطوطة. حالة املخطوطة
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 15م/ح 
  النص الثاين 

  تعريف العام باملخطوطةال
  تعليقة من شرح الشيخ العلوي على املقامات احلريرية. عنوان النص

  .6العلوي الزبيدي اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني على أمور الدنيا والدين واحلمد الذي رفع مقامات األدباء  بداية النص
وه على حسن بالئه (...) وبعد فقد قال ونصب رايات النجبا فحمدوه على مجيع اآلئه وشكر

االمام العامل العالمة ابو الفتح ناصر الدين بن عبد احلميد املطريري اخلوارزمي اللغوي النحوي يف 
اثناء خطبة شرحه للمقامات احلريرية اين مل ارى يف كتب العربية واالدب وال يف تصانيف العجم 

ل للعجايب العربية وامجع للغرائب االدبية واكثر والعرب كتاب احسن تاليفا واعجب تصنيفا وامش
تضمنا المثال العرب ونكت االدب من املقامات اليت انشاها االمام مجال العصر وكمال الدهر ابو 
حممد القسم بن علي احلريري البصري برد اهللا مضجعة وطيب مهجعة تصنيف عجيب معجز 

  وتاليف عزيز اخل.

  وقال محيد اال رقط يف ضيف اكثر مىنواال موق اال محق  اية النص

ــل   ــحبان واي ــاه س ــا ن ــام ان  الطع
 

 بيانــا وعلمــا بالــذي هــو قايــل     
ــه  ــم حــىت كان ــه اللق  فمــا زال عن

 
 مـــن العـــي ملـــا ان تكلـــم باقـــل 

 
واملراد انه خاطبهم وجدهم فضال فصحا ادبا شعرا خطبا حبيث ان سحبان مع شهرته بالفصاحة يف  

  نه اعلم انتهى علوي.حبهم كباقل واهللا سبحا
  ال يوجد. قول الناسخ
  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ
  ادب. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

املؤلف لعله ابو النجا جنم الدين عبد الغفار بن ابراهيم بن امساعيل بن عبد اهللا العلوي الزبيدي االديب  املراجع
 588، 1:  1955 ، انظر امساعيل باشا البغدادياملقامات للحريريشرح الشافعي الذي تويف سنة صنف 

 .266، رقم 54-53:   1409/1988؛ وانظر ايضا الشنطي  1791، 2:   1941وحاجي خليفة 

                                                        
  ف على هوية مؤلف هذه التعليقة على املقامات.) على اهتمامها بالتعر2ليون -(من جامعة لوميري Katia Zakhariaواشكر الربوفسور   6
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع بعض التشكيالت. اخلط

عبارات املراد شرحها مع وجود اسود + امحر استخدم الناسخ اللون االمحر للنصوص اخلاصة بال احلرب
) وتوجد دوائر سوداء فوق الكلمات (قائمة 3دائرة سوداء وسطها نقط محراء (قائمة التزيني، رقم 

 ) وخطوط محراء وسوداء فوق بعض العبارات.1التزيني، رقم 

  ال توجد. التعديالت

 اهلامش كما يوجد تصحيح نالحظ تكملة لبعض العبارات يف اهلامش وتوجد فهرسة للمواضيع يف اهلوامش
وايضاح وما نقص من النص مع اشارة وكلمة قفــــ باللونني االمحر واالسود وتعليقات مع 
ذكر امساء باخلط االسود وهم كالتايل (الشرشي، سجاح بنت املنذر التميمية، هجري مذهل غيالن 

ودي، الفضل بن وهو احلرث بن غيالن بن عـفية، وبشر بن ايب خازم، وابن ماكوال واملسع
 عيسى، اجلاحظ، املتنيب) وآخر النص بلغ املقابلة.

  العنوان مكتوب خبط اسود عبارة عن سطرين وجزء من بقية العنوان على شكل مثلث. صفحة العنوان

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
 )x )4(  +2 x )5 + (4 x )4 3صفحة مرقمة صفحة صفحة بقلم حديث يف كراريس من  151

) ورقة وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر 38(
  والكتابة باللونني االسود واالمحر.

واخلطوط  7،2االوراق مصقولة وبعضها صار بنيا وفيها عالمة مائية ثالثة اهلة واخلطوط املمددة  انواع االوراق
واخلطوط  1،2وفيها ايضا عالمة مائية لثالثة اهلة من نوع ثاين واخلطوط املمددة  3-6،2لة املسلس

تارخيه  Velkov & Andreev 1983 : 732وهذا النوع يشابه بشكل كبري  6،2-4،2املسلسلة 
ومل تعرف العالمة املائية يف بعض االوراق ولكن وجدنا عالمة من حرفني بشكل غريب مل  1762

  .5،2-4،2واخلطوطة املسلسلة  2،2-1،2ته واخلطوط املمددة نقدر قراء

 سطرا. 25سطرا واغلب الصفحات  27-24 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،16-17×  5،11-5،10 مقاسات اخلط سم. 22×  5،16

 املخطوطة قدمية جدا وخميطة خبيط ابيض بعضها متكامل وبعضها مرتوعة والتجليد ملصق بقماش الغالف
ابيض يف الكعب وفيه غالفان من الكرتون ملبس جبلد والغالف االمين فيه طبعة عبارة عن خطني 
ناقصني وهو متآكل وفيه ايضا ورقة حديثة ا عنوان النصوص الداخلية واجللد من جلد املاعز مث 

على  يليه ورقة بيضاء فيها العناوين املوجودة داخل املخطوطة وتوجد خلف الورقة فائدة مكتوبة
شكل مثلث مقلوب وفيها اسم الشيخ العالمة حممد بن ابراهيم املزجاجي مث تتبع ذلك ورقتني 
فارغتني وبعدها ورقة فيها العنوان واما اجللد الثاين فهو من جلد اخلروف وفيه طبعة على شكل 
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من مستطيل ملون باللون االصفر عبارة عن جمموعة من االشكال املثلثة ذات الزوايا وملصوقة 
الداخل بورقة بيضاء للبطانة ويليها ورقة فيها آخر النصوص من املخطوطة ويف داخل اجللد االيسر 
يوجد اثر استخدام ورقة رابطة بني الكتاب واجللد من اجل التماسك والترابط واخليوط لوا ابيض 

  مع وجود ترميم للجلد.

  راق.جيدة مع وجود بعض التآكالت يف اطراف االو حالة املخطوطة
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  16م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  معيد النعم ومبيد النقم ملزيد الشكر ومديد الكرم. عنوان النص

  ).1370-771/1327-727تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي الشافعي (املتوىف سنة  اسم املؤلف

ضي القضاة حاكم احلكام شيخ األسالم بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني قال الشيخ األمام قا بداية النص
حجة العلماء وارث علوم األنبياء مفيت الفرق تاج الدين سيف املناظرين حسام املتكلمني عمدة 
املفسرين أمام احلفاظ واحملدثني ابو نصر عبد الوهاب بن الشيخ االمام حاكم احلكام شيخ مشائخ 

محهما اهللا تعاىل اما بعد محد اهللا معيد النعم االسالم تقي الدين ايب احلسن علي السبكي الشافعي ر
  ومبيد النقم ملزيد الشكر ومديد الكرم اخل.

ويشترط يف املدرس أن يعرف مثالً يف العلوم كل اوكل كالتفسري واحلديث وغريمها وما من شانه  اية النص
لوال ارادة ذكرها ملا  رائي فيه ان ... ؟ املدرس فيذكر من تلك العلوم اليت اشترط فيه معرفتها فانه

  اشترط فيه وكان ميكن ان يقال [...].

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  مواعظ. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

؛  639، 1:  1955؛ امساعيل باشا البغدادي  222-221، 6:  هـ 1351-1350ابن العماد احلنبلي  املراجع
، رقم 1392-1391، 3:  1404/1984؛ الرقيحي / احلبشي / االنسي  1744، 2:  1941خليفة حاجي 
-184، 4:   1990) ؛ الزركلي معيد النعم ومبيد النقم ملزيد الشكر ومريد الكرم:  (بعنوان 2402

؛  195، رقم 411-410، 1:   ؛ الشوكاين د. ت. 1003-1002:  1930-1928؛ سركيس  185
، 6:   1381/1961-1376/1957؛ كحالة  1038-1037، 2:   1406/1986-1402/1982الكتاين 

225-226.  
GAL 2 : 108-110 (89-90), S 2 : 105-107 ; EI1 : 4, 517, n° 9 ; EI2 : 9, 777, n° 9 ; 
Myhrman 1908 ; Rescher 1925 ; Zetterstéen 1913. 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 لبعض احلروف ونقط حتت الدال والطاء.نسخ مع وجود تشكيل  اخلط
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اسود واحلرب من الثقيل مما جيعل بعض االوراق تلتصق مع بعضها وهناك كلمات كتبها الناسخ  احلرب
لبعض النصوص بتشكيلة كبرية كقوله قلت واملثال اخلامس وغري ذلك وايضا هناك تشكيلة للهاء 

رف هاء واستخدم الناسخ اربع نقط باللون على شكل هندسي عند اية العبارات اليت تنتهي باحل
االسود بعضها فوق بعض واربع نقط باللون االسود بعضها يقابل بعض وبطريقة التالصق وعلى 

 ).14و 13شكل حرف حسايب يضعها عند اية الكلمات (قائمة التزيني، رقم 

  توجد خدوش. التعديالت

ي اىل اهلامش كما توجد بعض الكلمات يف اهلامش هناك بعض العناوين خارجة من النص االصل اهلوامش
مثل كلمة قف وايضاح وما نقص من النص وهناك رمز يضعه الناسخ وهو حرف ( ظ ) جبانب 

 العبارة.

العنوان يف اول الصفحة باللون االسود وحوله خط اسود وهناك بعض االشكال اهلندسية يف علم  صفحة العنوان
ويف اسفل الصفحة مكتوب صلى  3×  3-4×  5-4×  4جداول االوفاق حول عنوان الصفحة يف 

  اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل  3اىل  2ورقة غري مرقمة يف كراريس من  46

كلمات بعضها متوازية وبعضها غري متوازية مع االسطر والكتابة االسفل واحيانا بشكل افقي وال
  باللون االسود.

 8،2املمددة  االوراق فيها عالمة مائية ثالثة اهلة واخلطوط مسلسلة وممددة فيها فرق بسيط واخلطوط نوع االوراق
ومن املمكن ان يكون  AFGويف بعض االوراق عالمة حرفية  6،2-4،2واخلطوط املسلسلة 

Antonio e Fratelli Galvani ou Fratelli Gava ? فانيسي -وهو مصنع يف منطقة لومباردي
(Lombardie-Vénétie)  وقد وجدWalz  1880-1780يف وثائق حمكمة القاهرة للفترة ما بني 

واخلطوط املسلسلة  3وفيها اخلطوط املمددة  (Walz 1985 : 33, 36)اوراق باسم هذا الصانع 
ق مصقولة وهناك نوع آخر من العالمة املائية عبارة عن انصاف دوائر تقابل واالورا 4،2-6،2

واخلطوط  7،3بعضها بعضا تبدأ بدائرة كبرية مث متوسطة مث صغرية (ثالثة اهلة ؟) واخلطوط املمددة 
  .3-7،2املسلسلة 

 سطرا. 18واغلب االسطر  سطرا 22-18 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،16-5،14×  5،10-10 اخلطمقاسات  سم. 22×  16

  بدون مع وجود بقايا خيوط وآثار خروق. الغالف

سيئة جدا فيها خروم ناجتة عن االرضة وايضا يوجد تآكل لبعض احلروف والنسخة غري كاملة  حالة املخطوطة
  وآخر النسخة فيها بعض الترميمات.
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  17م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  ي االدب الشافية يف كلم العرب.الكافية لذو عنوان النص

  ).1249-646/1174-570( ابو عمرو عثمان أيب بكر الفقيه املالكي املعروف بأيب احلاجب الكردي اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم الكلمة لفظ وضع ملعىن مفرد وهي اسم وفعل وحرف ألا إما أن تدل على  بداية النص
  رف واالول اما ان يقترن باحد االزمنة الثالثة اوال اخل.معىن يف نفسها أو ال [...] احل

مع الضمري البارز كااملنفصل فان مل يكن فكااملتصل ومن مث قيل حل ترين وترون وترين ومترون  اية النص
(...) واملخفف حتذف للساكن ويف الوقف وشدد ما حذف واملفتوح قبلها تقلب الفاً واهللا اعلم 

  وباهللا التوفيق.

كان الفراغ من متام هذا [النسخة ؟] املباركة ضحى ار السبت لعله يف شهر احلجة من سنني سنة  قول الناسخ
هـ مبدينة زبيد احملمية مبسجد االمحر برسم الفقري احلقري املعترف  1192الف وماية واثنني وتسعني 

اللهم على سيدنا حممد  بالذنب والتقصري الشيخ عمر بن أمحد حكيم غفر اهللا له والوالدين وصلى
  واله وصحبه وسلم.

  هـ. 1192 تاريخ النسخة الشيخ عمر بن أمحد حكيم. اسم الناسخ

  حنو. املوضوع مسجد االمحر يف مدينة زبيد. مكان النسخ

، 5:  هـ 1351-1350؛ ابن العماد احلنبلي  413، رقم 250-248، 3:  1972-1968ابن خلكان  املراجع
؛ امساعيل باشا  ابن احلاجب كافية، شرح 258، 2:   1945باشا البغدادي  ؛ امساعيل 234-235

الزركلي ؛  126، 1:  1957-1933دائرة املعارف االسالمية ؛  655-654، 1:  1955البغدادي 
:  1381/1961-1376/1957؛ كحالة  140-138، 1:  ؛ طاش كربي زاده د. ت. 211، 4:  1990

6 ،265-266.  
GAL 1 : 367-373 (303-306), S 1 : 531-539 ; EI1 : 2, 404-405 ; EI2 : 3, 804-805 ; Ben 
Cheneb 1907 : 220-221, n° 191. 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
واخلط لناسخ واحد اال ان الناسخ غري اسلوبه وذلك باستغالل  اغلب املخطوطةيف نسخ مع تشكيل  اخلط

 ص يوجد آثار الكتابة بقلم حديث حيث رممت االوراق.الورقة كاملة للكتابة ويف اية الن
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اسود مع وجود تشكيل للحرف هاء على شكل مثلثات عند اية السطر ولعبارات اخرى ورسم  احلرب
آخر للهاء على شكل قلب استخدمه الناسخ للتزيني اضافة اىل وجود شكل مثلث طرفه االسفل يف 

 العني واحلاء على شكل حلزوين.اية السطر كما يزين الناسخ اية حرف 

  توجد يف النسخة قليل من اخلدوش على بعض الكلمات. التعديالت

توجد تكملة للكلمات الناقصة يف النص وتصحيح كما توجد ايضاحات للنصوص االصلية يف  اهلوامش
معظم هوامش الصفحات وهناك تزيني باللون االمحر ونوع التزيني نقط محراء واحرف مزدوجة 

ناوين بعض اهلوامش باللون االمحر كما يوجد بلغ القراءة ويالحظ ان لاليضاحات عدة طرق وع
خمتلفة ومنها طريقة هندسية عبارة عن مثلثات حول النصوص ويوجد اشارات وخدش باللون 
االمحر واية النسخة مكتوبة يف نص مثلث واسفلها مكتوب صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله 

 ويف الطرف االمين مكتوب وداعا لعبد الرمحن اجلامي.وصحبه وسلم 

 4×  5الصفحة االوىل عبارة عن ورقة حديثة مسطرة يليها ورقة فيها جدولني للنحو كل جدول  صفحة العنوان
ومن مث ورقة فيها العنوان االصلي للنص واسفل العنوان مكتوب ملك الفقري اىل اهللا خمدوش ويليه 

  صفحة العنوان فيها جزء من باقي الصالة على رسوله حممد.فائدة عن "ملا" واسفل 

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
صفحة مرقمة صفحة صفحة يف كراريس ال ميكن عدها بسبب اخلياط القوي وتوجد تعقيبات  213

  لكتابة باللون االسود.بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر وا

والرسم على شكل اناء (؟) واخلطوط  FVاالوراق مصقولة ويف بعضها عالمة مائية داخلها حريف  انواع االوراق
ويف اوراق اخرى عالمة مائية شكلها قريب من  5،2-4،2واخلطوط املسلسلة  1،3-7،2املمددة 

وهناك نوع آخر من العالمة  7،2-5،2واخلطوط املسلسلة  1،3العالمة االوىل واخلطوط املمددة 
ويوجد  8،2-4،2واخلطوط املسلسلة  3،3-8،2املائية عبارة عن ثالثة اهلة واخلطوط املمددة 

واخلطوط  1،3-7،2 يف ورقتني واخلطوط املمددة FAكما يوجد حتت االهلة حريف  اختالف يف االهلة
 1،3 واخلطوط املمددة  FVويوجد نوع آخر من االوراق بعالمة حرفية 6،2-4،2املسلسلة 

مع حرفني غري واضحني فوقه واخلطوط  ? VACILونوع آخر ايضا باسم  8،2-5،2واملسلسلة 
ونوع آخر من العالمة املائية على شكل زهر الزنبق  3-8،2واملسلسلة  6،3املمددة 

ع من وآخر نو 7،2واملسلسلة  1،2) واخلطوط املمددة Heawood 1960 : pl. 214, n° 1560(انظر
وقد  6،2-5،2واملسلسلة  3،3االوراق له عالمة مائية على شكل تاج مع نفل واخلطوط املمددة 

 FV = Fedrigoneاوراق من نوع  1880-1780يف وثائق حمكمة القاهرة للفترة ما بني  Walzوجد 
   .(Lombardie, Walz 1985 : 33)مصنوعة يف منطقة لومباردي 

 سطرا. 16-6ما بني  158دها من الصفحة اسطر وخيتلف عد5  عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

اىل النهاية  158سم ومن  14-5،13×  9-5،7 مقاسات اخلط .سم 22×  16
  سم. 15-5،19×  9-5،11
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بدون واملخطوطة فيها حباكة خيط ابيض + خيط امحر ملفوفان بعضهما فوق بعض وفيها ايضا  الغالف
وطة فيها آثار جلد من اخلارج لكنه مرتوع وهناك عالمة خيط ابيض مثبت فوق احلباكة واملخط

على ربط اجللد مع املخطوطة بنوع من القماش الصق بعضها مع بعض وتوجد ورقتان من اجلهة 
  اليمىن واليسرى ختتلف نوعيتهما عن االوراق اليت فيها النصوص.

