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لمخطوطاتا  Les manuscrits 
  

  25م/ح     

  التعريف العام باملخطوطة
  كتاب اإلعالم بقواطع اإلسالم.  عنوان النص

  .)1566-973/1503-909( شهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي  املؤلف اسم
بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني حنمدك اللهم اذ اطلعت لعلم الفتـوى يف    بداية النص

مسا التحقيق مشوساً وبدوراً وجعلت علما الشريعة الغـراء ارفـع النـاس يف    
الدارين مكاناً وحبوراً وسرورا واخترم حلفظ فـرائض األسـالم وسـننه    

جلهاالت إىل منهجك القـومي وسـننه   واقمتهم جنوما يهتدى ا يف ظلمات ا
(...) اما بعـد فهذا تاليف جامع وجمموع ان شا اهللا نافع دعاين اليه وقوع 

يتعلق ـا الن احلاجـة    غلط فاحش يف مسئلة افتيت ا فاجبت بياا مع ما
ماسة إىل مجيع ذلك سيما وقد توعرت هذه املسالك حىت صـار الغلـط يف   

اقرب إىل املنسوبني إىل العلم مـن حبـل    الواضحات فضال عن املشكالت
  الوريد.

من تلفظ بالشهادتني بالعجمية وهو حيسن العربية ال يكون مسـلما فـذلك     اية النص
كنظريه يف تكبرية االحرام حرمنا اهللا على النار (...) يا ربنا لك احلمد كما 
ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك سبحان ربك رب لعزة عما يصـفون  

م على املرسلني واحلمد اهللا رب العاملني وصلي اهللا وسلم وبارك علـى  وسال
سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم وذريته كما صليت وباركت على سيدنا 
أبراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم يف العاملني أنك محيد جميد عدد خلقك ورضا 

عـن   نفسك وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل
ذكرك الغافلون دعواهم فيها سبحانك اللهم وحتيتهم فيها سالم واخر دعواهم 
ان احلمد اهللا رب العاملني متت النسخة املباركة حبمد اهللا وحسن توفيقه وصلى 

  اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
  ال يوجد.  قول الناسخ
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  ال يوجد.  سم الناسخا
  وجد.ال ي  تاريخ النسخة
  ال يوجد.  مكان النسخ

  فتأوى فقهية يف مسائل يكفر ا املسلم.  املوضوع
؛ امساعيل باشا البغدادي  372-370، 8:  1351-1350ابن العماد احلنبلي   املرجع

:  1975احلبشي  ؛ قواطع اإلسالم يف األلفاظ املكفرة، حتت 241، 2:  1947
؛ العيدروس  67م ، رق109، 1الشوكاين د. ت. :  ؛ 202، رقم 39

-337، 1:  1406/1986-1402/1982؛ الكتاين  287-298:  1353/1934
  .152، 2:  1381/1961-1376/1957؛ كحالة  137، رقم 340

EI1, II, 403-404 ; EI2 : 3, 802-803 ; GAL II : 508, n° 3, S II : 527. 
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اللون األسود.نسخ مع بعض التشكيالت ب  اخلط
أسود مع وجود نقط وخطوط تعلو بعض الكلمات رمست بـاللون األمحـر     احلرب

مست عليها العالمة إلظهار عطف اجلملة على اجلملة اليت ر ستخدمتاُ(ولعلها 
قبلها) وكذلك كتبت بدايات املسائل وعناوين الكتب اليت رجع إليها املؤلف 

باللون األمحر كما مل ختل املخطوطة من  العلماء الذين استشهد بأقواهلم وأمساء
بعض الكلمات املكتوبة باخلط املزدوج باللونني األسود واألمحر ويوجد دوائر 
رمست يف اية األسطر بعضها باللون األسود وبداخلها نقطة محراء أو سوداء 

) والبعض اآلخر باللون األسود وبداخلها نقطـة  3(أنظر قائمة التزيني، رقم 
لى حميطها من ثالث إىل أربع فواصل رمست باللون األمحر (أنظـر  سوداء وع

) ويوجد أيضا يف بعض صفحات املخطوطة ثـالث  20قائمة التزيني، رقم 
الناسخ للفصل بـني   استخدمهانقاط على شكل مثلث رمست باللون األمحر 

 أناألبيات الشعرية تارة ويف اية اجلمل والعبارات تارة أخرى كما يالحظ 
  على األصابع أثناء التصفح.  من النوع القوي حيث ال يترك أثراًاحلرب

خال معظم الكتاب من اهلوامش فيما عدا بعض الصفحات اليسرية كتب على   اهلوامش
هامشها بعض العبارات التفسريية أو التصحيحية أو إكمال للنص أو كلمـة  

أو جزءا منها،  إىل موضع الفائدة وقد يكتبها لشد انتباه القارئ مشرياً "قف"
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مستخدما لذلك عالمات تشري إىل موضع التصحيح أو التفسـري اخل داخـل   
النص وعلى اهلامش أو يكرر عبارة وردت يف النص، كما مل ختـل بعـض   

  كتبت من قبل القارئ. "بلغ"هوامش املخطوطة من كلمة 
ط أسود العنوان مكتوب على الورقة األوىل من الكتاب على شكل مثلث خب  صفحة العنوان

مبارك اإلبتدا مأمون اإلنتها ان شا "املؤلف ومكتوب بأحد األركان  اسموفيه 
الناسخ كتابة النص ويوجد يف آخر الكتـاب   بدأويف ظهر الورقة نفسها  "هللا

  ورقتان فارغتان.
  

 الوصف العام الداخلي للمخطوطة
عــــدد األوراق 

  والكراريس
والكراريس مرقمة بقلـم  أوراق  5ورقة يف سبعة كراريس مكونة من  66

قـص نصـف ورقـتني    ويف أول الكراسة الرابعة ن ،أحدث من قلم الناسخ
تبت الكلمات كُ أفقيةوتوجد تعقيبات بطريقة  واخلامسة ناقصة نصف ورقة،

  فيها موازية وغري موازية مع األسطر باللون األسود.
  أنظر املُلحق.  نوع األوراق
  .سطراً 25 – 23  عدد األسطر

  سم. 16،5×  22  ت األوراقمقاسا
  سم. 17،5 – 16،5×  11 – 10  مقاسات اخلط

  ال يوجد ويوجد جزء من خيط أبيض يف الكعب.  الغالف
  رطوبة وبعض الترميمات. ثارآجيدة ا   حالة املخطوطة
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  26م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص  التفاحة يف املساحة.

  املؤلف اسم .)*550/1155(تويف يف حدود  عريأمحد بن حممد بن إبراهيم األش
بسم اهللا الرمحن الرحيم ربنا هب لنا من لدنك رمحة وهى لنا من امرنا رشـدا  
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وسلم قال الشيخ االجل 

دد امحد بن حممد بن إبراهيم االشعري غفر اهللا له وجلميع املسلمني احلمد هللا ع
أالئه وصالته وسالمه على رسوله وانبيائه سألين من تعينت اجابته وتبينت إبانته 
ان امجع له خمتصرا يف اشكال املمسوحات يستغىن به عن الكتب املشـروحات  
فاجبته إىل مطلوبه وسعيت يف حمبوبه واتبعت ذلك بسوالت ينتفـع بعلمهـا   

الشكال وبينتها باملثـال  ويتبصراحلاذق إىل فهمها مث احلقت بعد ذلك بقسمة ا
وارجو من اهللا تعاىل ان ينفع به الطالبني وجيمع عليه الراغبني وصلى اهللا علـى  
خري مولود دعا إىل اكرم معبود صالة افتتح ا كالمي واختم ا سالمي اعلم 

 ارشدك اهللا تعاىل ان املساحة يف املمسوحات كالكيل يف املكيالت.

  بداية النص

ما فوقها من ذوات االضالع الكثرية فالصـواب ان تقطـع   واما املخمسات و
مثلثات ومربعات على ما مضى يف املساحة مث تقسم بقسمة املربعات واملثلثات 
[املطيالت] واحملصرات بقطع مربعات مث تقسم كما تقسم املربعات وقد مضى 
ذكر ذلك يف مواضعه من االبواب واحلمد هللا وحده وصلواته وسـالمه علـى   

حيـب ربنـا    حممد واله وصحبه وسلم تسليما كثريا طيبا مباركا كمـا سيدنا 
  ويرضى

 مت الكتاب وربنا احملمود           وله املكارم والعال واجلود.

  اية النص

وكان الفراغ من نساخته وقت صالة ظهر يوم السبت رابع  وعشرين شهر 
 هـ واحلمد هللا رب العاملني. 1083شوال سنة 

  قول الناسخ

  الناسخ اسم  يوجد.ال 
  تاريخ النسخة  هـ. 1083

  مكان النسخ  ال يوجد.
  املوضوع  يف املساحة (هندسة).

كحالة  ؛ 216، 1:  1990الزركلي  ، ؛426:  1941 حاجي خليفة
1376/1957-1381/1961 : 2 ،59.  