طة يف بعض الصفحات وذلك حلماية جيدة مع وجود بقع يف بعض الورق وترميم من اصل املخطو حالة املخطوطة
  الصفحات وترميم آخر مكان وجود تآكل االرضة.
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 18م/ح 
 اجلزء االول

  التعريف العام باملخطوطة
  تاريخ طبق احللوى وصحاف املن والسلوى. عنوان النص

  ).1735-1147/1663-1074عبد اهللا بن علي بن حممد بن عبد اإلله الوزير ( اسم املؤلف

  بداية النص
 (اجلزء االول)

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا الذي وعد الذين آمنو وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم 
يف بالده وجعلها دوالً بني خليقته واألرض هللا يورثها من يشاء من عباده وأشهد أن اهللا الوارث 

ا النور املنتقل يف االصالب لكل حيوان ومجاد القاهر فال معاند جلربوته وال عناد واصلي على هذ
الطاهرة واملخترع من اجله الكون فاليه رئاسة الدىن وبيده زمام امر االخرية وعلى اله محال الكتب 
والسري [...] دايرة العز االطهر وبعد فيقول املفتقـر اىل مواله العزيز القدير عبد اهللا بن علي بن 

  عبد االله ابن الوزير اخل.

  لشاعرقول ا اية النص
ــاين  (اجلزء االول) ــوين ف ــن جف ــوم م ــذ الن  وخ

 
ــاق     ــى العس ــرى عل ــت الك ــد خلع  ق

فسار اليها السلطان وطلع خبتها يف اشرف طالع واسعد قران فزهر بدره ونفذ يه وامره قال املؤلف  
رة أبقاه اهللا يف نسخته املنقول هذه منها من خطه، كمل اجلزء األول من طبق احللوى يف الليلة املسف

عن أربع وعشرين من شوال أحد شهور سنة مخسة عشر ومائة وألف على يدي مؤلفه الفقري عبده 
 ابن علي ابن الوزير غفر اهللا ذنوبه وسطر عيوبه وصلى اهللا على حممد واله وسلم وشرف وكرم.

ر من شهر وافق الفراغ من حترير هذا اجلزء األول وقت صلوة اجلمعة املباركة لعله سادس عش قول الناسخ
 املهدي بن الويلهـ بقلم الفقري إىل اهللا تعاىل شرف الدين بن الزين بن  1116رمضان الكرمي سنة 

به الدين  أمري املؤمنني اإلمام الذي نعش اهللابن بن مشس الدين ا يعلبن عبد اهللا بن احلسني  بن
ه امني وصلى اهللا حممد واله وأحيا املهدي لدين اهللا رب العاملني أمحد ابن حيىي اعاد اهللا من بركات

الطيبني الطهرين وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم بعناية من ذكر يف اول ترمجة الكتاب 
  حرس اهللا ومحاه وبلغه من خريي الدارين.

أمري بن بن مشس الدين ا يعلبن عبد اهللا بن احلسني  بن املهدي بن الويلشرف الدين بن الزين بن  اسم الناسخ
 .ملؤمنني اإلماما

  ال يوجد. تاريخ النسخة
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 ال يوجد. مكان النسخ

  تاريـخ. املوضوع

؛ بروكلمان  482، 1:  1955؛ امساعيل باشا البغدادي  80، 2:  1945امساعيل باشا البغدادي  املراجع
؛  210:  1375/1955؛ سيد  107، 4:  1990؛ الزركلي  447:  ؛ احلبشي د. ت. 168:  1985
:   هـ 1365؛ اجلرايف  173، رقم 390-388، 1:  ؛ الشوكاين د. ت. 21، رقم 266-264:  1974سيد 

 &؛ املليح  87-86، 6:   1381/1961-1376/1957؛ كحالة  111-109 : 1980؛ العمري  5
:   2 املوسوعة اليمنية؛  620، 2:  1املوسوعة اليمنية ؛  129-127، تاريخ 679:  عيسوى د. ت.

تاريخ اليمن خالل القرن احلادي ؛  112:  هـ 1346؛ الواسعي  41:  1952 ؛ نامي 3154، 4
املسمى تاريخ طبقة ، م 1680-1635هـ ~  1090-1045عشراهلجري السابع عشر امليالدي 

، حتقيق حممد عبد الرحيم جازم، تأليف عبد اإلله بن علي الوزير احللوي وصحاف املن والسلوى
 اليمين. صنعاء، مركز الدراسات والبحوث

GAL 2 : 525 (399), S 2 : 544-545 ; 
 .Traini 1967 : 30-31, n° 325 ; 100-102, n° 356مؤلفني آخرين لنفس الكاتب،  Trainiذكر 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
نسخ مجيل مع وجود بعض التشكيل للحروف مثل الضم والنصب باللون االمحر وهناك حروف  اخلط

ة اىل ان بعض احلروف مثل الدال والطاء وضع الناسخ حتتها نقط مع استخدام غري منقطة اضاف
 بعض التشكيالت لبعض احلروف ليعرف القارئ بان هذه حروف غري منقطة.

امحر + اسود + بنفسجي فضي + ذهيب ضعيف (؟) حيث استخدم الناسخ االمحر يف املواضع التالية  احلرب
وحدثنا وأخربنا وكذلك يف امساء العـلماء وصفام مثل الشيخ  يف بداية العبارات ويف قوله خمتصر

او احلافظ او احملدث ويف االقوال واالسانيد وبعض اخلطوط تكون باللون االمحر املخلوط 
بالبنفسجي وكتب الناسخ ارقام التواريخ باللون االسود القريب اىل الرمادي واستخدم اللون االمحر 

واخلاص باالبواب والفصول وكتب النصوص يف اطارات مستطيلة لكتابة تسلسل ارقام احلديث 
باللون االمحر واستخدم الناسخ اللون االسود جلميع ما ذكر من صفات اللون االمحر وبعض 
اخلطوط مزدوجة باللونني االمحر واالسود كما استخدم اربع نقط محراء بعضها فوق بعض (قائمة 

ة العبارات وثالث فواصل باللون االسود (قائمة التزيني، رقم ) ونقط محراء عند اي13التزيني، رقم 
) وفواصل محراء كبرية عند اية ابيات الشعـر وكذلك فواصل باللون االسود وفواصل يف 12

) وتوجد دوائر سوداء داخلها نقطة سوداء (قائمة 9وسط االبيات الشعرية (قائمة التزيني، رقم 
) واربع فواصل باللونني 3خلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم ) ودوائر محراء دا3التزيني، رقم 

) ودوائر 3) ودوائر سوداء وسطها امحر (قائمة التزيني، رقم 16االسود واالمحر (قائمة التزيني، رقم 
سوداء ومحراء حوهلا اربع فواصل سوداء ومحراء داخلها نقطة محراء وسوداء (قائمة التزيني، رقم 

) واربع 3ء وسطها نقطة وفواصل بنفسجية (قائمة التزيني، على منوذج رقم ) ودائرة سودا20
فواصل باللونني االسود واالمحر وسطها نقطة محراء وسوداء وتوجد خطوط سوداء فوق بعض 

 الكلمات وال يتقيد الناسخ باتباع مواصفات كتابة املخطوطة الا متغرية.
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  واالسود.يوجد خدش بسيط باللونني االمحر  التعديالت

يوجد امتداد لبعض النصوص اىل اهلوامش كما توجد تكملة ما نقص من النص وتصحيح واستخدم  اهلوامش
الناسخ احلرفني (ط) و(ظ) ملا ذكر اضافة اىل وجود تعليقات وذكر المساء بعض العلماء ومن 

ر كما ضمنهم باسم بن حسني بن اسحاق حيث ذكره عند باب القصوص ويتبعها بيتني من الشعـ
ذكر اسم العالمة احلسن بن امحد اجلالل كما استخدم فهرسة يف اهلامش المساء العلماء منهم 
العالمة امحد بن حممد ابن صالح السرح القامسي ويوجد توضيح باسم ... ؟ قال وان انكره 
اهلادوي كما توجد عناوين العلماء داخل اطار اسود وبعضها مكتوب باالمحر وحوهلا خطوط 

 هـ. 1379اضافة اىل وجود بلوغ املقابلة والكتابة واملطالعة يف تاريخ سنة  محراء

العنوان يف الصفحة االوىل واعلى العنوان مكتوب مبلك السيد عبد احملسن بن ايب بكر بن ... ؟ بن  صفحة العنوان
الوشل ؟ وبعد العنوان كتب اسم املؤلف على شكل اقواس ا خطوط محراء على شكل مثلث 

تطيل وميتد العنوان مع الدعاء اىل آخر الصفحة ويف طرف العنوان االيسر يوجد اسم ملك ومس
امساعيل بن عبد الرمحن مثىن وحتت العنوان يوجد كلمات مل يعرف معناها ويظهر جبانب العنوان 
اسم الشيخ الذي كان عنده املخطوطة ولكنه غري ظاهر وجبانب العنوان اسم ملك عبد الرمحن 

هـ مع وجود بعض االمساء مثل ملك امحد علي النهمي واحملسن  1397مع وجود التاريخ احلضرمي 
  هـ. 1204هـ مث صار اىل ملك حممد امحد خليل   1188بن الفضل 

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
راريس خميطة ورقة مرقمة بقلم حديث ازرق مع اضافة عبارة كلمة ورق اسفل الرقم يف ك 91

يصعب علينا عدها وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع 
  االسطر والكتابة باللون االسود مع وجود تشكيل.

 4،2 هناك انواع من االوراق مع عالمة مائية ثالثة اهلة خمتلفة االشكال والقياس واخلطوط املمددة بني انواع االوراق
 Velkov & Andreev(ومنها عالمة مائة تشبه تقريبا  3و 5،2واخلطوط املسلسلة بني  1،3و

) وهناك ورقة فيها عالمة مائية ثالثة اهلة والعالمة املائية املتقابلة عبارة عن 718/1751 : 1983
 وورقة اخرى فيها عالمة مائية ثالثة 2،2-2واملسلسلة  2،3واخلطوط املمددة  Xمقصان على شكل 

 Velkov & Andreev 1983 : 328 A/1691, 406؟ (انظر Zاهلة والعالمة املائية املتقابلة حرف 
A/1698, 458 A/1711-1712, 533 A/1718(  واملسلسلة 9،2واخلطوط املمددة  

 1،3-8،2ونوع آخر من العالمة املائية على شكل قوس وسهم واخلطوط املمددة  4،2-8،2
واخلطوط املسلسلة  9،2واخلطوط املمددة  FC راق فيها عالمة حرفيةوهناك او 8،2-4،2واملسلسلة 

 7،2-5،2واخلطوط املسلسلة  7،2واخلطوط املمددة  CCواوراق فيها عالمة حرفية  6،2-8،2
مع شكل مفتاح موسيقي على الطرف االمين  Aونوع اخري من االوراق فيها عالمة حرفية 

 Aشكلها خمتلف عن  Aونوع ثاين من العالمة احلرفية  7،2-6،2واملسلسلة  3،3واخلطوط املمددة 
ونوع ثالث من العالمة  7،2واملسلسلة  5،2االول مع عالمة مائية غري واضحة واخلطوط املمددة 

 1،3االول والثاين مع عالمة مائية غري واضحة واخلطوط املمددة  Aشكلها خمتلف عن  Aاحلرفية 
  وانظر : 1،2واملسلسلة 
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    ( ,1749Velkov & Andreev 1983 : 716ثة اهلة تعود اىل سنة قوس وسهم + ثال -
(716 A  البندقية، والعالمة املائية عبارة عن ثالثة 1791و 1789ونوع آخر تعود اىل سنة ،

واما جهة اليمني فهناك قوس مع سهم واسفله  MESANAاهلة من جهة اليسار واسفلها 
MA (Eineder 1960 : pl. 129, n° 442 & 443) ؛  

  مصنوع يف منـطـقـة 1748تـعـود اىل سنة  Zقوس وسهم + ثـالثـة اهـلـة +  -
 (Bergame)يف مدينة برغام  (Zogno)يف مـطحـنة زوجـنو  (Lombardie)لـومباردي 

(Eineder 1960 : pl. 440, n° 1695) ؛ 
 يشابه بشكل كبري زخرفة القوس والسهم ملخطوطة 1732-1731ونوع آخر تعود اىل سنة  -

 ؛  (Velkov & Andreev 1983 : 658, 658 A, B)18م/ح 
ولكن مع  (Lombardie)من منطقة اللومباردي  1723تعود اىل سنة  Aقوس وسهم +  -

 ؛ (Eineder 1960 : pl. 274, n° 1049)اسد 
 ( ,1721Velkov & Andreev 1983 : 568تعود اىل سنة  Aقوس وسهم + ثالثة اهلة +  -

(568 A ؛ 
 ( : 1747Velkov & Andreev 1983تعود اىل سنة  Z + Aالثة اهلة + قوس وسهم + ث -

(714, 714 A, B ؛ 
تعود  FC("ثالثة اهلة") +  « Tre lune »قوس وسهم + ثالثة اهلة + عالمة مائية متقابلة  -

  .(Velkov & Andreev 1983 : 803, 803 A) 1778-1777اىل سنة 

 سطرا. 28-19 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،22-22×  5،12-5،10 مقاسات اخلط سم. 5،31×  21

  انظر اجلزء الثاين. الغالف

  جيدة مع وجود ترميم وآثار بقع. حالة املخطوطة
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  18م/ح 
  اجلزء الثاين

  التعريف العام باملخطوطة
  تاريخ طبق احللوى وصحاف املن والسلوى. عنوان النص

  له الوزير.عبد اهللا بن علي حممد عبد اإل اسم املؤلف

  بداية النص
 ينااجلزء الث

بسم اهللا الرمحن الرحيم ودخلت سنة إحدى ومثانني وألف سعد فيها احلال وطاب العيش وطال فان 
املعصرات حركت عرابيلها وأعادت األرض سرابيلها فدر الضرع ومنا الزرع وكانت الشدة قد 

  لفرنج لبندر املخا اخل.أتت على الطارف والتلد وأذهلت الوالد عن الولد منازلة ا

  اية النص
 ينااجلزء الث

وفيه انه اتفقق افتراق بني عسكر السلطنة وقتل بسبب ذلك حاكم الشرع االفندي فاطفى سعري 
الفطنة السنجق دار حبضرة مصر وفتك ببعض وحمى بعضا عن دفتر املعاليم السلطانية ويف هذى 

نيني قبض ببالده وقعد يف كرسي ملكه بعض الشهر وصل اخلرب بان سلطان بن سيف ملك العما
اوالده قال مؤلف حفظه اهللا يف نسخته املنقول هذه منها من خطبة واىل هنا انتهى اجلزء الثاين من 

هـ على يد جامعها الفقري عبد اهللا  1118طبق احللوى وصحاف املن والسلوى بتاريخ خامس حمرم 
  واله وسلم.بن علي الوزير مسح اهللا وصلى اهللا على حممد 

وافق الفراغ من [زبر] هذه النسخة املباركة يوم االثنني املبارك [...] على يد العبد الفقري املعترف  قول الناسخ
  بالذنب والتقصري [...].