  املرجع
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GAL, S I : 558, n° 2. 
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
ثلث الذي كتبت به عناوين األبواب والفصول وتوجـد  نسخ إضافة إىل خط ال

 بعض التشكيالت على الكلمات باللون األمحر ونقاط حتت حريف الدال والطاء.
  اخلط

الناسخ اللون األمحر لرسم الفواصل وكتابـة عنـاوين    استخدم ،أسود + أمحر
ه األبواب والفصول واخلط املفرغ لكتابة كلمة فصل فيتركه فارغا تارة وميلـؤ 

يف حل املسـائل   لالنتقالكما استخدم اللون األمحر أخرى خبطوط مائلة تارة 
ورسم األشكال اهلندسية وهنـاك   "فوجه العمل يف ذلك"أو  "فإن قال"كقوله 

عبارات كتبت باللونني األمحر واألسود بطريقة فنية عند اإلشارة لبداية األبواب 
حوهلا أربع فواصل محـراء  والفصول ورسم دوائر سوداء داخلها نقط سوداء و

يف ايـة   "هـ"الناسخ احلرف  استخدمكما  ،)20(أنظر قائمة التزيني، رقم 
 الكلمات بطريقة هندسية يرمسها بثالثة مثلثات باللونيني األمحر واألسود ونادراً

 ما يضع بداخلها نقط محراء.

  احلرب

إضافة  ،حيةتوجد هوامش قليلة يف املخطوطة منها مكملة للنقص وأخرى توضي
مع وجود خدوش بـاللونني األمحـر    "هذا نقص يف األم"نه وضع عبارة أإىل 

ويوجد يف بداية املخطوطـة   ،واألسود وامتداد بعض كلمات النص إىل اهلامش
قبل العنوان ورقة غري مسطرة كتب على صفحتيها عدة فوائد باخلط األسـود  

كمـا  "خط عبد الـرمحن من "الفائدة األوىل بيت من الشعر كتب حتته : وهي 
قلت من الشيخ حممد الطاهر بـن حسـني   نتوجد فائدة لعالج محى األطفال 

هـ نقلت من خط من نقل من خط العالمة احملـدث   1096االهدل بتاريخ 
مكتوب من فرائد الفوائد للسيد عبـد   أخرهاعبد الرمحن املشهور بالديبع ويف 

بن عبد اهللا األمري بيتان مـن   الرمحن بن سليمان ويف ظهر الصفحة فائدة حملمد
ويليها فائدة دعائية لرد الكيد وفائدة ثالثة يف ثالثة أبيات مـن   ،الشعر احلميين

كما توجد جمموعة من األبيات األدبية مذكور فيها  ،الشعر األول منها منفصل
د احملب عثمان احمللوي يف وجه الصفحة األخرية ويف ظهرها توجد جمموعـة  بع

 شعرية.من األبيات ال

  اهلوامش

املؤلف وبـالقرب منـها يف اجلهـة     اسمسوى العنوان و شيءال يوجد عليها 
ترقيم لصاحب املكتبة ويوجد حرفني متشابكني مها ق،ع غري معروف  يسرىال

 القصد منهما ويف ظهرها بدء النص.

  صفحة العنوان
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  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

ع أوراق وتوجد تعقيبات بطريقـة  ورقة يف مخس كراريس مكونة من أرب 40
فاصـلة بـاللون    امائلة غري موازية مع األسطر كتبت باللون األسود وأحيانا 

 األمحر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق  .حقأنظر امللُ
  عدد األسطر .سطراً 21
  مقاسات األوراق سم. 15×  21

  مقاسات اخلط  سم. 9×  15،5
 لصقة بالستيكية وشريط الصق شفاف يثبت ورقة ال يوجد غالف للكتاب غري

بيضاء حديثة تصل الورقة األوىل باألخرية ليكونا معا ما يشبه الغالف ويوجد يف 
من بقاية احلباكة وبعض  صفراألمحر واألأطراف الكعب بعض اخليوط باللونني 

 اخليوط الصفر من الداخل.

  الغالف

الورقة األوىل الزائدة آثار التعـرض   متآكلة األطراف ويظهر على أا إالجيدة 
لبلل مع وجود ثقوب يف هوامش الصفحات ويف الصفحات األوىل لكنها ال متنع 

 من قراءة الكلمات.

  حالة املخطوطة
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  27م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  

  عنوان النص  كتاب إرشاد الفارض إىل كشف الغوامض.
  املؤلف اسم .)1501-907/1423-826( حممد سبط املارديين

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وسلم قال 
الشيخ االمام العامل العامل احملقق املدقق حممد سبط املارديين كان اهللا له احلمد هللا 
الذي هدانا إىل كشف الغوامض وافاض علينا من جزيل فضله الفايض وارشدنا 

لفرايض (...) اما بعد فيقول حممد سبط املارديين ملا حترر إىل بيان طرق السنن وا
كتايب كشف الغوامض واشتهر واعتىن به كثري من الفضال وانتشر ملااشتمل عليه 
من مسائل الفرائض والوصية ونقل املذاهب احملررة املرضية سالين بعض السادة 

احلّ كثريا األشراف ان اعمل عليه توضيحا خالصاً عن االجحاف واالعتساف و
يف مقاله وكان حقا عليٍِِّ اجابيت سؤاله فعملت هذا الشرح عمل منَ طب ملـن  
حب ومسيته ارشاد الفارض إىل كشف الغوامض فاهللا تعاىل جيعله خالصاً لوجهه 
الكرمي ويعصمين وقارئه من الشيطان الرجيم وقلت بعد تقدمي احلمد هللا تعـاىل  

عليه وسلم باب املرياث مجعه مواريـث وهـو    والصالةَُ على رسوله صلى اهللا
 مشتق من االرث وهو لغة.

  بداية النص

اضرا يف التسعة واقسم احلاصل على العشرة خيرج وصية زيد ثالثـة وثالثـة   
امخاس وحصة عمرو سهمان ووصية سهم واربعة امخاس وتصح بعد البسطني 

ن أوصي لزيـد فيهـا   من سبعة ومثانيني لزيد منها مثانية عشر ولعمرو تسعة وا
بنصيب الزوجة وربع مالعمرو ولعمرو بنصيب االم اال اربعة امخـاس مالزيـد   
فمسطح املقامني عشرون ومسطح البسطني اربعة واالمام اربعـة وعشـرون   
وحصة زيد اربعة اضرا يف العشرين واقسم احلاصل وهو مثانون على االمـام  

ثة امخاس اضرا يف العشرين خترج وصيته ثالثه وثلث وحصته عمرو سهم وثال
واقسم االثنني والثالثني احلاصلة على االمام خترج وصية سهم وثلث وتصح بعد 
البسط من مخسني لزيد منها عشرة ولعمرو اربعة وللورثة ستة وثالثون كمـا  

ففيه كفاية للمبتـدي   على هذا القدر سبق واهللا سبحانه وتعاىل اعلم ولنقتصر
اهللا العظيم من كل ذنب واعوذ باهللا من علم ال ينفـع  وتذكرة لغريه واستغفر 

ودعا ال يسمع وقلب ال خيشع واسال اهللا ان ينفعين بذلك انا وقاريه وكاتبـه  

  ايـة النـص
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والناظر فيه واحلمد اهللا على كل حال وصلى اهللا على حممد واله وسلم وقـد  
تـه  ختمته باحلمد اهللا والصالة على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم كما ابتدا

 بينهما مت. باحلمد والصالة رجآ قبول ما
  قول الناسخ ال يوجد.
  الناسخ اسم ال يوجد.
  تاريخ النسخة ال يوجد.
  مكان النسخ ال يوجد.

  املوضوع املواريث (فقه).
، حتت عنوان النص م/ح 62، 1:  1947 امساعيل باشا البغدادي؛  28أنظر م/ح 

، حتت 363، الطرق السنية يف العمل بالنسبة الستينية، حتت عنوان 84، 2، 27
- 218:  2 1955 ؛ امساعيل باشا البغدادي كشف الغوامض يف الفرائضعنوان 

، 36-35، 9:  1355-1353 ؛ السخاوي 55-54:  7:  1990؛ الزركلي  219
-1376/1957 ؛ كحالة 498، رقم 242، 2 : د. ت. ؛ الشوكاين 94رقم 

1381/1961 : 11 ،188. 
Ahlwardt 1887-1899 : IV, 208, n° 4726 ; GAL II : 216, n° 2, S II : 
216, n° 2 ; Suter 1902 : 182-184, n° 445. 

  املرجع

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ مع ندرة التشكيالت.
الناسخ اللون األمحر لكتابة املنت املشروح وهو (كشف  استخدمأسود + أمحر 

ض) واستخدم اللون األسود لكتابة الشرح وهو (إرشاد الفارض) كمـا  الغوام
يوجد يف إحدى الصفحات أن بعض الكلمات كتبت خبط مـزدوج بـاللونني   

 األمحر واألسود.

  احلرب

وردت يف الكتاب هوامش متعددة بعضها تصحيحية كتبت تارة باللون األمحر 
وضيحي أو استطرادي وتارة باألسود وأخرى مكملة ونوع ثالث تفسريي أو ت

باللون  األصلعلى بعض املسائل كما مل خيل اهلامش من التعديالت مع خدش 
 )بلغ(كلمة  تكما ورد ،األسود واإلشارة إىل املوضع وندرة الفوائد وقلة النقد

الصفحات وقد يتنهي السطر بنصف كلمة فيكملـها يف   إحدىمرة واحدة يف 
 ملسـألة كما ورد ذكـر   ،ات املهمةمحراء حتت العبار اًاهلامش ووضع خطوط

 أمساءالصفحات خط حتت اسطرها خبطوط محراء وورد ذكر  إحدىمكملة يف 

  اهلوامش
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للزيلعـي و[...] الـدين يف    شرح الكرتبعض الكتب يف املذهب احلنفي وهي 
السمرقندي كما  شرح الزيادات أليب الليثشرح اهلداية عن حممد بن احلسن و

مسي عمـر  االعليا تذكرة ذكر فيها أول ربيع و الزاويةيوجد يف ظهر الغالف يف 
وعبد اهللا وورد يف ظهر الصفحة األخرية من النص فوائد شعرية غزلية اقتـبس  

كتابة الصفحة األخرية من النص يف  عيدوأُمن القران الكرمي  آياتالشعراء فيها 
باملخطوطة ولعل ذلك بسبب تآكل الورقة األخرية وقـد   حلقتأُورقة مستقلة 

الناسخ وهو امحد بن حممد بن سليمان عبد اهللا بن سليمان بـن   اسميها ورد ف
هــ وأيضـا    1321شعبان 16حيي بن عمر مقبول االهدل وتاريخ النسخ 

على الشيخ العامل علي حممد البطاح االهدل وكتبت كلها باللون  إمالئهببلوغ 
 األسود اللماع.

خبطي الثلث والنسخ باللونني األمحر املؤلف كتبا على شكل مثلث  اسمالعنوان و
حرفان مشبكان مها  الزاويةواألسود املشكالن أيضا باألمحر واألسود وورد على 

ع لعلهما يشريان إىل مالك النسخة كما وردت عدة كتابات تشـري إىل   ق و
الشيخ عبد الرمحن افندي مغريب وامحد  اسمانتقال ملكية النسخة ورد فيها ذكر 

هـ وعبد الرمحن بن  1266لصائم] وعلي عبده مصطفى بتاريخ عبد اجلواد [ا
هـ وعبد القادر [...] بن عبد الرمحن  1271سامل بن امحد بانا [...] بتاريخ 

كما ورد ذكر كتاب شرح الغوامض يف الدور والفرائض اليب عبد اهللا حممد ابن 
 اًبليغ اًريرحت األرحامحرر ذوي  أنهإىل  وأشارعلي بن احلسني ابن علي القليعي 

وبعده "كبيك كيكتج كبيك كيكتج" يقال إن هده الكلمات متنع األرضة مـن  
 أكل الكتاب.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

ورقة ومن الصعب معرفة عدد الكراريس نظرا الستقاللية األوراق وعـدم   97
األسـطر كتبـت   موازية مع  أفقيةالترابط فيما بينها وتوجد تعقيبات بطريقة 

 باللونني األسود واألمحر كل مبا يشبهه.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق أُنظر املُلحق.
  عدد األسطر ويوجد آثار التسطري. سطراً 25

  مقاسات األوراق سم. 21×  15،5
  مقاسات اخلط سم. 15×  10

أكلـت   فيه غالفان قدميان ملصقان بقطعة جلد قدمية مقطعة من الكعب وقد   الغالف
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منها أما من اخلارج ففيه رسومات مزخرفة على شكل مربعـات   اًاألرضة جزء
ويف الوسط ورود باللونني األسود واألبيض والرسومات معمولة مـن الـورق   

 امللصق على الغالف وأما من جهة اليسار فأطرافه معمولة من اجللد.
يف أعلى الصفحات أثـر  يف اجلزء األخري من الكتاب يوجد تآكل  أنهجيدة غري 

على اهلوامش ولعل الصفحات كانت ملصقة مع بعضها البعض مبادة صـمغية  
ما يدل عليها وحيتاج إىل تـرميم   اآلثارمع مرور الوقت وبقي من  تأثريهاانتهى 

 وجتليد من اخلارج.

  حالة املخطوطة
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  28م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة 
  عنوان النص ة.يبيالرسالة الفتحية يف األعمال اجل
  املؤلف اسم .)1501-907/1423-826( ابو عبد اهللا حممد سبط املارديين

 بن اِهللا حممد دبو عالَّ مةُ أبالع مالالع اماإلم يخمِ قال الشيحنِ الرمحمِ اِهللا الربِِس
والسالَم على سيدنا حممـد  أَمحدِ سبط املَارِ ديين احلَمد ِهللا رب العاملني والصالةُ 

واله وصحبه وسلَّم وبعد فهذه رسالةٌ يف العمل بالربعِ ايبِ مشـتملَةٌ علـى   
مقدمة وعشرين بابا سميتها الرسالةَ الَفَتحية يف األعمالِ احلَيبِيَّّـة فاملقدمـة يف   

لذي فيه اخلَيط وقََوس اإلرتفاع هو تسمية رسومها فأولُّها املركز وهو البخش ا
احمليطُ بالربع مقْسوم بتسعني قسما متسأوية مكتوب اعدادها طـردا وعكسـا   
واخلط األمين الواصلٌُ من املَركزِ اىل أولِ قوس االرتفاع يسمى جيـب التمـام   

)...أن متِسك االرتفاعِِ وطريقه ذأخ رِفةعاألول يف م بيـديك    ) الباب الربـع
.يبع اخلالفَةَ جانِبِ الررالً وجتعل حشاقُو هطييف خ لِّقعوت 

  بداية النص

 نم ياملاض وي هاقفالْب هعطالم نوبِ مرالغ عطالالًً فألقِِ ملَي ط الكوكَبوإذَا توس
 1شفَقِ فوسطُه أولُ وقْت العشـاءَ اللَّيلِ عند توسُطه فَإنْ توسط سأوى حصة ال

وإنْ ألْقَيت مطَالعه من مطَالعِ الشروقِ املستقْبل يبقى الْباقي من اللَّيلِ عنَد توسطه 
فإنْ سأوى الباقي حصة الْفَجرِ توسط أولَ وقت الفَجرِ أيضا واُهللا أعلَم بِالْغَيبِ 

والص.واملأب املرجِع هوابِ وإلي 

  اية النص

  قول الناسخ هـ. 1203متت بتاريخ أوائل شهر مجاد االخر من 
  الناسخ اسم ال يوجد.
  تاريخ النسخة  هـ. 1203

  مكان النسخ  ال يوجد.
  املوضوع علم الفلك.

 .27م/ح  أنظر
GAL II : 216-217, n° 7, S II : 216, n° 7. 

  املرجع

  
  خطوطة من الناحية الفنيةوصف امل

  اخلط نسخ مع وجود تشكيالت باللونني األمحر واألسود.

                                                
  لعله العشاِء. 1
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الناسخ اللون األمحر يف كتابة مقدمات املواضيع مثـل   استخدم ،أسود + أمحر
إىل أنه وضع عالمات باللون األمحر عند العبـارات   إضافةوالتنبيهات  األبواب

د اية اجلمل واليت حتدد معىن مـن  اليت ا بداية للجمل املهمة ونقط محراء عن
معاين النصوص وكتابة بعض األحرف لبعض الكلمات باخلط املـزدوج كمـا   
تفنن الناسخ يف كتابة حرف اهلاء يف كلمة تنبيه فنجده يكتبه على شكل جنمـة  

نقاط محراء علـى   أربعوقام برسم دائرة باللون األسود مألها باللون األمحر مع 
مقاربة له) مع رسم خطـوط   19، رقم قائمة التزينيلنص (حميطها عند اية ا

محراء فوق بعض الكلمات ولعلها إشارة إىل تعاطف اجلمـل علـى بعضـها    
 أو ايتها. األبوابوفواصل يف بداية املخطوطة عند بداية 

  احلرب

يوجد يف الكتاب هوامش كثرية كتبت خبط النسخ بطريقة مائلة على شـكل  
طيالت وهي عبارة عن شروح وتفسريات وفوائد فجاءت مثلثات ومتوازي املست

جمملة مبثابة شرح خمتصر للمنت فنجد الناسخ يشري إىل الفوائـد بكتابـة لفـظ    
مكتوبـا حتتـها    األبراج أمساءباللون األمحر أو األسود كما ورد ذكر  "فائدة"

في بالربوج الشمالية واجلنوبية واالنقـالب الصـي   إياهاباألرقام اهلندية معرفا 
والشتوي وجند أن اهلوامش كتبت باحلرب األسود الغامق والفاتح كما كتبـت  

كتابة بعض الرموز املوجـودة يف   عيدتوأُأحرف بعض الكلمات خبط مزدوج 
النص يف اهلامش باللون األمحر مرسوما يف اية كل فائدة دائرة سوداء بداخلها 

ر وعادة ما بدأت كتابـة  ) وقد متأل باألمح3نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
اهلامش أمام الكلمة أو العبارة املراد توضيحها وتواصلت إىل جوانب الصفحات 
وقد ورد ذكر بعض األمساء وهي الشافعي ومالك وأبو يوسف وحممـد وأبـو   
حنيفة واحلطاب وورد ذكر كتاب املطلب ونسبه الناسخ إىل املؤلف وورد ذكر 

ن ومصر والسودان اجلزائر واألندلس ومكة بعض الدول واملدن وهي اليم أمساء
وزبيد والبندقية وتلمسان واإلسكندرية والقدس واخلليل وغزة ويوجد خدوش 

إىل  1أحيانا باللون األمحر وأرقام يف أعلى الصفحات كتبت بقلم حديث مـن  
 والتعقيبات كتبت خبط مائل يف اية الصفحات مع األسطر. 11

  اهلوامش

ان عدة فوائد حيث كتب يف أعلى الصفحة بقلم حديث يوجد يف صفحة العنو
رسالة يف الربع ايب يليه فائدة يف معرفة درجة الشمس ويف ايتها ورد ذكـر  

مث كتبت أشهر السنة القبطية وإىل جوارها فائدة يف معرفة درجة  "احلطاب" اسم
الشمس باستخدام األشهر القبطية وإىل جانبها ذكر طول وعرض كل من مكة 
ومصر وزبيد ويوجد يف اية الصفحة عبارة (احلمل أول احلمل من ثلث النوحر 

  عنوانصفحة ال
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اخلليل) ويوجد يف الطرف من منتصف الصفحة توقيع لعلـه (عبـد الـرمحن    
العليا من الصفحة بـاللون   الزاويةكتب يف  5احلضرمي) كما يوجد رقم لعله 

 خذت من جمموع.أُاملخطوطة  أناألمحر رمبا يشري إىل 
  

  الوصف العام الداخلي للمخطوطة
ورقة يف كراسة واحدة مكونة من مخس أوراق ملصق ا نصف ورقة من  11

والتعقيبـات   11إىل  1البداية والصفحات رقمت من أعلى بقلم حديث من 
كتبت خبط مائل من أعلى إىل أسفل يف اية الصفحات مع األسـطر بـاللون   

 األسود.