  ال يوجد. تاريخ النسخة ناقص. اسم الناسخ

  تاريـخ. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 انظر آنفا. املرجع

  ناحية الفنيةوصف املخطوطة من ال
نسخ مجيل مع وجود بعض التشكيالت للحروف مثل الضم والنصب باللون االمحر واالسود  اخلط

واالزرق اضافة اىل ان بعض احلروف مثل الدال والطاء وضع الناسخ حتتها نقط مع استخدام بعض 
زرق التشكيالت لبعض احلروف ليعرف القارئ بان هذه حروف غري منقطة باللونني البين واال

والعكس كما وضع نقط على بعض احلروف مثل الدال والظاء واحلاء كما ان اخلطوط مجيلة 
 ومزينة وتشبه اجلزء االول يف اخلط اال ان التنظيم يف اجلزء الثاين احسن وامجل.
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ات بين + ازرق + امحر واستخدم الناسخ البين + االزرق + االمحر يف املواضع التالية يف بداية العبار احلرب
ويف قوله حدثنا ويف قوله هذه االيام ويف التواريخ وفصل وكل االحرف كتبها بشكل كبري وشكل 
الناسخ حرف اهلاء بالتشكيل اهلندسي كما توجد العناوين داخل اطار باللون االمحر وكتب 
النصوص والشعر يف اطارات مستطيلة باللون االمحر مع وجود خطني باملنتصف وخاصة لالبيات 

ية وبعض احلروف مزدوجة باللونني االمحر والبين كما زخرف ايضا الكتابة باللون االزرق + الشعر
االصفر واالزرق + االمحر اضافة اىل وجود دوائر محراء يف وسطها نقطة كبرية صفراء ذهبية (قائمة 

جد نوع ) وهناك تزييني يف اية االسطر والعبارات باستخدام النقط ويو3التزيني، على منوذج رقم 
) وهناك ابتكار يف الزينة 13واحد فقط اربع نقط محراء بعضها فوق بعض (قائمة التزيني، رقم 

) 17للناسخ حبيث وضع دائرة صفراء ذهبية حوهلا اربع نقط محراء (قائمة التزيني، على منوزج رقم 
لون ازرق ومثلها باللون االزرق واكثرها يف وسط االبيات الشعرية كما وضع دائرة يف وسطها 

وحوهلا اربع نقط محراء واربع نقط صفراء ويوجد نوع آخر من االبيات يف آخرها ووسطها دائرة 
باللون البين وداخلها لون اصفر وحوهلا اربع نقط محراء وايضا توجد دوائر محراء وسطها نقطة 

) وكل 1ج رقم ) ودائرة صفراء (قائمة التزيني، على منوذ3صفراء (قائمة التزيني، على منوذج رقم 
الدوائر املذكورة يف وسط االبيات الشعرية وكذلك اربع نقط محراء وصفراء متالصقة على شكل 

) وايضا توجد دائرة صفراء كاملة حوهلا اربع نقط محراء ودوائر 15معني (قائمة التزيني، رقم 
لك دائرة كبرية ) وكذ19سوداء حوهلا اربع نقط محراء وداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 

وخطوط فوق بعض الكلمات امحر وازرق ونقط محراء فوق  27باللون االصفر يف اعلى الورقة 
بعض الكلمات وعند اية العبارات وكما قلنا آنفا ال يتقيد الناسخ باتباع مواصفات كتابة 

 املخطوطة الا متغرية.

  ال يوجد خدش. التعديالت

وايضاح وكلمة قفــــ وفهرس بااللوان البين الغامق واالزرق  توجد تعليقات وتصحيحات اهلوامش
الفاتح والغامق واالمحر واالصفر ويوجد تشكيل بااللوان يف بعض الكلمات اضافة اىل ان الناسخ او 
اخلطاط كتب امساء العلماء وعناوين النصوص خبط مزين ومتنوع منه االمحر واالخضر واالصفر 

يوجد يف آخر املخطوطة حساب تاريخ بقلم حديث خبط شخص يريد الذهيب واالزرق والبين كما 
حساب التواريخ والفرق بني االحداث وكذلك تاريخ يوضح تاريخ الزمن الذي مت فيه التاليف 
اضافة اىل ان النصوص ممتدة اىل اهلامش ويف آخر النسخة توجد ترمجة للمؤلف قدر صفحة ونصف 

 اسفل الترمجة خبط اسود. وهناك تقدير وصفة طبية لتقوية البائه

العنوان يف الصفحة االوىل وهو مكتوب بشكل كبري وبعده اسم املؤلف اسفل العنوان مكتوب على  صفحة العنوان
  شكل مثلث داخل اطار ملون.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
الرقم يف كراريس خميطة يصعب ورقة مرقمة بقلم حديث ازرق مع اضافة كلمة ورق اسفل  47

وتعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل  5و 4علينا عدها وتوجد ورقه ناقصة بني رقم 
  والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللونني البين واالزرق مع وجود تشكيل.
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خمتلفة االشكال والقياس واخلطوط املمددة  هناك عدة انواع من االوراق ا عالمة مائية ثالثة اهلة انواع االوراق
واوراق ا عالمة مائية قوس وسهم مثل الذي يف النص  8،2-2واخلطوط املسلسلة  2،3و 8،2بني 

وللعالمة املائية (القوس والسهم) وللخطوط  8،2-2واملسلسلة  2،3-7،2االول واخلطوط املمددة 
فس قياس العالمة املائية واخلطوط يف اوراق النص املمددة واملسلسلة يف بعض اوراق اجلزء الثاين ن

  االول.

 سطرا. 21 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 23-5،21×  11-5،10 مقاسات اخلط سم. 5،31×  21

املخطوطة جملدة كاملة وملبسة من اخلارج ومن جهة اليمني ايضا واجللد فيه اشكال براويز على  الغالف
ة من اخلارج والداخل وفيها طبع على شكل ورود مثلثة منوعة شكل حامية لصيانة املخطوط

واملخطوطة فيها خروق صغرية يف الطرف واخليوط سود ومحر واخليطان مثبتان يف الطرف االعلى 
واالسفل وملفوفان مثل الظفرية ويف داخل املخطوطة توجد قطعة قماش مستطيلة وطويلة تربط بني 

اق يف الطرف االمين واثنني يف الطرف االيسر وتوجد اوراق جلد الغالف وجمموعة من اربعة اور
داخلية للبطانة ويف الغالف من الطرف االيسر يوجد لسان متصل ا له نفس املواصفات من جلد 

  وورقة الصقة ومثلثات هندسية مزينة له.

  جيدة مع وجود ترميم وآثار بقع وتآكالت لالرضة. حالة املخطوطة
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  19م/ح 

  ام باملخطوطةالتعريف الع
  وسيلة املال يف عد مناقب األل. عنوان النص

  ).1637-1047/1577-985أمحد بن الفضل بن حممد بن باكثري الشافعي ( اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه ثقيت احلمد هللا الذي خص أمحد بالوسيلة يف املأل وبلغه اعال درجات  بداية النص
اهل بيته السعيد وعمهم بواسع رمحته وجامع بركاته على التأبيد الفضل والكمال ونص على فضل 

فقال وهو العزيز احلميد رمحت اهللا وبركاته عليكم اهل البيت انه محيد جميد وميزهم على مجيع 
االنام باذهاب الرجس وفضلهم على اخلاص والعام بالطهارة من كل درن وركس (...) اما بعد 

به القدير امحد بن الفضل بن حممد باكثري غفر اهللا ذنوبه وستر عيوبه ملا فيقول العبد الفقري اىل عفو ر
من اهللا عاي مبحبتة اهل البيت املصطفى معدن السودد والكرم والوقار فالفت يف مناقبهم اليت ال 

  حتصى وفضايلهم اجلمة اليت ال تستقصى كتايب الذي مسيته وسيلة املأل يف عد مناقب األل اخل.

يقول مؤلفه املتمسك حببل وداد اهل البيت املتمسك بارج ثنائهم احمليي كل قلب ميت راجي عفو  اية النص
ربه القدير امحد بن الفضل بن حممد باكثري احيا اهللا قلبه حببهم وامانة على مواال م وقرم وحشره 

] واملال امني ملا يف زمرم وحزم وبلغه بربكة ودادهم سائر االمال وكفا مجيع مهماتته يف [احلال
انتهى بنا الكالم اىل هذا املقام من كتابنا وسيلة املأل يف عد مناقب األل راينا ان نثين عنان القلم 
ونكتفي ذا اليسري يف عد مناقبهم اليت هي اشهر من نار على علم (...) وكان الفراغ من مجع 

 عد مناقب األل يف السنة املوافقة حلساب كتابنا هذا البديع املثال البعيد املنال وهو وسيلة املأل يف
امسه حبروف اجلمل فان اسم كتابنا صح تارخيا للعام الذي به تكمل وهو من غريب االتفاق ومل 
اعلم احدا سبقين اليه يف ساير االفاق وذلك يف السنة السادسة والعشرين بعد االلف من هجرة 

بلد اهللا احلرام افضل بالد االسالم واحلمد هللا صلى اهللا عليه وسلم يف اوايل شهر رمضان املعظم ب
اوالً واخراً وظاهراً وباطناً والصلوة والسالم على اشرف االنام سيدنا حممد مصباح الظالم وعلى 
آله الربره الكرام وعترته االمية االعالم واصحابه والتابعني هلم اىل يوم القيام ما تنوح امسه الشريف 

املنيف انتهى كل كتاب فكان تاجا لرأس الكالم ولتمامه مسك رأس كل خطاب وتأرج بذكره 
  اخلتام.

مت ذلك حبمد هللا وعونه وحسن توفيقه يوم اخلميس املبارك سادس عشر شهر ربيع األول سنة  قول الناسخ
هـ وذلك بقلم العبد الفقري اىل اهللا تعاىل حممد بن احلسني بن حيىي بن الفضل بن ابراهيم يب  1114

مري املؤمنني حيىي بن شرف الدين بن مشس الدين غفر اهللا له ولوالديه وللمومنني امجعني علي بن أ
امني بعناية سيدنا القاضي العالمة العمدة املفيد الفهامة صفي االسالم والدين خالصة الشيعة 
االكرمني امحد بن ناصر بن عبد احلق حفظه اهللا تعاىل ما سجع على االغصان مطوق وصلى اهللا 

  حممد واله وسلم تسليما كثريا طيبا مباركا فيه وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم. على
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حممد بن احلسني بن حيىي بن الفضل بن ابراهيم يب علي بن أمري املؤمنني حيىي بن شرف الدين بن  اسم الناسخ
 مشس الدين.

  ال يوجد. مكان النسخ هـ. 1114 تاريخ النسخة

  البيت. تاريخ آل املوضوع

؛ الزركلي  159، 1:  1955؛ امساعيل باشا البغدادي  708، 2:  1945امساعيل باشا البغدادي  املراجع
 .46، 2:  1381/1961-1376/1957هـ ؛ كحالة  1027، الف هذه املؤلفة سنة 195، 1:  1990

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 رقعة ونسخ مع وجود بعض التشكيالت. اخلط

اسود + امحر مع خطوط ملونة حول النص ويوجد خطوط ملونة باللون االزرق واالمحر واالصفر  احلرب
والبين يف اول الصفحة والنصوص يف وسط هذه اخلطوط ويظهر النص من الصفحة الثانية اىل النهاية 

اوتة واالزرق واالصفر بطريقة متف داخل اطار امحر وهكذا استخدم الناسخ االلوان االمحر واالسود
وااللوان ما بني الفاتح والغامق بشكل كثري جدا يف املواضع التالية وهي عند بداية العبارات 
والعناوين اخلاصة بالنصوص وكذلك عند ذكر االمساء وكل ذلك وضعه يف اطار مستطيل كما 
استخدم حرف الالم مزدوجا بااللوان االسود واالمحر واالزرق واستخدم الفواصل بني ابيات 

عر باللون االمحر وكذلك استخدم االبيات داخل اطارات مستطيلة ويف الوسط دوائر صفراء الش
ومحراء اضافة اىل وضع نقط صفراء وعليها نقط سوداء عند اية البيت كما وضع اربع نقط محراء 

) ودوائر باللون االسود 15وزرقاء على شكل معني يف منتصف واية االبيات (قائمة التزيني، رقم 
) وتوجد نقط محراء وصفراء 19عليها اربع نقط محراء وداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 

 فوق بعض الكلمات.

  ال توجد. التعديالت

توجد بعض اهلوامش يف اغلب الصفحات حيث استخدم الناسخ اهلوامش للفهرسة ولالطالع على  اهلوامش
وامللوك واحيانا استخدم االمساء يف اعلى  حمتويات النص وكذلك على تواريخ خاصة بالعلماء

الصفحة يف اطار مستطيل باللون االمحر من الورقة اخلامسة اىل العاشرة كما توجد تعليقات ومنها 
هـ ويوجد تعليق آخر باسم  599تعليق باسم الشريف مكثر بن عيسى وجبانب االسم تاريخ 

هـ كما يوجد تكملة  986قبض عليه يف سنة الشريف امحد بن حيىي الشهري بايب االروام وذكر انه 
ما نقص من النص يف اهلامش وكذلك يوجد دليل بلوغ املقابلة حسب الطاقة واالمكان بعد العصر 

هـ مبحروس مدينة شبام كما كتب بارقام عدد بلوغ  1115يف يوم االربعاء سابع عشر ربيع االخر 
ر مستطيل باللون االمحر وخبط كبري وعلى املقابلة اليت حددها ويف آخر النسخة مكتوب يف اطا

مقاسات النص وصلى اهللا على حممد واله وصحبة وسلم تسليما كثريا طيبا مباركا فيه وال حول 
 وال قوة اال باهللا العلي العظيم.

الصفحة االوىل يظهر فيها العنوان يف الوسط وحتت العنوان اسم املؤلف ومكتوب على اطار  صفحة العنوان
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ومثلث باللونني االزرق واالمحر واسفل الصفحة مكتوب خبط مجيل صلى اهللا على سيدنا مستطيل 
حممد وعلى اله وسلم والصفحة مسطرة يف اطار باللونني االزرق واالمحر وحول العنوان بعض 
الكتابات مثل البقا بالتقا والتقا بالنقا ومكتوب ايضا من كتب من وسيلته ملألة حب املصطفى واله 

 وسلم عليهم املفتقر اىل رمحة اهللا حيىي صاحل حيىي السحويل لطف اهللا به واسفل ذلك صلى اهللا
مكتوب بالشرا بنظر احلاكم السيد العالمة علي حمسن الكبسي عافاه اهللا ومكتوب صار اىل ملك 

  الفقري امساعيل بن حممد مانع.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
(نصف  1+  6(نصف ورقة) +  1) + 4× ( 12أ يف كراريس مكونة من 217أ اىل 1قة من ور

 (نصف ورقة واوراق ناقصة) 1) + 4( × 10(نصف ورقة واوراق ناقصة) +  1ورقة) + 
) وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من 5ورقة +  106( 1(نصف ورقة) +  1+  3) + 4× ( 2+ 

  ازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.االعلى اىل االسفل والكلمات غري متو

  :  االوراق مصقولة وتوجد عالمة مائية تاج مع هالل وجنم من ثالث انواع انواع االوراق
يوجد يف التاج راس مدبب يف الوسط ينتهي بنفل وراسني مدببني منحنيني على اجلوانب  .1

ان يكون جنمة لذلك وبينها يوجد راس مدبب آخر ويف اعلى النفل يوجد بداية ما ميكن 
فإن العالمة املائية مل تنقل بشكل كامل او تالشت ووجود النفل هذا يدرج هذه العالمة 

 & Moãinيف املقطع االول (تاج ذو نفل يف الوسط) لالنواع اليت قدمها 
Grozdanovic-Pajié  م  1766اىل  1565يف االمثلة منMoãin & Grozdanovic-) 

(Pajié 1963 : 47 ن الصعب بعد ذلك مقارنة العالمة املائية هذه باحدى ولكن م
 Babingerالنماذج املوجودة كما اا ال تتطابق مع اي من العالمات املائية اليت قدمها 

(Babinger 1931 : 9-10, pl.)  ؛ 9،2-8،2واخلطوط املسلسلة  9،2واخلطوط املمددة  
(تاج ذو رؤوس  A-6طع التاج املكون من جنم ذي ست شعب وهالل يندرج حتت املق .2

تاج ذو سبع  A -مدببة اجلوانب والوسط ومنحنية كثريا ويوجد بينها اعواد رقيقة 
 Moãin & Grozdanovic-Pajiéرؤوس مدببة) وهذا املقطع هو من االنواع اليت قدمها 

وهذا  (Moãin & Grozdanovic-Pajié 1963 : 50)م   1677اىل  1658يف االمثلة من 
 Babingerلدى 7تثناء تفصيل ايقوين بسيط بالعالمة املائية رقم التاج يشبه باس

(Babinger 1931 : 9, pl.)  ؛ 2،3-9،2واخلطوط املسلسلة  3واخلطوط املمددة  
هذه العالمة املائية املكونة من تاج وجنم ذو ست شعب وهالل تتدرج حتت املقطع  .3