عـــدد األوراق 
  سوالكراري

  نوع األوراق  املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 11

  مقاسات األوراق سم. 25 -24،5×  17،5
  مقاسات اخلط سم. 14،5×  8،5

بت بغراء من جهة الكعب من البداية بغرض تقويتـه  ثُيوجد شريط من الورق 
منه والثقـوب الثالثـة    أجزاءوقد ثبتت األوراق مع بعضها خبيط أبيض بقيت 

 ة يف كعب املخطوطة تدل عليه.املوجود

  الغالف

جيدة غري أن ا ثقوبا كثرية بسبب األرضة وتآكال بسيطا يف أسفل الصفحات 
 األوىل وآثار بلل وحتتاج إىل ترميم.

  حالة املخطوطة
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  29م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص قرة العيون يف أخبار اليمن امليمون.

  املؤلف اسم .)1537-944/1461-866( يبع الشيباينعبد الرمحن بن علي الد
بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا الذي خص قطر اليمن امليمـون  
باالميان دون سائر األقطار فاالميان ميان والفقه ميان واحلكمة ميانيـة بشـهادة   
 املصطفى املختار وجعل هذا القطر الشريف بالشرف املنيف والكـرا ملـدرار  
وفضل اهله باالميان والعقل وملوكه بالدين والعدل على ملوك االمصار سبحانه 
وتعاىل خيلق ما يشاء وخيتار امحده على أن جعلين من أهله واساله املزيـد مـن   
كرمه وفضله يف مجيع االقطار واالطوار واشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك 

يدنا حممد عبده ورسـوله خـامت   له شهادة خملصة من عذاب النار واشهد ان س
االنبياء وخامت االبرار املثبت فواده مبا قص اهللا عليه من انبا الرسـل وعجائـب   
االسرار (...) اما بعد فان علم التاريخ علم عظيم املقدار رفيع املنار شـهدت  
بفضله االيات واالخبار واعتىن بنقله االبثار واالخيار وانفقوا يف ذلك نفـايس  

رتكبوا فيه سباسب االخطار (...) وكنت أول قادم على ذلك مـن  االعمار وا
مؤلفي االخبار واحرزت فضيلة السبق بذلك على كل مؤلف ومصنف وخمتـار  
فجاء حبمد اهللا عظيم املقدار غاية يف االختصار حمتويا على حماسـن االخبـار   

ر انـه  مشتمال على نفايس االثار فاسال اهللا تعاىل ان ينفع به على دوام االعصا
السميع البصري اللطيف اخلبري احمليط علمه جبميع االسرار ومسيته كتـاب قـرة   

 العيون يف اخباراليمن امليمون وجعلته يف ثالثة ابواب.

  بداية النص

والنصيحة من الدين لكل من يتوىل امور املسلمني من امللوك والسالطني وسائر 
ه بذله فما مسعت باحد تعرض املتصرفني ان ال يتعرض للوقف واهله وال يبيع عز

له واملتكلم فيه من امللوك فمن دوم اال تغريت احواله وانتحست اماله وتبلبل 
بلباله ووتر اهله وماله فليحذر الذين خيالفون عن امـره ان تصـيبهم فتنـة أو    
يصيبهم عذاب اليم وال حول وال قوة اال با هللا العلي العظيم وصلى اهللا علـى  

ونور االبصار وضيائها  2لقلوب ودوائها وعافية االبدان وشفاسيدنا حممد طب ا
 واله وصحبه وسلم.

  اية النص

مت الكتاب بعون امللك الوهاب يوم االربعاء أول ساعه منه [...] رد لثمانيـة     قول الناسخ
                                                

  والصواب "شفائها". 2
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عشر يوم من شهر شوال سنة الف وثلثمائة وتسعة وستني من هجـرة سـيد   
  املرسلني وخامت النبئني.

  رة العيون قد          امتمت كتبه اجلليها ق             
  ضبطته للمقتين             واتين واحملتلي             
  تاريخ ذاك يف             شهر شوال املفضل             
  عام تسعه وستني          بعد االلف والثالمثئة  ياجلي             
  اجللي برسم                         ذي القدر             
  الفاضل املقبول ذى       احلض العلي املقبل             
  الساعدي املنتقى من     الطراز األويل             
  الزال يف اقبا[ل]               ماغرد حادي االبل             
  مث الصالة على              النيب اهلامشي املكمل             

  ومن حببه مبتلي    واآلل والصحب الكرام             
بقلم افقر عباد اهللا واحوجهم اليه احلقري إىل ربه احممد امحد بن امحد حممد طاهر 

 شجــــاين لطف اهللا به يف الدارين ووالديه ومجيع احملبني امني.
  الناسخ اسم  حممد امحد بن امحد حممد طاهر شجــــاين.

  تاريخ النسخة  هـ. 1369
  النسخ مكان  ال يوجد.

  املوضوع  تاريخ.
، 203 : 1974 ؛ السيد 225، 2 : 1947 امساعيل باشا البغدادي ؛ 1م/ح  أنظر
 .6رقم 

GAL II : 527, n° 2, S II : 549, n° 2 ; Löfgren & Traini 1975-1995 : 
2, 52, n° 104, 126, n° 260, V, a. 

  املرجع

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط الرقعة ونادرا ما يقوم بتشكيله يف الشعر.نسخ خملوط خبط 
األمحر لكتابة األبواب والفصول وبعض الكلمـات   استخدمأمحر وأسود حيث 

للتزيني حيث رسم دوائر سوداء عليها  استخدمهكما  ،وخاصة أحرف العطف
) للفصل بني األبيـات الشـعرية ويف   17أربع نقط محراء (قائمة التزيني، رقم 

) وقـد  11ثالث نقط محراء (قائمة التزيني، رقم  أخرى اًوأحيان اًنايتها أحيا
 اًزرقاء ومزدوجة أحيان وأخرىيكتفي برسم نقطة واحدة وهناك خطوط محراء 

  احلرب
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فوق بعض الكلمات وندر استخدام اللون األزرق حيث كتب بقلم حـديث  
) ومـن خـالل   275، 274كلمة (يف) يف بعض املواضع من النص (صفحة 

 احلرب خشن امللمس. أنات املكتوبة يتضح تلمس الصفح
يوجد يف اهلامش إعادة كتابة للكلمات اليت كتبت يف النص باللون األمحر كما 

لعله عالمة إىل مواضع بلـوغ  × يوجد هوامش تصحيحية وتكرر كتابة الرمز 
وردت عدة مرات تارة مبفردها وأخرى مع بداية  "قف"كلمة  أنوجند  ،القراءة
وهنـاك هـوامش توضـيحية     إليهة أو التاريخ املراد جذب انتباه القارئ العبار

 إحـدى وأخرى ترشد إىل موضع القصيدة كاملة كما وجدت عبارة كتبت يف 
الصفحات (من عادة املداد ملا تكون السماء سحاب يكون أبيض) ورمبا أوردها 

لون الناسخ ألن احلرب يف تلك الصفحة كان فاحتا وكتبت بعض اهلـوامش بـال  
األمحر ووردت أيضا كلمة بلغ ولعله إشارة إىل موضع بلوغ املقابلة ويوجـد  

علي صاحل  اسمإىل موضع الفصل ورقمه و إشارةتكرار حلرف الفاء وجبانبه رقم 
وتكرر يف اهلامش كتابة التاريخ رقميا حيث ورد يف النص حرفيا وقد يضع حتته 

حتت األسطر يف الـنص  خطا وهناك بعض اخلطوط الزرقاء بقلم جاف حديث 
وقد متتد إىل اهلامش مع كتابة التواريخ عليها ومل خيل النص من بعض اخلدوش 
البسيطة كما ورد يف اهلامش يف آخر النص متت مطالعة الكتاب من أولـه إىل  

 هدل.هـ كتبه حممد األمني ابكر األ 1370آخره يف أول يوم من حمرم سنة 

  اهلوامش

الكتاب واملؤلف ومجلة دعائيـة   اسمث ورد فيه كتب العنوان على شكل مثل
بعلمه ويف وسط الصفحة إىل الطرف توقيـع عبـد    واالنتفاعبالرمحة للمؤلف 

الرمحن احلضرمي ويف اية الصفحة سطر مكتوب فيه وصلى اهللا على سـيدنا  
 حممد وعلى اله وصحبه وسلم.

  صفحة العنوان

  
 الوصف العام الداخلي للمخطوطة

كراسة مكونة من مخس أوراق مرقمة يف أعلى الصفحات  16ورقة يف  160
، 58، 57، 56لصـفحات  ا مع تكرار ترقيم 310إىل  1بقلم رصاص من 

كما يوجد ترقيم للكراسات حيث بدأ بترقيم الكراسة الرابعة مث انتقل إىل  ،59
ترقيم الكراسة الثامنة وحىت اخلامسة عشرة بكتابة الكاف الثعبانية ويف أسـفلها  

م الكراسة والتعقيبات كتبت مستقيمة موازية لألسطر وأحيانا مع األسـطر  رق
 بقلم أسود.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
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  عدد األسطر ويوجد آثار للمسطرة. سطراً 21 – 19
  مقاسات األوراق سم. 21،5×  17

  مقاسات اخلط سم. 16،5 – 16×  11،5
غالف  إالالكعب بشريط الصق لونه كرميي وال يوجد الغالف ملصق من جهة 

واحد من جهة اليمني وهو عبارة عن كرتون ملبس بورقة بيضاء قدمية ملصـق  
ا أوراق زرقاء اللون قصت بشكل هندسي على هيئة قرانص والغالف حمـاط  
من األطراف جبلد قدمي من جلد املاعز قد تآكل بعضه ومن الداخل ملبس بورقة 

صق الغالف مع ورقة العنوان بورقة بيضاءٍ وتوجد حباكة من األعلى بيضاء وال
واألسفل على هيئة مثلثات ولون خيوط احلباكة أبيض وأسـود وقـد ثبتـت    

 الكراريس مع بعضها خبيوط بيضاء ثقب هلا ثالثة ثقوب.

  الغالف

جيدة ويوجد ا عدة مواضع متآكلة بسبب األرضة وهناك بعض الترميمـات  
 جتليد.وحتتاج إىل 

  حالة املخطوطة
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  30م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص  شرح حديث األربعني النووية.

  املؤلف اسم .)1390-792/1322-722( سعد الدين التفتازاين
بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني ونطلب منه التوفيق احلمد هللا رافعِ اعـالم  

ة الغـرا بقواطـعِ   امللة الزاهر بلوامع ايات الكتاب ومحكم مباين احكام الشريع
فصل اخلطاب (...) وبعد فان العلم مفتاح خزاين العوارف ومصـباح ارواح  
اهل املعارف (...) فلما اشتدت يب احلال وامتد ورود وفود البلبال على البـال  
رايت ان اتوسل إىل عايل حضرة الرسول فاستشفع جباهه خلالصي مـن تلـك   

بلية املقبول بان امجع من كتب احملققني ما يستعان به على حل االربعني الذي ال
الفه االمام ا لنفاع خامتة اتهدين باالمجاع حمي الدين ابو زكريا النووي قدس 

 اهللا تربته ونور بفضله روضته.

  بداية النص

وتضـمنت  فهذا اخر ماقصدته من بيان االحاديث ا ليت مجعت قواعد االسالم 
االحكام فلله  3ماالحيصى من انواع العلوم يف االصول والفروع واالداب وسائر

 احلمد واملن على ذلك وهو حسيب ونعم الوكيل.

  اية النص

شهر حمرم  3وكان الفراغ من رقم هذه النسخة املباركة ضحا يوم اجلمعة لعلة 
ها افضل الصلوة والتسليم امني من اهلجرة النبوية على ساكن 1253احلرام سنة 

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

  قول الناسخ

  الناسخ اسم ال يوجد.
  تاريخ النسخة هـ. 1253

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع علم احلديث.

 .2أنظر م/ح 
GAL II : 278-280, S II : 301-304. 

  املرجع

  
  املخطوطة من الناحية الفنية وصف

  اخلط نسخ مع وجود بعض التشكيالت باللونني األسود واألمحر.

                                                
  ساير. كتبها الناسخ باهلمزة والياء يف كلمة واحدة. 3
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الناسخ اللون األمحر لكتابة املـنت   استخدمأسود + أمحر متباين يف درجة القوة 
واخلط املزدوج الذي كتب به عنوان أو رقم احلديث مـع األسـود وبعـض    

فوق الكمات ورسم به فواصـل  وبعض اخلطوط  )واعلم(الكلمات مثل كلمة 
) أو سداسية أو مثانيـة ويف  12على شكل مثلث إما ثالثية (قائمة التزيني، رقم 

 إشـارة ) فوق بعض الكلمات رمبا 9الغالب فاصلة واحدة (قائمة التزيني، رقم 
الشـعر يف أوهلـا    أبياتمنه إىل انتهاء عبارة وبدء أخرى وكذلك للفصل بني 

واحدة أو ثالث على خـط   إمائر سوداء أو محراء ووسطها وآخرها ورسم دوا
) وقد متأل أحيانا باللون األمحر (قائم التزيني، رقم 1واحد (قائمة التزيني، رقم 

دوائر مع بعضـها   6مع نقطة سوداء يف الوسط وقد يرسم  أخرى اً) وأحيان7
على شكل مثلث باألسود مملوءة باألمحر كما رسم شكل الزهرة النـاتج مـن   

 أنمحراء ونالحظ  اًدوائر مع بعضها فارغة تارة وتارة جيعل فيها نقط أربع تالقي
األسطر مـع   ملساواةمجيعها تقريبا وردت يف اية األسطر رمبا  األشكالهذه 

 تكفي لكتابة الكلمة التالية. بعضها الن املسافة املتبقية من السطر ال

  احلرب

تفسريية وتكميلية وفوائد ملا وردت هوامش متعددة ومتنوعة معظمها توضيحية و
كثرية يف وسط الكتاب وقليلة يف أوله وتكاد تكـون   أاورد يف الشرح وجند 

بعـض   أمساءمنعدمة يف آخره وتنهي الفائدة بكتابة حرف اهلاء وكذلك أورد 
ومقدار مـا رواه كـل    أعمارهمالصحابة املكثرين من رواية احلديث مع ذكر 

إىل املواضع املهمة اليت  إشارة "قف"كلمة  دمتاُستخكما  األحاديثمنهم من 
إىل  إشـارة ومل ختل اهلوامش من كلمة بلغ رمبا  إليهايريد جذب انتباه القارئ 

بلوغ املقابلة مع نسخة أخرى ووردت فائـدة شـعرية يف أول املخطـوط يف    
الكتاب ومكتوب جبواره "من كتب [...] ملـك   اسمالصفحة األوىل منه ورد 

 الثانيـة هللا سليمن بن حممد االهدل عفا اهللا عنهما" ويف الصـفحة  الفقري إىل ا
وردت فائدة يف سبب متييز أهل اليمن ألول مخيس من شهر رجب للقاضـي  

هـ ويف آخره  782العالمة األصويل عمر بن عبد الوهاب الناشري املتوىف سنة 
فائدة حتكي فضائل دخول شهر رمضان الكرمي ومل خيل الـنص مـن بعـض    

 ش باللونني األمحر واألسود.اخلدو

  اهلوامش

كتب عليها عنوان الكتاب بقلم حديث وهو كتاب شرح حـديث األربعـني   
النووية للعالمة سعد الدين التفتازاين رمحه اهللا تعاىل ويوجد عليها توقيع عبـد  

  صفحة العنوان
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الرمحن احلضرمي ويف أعلى التوقيع كتبت عبارة "من كتب الفقري إىل اهللا تعاىل 
الوارد يف الصفحة  سمعفا اهللا عنهم" وهو نفس اال 4عبد الرمحن][سليمن حممد 

 األوىل مع لقب االهدل.
  

  الوصف العام الداخلي للمخطوطة
الكراسـة األخـرية    أنكراريس مكونة من مخس أوراق غري  8ورقة يف  78

تنقص نصفا ورقتني ويوجد يف أعلى الصفحات ترقيم هلا بقلم أسود حديث من 
تبت يف اية الصفحة خبط مائل من أعلى إىل أسفل كُوالتعقيبات  ،152إىل  1

 وموازي مع األسطر باألمحر أو األسود.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق  املُلحق. أنظر
  عدد األسطر مع وجود آثار املسطرة لتحديد املساحة املكتوب عليها. سطراً 27 - 21
  قمقاسات األورا  سم. 22×  16

  مقاسات اخلط سم. 16 - 14،5×  9،5 – 9
غالفان من اليمني واليسار من الكرتون ملبسان جبلد كامل قدمي من  فيهيوجد 

وورود طبعت خبامت  أغصانجلد الضأن ويف واجهة الغالف زخارف على شكل 
بغراء فيه  أُلصقتمن الداخل فملصق عليهما ورقة بيضاء قد  وأماحديدي قدمي 

لـون   أصـبح لألرضة تستخرج من شجرة الصرب تسمى املر ولذا  مقاومةمادة 
الورقة اصفر والغالفان ملصقان من الكعب بقطعة قماش قدمية لوا بنفسـجي  
ويف أعلى الكعب وأسفله حباكة حبكت خبيوط بيضاء ومحراء ملفوف بعضها 
على بعض على شكل ضفرية وقد ثبتت الكراريس مع بعضها خبيط أبيض بعمل 

مجيعها بالغراء وقطعة قماش  وأُلصقتط األوراق مررت منهما اخليوط ثقبني وس
 قبل جتليدها بالغالفني.

  الغالف

جيدة إال أا حتتاج إىل ترميم حيث يوجد تآكل أسفل األوراق خاصة يف القسم 
 املتوسط منها نراه يؤثر على حمتوى اهلامش.