على جوانب التاج) جنم وزخارف لورقتني  C-(تاج ذو نفل يف الوسط،  I-Cاالول 
  Moãin & Grozdanovic-Pajiéذكرت يف االنواع اخلاصة بـ 

 (Moãin & Grozdanovic-Pajié 1963 : 47)  ونضيف اىل الوصف بأنه يوجد راسني
والرؤوس مدببني متماثلني بينهما على شكل دائرة بني الراس املدبب الذي يف الوسط 

-Moãin & Grozdanovicائية قريبة من مناذجاملدببة اليت على اجلوانب وهذه العالمة امل
Pajié  م املزودة بالعالمة  1710املؤرخة من عامPT  (شعار الصانع) واملؤلفة من ثالثة اهلة

(Moãin & Grozdanovic-Pajié 1963 : 47)  تستخرج هنا فال جند اي وعالمة مل
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اخلطوط املمددة و Babinger (Babinger 1931 : 9-10, pl.)عالمة مائية مشاة عند 
  .9،2-8،2 واخلطوط املسلسلة 9،2

واذا ما عدنا اىل تاريخ النسخة واىل الصور فإن هذه العالمة املائية تعود اىل ما بني القرنني السابع 
 & Moãinعشر والثامن عشر اي يف الفترة اليت قم فيها انتاج هذا النوع من العالمة حسب دراسة 

Grozdanovic-Pajié 174-179 (انظر ايضا Regourd 2006 :.(  

 سطرا واالوراق مسطرة. 21 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 17×  5،8 مقاسات اخلط سم. 7،23×  2،15

  بدون. الغالف

جيدة وحتتاج اىل عناية اكرب كما يوجد اثر رطوبة بشكل بسيط وآثار رمل وآثار االرضة وترميم  حالة املخطوطة
  لبعض االوراق.
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 20م/ح 
  النص االول

  التعريف العام باملخطوطة
  اخلالصة يف معرفة علم احلديث. عنوان النص

  ؟) بروكلمان، امللحق).1343 ( 743/1342أبو حممد احلسني بن عبد اهللا بن حممد الطييب (املتوىف  اسم املؤلف

فهذه مجل يف معرفة علم وبه نستعني واحلمد هللا على أفضاله (...) وبعد  بسم اهللا الرمحن الرحيم بداية النص
احلديث مما ال بد منه للطالب ال سيما من تصدى للتحديث، خلصته من كتاب االمام مفيت الشام 
وشيخ اإلسالم إبن الصالح وخمتصر اإلمام املتقن حميي الدين النواوي والقاضي بدر الدين الذي 

  لم احلديث اخل.يعرف بإبن مجاعة رضي اهللا عنهم (...) ومسيته باخلالصة يف معرفة ع

فاجيب الم جيمعون مشارع الشريعة ومتون الروييات من حتريف الغالني واالسانيد من االنتحال  اية النص
والقلب وتوويل الكاذبني واملتشابة من تأويل الزائغني بنقل النصوص احملكمة ملرد املتشابة اليها ويف 

  شاء واهللا ذو الفضل العظيم.ذلك فالينافس املتنافسون ذلك فضل اهللا يؤتيه من ي

مت اخلالصة يف علم احلديث مما خلصه االمام العامل البارع الفاضل مفسر الترتيل ومقرر التأويل خادم  قول الناسخ
احاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم ابو حممد احلسني بن عبد اهللا بن حممد الطييب قدس اهللا 

ملني وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وسلم يوم السبت لعله خامس روحه العزيز واحلمد هللا رب العا
؟ بعناية الصنو[...] هللا [...] غفر اهللا له وملن دعا له باملغفرة وإلخوانه  12شهر ربيع االول سنة .. 

  ووالديه آمني.

  ؟ هـ. 12..  تاريخ النسخة غري واضح. اسم الناسخ

  ث.علم احلدي املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

امساعيل  (احلسن بن حممد بن عبد اهللا) ؛ 138-137، 6:  هـ 1351-1350ابن العماد احلنبلي  املراجع
 ؛ 256، 2:   1990؛ الزركلي  احلسن بن حممد بن عبد اهللا)( 285، 1:  1955باشا البغدادي 

-229، 1:  ؛ الشوكاين د. ت.(احلسن بن حممد بن عبد اهللا)  229-228:  هـ 1326السيوطي 
؛ (احلسن بن حممد بن عبد اهللا)  102-101، 2:  ؛ طاش كربي زاده د. ت. 152، رقم 230

  .53، 4:  1381/1961-1376/1957كحالة 
GAL 2 : 76 (64), S 2 : 67, 

 عند بروكلمان. اخلالصة يف اصول معرفة احلديث الزبيدية وصف اخلالصةوتطابق 
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 وجود بعض التشكيالت لبعض احلروف وحرفا الدال والطاء منقطان من االسفل.نسخ مع  اخلط

اسود + امحر ويف النسخة خطوط مسطرة مزدوجة باللونني االمحر واالسود وضع فيها الناسخ  احلرب
االبواب والفصول والفروع ويف اول النص زين الناسخ الصفحة االوىل بالوان ورسوم على شكل 

ها جمموعة الوان من اللون االزرق + االمحر + االصفر + االخضر ونقط نصف دائري يف داخل
محراء وزرقاء ملونة باالصفر وتوجد خطوط مسطرة حول النص يف الصفحة االوىل بااللوان االصفر 
واالزرق واالمحر ويالحظ دوائر سوداء عليها اربع نقط محراء وداخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، 

العبارات تدل على ترتيب االفكار واية اجلمل وتوجد خطوط محراء قصرية فوق ) يف آخر 19رقم 
 الكلمات والعبارات اخلاصة بامساء الشيوخ او الكتب وبعض الكلمات.

  يوجد خدش يف التاريخ واسم الناسخ وبعض اوراق النصوص وبعضه باللون االمحر. التعديالت

اىل اهلامش كما توجد بعض الدالئل على النصوص املدروسة  كتب الناسخ بعض الكلمات اليت متتد اهلوامش
من يد غري يد الناسخ وكذلك يوجد تكملة ما نقص من النص كما توجد بعض االمساء مثل امحد 
ايب فارس يف اطار دائري باللون االمحر مع وجود االشارة وآخر النسخة فيها خدوش السم الناسخ 

 باخلط االسود مع وجود تاريخ النسخ.

الصفحة فيها العنوان خبط اسود فيه آثار خدش للعبارات وجبانب العنوان من اجلهة اليسرى مذكور  صفحة العنوان
  فيه ان املخطوطة ملك السيد الطاهر امحد االنباري.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
) ورقة وتوجد تعقيبات بطريقة 18( 2) + 4× ( 4أ غري مرقمة يف كراريس من 36االوراق اىل 

  افقية والكلمات متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

ويف اغلبها عالمة مائية من ثالثة اهلة  االوراق مصقولة ولون االوراق قريب من اللون اخلشيب انواع االوراق
تميز شكل راس اهلالل ويوجد نوعان من االوراق يف بعضها اشكال االهلة خمتلفة عن اآلخر حيث ي

من الطرف بانه مدبب ومرفوع اىل اعلى واما اخلطوط املمددة واملسلسلة فهي متساوية يف كل 
للخطوط املسلسلة وال يوجد يف بعض االوراق  9،2-7،2للخطوط املمددة و 1،2املخطوطة وهي 

  شكل اهلالل ولكن خطوطها متساوية.
 سطرا. 22-20 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 12×  5،16-5،17 مقاسات اخلط سم. 16×  5،21

  ضمن جمموعة، انظر النص الثاين. الغالف

ا آثار ترميمات واالوراق مصقولة وفيها آثار ارضة ورطوبة واكثرها يف اهلوامش ويوجد ايضا  حالة املخطوطة
  آثار رمل وبعض االوراق قاسية.
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 20م/ح 
  النص الثاين 

  طةالتعريف العام باملخطو
  كتاب شرح خنبة الفكر يف مصطلح اهل االثر. عنوان النص

  ).1449-852/1372-773امحد بن علي بن حجر ( اسم املؤلف

رب يسر واعن يا كرمي احلمد اهللا الذي مل يزل عاملا قديرا حيا قيوما مسيعا  بسم اهللا الرمحن الرحيم بداية النص
له واكربه تكبريا واشهد ان حممدا عبده ورسوله بصريا واشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك 

(...) اما بعد فان التصانيف يف اصطالح اهل احلديث قد كثرت لالئمة يف القدمي واحلديث فاول 
  من صنف يف ذلك القاضي ابو حممد الرامهرمزي اخل.

قد ذكر الشيخ تقي يعال بن الفراء احلنبلي وهو ابو حفص العكربي و أيبفيه بعض شيوخ القاضي  اية النص
ان بعض اهل عصره [...] مجيع ذلك وكانه مارأ تصنيف العكربي  رمحه اهللالدين بن [...] 

هذه االنواع املذكورة يف  أييف غالب هذه االنواع على ما اشرنا اليه غالبا وهي  7املذكور وصنفو
فلرياجع هلا هذه اخلامتة نقل خمصوص ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها يتعسر 

مبسوطاا الحصل الوقوف على حقايقها واهللا املوفق واهلادي ال اله اال هو عليه توكلت واليه انيب 
  واليه املصري وحسيب اهللا ونعم الوكيل وصلى اهللا على حممد وعلى اله امجعني امني.

ء لعله ثاين وعشرين سنة ذكر الناسخ كان الفراغ من نقل هذا الكتاب املبارك ظهر يوم الثالثا قول الناسخ
هـ بعناية [...] العالمة [...] توىل اهللا مكافاته بقلم الفقري اىل اهللا [...] عفى اهللا عنه  1233

واخوانه وولديه امني وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد واله وسلم تسليما دائما بداوم الكون 
شهادة ان ال اله اال اهللا حممد  الكنيات امني ويف املثلث اآلخر مكتوب اودعت يف هذا الكتاب

  رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم تسليما.

  هـ. 1233 تاريخ النسخة غري واضح. اسم الناسخ

  اصول احلديث. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

                                                        
  هكذا يف النص والصواب "صنفوا" بالف اجلماعة.  7



 
107

، 1:  1955(شروح) ؛ امساعيل باشا البغدادي  632-631، 2:  1945امساعيل باشا البغدادي  املراجع
؛ سركيس  151، رقم 79:   1994؛ احلبشي  1937-1936، 2:  1941؛ حاجي خليفة  128-130

القاضي  &؛ املشرقي  51، رقم 92-87، 1:  ؛ الشوكاين د. ت. 77-81:   1346/1928
؛ كحالة  179-178، 1:  1990؛ الزركلي  26، رقم الفلم 242:  1379/1421/2001
بن علي بن حجر العسقالين) ؛ هدو  (حممد بن امحد 295، 8:  1376/1957-1381/1961
  .1، 627، جمموعة 302و 9، 576، جمموعة 290، 2 & 20، جمموعة 222، 1:   1393/1973

GAL 2 : 80-84 (67-70) et 1 : 441 (359), e, S 2, 72-76, S 3 : 1252 ; EI1 : 2, 402-403 et 
Supplément : 96-97 ; EI2 : 3, 799-802 ; Serjeant 1950 : 307, n° 23. 
جند يف عنوان النسخة الزبيدية كلمة "شرح اخل" وكذلك كتب ابن حجر العسقالين شرح ملؤلفه 

ونالحظ ان بداية  ـنـزهة النظر يف توضيح خنبة الفكرومسي من قبل حاجي خليفة بـ خنبة الفكر
ن الشرح يف النسخة الزبيدية هو نفس شرح خمطوطة دار املخطوطات بصنعاء اليت تنسب اىل اب

، رقم 242:  1379/1421/2001القاضي  &(املشرقي  ـنخبة الفكرحجر العسقالين املعنون بـ
خمطوطة ( التوضيحوالثاين  نزهة النظر) ويعطي بروكلمان عنوانني لنفس الشرح االول 26الفلم 

وال جند اية اشارة GAL 1 : 441 (359), e)  ،5049و 2، 4257و 1/760 املكتبة الوطنية الفرنسية
ولكن جنده (EI 2) ، الطبعة الثانية يف الباب املخصص للعسقالين املوسوعة االسالميةوضوعنا يف مل

يف الطبعة االوىل حيث ان الطبعة طبعت يف كلكتا  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكرحتت عنوان 
ص يف الباب املخص خنبة الفكر يف مصطلح اهل االثارواما سركيس فيذكر شرح (EI 1)  1862سنة 

ص حيث حتتوي هذه الطبعة على  46، 1308للعسقالين املطبوع بالقاهرة يف املطبعة امليمونية سنة 
-1928ما تضمنته الطبعات السابقة للمطبعة امليمونية وكذلك مجيع الطبعات املصرية (سركيس 

 ).13، رقم 80:  1930

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 طان من االسفل والناسخ واحد يف املخطوطتني.نسخ وحرفا الدال والطاء منق اخلط

اسود + امحر واستخدم الناسخ اللون االمحر يف كل الصفحة وكذلك يف توضيح العبارات اليت  احلرب
حتتاج اىل شرح وكذلك االقسام وتوجد خطوط مزدوجة باللونني االمحر واالسود للفصول والتنبيه 

) وتوجد بعض 3ا نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم وامساء الكتب كما توجد دوائر محراء داخله
) وكلها 19الدوائر السوداء اعالها اربع نقط محراء مدورة وداخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 

تدل على ترتيب اجلمل وضعها الناسخ يف اية شرح بعض النصوص وكل النص داخل اطار ملون 
 فوق االقوال وبعض الكلمات.باللون االمحر وتوجد ايضا خطوط محراء 

  توجد بعض التعديالت بيد الناسخ. التعديالت

توجد بعض التعليقات مع وجود تعليق داخل اطار دائري باللون االسود ويوجد تكملة ما نقص من  اهلوامش
النص يف اهلامش مع وجود اشارات بذلك وتوجد عبارة كلمة بلغ املقابلة وآخر النسخة صفحة 

قية النص على شكل مثلث ومقوس اضافة اىل وجود مثلثني صغريين عكس مثلث مكتوب فيها ب
النسخ واملثلثان داخل اطار باللون االمحر ومها بنفس اللون  النص كتب فيهما اسم الناسخ وسنة
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ويوجد مستطيل باللون االمحر مكتوب فيه ختام النسخة وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبة 
 صلى اهللا عليه وسلمأ) عن سرية رسول اهللا 69ب اىل 68ة زائدة فيها (من وسلم اضافة اىل ورق

 وكيفية التآمر عليه من املشركني من اجل القضاء على الرسالة احملمدية.

الصفحة االوىل يوجد ا العنوان وجبانب العنوان توجد اجازة مساع لكتاب شرح خنبة الفكر  صفحة العنوان
هـ والعنوان على شكل مثلث داخل اطار مقوس ملون  1243وتاريخ االجازة شهر شعبان 

  باالمحر.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
 4؟ +  1؟) +   (نصف ورقة 4+  5+  4أ غري مرقمة يف كراريس من 68أ اىل 37االوراق من 

لكتابة باللونني االسود اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة افقية والكلمات متوازية مع االسطر وا
  واالمحر.

  انظر النص االول. نوع االوراق

سطرا واالوراق مسطرة مع وجود اطار ملون باللون االمحر وتوجد بعض االطارات غري  23-19 عدد االسطر
منتظمة اضافة اىل ان الناسخ كتب بعض االسطر يف آخر الصفحة بطريقة مائلة من االعلى اىل 

 االسفل.

مقاسات 
 وراقاال

  سم. 5،17-5،16×  12 مقاسات اخلط سم. 5،21×  16

بدون واموعة فيها ورقة حديثة مسطرة عادية ملصقة يف وسط كعب املخطوطة لتماسكها من  الغالف
  اخلارج وكذلك توجد آثار خيوط للمجموعة.

ار ترميمات مكونة من اوراق سيئة حتتاج اىل ترميم ويوجد آثار رمل ورطوبة وتآكل االرضة وا آث حالة املخطوطة
  ملصوقة فوق آثار االرضة.
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  21م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  الدرة املوسومة يف شرح املنظومة املسماة بسلم الوصول اىل علم االصول. عنوان النص

  القاسم بن عمر مطري. أيببرهان الدين ابراهيم بن  اسم املؤلف

لنا من الشرع أسهله واختار لنا من الدين اكمله رضي حلمد هللا الذي ابسم اهللا الرمحن الرحيم  بداية النص
وعلمنا من الكتاب دليله ومنقوله ومن الفقه فروعه واصوله ومن الدليل منطوقه ومفهومه وفهمنا 
خصوصه وعمومه واشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له شهادة كفيلة بالسالمة من حمن الدنيا 

ة واشهد ان حممداً عبده ورسوله املبعوث من امة اىل الثقلني عامة وشفيعهم يوم واهوال يوم القيام
الزلزلة والطامة صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون أما بعد فهذا تعليق لطيف على منظوميت يف أصول الفقه يبني مرادها وحيقق مفادها ويفتح 

يقيد مطلقها ويعذب مشارا وحيكم مذاهبها ويرغب فيها طالبها واعلم ايها الراغب يف مغلقها و
  حتصيل العلم املرتقي عن رتبة العوام واجلهلة الطغام السامي بنفسه الزاكية اخل.