  حالة املخطوطة

 

                                                
  واالسم الوارد بني القوسني مطموس باحلرب األسود إال أنه ميكن للمتأمل قراءته. 4
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  31م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
صر املفيد والرد على املوضوع املسما بالقول السديد اخلارج عن سبيل النجاه الن

 إىل السبيل املبيد باالعتراض على الناظر يف اصالح جامع زبيد.
  عنوان النص

  املؤلف اسم .)1118/1706(كان حياً  امحد بن عبد اهللا السانه االصايب الزبيدي الشافعي
 احلمد هللا الذي طهر قلوب قوم من الغـل  وبه نستعني بسم اهللا الرمحن الرحيم

واحلسد ومن عليهم بالتواضع وعرفان القدر فال يبغون و يتبعـون احكـام اهللا   
ويقرروها ملن عمل ا ممن اعترف هلم باحلق أو جحد (...) وبعد فانه كان من 
قدر اهللا وقضايه ان بغى على باغ يدعى العلم والعرفان واعانه على ذلك قـوم  

ن هلم على شيئٌ من الشنان بواسطه النهى عن املنكرات الىت ـا اهللا  اخرون مم
عنها ىف سنه سيد ولد عدنان وبعد ذلك جعلت ناظرا على األوقاف الزبيدية ومل 

 متض على يف النظارة سنتان فاقبل كل يريد من الوقف (...).

  بداية النص

دها كل وقت شرفا اما انه قد اجاب مفىت احلنفية مبكة شرفها اهللا تعاىل وزا
جبواز هذا البنا ىف اجلامع ولواحقه ونفل ذلك عن شرح الكرت وغريه فانتم حنفيه 
مالكم ال تنظرون يف مذهبكم بل تومهون ان االمر عندكم على خالف مذهب 
الشافعى اقواال بال ادلة فال حول وال قوة اال با هللا العلى العظيم واحلمد هللا رب 

 سيدنا حممد واله وصحبه وسلم.العاملني وصلى اهللا على 

  اية النص

متت حبمد اهللا ومنه وحسن توفيقه وذلك على االم وكان الفراغ من حتصـيلها  
خبط اسري ذنبه افقر عباده واحوجهم اليـه   1131اخر شهر احلجة احلرام سنة 

  احـ[ـمد بن] ناصر احلمريي عفا [اهللا] عنهما امني امني.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم  .ر احلمريياحـ[ـمد بن] ناص
  تاريخ النسخة هـ. 1131

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع فقه.

، 1:  1359 ؛ زباره 168، 1:  1955امساعيل باشا البغدادي ؛  50/9أنظر 
، 1:  1990الزركلي ؛  61، رقم 38-37ويف امللحق :  52، رقم 174-175
  .290-289، 1:  1381/1961-1376/1957كحالة  ؛ 162

GAL, S II : 497-498. 

  املرجع
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط نسخ + فارسي (تعليق).

الناسخ األمحر لكتابة  استخدمأسود + أمحر متباين يف درجة القوة + بنفسجي 
البنفسجي فقد كتب بقلم حديث ضـمن   وأمانص املنت الذي يرد عليه املؤلف 

ت أجريت للمخطوطة بسبب تآكلها ورسم نص املنت املردود عليه على ترميما
حرف اهلاء يفصل ا بني األبيـات   أشبهتدوائر سوداء قسمت نصفني حبيث 

 الشعرية.

  احلرب

اهلوامش قليلة بعضها كتب باألمحر والبنفسجي ومعظمها مكملة للنص حيـث  
سقطت بعض الكلمات من النص فكتبها يف اهلامش ومل خيل النص من بعـض  

األسود وأورد يف ايتها لفظ صح وهناك بعض التصـحيحات  اخلدوش باللون 
وإعادة كتابة بعض اجلمل اليت مل تعد واضحة يف النص بسبب التآكل وباألخص 

كمـا   4يف مواقع الترميم وورد يف إحدى زوايا صفحات النصف الثاين رقـم  
وردت كلمة قف لشد انتباه القارئ ملسائل معينة يكتب عنواا بعد اللفظ كما 

يرد ا على مـا ورد يف   بعاياالورد استطراد ملسئلة عن ابن حجر يف كتاب 
 النص.

  اهلوامش

تب عنوان املخطوطة بشكل مثلث حبرب أسود عدا كلمة كتاب فكتبت خبـط  كُ
مزدوج باألمحر واألسود ويف وسط الصفحة بقية من الصالة على النيب (وآلـه  

ة على النيب (صحبه وسـلم)  وصحبه وسلم) ويف اية الصفحة بقية من الصال
ومكتوب أيضا عليها من كتب الفقيه امحد بن ناصر احلمريي كما يوجد توقيع 

 .عبد الرمحن احلضرمي

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

كراريس من مخس أوراق  أربعيف  39إىل  1ورقة مرقمة بقلم رصاص من  39
ف ورقة رقمت كل كراسة يف بدايتـها  تنقص نص فإاماعدا الكراسة الرابعة 

مستقيمة باألسود واألمحـر   باألرقام اهلندية وكتبت التعقيبات موازية لألسطر
 والبنفسجي.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .اًسطر 34 – 24

  مقاسات األوراق سم. 21×  14،5
  طمقاسات اخل سم. 18 – 16×  11،5 – 10،5
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يوجد فيه غالفان ملصقان من جهة الكعب بقطعة قماش لوا أمحر وغـالف  
اليمني من ورق الكرتون ملصق عليه ورقة محراء مرقشة أشبه جبلـد الثعبـان   
وبنفس الصفات غالف اليسار وجند انه فصل بني الغالف وورق املخطوطـة  

اش مثبتة بني بورقة بنية اللون (حامية) والصق الغالف مع املخطوطة بقطعة قم
 الغالف واحلامية.

  الغالف

جري هلا ترميمات لكنها تآكلت مع مرور الوقت وأصبحت حباجة أُجيدة وقد 
 إىل ترميم السيما وفيها الكثري من الثقوب نتيجة األرضة.

  حالة املخطوطة
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  32م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
(املتوىف  مقبول االهدل ترمجة سيدنا السيد العالمة عماد االسالم حيىي بن عمر

 .)هـ 1147سنة 
  عنوان النص

  املؤلف اسم ابراهيم ابن امحد االمني خليل.
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت 
النبيني وامام املتقني ورسول رب العاملني وعلى اله الطيبني الطاهرين واصحابه 

ني والتابعني هلم باحشان إىل يوم الدين اما بعد فيقول العبد املنتخبني االكرم
الفقري االحقر من كل حقري املومل غفران ذنبه وحمو مجيع خطبه من مواله امللك 
اجلليل ابرهيم بن امحد االمني اخلليل غفر اهللا زللـه وستر يف الدارين عيوبه 

 يف الدارين امني انه وخلله ولطف به واحبائه ومشائخه يف الدين ومجيع املسلمني
ملا كانت حقوق مشآيخ العلم متاكدة على تالمذم وكان على املتعلمني التنويه 
بذكر اساتذم اظهارا لرفع شأوهم وتعريفا بعلى قدرهم سنح ىل ان امجع ما 
وصل اليه علمى واستقر يف خاطرى وبلغه فهمي من سرية شيخنا السيد العالمة 

 عماد الدين.

  بداية النص

ودفن يف قربه ورآء قرب شيخنا عماد الدين حتقيقا ملا قد كان راه قبل من البشآئر 
رمحه اهللا رمحة االبرار امني امني هذا ما يسره اهللا من ترمجة شيخنا السيد العالمة 
عماد الدين واهللا املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم 

هللا رب العاملني على كل حال وصلى اهللا وسلم على  العزيز احلكيم واحلمد
اكمل الكمال من الرجال سيدنا حممد خامت النبيني وعلى اله وصحبه الشريفي 
اخلصال والتابعني هلم باحسان إىل يوم الدين امني اللهم امني يا رب العاملني كان 

الة من هجرته عليه افضل الص 1147انشأوها بتاريخ شهر رمضان الكرمي سنة 
 والتسليم.

  اية النص

ونقلها من خط منشها جزاه اهللا خريا من املسودة بتاريخ شهر ذي احلجة احلرام 
 وصلى اهللا على افضل خلقه واله وصحبه امجعني وسلم. 1166سنة 

  قول الناسخ

  الناسخ اسم ال يوجد.
  تاريخ النسخة هـ. 1166

  مكان النسخ ال يوجد.
  ضوعاملو تاريخ (تراجم وسري).
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، 2:  1406/1986-1402/1982 الكتاينو 175، 1 : 1359 زباره؛  54/1أنظر 
 .حيىي بن عمر مقبول األهدل عن 641، رقم 1135-1136

  املرجع

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ.
اللون األمحر لرسم نقاط محراء داخل النص وخطوط  اُستخدم ،أسود + أمحر

يفيد عطف اجلمل على بعضها وقد يضع فوقها  فوق بعض الكلمات كرمز
أيضا لتزيني  واستخدمهالصفحات للحصر  إحدىهندية كما يف  أرقاماً

الكلمات أو حروف بعض الكلمات جبعلها مزدوجة باألمحر واألسود وكتب 
ومل خيل النص من بعض  ،العلماء الوارد ذكرهم يف النص أحدتاريخ وفاة 

منقوطة يف الوسط باألسود  باألمحر بعضهاملئت التزيينات كرسم دائرة سوداء 
 ).7بدون (قائمة التزيني، رقم  وأخرى

  احلرب

الصفحات ذكر  إحدىاهلوامش املوجودة حول النص قليلة جدا حيث ورد يف 
هـ وهنـاك تكملـة    1107تاريخ حج السيد حيىي بن عمر كتابة وهو سنة 

النص إىل اهلامش ويف  للنص وتوضيحات كما نالحظ أحيانا امتداد بعض اسطر
أعلى الصفحة اخلامسة يوجد خط على شكل زجزاج باللون األمحر لعل الناسخ 
جيرب قَطَّة القلم كما انه يوجد ملحق بالنص وهو عبارة عن ثـالث قصـائد   