وليس كتابنا هذا موضوعا لالحاطة بعلم اصول الفقه بل للتوصل اليه فليكن هذا اخر ما قصدنا  اية النص
ده وربنا اعلم بالسداد متت وهذا اخر املرام واحلمد هللا على التمام مصليا على اهلدى خري البشر ايرا

واله الغر املصابيح الدرر واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا وصلى اهللا 
ن قال املؤلف على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلو

اتفق الفراغ من تعليقه وقت صلوة الظهر يوم الثلثاء الرابع عشر من شهر ربيع الثاين  رمحه اهللا تعاىل
واتفق الفراغ من حتصيله ار  صلى اهللا عليه وسلممن سنة اثنني وثالثني وتسعمائه من هجرته 

ف وكرم وجمد وشرصلى اهللا عليه وسلم هـ من هجرته  1181السبت من شهر شعبان سنة 
  وعظم.

خبط أفقر العباد اىل ربه الغين علي بن حسني اجلربي برسم سيدي وشيخي الفقيه العالمة مجال  قول الناسخ
  الدين علي حممد اجلربي كان اهللا لنا وله.

 علي بن حسني اجلربي. اسم الناسخ

نا ان الناسخ واملقابل للنسخة هـ النه من خالل املراجعة يظهر ل 1184-هـ 1181من بني سنة  تاريخ النسخة
: "بلغ املقابلة من االم  واحد والعمر الزمين للنسخ قريب حيث وجدنا يف آخر النص العبارة التالية

املنسوخ عليها وهي نسخة صحيحة فال غلب فرايت شيخنا سعيد عبد اهللا الكبودي رمحه اهللا واعاد 
 هـ". 1184علينا من بركاته بتارخ شهر رجب 

  اصول الفقه. املوضوع ال يوجد. نسخمكان ال
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؛  103 ، جماميع818-817، 2:  1404/1984؛ الرقيحي / احلبشي / االنسي  160:  احلبشي د. ت. املراجع
، حتت اسم ابراهيم ايب القاسم بن عمر بن مطري 1988 فهرست مكتبة االحقافانظر ايضا 

 احلكمي.

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
جد بعض التشكيالت باللونني االسود واالمحر لبعض رسم الكلمات واحلروف باالمحر نسخ وتو اخلط

 واالسود.
اسود + امحر استخدم الناسخ احلرب االمحر يف العبارات اخلاصة بالشروع للمنت اخلاص بالنص كما  احلرب

وسطها  ب مع وجود تشكيل للكلمات ويف2يوجد خبط امحر اثنا عشر سطرا بداية املنت يف الورقة 
نقط سود دائرية وتوجد خطوط مزدوجة باللونني االمحر واالسود للكلمات اخلاصة بالنص وهناك 
نقط محر يف اية بعض الكلمات وبعض الدوائر السوداء مع ثالث او اربع نقط محراء حول الدائرة 

) 9زيني، رقم ) وفواصل باللون االمحر (قائمة الت19و 18داخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
) ودوائر سوداء داخلها لون امحر (قائمة 3ودوائر سوداء داخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 

) ومن مميزات املخطوطة وجود دوائر سوداء داخلها فاصلة باللون االمحر (قائمة 7التزيني، رقم 
) وتوجد بعض الدوائر 10) كما توجد نقطتان فوقهما فاصلة (قائمة التزيني، رقم 4التزيني، رقم 

) وكل هذه التشكيالت تظهر يف اية اجلمل وكذلك 4داخلها فاصلة محراء (قائمة التزيني، رقم 
يوجد تسطري للنص داخل اطار مربع خبطني اسود وامحر باستثناء الصفحة االوىل ففيها خطان 

فوق بعض الكلمات محراوان وخطان سوداوان واطار كبري باللون االمحر كما توجد خطوط محراء 
 يف النص الداخلي.

  توجد تعديالت ليست قليلة وغالباً ما استخدم الناسخ خطا اسودا على الكلمة امللغية. التعديالت

توجد تكملة ما نقص من النص وكذلك توجد بعض التعليقات باللونني االمحر واالسود وكما  اهلوامش
امش وتوجد بعض االمساء اخلاصة بالتعليقات توجد بعض العبارات من النص االصلي متتد اىل اهل

مثل العالمة االسنوي واالمدي وابن احلاجب واالصطخرى والعالمة علي بن حمب اجلربيت كما 
استخدم الناسخ كلمة قفـــ للعبارات املهمة وتوجد بعض العبارات باللون االزرق واحيانا 

طوطة كما توجد كلمة بلوغ املقابلة يف باللون االسود لتدل على ختصيص االبواب املهمة يف املخ
اهلامش وتوجد اية النص واسم الناسخ وتاريخ النسخة يف الصفحة االخرية وتاريخ املقابلة من االم 

 خارج اطار النصوص االصلية.

الصفحة االوىل فيها العنوان على شكل مثلث ومقوس خبطوط مزدوجة باللونني االمحر واالسود  صفحة العنوان
) 19و 18ر سوداء عليها ثالث او اربع نقط محراء وداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم ودوائ

وحول العنوان كتابات فوائد منها امساء ومن ضمن االمساء يف الفوائد اسم عبد اهللا حسن املراد 
واجلوهري ومكتوب دخل يف حيازة الفقري امحد بن عبد اهللا اجلربي وكان بالشراء الصحيح من 

محد بن علي اجلربي مث نقل اىل ملك سعيد عبد اهللا حممد سعيد عبد اهللا الكبودي من ورثة املرحوم أ
هـ ويف اسفل صفحة العنوان مكتوب وصلى اهللا على سيدنا  1339الفقيه علي امحد الغماري سنة 

  حممد واله وصحبة وسلم تسليما باخلط االسود الكبري وعلى منط العنوان.
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  الناحية املادية  وصف املخطوطة من
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق اال ان االوراق فصلت بعضها عن بعض نتيجة  4كراريس من  6ب يف 48أ اىل 1من ورقة 

القدم ومت ختييطها ويظهر ان الكراريس كانت مترابطة اال اا انقطعت يف املنتصف وكتبت 
االسطر ومن مث بطريقة مائلة من االسفل اىل  التعقيبات يف البداية بطريقة افقية والكلمات متوازية مع

  االعلى والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

يالحظ من خالل االطالع على اوراق املخطوطة وجود نوعني من االوراق فيهما عالمة مائية ثالثة  انواع االوراق
  : اهلة مع وجود اختالف يف املواضع التالية

  ة يف النوع االول راس اهلالل مدبب والثاين عريض ؛شكل االهل  . أ
 يف عرض االهلة.  . ب

كما يوجد نوعان من االوراق فيهما خطوط من دون عالمات مائية واخلطوط املمددة للنوع االول 
واخلطوط  6،2واخلطوط املمددة للنوع الثاين من الورق  3واخلطوط املسلسلة لنفس الورقه  4،2

  واالوراق كلها مصقولة. 6،2املسلسلة لنفس الورقة 

 سطرا واالوراق مسطرة. 24-19 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 9-4،10×  18-5،16 مقاسات اخلط سم. 5،16×  5،22

  بدون. الغالف

  حتتاج اىل ترميم وفيها آثار رطوبة وقدم وبقع لون مداد امحر يف اطرافها. حالة املخطوطة
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  22م/ح 

  وطةالتعريف العام باملخط
  أصول اجلرب واملقابلة. عنوان النص

  ).1390-792/1301-700العالمة أمحد بن موسى اجلالدي ( اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر يا كرمي احلمد اهللا العزيز القهار الغفار وأشهد أن ال إله إال اهللا  بداية النص
خصوص باملناجاة واألسرار صالة أدخرها يف شهادة املخلصني األبرار وأشهد أن حممد رسول اهللا امل

األخرى ويف هذه الدار ما أظلم دجيور الليل واضا النهار وبعد فإن العبد الفقري إىل اكرم ربه القدير 
أمحد بن موسى اجلالدي ملا أمعـن النظر وأطال البحث يف اصول اجلرب واملقابلة ومل يكن قبل ذلك 

  اهللا علبيه بان احاط معرفة اصوله وفروعه اخل.يعرف منه سوى العمل واملعادلة فتح 

ومل أعلم من اهل هذا الفن سبقين إىل وضع هذه أسال اهللا اهلداية والتوفيق والسلوك إىل حسن  اية النص
الطريق وهو حسيب ونعم الوكيل ونعم املوىل ونعم النصري مت الكتاب واهللا املوفق للصواب وإليه 

هـ من اهلجرة النبوية على  1283اإلثنني بتاريخ شهر صفر سنة  املرجع واملآب وذلك مسا يوم
  صاحبها أفضل الصالة والتسليم.

  ال يوجد. قول الناسخ

  هـ. 1283 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  رياضيات (جرب ومقابلة). املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

اليب العباس امحد بن عثمان ابن البنا االزدي ؛ لة اصول اجلرب واملقاب ،113، 1:  1941حاجي خليفة  املراجع
(موسى بن علي النخلي املعروف باجلالد، اختصر شرح  151، 2:  1332/1914اخلزرجي 

:  1381/1961-1376/1957؛ كحالة  261، 1:  1990؟) ؛ الزركلي   773اخلوارزمي، تويف سنة 
نخلي، احلنفي، حنوي، فرضي، مولود (علي بن امحد بن موسى بن علي اجلالد، الراكيب، ال 31، 7

يف  الكايفالمحد النحاس يف النحو، وشرح  الكايفود. ت. وفاته، من تصانفه شرح  732/1332
 ).1379-1378:  1941الفرائض، انظر حاجي خليفة 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع وجود آثار املسطرة. اخلط

اللون االمحر يف اية بعض الكلمات وبعض اخلطوط احلمراء اسود كامل مع استخدام فواصل ب احلرب
 .4 × 4والسوداء فوق بعض الكلمات اضافة اىل استخدام الناسخ جدوال واحدا خاناته 
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  توجد خدوش باللونني االمحر واالسود. التعديالت

 توجد يف اهلامش عبارة عن تكملة ما نقص من النص مع استخدام الرمز (صح). اهلوامش

العنوان يف الصفحة االوىل ويف اسفله توجد البسملة والصالة والسالم على سيد املرسلني فقط  حة العنوانصف
  كتبت باملقلوب.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة افقية  5اوراق مرقمة بقلم حديث ازرق يف كراسة وحيدة من  7

  ت متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.والكلما

-7،2االوراق مصقولة وفيها عالمة مائية من ثالثة اهلة اشكاهلا خمتلفة وللنوع االول خطوط ممددة  انواع االوراق
  .2،3ومسلسلة  1،2وللنوع الثاين خطوط ممددة  2،3-3وخطوط مسلسلة  8،2

 سطرا. 26 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 17-5،16×  11-5،10 مقاسات اخلط سم. 23×  5،16

  بدون مع وجود آثار لثمانية خيوط بيضاء يف ظهر الكتاب وهناك خيطان ملفوفان بعضهما ببعض. الغالف

  جيدة. حالة املخطوطة
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  23م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  مفيد احلاسب للمبتدي الراغب. عنوان النص

  ).1516-921/1515(املتوىف بعد  هيم بن عمر بن ابراهيم بن الفقري حممد بن البجليبرهان الدين ابرا اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني وصالته وسالمه على خري خلقه وصحبه وآله هذا  بداية النص
ا ال كتاب يف العدد اهلندي وأعماله وهو اجلمع والطرح والضرب والقسمة والتجذير وغري ذلك مب

  ) اخل.9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1يستغىن عنه واعلم ان العدد اهلندي مبين على تسع صور (

وهو أربع عشرة واقسمه على [...] ما حيصل واحد ومخسان فإن زدت ذلك على نصف العشرة  اية النص
  [ناقص].

  ال يوجد (ناقص). قول الناسخ

  ال يوجد. تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  رياضيات. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

(مع  493:  ؛ احلبشي د. ت. 740، رقم 305:  1994؛ احلبشي  175، 37:  1975احلبشي  املراجع
، جمموعة 779:  عيسوى د. ت. &؛ املليح  9، 2940:   1988 فهرست مكتبة االحقافترمجة) ؛ 

 .4، 610، جمموعة 298، 2:  1394/1974؛ هدو  97-137، 142
GAL, S 2 : 94, 1021 & ,النجلي, n° 43 حزم الدين,  
ذكر بروكلمان املؤلف ومؤلفاته يف باب علم الرياضيات والفلك ولكنه اخطأ باعطاء االسم 

  الصحيح للمؤلف النجلي بدل البجلي وذكر املؤلف ايضا باسم حزم الدين ؛
Löfgren & Traini 1981 : 254, n° 506, I ; 265, n°527, VI ; 314, n° 623, III ; Sauvan, 
Balty-Guesdon, Tamari 1987 : n° 6998, 20, 36 (français) et 7, 49 (arabe). 

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ. اخلط

اسود + امحر حيث استخدم الناسخ احلرب االمحر يف كتابة العناوين واالعداد والفصول اخلاصة  احلرب
الرقام املهمة واجلداول (مثلثات، مربعات واشكال هندسية اخرى) وتقسيم باالعمال احلسابية وا

العبارات كما استخدمه فوق الكلمات املهمة واحلروف مثل قال ورسم اهلاء باللون االمحر على 



 
115

شكل مثلث واالرقام اليت كتبها الناسخ باهلندية وهي ظاهرة وواضحة وهناك نقط محراء فوق 
 وجد ايضا يف بداية النص.الكلمات يف باب الضرب وت

  توجد بعض اخلدوش باللونني االمحر واالسود. التعديالت

(ص) وكذلك ايضاحات وكلمة قفــــــ باللونني  توجد تصحيحات مع استخدام الرمز اهلوامش
االمحر واالسود عند بداية املواضع املهمة او االبواب مع وجود بلوغ املطابقة مع وجود نظم شعر 

ات للفقيه امحد حممد شرعان ووجود حسابات يف اهلامش باللونني االمحر واالسود مع لثالثة ابي
وجود جدول باللون االسود ووجود تزيني يف اهلوامش بدائرة سوداء مع نقطة محراء (قائمة التزيني، 

 927) واسفل الصفحة االخرية من اية النسخة مكتوب وفاة الشيخ املذكور ابراهيم البجلي 3رقم 
هـ ومكتوب نقل ملك اىل الفقري عبيد بن البطاح بالشراء من الولد امحد   925عام  ان التاليفوك

 بن علي املزجاجي.

توجد فوائد يف الصفحة االوىل عبارة عن سؤال اجاب عليه السانة مع وجود لغـز يلي ذلك فائدة  صفحة العنوان
وبييت شعر عن فضل العلم وبعد اخرى عن التختم على شكل نظم شعر مع فائدة يف جواز الكذب 

ذلك عنوان النص خبط مزدوج امحر واسود وابيات شعر والصالة على النيب حممد صلى اهللا عليه 
هـ وهنالك  1298وسلم كذلك يوجد تاريخ جبانبه النص التايل مبارك االبتداء امليمون ان شاء اهللا 

  عبارة خمدوشة.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
وراق عدد اال

 والكراريس
اوراق ونصف صفحة يف اول املخطوطة وتوجد تعقيبات بطريقة مائلة من  5توجد كراستان من 

  االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

 املسلسلة واخلطوط 9،2االوراق مصقولة وفيها عالمة مائية من ثالثة اهلة واخلطوط املمددة  نوع االوراق
  .2،3-9،2واخلطوط املسلسلة  3واخلطوط املمددة  PCوفيها ايضا عالمة مائية  1،3-2،3

 سطرا. 25-23 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 17-5،16×  10-5،9 مقاسات اخلط سم. 23×  5،16

  بدون مع وجود آثار خياطة يف الكعب واخليط لونه ابيض. الغالف

  الرضة اكلت الكثري من الكلمات يف اعالها واسفلها.سيئة وا حالة املخطوطة
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 24م/ح 
 النص االول

  التعريف العام باملخطوطة
  العجالة يف جواب سوالت بنجالة. عنوان النص

  احملقق ابراهيم حممد عبد اخلالق املزجاجي. اسم املؤلف

الم على سيدنا حممد واله وصحبه بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والس بداية النص
امجعني ربنا العلم لنا اال ما علمتنا انك انت العليم احلكيم وبعد فقد وردت اسئلة يف التقليد وما 
يتعلق به من جهة بنجالة وكتب عليها احلقري الضعيف وهذه العجالة وسترد عليك سؤاالً سؤاالً ما 

  امكن من اجلواب عليها على قدر القصور اخل.

وهذا أخر ما من اهللا تعاىل بايراده على هذه األسئلة مع تشتت البال وتغري األحوال وركالة الفهم  اية النص
وكاللة الطبع وقصر الباع واهللا تعاىل مين بصالح احلال واملال على احسن األحوال وال حوله وال 

حرر بتاريخ يوم األحد  قوة اال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم
هـ واحلمد هللا اوال واخرا وظاهرا وباطنا على كل  1355لعله رابع عشر شهر صفر اخلري سنة 

  حال.

كان الفراغ من حتصيل هذه الرسالة من نسخة عليها قلم مؤلفها خامتة احملقيقني برهان الدين مفيت  قول الناسخ
هـ ختمها   1287اجي رمحه اهللا تعاىل شهر ربيع اخر الديار اليمنية ابراهيم حممد عبد اخلالق املزج

  .اهللا خبري انه ويل ذلك وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبة وسلم

  هـ. 1287 تاريخ النسخة ابراهيم حممد عبد اخلالق املزجاجي. اسم الناسخ

  فتاوى فقهية. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 .Voll 1987 : 71sq املرجع

  طوطة من الناحية الفنيةوصف املخ
 نسخ وتوجد بعض التشكيالت باللونني االمحر واالسود. اخلط

اسود + امحر حيث استخدم الناسخ اللون االمحر عند قوله مسئلة مث اعلم وكذلك للنصوص املراد  احلرب
شرحها مع وضع الوان مزدوجة يف بعض احلروف وفواصل محراء يف آخر الكلمات وهناك تزيني 

) 3 او اكثر اية النص وهو عبارة عن دائرة محراء داخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم لكلمتني
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) ودائرة سوداء مع نقطة محراء وحول 3ودائرة سوداء داخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
طني ) واخريا توجد مجيع النصوص يف اطار خب20الدائرة ثالث فواصل محراء (قائمة التزيني، رقم 

 باللون االمحر وتوجد خطوط محراء وسوداء فوق بعض الكلمات.

  يوجد خدش باللون االمحر. التعديالت

توجد كلمتان يف اهلامش عبارة عن تصحيح وتكملة ما نقص من النص وتنتهي النسخة يف صفحة  اهلوامش
د عن االمر مث يلي ذلك فائدة يف اطالقات االمر نظم مع ايضاح ويلي ذلك نص خبط اسو 6رقم 

 يف مخس صفحات.

العنوان يف الصفحة االوىل واسفلها فائدة مكتوب باب النطية اليت يف العني مكتوبة باللون االزرق  صفحة العنوان
  داخل اطار ملون باللون االمحر.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
اوراق وتوجد تعقيبات بطريقة افقية  5يدة من اوراق مرقمة بقلم حديث ازرق يف كراسة وح 6

  والكلمات غري متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

  االوراق مصقولة. نوع االوراق

 سطرا. 26-24 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 9×  17-16 مقاسات اخلط سم. 5،22×  16

  ضمن جمموعة، انظر النص الرابع. الغالف

  ممتازة. طةحالة املخطو
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 24م/ح 
  النص الثاين

  التعريف العام باملخطوطة
  كتاب املنار. عنوان النص

واملؤلف هو حافظ الدين ايب الربكات عبد اهللا بن امحد بن يوجد فراغ لالسم ولكنه غري مكتوب  اسم املؤلف
  .)1310/ 710 املتوىف( النسفيحممود 

الذي هدانا اىل الصراط املستقيم والصالة والسالم على من خص  بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا بداية النص
باخللق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القومي إعلم أن أصول الشرع ثالثة الكتاب والسنة 
وإمجاع األمة واألصل الرابع القياس أما الكتاب فالقرآن املرتل على الرسول املكتوب يف املصاحف 

  وال متواتر بال شبهة اخل.املنقول عنه منق

لكنها حتتمل الرخصة كاجرا كلمة الكفر وحرمة حتتمل السقوط لكنها مل تسقط بعذر االكراه أو  اية النص
  احتملت الرخصة أيضاً كتناول مال الغري وهلذا لو صرب يف هذين القسمني حىت قتل صار شهيدا.

هـ حمصله الفقري إىل رمحة ربه  1277الكرمي سنة  شعبان 23حصل الفراغ من زبره وقت الضحى  قول الناسخ
الغين باهللا تعاىل غفر اهللا له ذنوبه وستر عيوبه امني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

  وسلم.

  هـ. 1277 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  علم اصول الفقه. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

؛  2118 رقم، 352، 2:  1375/1966 ابن حجر العسقالين ؛ 464، 1:  1955 بغداديامساعيل باشا ال  املراجع
 ؛ 1853-1852:  1930-1928 سركيس؛  منار االنوار، 1827-1823، 2:  1941حاجي خليفة 

 .منار االنوار يف اصول الفقه، 32، 6:  1381/1961-1376/1957كحالة 

GAL 2 : 250-253 (196-197), ول الفقه منار االنوار يف اص , S 2, 263-268 ; Ahlwardt 1887-
1899 : 4, 4385 ; EI 1 : 3, 905-906, كتاب املنار يف اصول الفقه ; EI 2 : 7, 969-970, IV, 

طبعات وشروح متعددة لنفس الكتاب وشرحان لنفس املؤلف ؛  املوسوعة االسالميةوردت يف 
  .20، 19، 8915؛  4391-4386م ، رق4، االنوار يف االصول ـمنارشرح لـ Ahlwardtوذكر 
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع وجود تشكيل اسود وامحر. اخلط

اسود ونوع آخر اسود ملاع + امحر غامق + امحر فاتح حيث استخدم الناسخ االمحر يف العناوين  احلرب
بارات باللون وكذلك يف النصوص اليت حتتاج اىل ايضاحات من الشيخ مع وجود كتابة بعض الع

االمحر ويالحظ ان الناسخ يف العشرة اوراق االوىل وضع الكلمات داخل اسطر ملونة باللون االمحر 
ومجيع النصوص داخل اطار باللون االمحر وهناك ايضا اطار كبري آخر باللون االمحر ويف النسخة 

ت كما توجد دوائر حروف مزدوجة باللونني االمحر واالسود ونقط وفواصل محراء يف بعض الكلما
) ومثلها دوائر محراء يف وسطها نقطة محراء (قائمة 3سوداء فيها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 

) وتوجد 3) واخريا توجد دائرة سوداء يف وسطها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 3التزيني، رقم 
) 19و 18محراء (قائمة التزيني، رقم ايضا دائرة سوداء يف وسطها نقطة محراء وحوهلا ثالث واربع نقط 

) واخريا توجد 15وتوجد ايضا اربع نقط محراء متالصقة على شكل معني (قائمة التزيني، رقم 
دائرة سوداء يف وسطها نقطة محراء وحوهلا ست نقط محراء وتوجد بعض اخلطوط احلمراء 

 والسوداء فوق بعض الكلمات.

  ني االمحر واالسود.توجد بعض التعديالت باللون التعديالت

توجد بعض التعليقات من ضمنها تعليق البن احلموي والتصحيحات اكثرها ايضاحات باسم ابن  اهلوامش
النجيم وابن ملك وابن عابدين مع وجود فهرسة لبعض املواضيع باللونني االمحر واالسود وهناك 

مات وحروف مزدوجة بعض املالحظات وذلك باستخدام بعض اخلطوط باللون االمحر فوق الكل
) ودوائر محراء مع نقطة محراء 3امحر واسود ودوائر سوداء مع نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 

) وآخر النسخة مكتوب يف نصف صفحة يلي ذلك فوائد وابيات شعر 3(قائمة التزيني، رقم 
  اثنني منها.(نصائح) موجودة يف النصف الثاين ومقسومة اىل مخسة مستطيالت الفوائد مكتوبة يف

هناك تقسيم لورقة العنوان اىل ثالثة اقسام اوال يوجد العنوان يف الصفحة االوىل خبط افقي واسم  صفحة العنوان
املؤلف على شكل مثلث والثاين وسط الصفحة توجد فائدة بشكل مثلث والثالث اسفل الصفحة 

لصفحة من يسار العنوان توجد توجد فائدة باسم ابن النجيم يف شرحه لكتاب املنار ويف اعلى ا
  ايضا فائدة من كتاب تنوير االبصار.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
صفحات يف ايتها وتوجد  3اوراق + صفحتان يف اول املخطوطة +  5توجد كراستان من 

السطر والكتابة باللون تعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات متوازية مع ا
  االسود.

  االوراق مصقولة. نوع االوراق

 سطرا. 17 عدد االسطر
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مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،15-3،15×  7-5،6 مقاسات اخلط سم. 5،22×  5،16

  ضمن جمموعة، انظر النص الرابع. الغالف

  جيدة جداً وسليمة اىل آخرها. حالة املخطوطة
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 24م/ح 
  النص الثالث

  العام باملخطوطةالتعريف 
  مصباح األرواح. عنوان النص

  ال يوجد. اسم املؤلف

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا األول بإجياد كل موجود وإنشائه واآلخر الباقي بعد كل شيء  بداية النص
وفنائه الباطن بذاته عن نظر العقل حبجب كربيائه (...) وبعد فإيها املتشوف إىل درك احلق وحتقيقة 

املسترشد ملستقيم طريقه مجعت لك صفوة كالم األولني وزبدة أقاويل اآلخرين يف علم النظر و
وأصول الدين ومسيتها مبصباح األرواح واهللا املوفق للهدى والفالح والعا صم عن البدع واالهوا 

 كتب أما املقدمة ففي معرفة قوانني 8واهلادي اىل طريق السوى واملقصود مرتب على مقدمة وثالث
النظر العلم إما تصور وإما تصديق وكالمها إما نظري أو ضروري والنظري إمنا يكتسب بأمور 

  ضرورية مرتبة ترتيباً يؤدي إليه الكالم يف التصورات وفيه فصالن االول يف املبادئ اخل.

رضي عنهم الثالثة جيب تعظيم الصحابة والكف عن الطعن فيهم فإنه تعاىل مدحهم وأثىن عليهم و اية النص
ورضوا عنه اللهم وفقنا لسريم واحشرنا يف زمرم بفضلك العظيم ومنك العميم انك انت الكرمي 

  الرحيم امني.

انتهى املؤلف املبارك حبمد اهللا تعاىل ومنه وكان الفراغ من كتبه [...] ار االربعاء شهر ربيع  قول الناسخ
  وعلى آله وصحبه وسلم.هـ وصلى اهللا على سيدنا حممد  1287األول سنة 

  هـ. 1287 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ

  علم املنطق والتوحيد. املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع تشكيل باللونني االسود واالمحر. اخلط

يف االبواب والفصول  اسود فاتح + غامق + امحر فاتح + غامق حيث استخدم الناسخ االمحر احلرب
والتقسيمات وكتب باالسود العناوين اخلاصة باملواضيع حبروف كبرية كما وضع حروفا فيها الوان 

) واخرى 3مزدوجة امحر + اسود وتوجد دوائر سوداء داخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
                                                        

  ولعل الصواب "ثالثة".  8
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ة سوداء يف وسطها نقطة ) واخريا توجد دائر3محراء يف وسطها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 
) وتوجد ايضا دائرة سوداء وسطها نقطة محراء وحوهلا ثالث نقط 3محراء (قائمة التزيني، رقم 
) وتوجد ايضا دوائر سوداء وسطها نقطة سوداء وحوهلا ثالث نقط 18محراء (قائمة التزيني، رقم 
عبارة عن مربع ومكتوب  ) ويالحظ رسم اطارين حول النص االصلي18محراء (قائمة التزيني، رقم 

فيها النص واالطار الكبري حول االطار الصغري اضافة اىل بعض اخلطوط احلمراء والسوداء فوق 
 بعض الكلمات وتوجد ايضا فواصل محراء فوق بعض الكلمات.

  يوجد خدش باللون االسود. التعديالت

ش ايضاحات مع اشارة وتوجد توجد بعض التعليقات والتصحيحات والتاكيدات واكثر اهلوام اهلوامش
خطوط فوق بعض الكلمات وحروف مزدوجة امحر واسود وباللون االمحر ايضا بعض الكلمات 
قبل نص (مصباح االرواح) فوائد منها مائة كلمة بليغة منسوبة اىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ثلث قطرب قدر يف صفحة كاملة مث تتبعها قصيدة مثلث قطرب بعدها قصيدة ارجوزة شبيهة مب
صفحتني يتبع ذلك فائدة منقولة من عجالة املتطلع وعاللة املتظلع وشرطها يف صفحتني وآخر 
النسخة مكتوب يف ثالثة ارباع الصفحة يف اطار ملون باللون االمحر يتبعه شرح دعاء باخلط االمحر 

اربع صفحات  واالسود يف صفحتني يتبع ذلك قصيدة مثلث قطرب باللونني االمحر واالسود يف
وعند اية قصيدة مثلث قطرب وجد مكتوبا يف بعض النسخ ما لفظه انتهى نظم مثلث قطرب وما 
بعده من نظم الشيخ عبد الوهاب البيهقي بن حسن زيد رمحه اهللا يتبع ذلك فائدة يف الصالة على 

 النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم خبط اسود من ايضاح الربماوي.

عنوان باخلط االسود ومكتوب بعد الفوائد اليت يف بداية املخطوطة (انظر اهلوامش) وبعدها صفحة ال صفحة العنوان
  بيضاء.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
عدد االوراق 

 والكراريس
صفحات وآخر النص والفوائد التابعة له يف الكراسة  4اوراق +  5يوجد كراسة وحيدة من 

قة مائلة من االعلى اىل االسفل والكلمات غري متوازية مع االسطر االخرية وتوجد تعقيبات بطري
  والكتابة باللون االسود.

  االوراق مصقولة. نوع االوراق

 سطرا. 21 عدد االسطر

مقاسات 
 االوراق

 سم. 5،16-2،16×  9-5،8 مقاسات اخلط سم. 23×  5،16

  جيدة. حالة املخطوطة  ضمن جمموعة، انظر النص الرابع. الغالف
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 24م/ح 
  النص الرابع

  التعريف العام باملخطوطة
  كتاب النقاية املشتمل على اربعة عشر علما. عنوان النص

  ).1505-911/1445-849عبد الرمحن االسيوطي ( اسم املؤلف
 بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه االعانة احلمد اهللا والشكر له والصالة والسالم على خري نيب ارسله هذه بداية النص

نقاية من عدة علوم حيتاج الطالب اليها ويتوقف كل علم ديين عليها واهللا اسال ان ينفع ا ويوصل 
  اسباب اخلري بسببها اصول الدين علم يبحث فيه عما جيب اعتقاده العامل حادث وصانعه اهللا الواحد اخل.

قوم وفضل اخرون باختالف  والكفاف من الفقر والغنا وفضل قوم التوكل على االكتساب وعكس اية النص
االحوال وااملختار عيدي ال ينايف التوكل الكسب وال ادخار قوت سنة وكل من اخللق اقامه اهللا 

  تعاىل على ما يريد النتظام الوجود وتفاوت املراتب ال راد لقضائه وال معقب حلكمه.
يوم االربعاء رابع صفر اخلري احد مت ذلك حبمد اهللا سبحنه وتعاىل وكان الفراغ من زبرها صبح  قول الناسخ

شهور سنة سبع ومثان ومائتني والف واحلمد هللا اوال واخرا وظاهرا وباطنا ال حنصي ثناء عليه هو 
  كما اثنا على نفسه وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم.

  هـ. 1287 تاريخ النسخة ال يوجد. اسم الناسخ
 ال يوجد. مكان النسخ

م التوحيد والتفسري واحلديث واصول الفقه والفرائد والنحو والتصريف واخلط واملعاين والبيان عل املوضوع
  والبديع والتشريح والطب والتصوف.

؛  544-534، 1:  1955؛ امساعيل باشا البغدادي  51، 7:  هـ 1351-1350ابن العماد احلنبلي  املراجع
؛  302-301، 3:  1990لزركلي (له شروح) ؛ ا 1971-1970، 2:  1941حاجي خليفة 

:  1397/1977؛ الشرقاوي  188، 1:  هـ 1299؛ السيوطي  65، 4:  هـ 1355-1353السخاوي 
-54، النور السافر:  ؛ العيدروس 228، رقم 335-328، 1:  ؛ الشوكاين د. ت. 688، رقم 371

، 1022-1010، 2:   1406/1986-1402/1982؛ الكتاين  226، 1:  1959-1945؛ الغزي  58
  .131-128، 5:  1381/1961-1376/1957؛ كحالة  575رقم 

GAL 2 : 180-204 (143-158), S 2 : 178-198 ; EI1 : 4, 601-603, 
كما ذكر  االصول املهمة لعلوم مجةوعنوان آخر له هو  املوسوعة االسالميةيف  كتاب النقايةوذكر 

هـ كما طبع يف  1317ويف فاس سنة  هـ 1309طبع ببومباي سنة  امتام الدرايةشرح مسمى بـ
  ؛ 1800للسكاكي يف القاهرة سنة  مفتاح العلومهوامش كتاب 

EI2 : 9, 951-954. 
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
 نسخ مع تشكيل باللونني االسود واالمحر. اخلط

املهمة للطالب  اسود + امحر فاتح + امحر غامق حيث استخدم الناسخ االمحر للعناوين والنصوص احلرب
وبعض العناوين داخل اطار مستطيل باللون االمحر كما توجد حروف بالوان مزدوجة امحر + اسود 
وتوجد ايضا نقط محراء يف اية بعض الكلمات وتوجد دوائر سوداء داخلها نقطة سوداء (قائمة 

ريا توجد دائرة ) واخ3) واخرى محراء وسطها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 3التزيني، رقم 
) وتوجد ايضا دائرة سوداء وسطها نقطة محراء 3سوداء وسطها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 

) ويوجد رسم اطار مزدوج حول النص االصلي 18وحوهلا ثالث نقط محراء (قائمة التزيني، رقم 
 اضافة اىل خطوط محراء فوق بعض الكلمات.