الشعرية بفواصل محراء يف املنتصف والنهايـة (قائمـة    أبياامرثيات فصل بني 
 األمحـر األوىل قائلها باللون  اسملقصيدة و) كما كتب عنوان ا9التزيني، رقم 

  لـ عمر بن عبد اهللا األمحر مطلعها :
ــر   ـــر م ــدورا متـ ــراب          وب ــت الت ــب حت ــا تغي ــا مشوس ي

  الســـــــــحاب
ان يف ذاك عربة لقـــــــلوب          قد وعتها صـــــدور  

  ذي االلباب
  ىي العبابكل خطب ومعــــضل قد اتانا          دون خطب مبوت حي

  ويقول يف آخرها :
  وانديب احلرب واالمام املفدى          وارث اد والعلوم الصعاب

  بعد حيىي ليــتس حيىي ربوع          عرفها منه مثل عـرف االناب
  فاسكب اهللا غيث عفو ولـطف          بضريح يصب صوب الصواب

  ها :والثانية لـ عبد اهللا بن عمر بن االمني اخلليل مطلع

  اهلوامش
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  إىل مىت انت يا مسكني مغرور          وانت لو عشت مهما عشت مقبور
وطول عمرك مهمـا مـد غايــــته           معلومـة فهـو ممـدود       

  ومقـــــــصور
الشــيب مشــتعل يف عارضــيك لــه          عــن الركــون إىل دنيــاك 

  حتــــــــــذير
  ويقول يف آخرها :

ره           مادام هللا ليـل  علــــيهما من رضاء اهللا أوفــــــ
  وتكـــــــــــــبري

مث الصالة علـى خـــــــري الربيـة مـن           عليـه انزلـت       
  الــــــفرقان والنور

  واالل والصحب ما هبت رياح صبا           وما ترمن فوق الغصن شحرور
  والثالثة لـ حممد بن على اجلهمي الوصايب مطلعها :

  ـــــيد          فاض مقصوره على املدودأي حبر حواه سور زبـ
  وتقضى ففاض من كل عني          منه حبر جيل عن تـــــــحديد

  عني جودى جبدأول الدمع تذريـــه على البحر وهو احـــقر جود
  ويقول يف آخرها :

  وسالم على ضرحيك مين          ومن الناس كل يوم جديد
  لم العلم صاحب الـتغريدوصالة االله تغشى املنبا          ع

  وعلى االل والصـــــــحابة ما طفت ببحر حواه سور زبيد
ويف اية القصائد كتب خبط سليمان بن حيىي بن عمر األهدل حيكي فيها عـن  

هـ  1168والكتابة على الوقائع يف شهر مجادى الثاين سنة  اإلفتاءكيفية توليه 
اهللا الكبودي كما يوجد ملحـق   وذللك خلفا ملفيت زبيد السابق سعيد بن عبد

آخر يلي القصائد يضم بداخله تواريخ وفاة لكوكبة من علماء القرن التاسـع  
والعاشر اهلجري يورد فيها لكل عامل ترمجة قصرية من حياته وهذه بدايته : بسم 
اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممـد والـه   

(...)  928لفظه سنة  م نقلت من خط بعض احملصلني ماوصحبه امجعني وسل
بن حممد بن احلسني بن حممد ابن احلسني القماط هو الشيخ االستاذ العالمـة  
اجلهبذ الفهامة الفقيه بن الفقيه الشافعي تفقه بابيه وإمسعيل الشوبري وغريمهـا  

لى معرفته وتصدر لالفتآ يف حياة ابيه شيخ االسالم وتلمذ له فضآل وقته واثىن ع
اجللة مثل علم االمة املعمر محزة الناشري وغريه واخذ عنه اجلم الغفري وانتفع به 
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املبتدى والنحرير اخذ عنه وتفقه به مجاعة من اصحاب ابيه كالفقيه حممد بـن  
موسى الناشري وابن مبارز وامحد بن عبد احلميد الناشري وعبد ايد الناشري 

ر تالمذته تويف يف السنة املذكورة رمحـه اهللا  وغريهم وناهيك من هوال الصدو
تعاىل وفيها عبد الرمحن بن عبد ايد اقبال القرتيب احلنفي الفقيه الصاحل العابـد  
الزاهد. ويف اية امللحق ورد مانصه وقال النمازي وكان شيخنا املذكور مرتبا 

له من أوراد مث أوقاته جيعل أواخر الليل وأول النهار لدرس القرآن مث يشتغل مبا 
بالتفسري مث بالفقه مث خيرج إىل احلكم وقت الظهر مث يقيل مث يشـتغل باآلحيـا   
للغزايل وحنوه من كتب الرقايق ويف اخر النهار ينظر يف التواريخ إىل ان خيرج إىل 
جملس احلكم بعد صالة العصر النه كان جيلس للحكم يف اليوم مـرتني قلـت   

ر القضاء إىل آننا هذا وكانت وفاته عند طلـوع  وهذه عادة مقررة بزبيد يف ام
فجر يوم االحد شهر ربيع األول سنة ثالثني وتسعماية وقرب قبلى تربة الشـيخ  
علي افلح نفع اهللا به ومل خيلف بعده مثله رمحه اهللا تعاىل ونفعين به امني وقـد  
كتبت بعض الكلمات باللون األمحر وخاصة كلمة فيها املتكررة وكذلك بعض 

تواريخ كما زين أحرف بعض الكلمات باألمحر لتصري بذلك مزدوجة ورسم ال
خطوطا محراء فوق بعض الكلمات تفيد تعاطف اجلمل على بعضها وانتشرت 
النقاط احلمراء يف نص امللحق كما رمست دوائر سوداء ملئـت بـاألمحر ويف   

هوامش  يف أعاد) كما 7وسطها نقطة سوداء وأحيانا بدون (قائمة التزيني، رقم 
ويف  ،العلماء الواردة يف امللحق باللونني األمحـر واألسـود   بأمساءامللحق كتابة 
مؤلف كتاب حدود االبذى (؟) يف العربية  اسميف اهلامش ذكر  9الورقة رقم 

وجد صفحة دون عليها تواريخ مواليد توبعد امللحق  ،وهو الشيخ ابوبكر الرداد
 1184بن حيىي بن عمر االهدل سنة  االهدل وهم امنة بنت سليمان أبناءمن 

هـ زينب بنت عبـد   1307هـ سليمان بن عيد اهللا بن سليمان بن مقبول 
هـ فاطمة بنت علي بن سليمان مقبول  1307الرمحن بن سليمان مقبول سنة 

هـ إمساعيل  1307هـ حيىي بن ابكر بن الطاهر بن حسني سنة  1307سنة 
حممد عبد الرمحن بـن سـليمان    هـ فاطمة بنت 1330بن ابكر طاهر سنة 

هـ امحد بن  1243االهدل وعايشة بنت سليمان بن عبد اهللا بن سليمان سنة 
هـ  1310هـ حممد بن عبد الرمحن سنة  1247حممد بن عبد الرمحن سنة 

يلي هـذه الصـفحة    ،هـ 1187وهو  األعراسحد أإىل ذكر تاريخ  إضافة
حفاد سيدي اجلد املقبول ابن امحد يلي "ذكر مجاعة من ا صفحتان عنون هلما مبا

رمحه اهللا تعاىل من املوجودين بعد زمن مولف حتفة املنـدل أيب بكـر القسـم    
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االهدل رمحه اهللا احببت رقم بعض احواهلم هنا حسب ما بلغين وتلقيت مـن  
افواه الثقات فاقول السيد حممد بن على كان رمحه اهللا سـيدا جلـيال (...)"   

من الشعر  أبياتزوايا الصفحة الثانية كتبت  إحدىود ويف باللونني األمحر واألس
كما زين أحرف بعض الكلمات باألمحر لتصري بذلك  ،التآكل على معظمها أتى

مزدوجة ورسم خطوطا محراء فوق بعض الكلمات تفيد تعاطف اجلمل علـى  
ئت لبعضها وانتشرت النقاط احلمراء يف نص امللحق كما رمست دوائر سوداء م

) وأحيانا يرسم دائرة محراء يف وسـطها نقطـة   7(قائمة التزيني، رقم  باألمحر
) ويلـي ذلـك   3محراء أو سوداء يف وسطها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
والبـاقي   إجـازة الصفحة األخرية كتب عليها بقلم حديث ازرق اللون صورة 

بـول  للسيد حممد بن السيد عبد الـرمحن مق  إجازةكتب باللون األسود وهي 
السيد عبد الباقي من الشيخ عبد اهللا بن امحد القايد البصري كما  وأخيهاالهدل 

اجازه مشائخه من علماء البصرة وبغداد ومنهم الشيخ ناصر بن سحيم وعلـي  
افندى املوصلي وامحد الفندي الكردي والشيخ حممد بن سلوم الذي قرأ عليـه  

 ها كتب خبط حديث.كتاب الربع ايب كما يوجد ترقيم للصفحات أعال
املؤلف ابراهيم بن امحد االمني  اسمكتب العنوان خبط أمحر على شكل مثلث و

خليل وبقية الصفحة ملئت بذكر تواريخ بعض مواليد بين االهدل واخلليل وهم 
هـ وعمر بن االمني خليـل   1156إمسعيل بن الفقيه عبد اهللا بن عمر اخلليل 

هـ والسيد حممد بن سليمان بن حيـىي   1155 هـ وامحد بن االمني 1157
اخوته  أمساءهـ وقد تويف بعد والدته باسبوعني وذكر  1171بن عمر االهدل 

وهم امنة وعايشة وزينب وامحد وأمهم الشريفة ام الرضى بنت السيد الصـاحل  
هـ وأمحد بن سليمان  1173علي البزاز احلسين مث سالمة بنت سليمان ومرمي 

الشيخ عبـد   اسمهـ وورد ذكر  1174ر بن مقبول االهدل بن حيىي بن عم
سليمان بن حيىي بن عمر وتاريخ ميالد عبـد   اسمالرمحن بن حممد بن املشرع و

والسيد علي بن سليمان سـنة   1179الرمحن بن سليمان يف شهر ذي القعدة 
العالمة ابراهيم بن حممد السيد حممد بن سليمان بـن   اسمهـ وذكر  1183

العليا مكتوب عبد الرمحن محد االهدل كمـا   الزاويةمر االهدل ويف حيىي بن ع
شعرية نئة مبيالد السيد حممد بن سليمان بن حيـىي بـن عمـر     أبياتكتبت 

 االهدل.