  يوجد خدش باللون االمحر. التعديالت

توجد بعض االيضاحات وتكملة ما نقص من النص مع اشارة كما توجد فهرسة باللونني االمحر  اهلوامش
واالسود وآخر النسخة يف صفحة كاملة ويتبع النص سؤال إىل الشيخ عبد اخلالق املزجاجي عن 
القرى اليت جتب فيها اجلمعة على مذهب االحناف والشافعية واجلواب يف صفحة واحدة باخلط 
االسود ويتبع ذلك ابيات البن الوردي يف املواريث يف ثالث صفحات كاملة خبط عبد الرمحن 

  :  حامد اجلهمي املصباحي األصايب وداخل اللسان فائدة للفقيه مهري يف بيتني من الشعر ومها

ــحف  ــال ص ــالم ب ــدي دواة واق   عن
 

  يا مـن لـه الفضـل واالنعـام قـد سـبقا       
ــئل   ــجر ملس ــال تض ــواد ف ــت اجل   يتان

 
  كوين طـلبتك يـا مـن قـد عـال ورقـا      

ويف بداية املخطوطة بعد ورقة فارغة ورقة ثانية فيها فائدة للعالمة امساعيل املقري قصيدة شعر من   
  بيت شعر يصف فيها اخلال ومعانيه وآخر املخطوطة فوائد. 25

 خارج االطار من اليسار العنوان داخل اطار مستطيل خبطني اسود وامحر على شكل مثلث ويف صفحة العنوان
توجد فوائد منها حول نسيان القران وجزاء ناسيه من فوائد النووي واسفل الفائدة جدول للسيد 

حول االحكام والتكاليف واسفل  4×  6العالمة عبد اهللا ابن سليمان ابن ايب القاسم االهدل 
  اجلدول فائدة استماع.

  وصف املخطوطة من الناحية املادية 
وراق عدد اال

 والكراريس
من نصف صفحة وتعقيبات بطريقة مائلة من االعلى اىل  2اوراق +  5توجد كراسة وحيدة من 

  االسفل والكلمات متوازية مع االسطر والكتابة باللون االسود.

  االوراق مصقولة. نوع االوراق

  ا.سطر 21اىل آخر النسخة  11سطرا اىل الورقة العاشرة ومن الورقة  17 عدد االسطر
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مقاسات 
 االوراق

 سم. 23×  16

 سم. 5،16-3،16×  9-5،8سم اىل الورقة العاشرة وبعدها  2،15×  7 مقاسات اخلط

املخطوطة جملدة وملبسة من اخلارج من اجلهتني اليمىن واليسرى والغالف ملبس بقطعة قماش يف  الغالف
يه سوى عناوين نصوص الكعب وفوقه مشمع الصق والغالف قدمي من جهة اليمني وال يوجد ف

اموعة واالوراق مشكلة مبربعات زرق يف وسط املخطوطة ويف اطارها من اخلارج ويلتصق 
بطرف الغالف من جهة اليسار لسان مثلث ملبس من مجيع االطراف جبلد قدمي يشبه جلد بقري 

اء مشكلة ويف داخله ورقة بيضاء ملصوقة ومن اخلارج ورقة بيضاء اخرى عليها اشكال ورقية زرق
وتوجد داخل املخطوطة قطعة قماش مستطيلة محراء طويلة تربط بني اجللد والغالف ويف املخطوطة 
ثالثة خروق خميطة خبيط ابيض قدمي وفيها حباكة متسك املخطوطة من االعلى اىل االسفل وخيوط 

 .احلباكة بيضاء ومحراء وهي مثبتة يف الطرف االعلى واالسفل وملفوفة على شكل ظفرية

  جيدة وجلد اللسان يف الغالف متآكل من الوسط. حالة املخطوطة





 Index  الفھارس
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  فهرس العناوين
 

  رقم املخطوطة  الـعـنـاويـن
    أ

  2/11 ح/م  االصابة يف الدعوات املستجابة
  22 ح/م  أصول اجلرب واملقابلة

  3 ح/م  ااز يف االعجاز
    ب

 5/7م/ح   األستعارة ضابط ايضاح يف العبارة بسط
  1م/ح   زبيد اخبار يف املستفيد بغية

    ت
  1، جزء 18م/ح   تاريخ طبق احللوى وصحاف املن والسلوى، اجلزء االول

 2، جزء 18م/ح   الثاين اجلزء، والسلوى املن وصحاف احللوى طبق تاريخ
 1/9م/ح  الشريفة البعثة حادثات يف اللطيفة التحفة
 2/15م/ح    احلريرية املقامات ىعل العلوي الشيخ شرح من تعليقة
  15/7م/ح   )تأخر وما ذنبك من تقدم ما اهللا لك ليغفر( تعاىل قوله تفسري

  4/14م/ح   تلقيح األفهام يف وصايا خري األنام عليه أفضل الصالة والسالم 
    خ

  1/20م/ح   اخلالصة يف معرفة علم احلديث
    د

 12/7م/ح   درة القالئد وغرة االصول والعقائد
 21م/ح   الدرة املوسومة يف شرح املنظومة املسماة بسلم الوصول اىل علم االصول

    ر
  4م/ح   رسالة اربعون حديثا يف التوبة

 7/7م/ح   رسالة يف األستعارة بالكناية واألستعارة التخييلية 
  1/5م/ح  رسالة يف التصوف
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 8/7م/ح   رسالة يف ااز
  1/13م/ح    زيارة ساكين احلجونالرسالة املسماة إثارة احلجون إىل

  3/7م/ح   الرسالة املسماة باألفهام يف أن دم الرمي ال يسقط بالعذر اخلاص وال العام
    ع

 1/24م/ح   العجالة يف جواب سوالت بنجالة
  10م/ح   عمدة األحكام من أحاديث سيد األنام عليه أفضل الصالة والسالم

    ف
  1/14م/ح   فتح إآللة يف أذكار الصلوة

 10/7م/ح   فتح من فتوحات ذي األفضال يف توجيه لعبة من لعب األطفال
 16/7م/ح  الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية

الفوائد اجلليلة يف مسلسالت الشيخ العالمة احملدث الفهامة مجال الدين حممد بن أمحد 
  عقيلة

 12م/ح 

    ق
  1/7م/ح  لقول باحملظور عن نقل عنا احملجورالقول احملضور عن نقل عناء احملجور، انظر ا

  3/14م/ح  القول باحملظور عن نقل عنا احملجور، انظر القول باحملضور عن نقل عناء احملجور
    ك

  17م/ح  الكافية لذوي االدب الشافية يف كلم العرب
  2م/ح   كتاب التهذيب يف علم املنطق 

  2/20 م/ح  كتاب شرح خنبة الفكر يف مصطلح اهل االثر
  2/24م/ح   كتاب املنار

 4/24م/ح   كتاب النقاية املشتمل على اربعة عشر علما
  1/11م/ح   كشف األسرار عما خفي من األفكار

    م
  15/7م/ح   احملرر يف بفسري قوله تعاىل (ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر)

 6/ح م  مهمات علوم احلديث واصطالحات اهله) ؟ (خمتصر مشتمل على
 2/9م/ح   مد الفيئ يف تقرير ليس كمثله شيئ

  2/7م/ح   مزيل العنا يف احكام ما احدث يف األراضي املزدرعة من العنا
  2/14م/ح  مزيل العنا يف أحكام ما أحدث يف األراضي املزدرعة من العنا
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 3/24م/ح   مصباح األرواح
  16م/ح   معيد النعم ومبيد النقم ملزيد الشكر ومديد الكرم 

  23م/ح   مفيد احلاسب للمبتدي الراغب
مناظرة امحد بن ادريس املغريب مع علماء عسري الوهابية، انظر مناظرة السيد العارف باهللا 

  تعاىل سيدي السيد امحد بن ادريس املغريب مع فقهاء عسري الوهابية
 2/5م/ح 

يب مع فقهاء عسري مناظرة السيد العارف باهللا تعاىل سيدي السيد امحد بن ادريس املغر
 الوهابيه، انظر مناظرة امحد بن ادريس املغريب مع علماء عسري الوهابية

 11/7م/ح 

  2/13م/ح   املنتقى الرائق واملستخلص الفايق
 9/7م/ح  املنهل الصايف يف بيان القيد والنايف

 1/15م/ح  املوارد اهلنية والنصوص اجللية باشتراك شجريت النخل والعنب يف الفضيلة الذاتية
    ن

  8م/ح  نزهة رياض األجازة املستطابة بذكر مناقب املشايخ اهل الرواية واألصابة
    و

  19م/ح   وسيلة املال يف عد مناقب األل
  

  فهرس امساء والقاب املؤلفني
  

  رقم املخطوطة  اسم املؤلف
    أ

 2/9م/ح   ابراهيم بن حسني الكردي الكوراين مث املدين، نور الدين
  23 ح/م  الدين البجلي، برهان بن حممد الفقري بن ابراهيم بن عمر بن يمابراه

 21 ح/م  الدين مطري، برهان عمر بن القاسم ايب بن ابراهيم
 1/24 ح/م   املزجاجي اخلالق عبد حممد ابراهيم

  2/20 ح/م  حجر (العسقالين)  بن علي بن امحد
  19 ح/م  الشافعي باكثري بن حممد بن الفضل بن امحد
 8/7 ح/م  باشا كمال بن امحد
  22 ح/م  اجلالدي موسى بن امحد
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  3/14، 1/7 ح/م  الدين الزبيدي، كمال احلكمي الضجاعي موسى بن امحد
    امحد ابن اهللا عطاء - االزهري

    الرمحن عبد - االسيوطي

    امساعيلبن  حممد - االمري

    الرمحن عبد بن حممد بن سليمان - االهدل

    عمر بن حيىي بن سليمان بن رمحنال عبد - االهدل

    ب
    امحد بن الفضل بن حممد الشافعي -باكثري 
    ابراهيم بن عمر بن ابراهيم بن الفقري حممد، برهان الدين -البجلي 

    عبد الغين امحد املخاوي الشافعي -البحراين 
  16/7م/ح   علي بن بكر ابو - البطاح االهدل

    ت
    الدين سعد - التفتازاين

    ج
    امحد الرمحن عبد - اجلامي

     سليمان بن اهللا عبد - اجلرهزي
    موسى بن امحد - اجلالد

    ح
    عثمان ايب بكر الفقيه املالكي، ابو عمرو، املعروف بـ -ابو احلاجب الكردي 

 11/7 ،2/5 ح/م  الضمدي العريشي عاكش اهللا عبد ابن امحد بن حسن

  1/20 ح/م  حممد ، ابوالطييب حممد بن اهللا عبد بن احلسني
    د

    حممد علي، ابو بن الرمحن عبد - الديبع
    ز

  4/7 ح/م  املقصري، انظر ايضاً عبد الرمحن بن عبد الكرمي ابن زياد (املقصري)، وجيه الدين زياد ابن
    س

    الدين الدين الشافعي، تاج تقي بن الوهاب عبد - السبكي
 2 ح/م   التفتازاين الدين سعد
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    سعيد حممد - السلفي
 14/7 ح/م  الرمحن االهدل ؟ عبد بن حممد بن سليمان

    ش
 10/7 ح/م  ؟ القادري املهلل الدين صالح ابن امحد ابن امحد ابن الدين شرف

    ص
    بـ املعروف حممد بن ابكر بن علي - ابن الصائغ

    ض
    الدين احلكمي الزبيدي، كمال موسى بن امحد - الضجاعي
    بن امحد ابن عبد اهللا عاكش العريشيحسن  -الضمدي 

    ط
    حممد حممد، ابو بن اهللا عبد بن احلسني - الطييب

    ع
    حسن بن امحد ابن عبد اهللا -ابن عاكش 

  8م/ح   عبد اخلالق بن علي ابن الزين حممد عبد الباقي املزجاجي
  1/5م/ح   عبد الرمحن امحد اجلامي

 4/24م/ح   عبد الرمحن االسيوطي
  4/14م/ح   الرمحن بن سليمان بن حيىي بن عمر االهدلعبد 

  2/14 ،3/7 ،2/7 م/ح  عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن زياد (املقصري)، وجيه الدين، انظر ايضاً ابن زياد املقصري
  1/9، 1م/ح   عبد الرمحن بن علي الديبع، ابو حممد
 5/7م/ح   عبد الرمحن ابن مصطفى العيدروس

 1/15م/ح   بحراين املخاوي الشافعي عبد الغين امحد ال
  10م/ح   عبد الغين ابن عبد الواحد ابن علي سرور املقدسي، تقي الدين ابو حممد

  2/24م/ح   عبد اهللا بن امحد بن حممود النسفي، حافظ الدين ابو الربكات
  1/14م/ح   عبد اهللا بن سليمان اجلرهزي 

  2و 1، جزء 18م/ح   عبد اهللا بن علي بن حممد بن عبد االله الوزير
 16م/ح   عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي الشافعي، تاج الدين

  17م/ح   عثمان ايب بكر الفقيه املالكي املعروف بايب احلاجب الكردي، ابو عمرو
    امحد بن علي بن حجر -العسقالين 
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 9/7م/ح   عطاء اهللا ابن امحد االزهري
    حممد بن امحد، مجال الدين -ابن عقيله 

  2/15م/ح   العلوي الزبيدي
 1/13م/ح   علي بن ابكر بن حممد املعروف بابن الصائغ

  3م/ح   علي بن عبد الرب الونائي الشافعي
 14/7م/ح   علي ياسني
  1/11م/ح   ابن العماد
    عبد الرمحن ابن مصطفى -العيدروس 

    ك
    دينابراهيم بن حسني الكردي الكوراين مث املدين، نور ال -الكوراين 

    م
  12 ح/م  الدين عقيله، مجال امحد بن حممد
 2/11 ح/م  االمري امساعيل بن حممد

  4 ح/م  حممد سعيد السلفي
    الشافعي البحراين امحد الغين عبد - املخاوي

    الدين نور، - مث الكوراين الكردي حسني بن ابراهيم - املدين
    اخلالق عبد حممد ابراهيم - املزجاجي
     الباقي عبد حممد الزين ابن علي بن اخلالق عبد - املزجاجي
    حممد ابو الدين سرور، تقي علي ابن الواجد عبد ابن الغين عبد - املقدسي
    زياد وابن زياد بن الكرمي عبد بن الرمحن عبد - املقصري

    ن
    عبد اهللا بن امحد بن حممود، حافظ الدين ابو الربكات -النسفي 

    و
    هللا بن علي بن حممد بن عبد االلهعبد ا -الوزير 
    علي بن عبد الرب الشافعي -الونائي 

    ي
     علي - ياسني
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 فهرس املوضوعات

  رقم املخطوطة  املوضوع
   8 ح/م  اجازة
  2/15 ،1/15 ح/م  ادب
  4/24، 9/7، 8/7، 7/7، 6/7، 5/7، 3 ح/م  بالغة
  19والثاين،  االول اجلزء 18، 1 ح/م  تاريخ

  4/24، 10/7، 1/5 ح/م  تصوف
   4/24، 1/11، 15/7 ح/م  تفسري

  4/24، 2/20، 4/14،1/20، 12، 10، 6، 4 ح/م  احلديث واصول حديث
  4/24 ح/م  خط
   1/14، 2/11 ح/م  وصالة دعاء

  2/13، 1/13، 14/7ح /م  دينيات
   23، 22 ح/م  رياضيات

   1/9 ح/م  نبوية سرية
  4/24 ح/م  طب
  4/24 ح/م  فرائد
   11/7، 2/5 ح/م  الدين فروع

، 2/24، 1/24، 21، 3/14، 2/14، 16/7، 13/7، 4/7، 3/7، 2/7، 1/7 ح/م  فتاوى، الفقه اصول، فقه
4/24   

  4/24، 3/24، 2/9، 12/7 ح/م  علم الكالم
  3/24، 2 ح/م  منطق

   16 ح/م  موعظة
  4/24، 17 ح/م  وتصريف حنو
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  فهرس امساء نساخ املخطوطات

  سخاسم النا  رقم املخطوطة
  أ  

  ابراهيم حممد عبد اخلالق املزجاجي 1/24م/ح 
  امحد حسن قارئ اهلمزيه 12م/ح 
  امحد بن حممد االهدل 16/7م/ح 

  ح  
  حسني محود سليمان امحد عمر   4م/ح 

  س  
  سليمان بن حيىي االهدل  2/9م/ح 

  ش  
بن مشس الدين ا يعلبن حلسني عبد اهللا بن ا بن املهدي بن الويلشرف الدين بن الزين بن   1، جزء 18م/ح 

  أمري املؤمنني اإلمامبن 
  ع  

  عباس بن داود بن عباس الساملي  3/14 ،2/14م/ح 
  عبد الرمحن عبد اهللا احلضرمي  2/5 ،1/5م/ح 
  عبد القادر بن حسني االنباري 1/9م/ح 
  عبد القادر بن حممد االهدل 6/7م/ح 
  عبد املغيث بن عبد اخلالق املزجاجي  8م/ح 
 علي بن ابكر بن حممد املعروف بابن الصائغ 1/13م/ح 
 علي بن حسني اجلربي 21م/ح 
  علي بن عبد الرب الونائي الشافع  3م/ح 
  علي حممد بن طاهر االنباري  2م/ح 
 عمر بن أمحد حكيم  17م/ح 

  م  
  حممد بن ... ؟  10م/ح 
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  حممد بن امساعيل اخلليل  1م/ح 
ىي بن الفضل بن ابراهيم يب علي بن أمري املؤمنني حيىي بن شرف حممد بن احلسني بن حي  19م/ح 

  الدين بن مشس الدين

  فهرس اماكن النسخ

  املخطوطة رقم  النسخ مكان
  1/14 ح/م  زبيد
 16/7 ح/م  االهدل عمر بن حيىي رباط، زبيد
  17 ح/م  االمحر مسجد، زبيد

  

  فهرس تواريخ نسخ املخطوطات

  طوطةاملخ رقم  املخطوطة نسخ تأريخ
   19 ح/م  هـ 1114
   2/9 ح/م  هـ 1142
  9/7 ح/م  هـ 1161
  21 ح/م  هـ 1184-هـ 1181
   17 ح/م  هـ 1192

  1/20 ح/م  هـ؟  12.. 
  2/20 ح/م  هـ 1233
  3/14 ح/م  هـ 1238
  2/11 ،10 ح/م  هـ 1241
  2 ح/م  هـ 1266
 14/7 ح/م  هـ 1272
 2/24 ح/م  هـ 1277
 12 ح/م  هـ 1281
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 22، 2/14 ح/م  هـ 1283
،  1/24 ،1/13 ح/م  هـ 1287

3/24 ،4/24 
 1/14 ح/م  هـ 1291
 8/7، 5/7 ح/م  هـ 1316
 1/9 ح/م  هـ 1317
  3 ح/م  هـ 1318
  16/7 ح/م  هـ 1345
  1 ح/م  هـ 1375
 2/5، 1/5 ح/م  1397/1977
  8 ح/م  هـ 1407

فهرس امساء االعالم املذكورين يف اقوال النساخ واهلوامش 
  ناوين واالغلفةوصفحات الع

  (غري النساخ)
 

  رقم املخطوطة  االسم
    أ

  1/15 ح/م  ابراهيم ... ؟

  23 ح/م  البجلي ابراهيم
  2/14 ح/م  الدين برهان اهلتار، طلحة بن ابراهيم

  12 ح/م  امحد حسن قارئ
 21 ح/م اجلربي اهللا عبد بن امحد
  1/11 ح/م  علوان بن امحد
  21 ح/م  اجلربي علي بن امحد
 23 ح/م املزجاجي علي بن امحد
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 1 حزء، 18 ح/م  النهمي علي امحد
 1/20 ح/م  امحد ايب فارس

 23 ح/م شرعان حممد امحد
 1 جزء، 18 ح/م القامسي السرح صالح ابن حممد بن امحد
 6 ح/م املزي اهلروي زياد بن امللك عبد قاطن حممد امحد
 19 ح/م احلق عبد بن ناصر بن امحد
  19 ح/م االروام بايب شهريال حيىي بن امحد

  16/7 ح/م  جعمان حممد بن اسحاق
  1 حزء، 18 ح/م   مثىن الرمحن عبد بن امساعيل
 19 ح/م مانع حممد بن امساعيل
 4/24 ح/م املقري امساعيل

 21 ح/م االسنوي
 21 ح/م  رىخاالصط
 21 ح/م االمدي

    ب

 3/24 ح/م الربماوي
 2/15 ح/م خازم ايب بن بشر
 16/7 ح/م العدين جربيل بن بكر ابو

    ت

  16/7 ح/م  السبكي تاج

    ج

 12/7 ح/م  اجلابري
 2/15 ح/م  اجلاحظ
 11/7 ح/م  اجلوين

  21 ح/م  اجلوهري

    ح

 21 ح/م  احلاجب ابن
 1 جزء، 18 ح/م اجلالل امحد بن احلسن
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  2/9 ح/م  الرومي شليب حسن
 16/7 ح/م النحوي عباد ابن احلسن وأب

 1 جزء، 18 ح/م اسحاق بن حسنيابن 
 4 ح/م  هندي عمر امحد سليمان محود حسني
 4 ح/م  هندي عمر امحد سليمان محود

    خ

 1/5 ح/م  خدجية
  12/7 ح/م   املوصلي الرومي اهللا عطاء بن خضر

 7/7 ح/م اخلطيب

    د

 1/5 ح/م  الساملي عباس داود

    ر

 2/14 ح/م  الرفاعي

    ز

 11/7 ح/م الزمزمي وبن قبيلة
 11/7 ح/م علي بن حيي بن زيد

    س

 2/15 ح/م التميمية املنذر بنت سجاح
 21 ح/م الكبودي اهللا عبد سعيد حممد اهللا عبد سعيد

 2/14 ح/م  املتويل سعيد ابو
 7/7 ح/م  السكاكي

  2/9 ح/م  حيىي بن سليمان
 9/7 ح/م االهدل حيىي بن سليمان

    ش

 2/15 ح/م  الشرشي

    ص

 12/7 ح/م الدين جالل، النمازي الصديق بن صاحل
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    ط

 1/20 ح/م االنباري امحد الطاهر

    ع

 2/24 ح/م  عابدين ابن
 2/14 ح/م  عباس بن داود بن عباس الساملي

  8 ح/م املزجاجي علي بن اخلالق عبد
 4/24 ح/م املزجاجي اخلالق عبد
  3 ح/م ؟ االهدل الرمحن عبد
 17 ح/م اجلامي الرمحن عبد
 4/24 ح/م  األصايب املصباحي اجلهمي حامد الرمحن عبد
 ،16/7 ،1/7 ،2/5 ح/م  احلضرمي الرمحن عبد

1/9، 12، 1/14، 1/15، 
  1 جزء، 18

  2/14 ،4 ح/م  سليمان بن الرمحن عبد
 8/7 ح/م االهدل سليمان الرمحن عبد
  1 ح/م  الزبيدي احلضرمي بامحادي سعيد حسن صاحل امحد اهللا عبد الرمحن عبد
  9/7 ح/م  االهدل القادر عبد
 1/13 ح/م اإلنباري حسني بن القادر عبد
  5/7 ح/م  حممد بنا القادر عبد
 3 ح/م االهدل حممد بن القادر عبد
  21 ح/م  املراد حسن اهللا عبد
 4/24 ح/م االهدل القاسم ايب ابن سليمان ابن اهللا عبد
 2 ح/م حمسن اهللا عبد
  1 حزء، 18 ح/م  ؟ الوشل بن... ؟  بن بكر ايب بن احملسن عبد
 8 ح/م املزجاجي اخلالق عبد بن املغيث عبد
 3/24 ح/م زيد حسن بن البيهقي الوهاب عبد
 23 ح/م  البطاح بن عبيد
 21 ح/م الغماري امحد علي
 11/7 ح/م باكرامة علي
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 21 ح/م اجلربيت حمب بن علي
 2 ح/م  حمسن علي
 2 ح/م االنباري حمسن علي
 19 ح/م الكبسي حمسن علي
 21 ح/م ، مجال الديناجلربي حممد علي

  3/24 ح/م  عمر بن اخلطاب
  2/14 ح/م  املفىت حممد بن عمر

  ف

  2/9 ح/م  الرازي الدين فخر
 1/11 ح/م جناين عبيد فرج

 2/15 ح/م  عيسى بن الفضل

  ق

 11/7 ح/م  حممد بوا ،احلريري القاسم

  م

 2/15 ح/م ماكوال بنا
 2/15 ح/م املتنيب

 1 جزء، 18 ح/م  الفضل بن احملسن
 2/15 ح/م املزجاجي ابراهيم بن حممد
 12/7 ح/م  الدين مجال، الرتيلي ابراهيم بن حممد
 1 جزء، 18 ح/م خليل امحد حممد
  6 ح/م  األمري امساعيل بن حممد
 16/7 ح/م األشخر حممد
 4 ح/م سلفي سعيد حممد
  12 ح/م  غزيال اجلليل عبد حممد
 3/14 ح/م االهدل الرمحن عبد حممد
  11/7 ح/م  الوهاب عبد بن حممد
 2/5 ح/م ناصر حممد حممد
 2/14 ح/م االهدل مساوى حممد
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 5/7 ح/م اجلاوي نووي حممد
 2/14 ح/م  املدعي

 7/7 ح/م  املرصفي
 10/7 ح/م  املسذور

 2/15 ح/م املسعودي
 19 ح/م عيس بن مكثر

 2/24 ح/م  ملك بنا
  4/24 ح/م  مهري، الفقيه

 3/14 ح/م الزبيدي مهري ابن

    ن

 2/24 ح/م  النجيم ابن
  12/7 ح/م  النسفي

  1/11 ح/م  السبكي الوهاب عبد نصر ابو
 1/5 ح/م اهلندي علينور 

  4/24 ح/م  النووي

    هـ

  1 حزء، 18 ح/م  اهلادوي
  2/15 ح/م عـفية بن غيالن بن احلرث وهو غيالن مذهل هجري

    و
 4/24 ح/م الوردي ابن

    ي
 19 ح/م السحويل حيىي صاحل حيىي
 1/5 ح/م الدين صفي ،الداغستاين نصر بن حيىي

 12 ح/م ديل العزيز عبد بن يوسف
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فهرس العالمات املائية والعالمات املائية املتقابلة والعالمات 
  احلرفية واالختام

  

  العالمة احلرفيةو العالمة املائية املتقابلةع العالمة املائية ووما يقابله من انوا ترقيم املخطوطات -أ 
  

  احلرفية العالمةو املتقابلة املائية العالمةو املائية العالمة نوع  املخطوطة رقم

   اصيلي عايل اسطنبويل شبك ابو بياض + اهلالل شكل على وجه داخله مصد  1 ح/م
  ثالثة اهلة  2 ح/م
  AFG + اهلالل شكل على وجه داخله مصد 3 ح/م
   + ANDREA GALVANI PORDENONE اهلالل شكل على وجه داخله مصد 4 ح/م
  AG + اهلالل شكل على وجه داخله مصد 6 ح/م
 BG + اهلالل شكل على وجه داخله مصد   4/7 ،3/7 ،1/7 ح/م
  BG + CARTIERA DE MORI VITTORIO + اهلالل شكل على وجه داخله مصد   2/7 ح/م
   ،7/7 ،5/7 ح/م
8/7، 9/7 

  CARTIERA DE MORI VITTORIO + اهلالل شكل على وجه داخله مصد

  CARTIERA DE MORI VITTORIO 6/7 ح/م
 اهلالل شكل على وجه داخله مصد  10/7 ح/م
  Andrea Galvani Pordenone + AG+  اهلالل شكل على وجه داخله مصد 11/7 ح/م
  اهلالل شكل على وجه داخله مصد+  وعصا سيفو تاج مع راسان له جمنح نسر 12/7 ح/م
   AMG+  اهلالل شكل على وجه داخله مصد 13/7 ح/م
  P & C+  اهلالل شكل على وجه داخله مصد+  وعصا وسيف تاج مع راسان له جمنح نسر 14/7 ح/م
  AFG+  مصد 15/7 ح/م
  CARTIERA DE MORI VITTORIO+  اهلالل شكل على وجه داخله مصد 16/7 ح/م
  Conqueror  +A 8 ح/م
 اهلالل شكل على وجه داخله مصد  2/9، 1/9 ح/م
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  FT+  انسان وجه شكل على ثالثة اهلة 10 ح/م
  AG + اهلالل شكل على وجه داخله مصد 1/14 ح/م
  AG + ثالثة اهلة 3/14، 2/14 ح/م
  اهلالل شكل على وجه داخله مصد + CARTIERA DE MORI VITTORIO 4/14 ح/م
  ثالثة اهلة 1/15 ح/م
  ؟ حرفان+  ثالثة اهلة 2/15 ح/م
 AFG+  اهلة ثالالث 16 ح/م
 زهر ؟ + حرفان؟ +  VACIL+  نفل مع تاج؟ +  اناء شكل+  FA  +FV وحتت ثالثة اهلة 17 ح/م

   الزنبق
+  CC؟ +  Z حرف مع ثالثة اهلة+  Xثالثة اهلة مع مقصان على شكل  +ثالثة اهلة +  FC 1 جزء، 18 ح/م

  مفهومة غري مائية عالمة مع A+  موسيقي مفتاح شكل مع A+  وسهم قوس

  وسهم قوس+  ثالثة اهلة 2 جزء، 18 ح/م
  وجنم هالل مع تاج 19 ح/م
  ثالثة اهلة 2/20 ،1/20 ح/م
  ثالثة اهلة 21 ح/م
  ثالثة اهلة 22 ح/م
 PC+  ثالثة اهلة 23 ح/م
  

  املخطوطات يف املوجودة احلرفية العالمةو املتقابلة ائيةامل العالمةو املائية العالمة انواع - ب
  

  املخطوطة رقم  احلرفية العالمةو املتقابلة املائية العالمةو املائية العالمة نوع
   17 ح/م  ؟ اناء شكل
  1 ح/م   اصيلي عايل اسطنبويل شبك ابو بياض
   17 ح/م  نفل مع تاج
   19 ح/م  وجنم هالل مع تاج

، 2/15، 1/15، 3/14 ،2/14، 10، 2 ح/م  ثالثة اهلة
، 21، 2/20 ،1/20، 2و 1 جزء، 18، 16
22 ،23  

   17 ح/م  FA وحتت ثالثة اهلة
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  1 جزء، 18 ح/م  ؟ Z حرف مع ثالثة اهلة
  1 جزء، 18 ح/م  Xثالثة اهلة مع مقصان على شكل 

  17 ح/م  الزنبق زهر
   2و 1 جزء، 18 ح/م  وسهم قوس
   15/7 ح/م  مصد
، 4/7، 3/7، 2/7 ،1/7، 6، 4، 3، 1 ح/م  اهلالل شكل على وجه داخله مصد

5/7 ،7/7 ،8/7 ،9/7 ،10/7 ،11/7 ،
12/7 ،13/7 ،14/7 ،16/7 ،1/9 ،2/9 ،

1/14 ،4/14  
   14/7، 12/7 ح/م   وعصا وسيف تاج مع راسان له جمنح نسر

A 1 جزء، 18 ح/م موسيقي مفتاح شكل مع   
A 1 زءج، 18 ح/م مفهومة غري عالمة مع   

AFG   16، 15/7، 3 ح/م 
AG  3/14، 2/14، 1/14، 11/7، 6 ح/م  

AMG  13/7 ح/م  
ANDREA GALVANI PORDENONE 11/7، 4 ح/م 

BG 4/7، 3/7، 2/7، 1/7 ح/م  

CARTIERA DE MORI VITTORIO  9/7، 8/7، 7/7، 6/7، 5/7، 2/7 ح/م ،
16/7 ،4/14  

CC 1 جزء، 18 ح/م  
Conqueror 8 ح/م  

FC  1 جزء، 18 ح/م  
FT  10 ح/م  
FV 17 ح/م   
PC 23 ح/م   

P & C  14/7 ح/م  
VACIL ?  17 ح/م  

 
   اخلتم نوع - ت
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  املخطوطة رقم  اخلتم نوع
  1/13 ح/م مستطيل شكل على ختم

  فهرس املخطوطات الدة باجللد

  املخطوطة رقم  
  1 ح/م  جملدة
  7 ح/م  جملدة
  15 ح/م  جملدة
  18 ح/م  جملدة

  24 ح/م  لدةجم
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