  صفحة العنوان
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  الوصف العام الداخلي للمخطوطة
وال يوجد كراريس فـاملخطوط   12إىل  1ورقة مرقمة بقلم حديث من  12

مع بعضها وكتبـت التعقيبـات مسـتقيمة     أُلصقتنفردة جمموع من أوراق م
 وموازية مع األسطر وباللون األسود.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 27 – 26
  مقاسات األوراق سم. 21×  14
  مقاسات اخلط سم. 17 - 16،5×  10

 اسـم ب عليه عنوان الكتاب وهو عبارة عن غالف دفتر من صنع الصني مكتو
املؤلف وملك عبد الرمحن عبد اهللا احلضرمي وحساب عمر أحد األشـخاص  

 ومن اجلهة األخرى ورقة بيضاء حديثة.

  الغالف

يوجد ا تآكل يف أطراف األوراق وفيها بعض الترميمات مـن   أنهجيدة غري 
الصـفحات  احلـرب يف   انتشاراألطراف ويظهر أا تعرضت للبلل مما أدى إىل 

 وخاصة اجلزء األخري من املخطوطة وحتتاج إىل جتليد.

  حالة املخطوطة
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  33م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص اجازة.

  املؤلف اسم ايز / حسن بن عبد الباري.
بسم اهللا ومستعينا باهللا واحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا عدد من عرف نعمته 

يعرف نعمته فكفرها كما ينبغي جلالله وكمال افضـاله   فشكرها وعدد من مل
والصالة والسالم على سيدنا حممد وصحبه واله امابعد فانه ملا كانت االستجازة 
واالجازة طريقة البد منها بني اهل الدراية طلب مين الولَد املبارك الصاحل حممد 

ي اخلزرجـي  ابن حمسن طيب العنصر الراجع نسبه يف سعد بن عبادة االنصـار 
 االجازةَ فيما قراه علي.

  بداية النص

واسال اهللا العظيم ان يرزقه العمل بذلك ومثرة ذلك وأوصيه بنشر العلم قـال  
تعاىل لينفق ذو سعة من سعته وان ال ينساين من دعواته يف األوقات املباركـة  

هللا على اسال اهللا تعاىل ان يزيده من فضله وان يرزقه خري الدنيا واالخرة وصلى ا
 سيدنا حممد واله وصحبه وسلم امني.

  اية النص

  قول الناسخ ايز ملن ذكر حسن بن عبدالباري غفر اهللا له امني.
  الناسخ اسم حسن بن عبد الباري.

  تاريخ النسخة ال يوجد.

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع إجازة.

  املرجع .34أنظر م/ح 
  

  يةوصف املخطوطة من الناحية الفن
  اخلط نسخ مع وجود بعض التشكيالت.

أسود وملاع يف بعض املواقع مع وجود خطوط فوق بعض الكلمات رمبا تفيـد  
 تعاطف اجلمل.

  احلرب

ال يوجد هوامش سوى هامش تعديلي واحد وآخران تكميليـان ويوجـد يف   
الباري  الورقة قبل األخرية صورة إجازة معطاة من السيد العالمة احلسن بن عبد

 زين العابدين بن حمسن. لألخهدل األ

  اهلوامش

  صفحة العنوان كتب على الورقة األوىل من املخطوطة  كلمة إجازة.
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  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

ورق يف كراسة مكونة من أربع ورق تنقص نصف ورقة من األخري وملصق  9
با من نوع واحد تقري ألماا نصفا ورقتني من البداية ولرمبا كانا ورقة واحدة 

مع وجود ترقيم لألوراق يف األوىل والثانية كتب خبط ازرق حديث كمـا أن  
 التعقيبات كتبت يف اية الصفحة خبط مائل مع األسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 17 – 16
  مقاسات األوراق سم. 21×  15
  اسات اخلطمق سم. 16×  11 – 10

وثبتت من جهة الكعـب   اإلجازةعبارة عن ورقة بيضاء حديثة كتب عليها يف 
 بشريط الصق لونه كرميي.

  الغالف

جيدة غري أن ورقها قدمي ومتهالك وبه ثقوب كثرية وتآكالت بسبب األرضـة  
 وخاصة يف آخر املخطوطة وحتتاج إىل ترميم.

  حالة املخطوطة
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  34م/ح 

  خطوطةالتعريف العام بامل
اهللا على حكمة العني وشرحها وحاشييت الشـرح للسـيد    حاشية السيد سعد

 الشريف ومريزا جان.
  عنوان النص

  املؤلف اسم السيد سعد اهللا.
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا العليم احلكيم والصلوة والسالم علـى نبيـه   

فهذه حواشي فـردة   النظام القومي وعلى اله وصحبه العلي املقام يف النعيم بعد
على حكمة العني وشرحها وعمدتيِ احلواشي وهو تعـايل الفـرد يف جتريـد    
الغواشي قول الشــ فاطر ذوات العقول يف زيادة الذات تنبيه على مـا هـو   
التحقيق من جمعولية املاهيات قال السيد قه امنا قال فاطر ذوات العقول ومل يقل 

ان للعقول صفات زايدة على نفس العقول كالواجب فاطر العقول لئالّ يتوهم 
 تعاىل.

  بداية النص

قوله اجيب عنه بانا ما ادعينا اخل ال خيفى انه يرد عليه انه يدل على كون املسئلة 
سالبة جزئية ومل يعهد بل نفيه مث اقول ميكن حتريرها باملوجبة الكلية املعدولـة  

وجب من حيث نفـس التقييـد   احملمول مبعىن ان كل تقييد كلي بكلي غري م
للجزئية واال يلزم من اجياب جزئي هلا اجياب مجيع اجلزئيات والتايل بآط فتدبر 
فانه مع وضوحه دقيق وقيل احلق عندي ان املرادال يفيد الشخصية اصال بنـآء  
على ان كل مرتــ[بة مـ]ـن مراتب االنضمام ال يكون احلاصل حبيث ميتنع 

وانت خبري بانه ال يفيـد الـتعني يف مجيـع    فرض صدقة عـ[ـلى] كثريين 
 ةاجلزئيات الحتمال ان تكون مرتبة من االنضمام مل حيصل لنا موجبه للشخصي

 فتامل قال.

  اية النص

  قول الناسخ  ال يوجد.

  الناسخ اسم  ال يوجد.

  تاريخ النسخة ال يوجد.

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع علم املنطق.
  املرجع .685، 1 : 1941 خليفةحاجي ؛  33أنظر م/ح 
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط نسخ مع وجود بعض التشكيالت.

الـواردة يف   "قولـه "الناسخ اللون األمحر لكتابة كلمة  استخدمأسود + أمحر 
ولتزيني حرف أو حرفني من  عنيالمة حكاحلاشية املراد منها قول مصنف كتاب 

فواصل مع بعضها  أربعباألمحر واألسود ويوجد  بعض الكلمات جبعله مزدوجا
) وقـد رسـم   16الصفحات يف النص (قائمة التزيني، رقم  إحدىوردت يف 

 خمتلفة باللون األسود. بأشكالخطوطا فوق بعض الكلمات 

  احلرب

وردت هوامش كثربة ومتعددة منها ما هو عبارة عن تعليقات وفوائد تفسريية 
هو تكميلية  ملؤلف مع ذكر العلل فيها ومنها ماوتوضيحية وشروحات لعبارات ا

إىل  إشارةيف عدة صفحات  "بلغ"وقد تكرر ورود كلمة  ،وتصحيحية وتتمات
مكتـوب (بلـغ    3ويف الورقة املرقمة بالرقم  أخرىمقابلة النسخة مع نسخة 

كاتبه بنفسه من أوهلا إىل هنا قراءة على موالنا السيد سلمه اهللا بع) ومن هنـا  
علم يظهر أن مقابلة النسخة كانت بني الناسخ واملؤلف كما أن كثريا من واهللا أ

إىل مـرزا جـان    وأخرىالعبارات الواردة يف اهلامش نسبت تارة إىل املصنف 
وهو حكمة العني وهناك الكـثري مـن    األصليويقصد باملصنف صاحب املنت 

ملوضع  اخلدوش باألمحر واألسود وكذلك بعض الكلمات اليت جعل منها عالمة
 إحـدى الشرح والعالمات الدالة على موضع الشرح يف اهلامش وقـد ورد يف  

يف  واألخـرى الصفحات خط أمحر يصل بني عبارتني األوىل كتبت يف األسفل 
ا اخلط  أحاطاألعلى ويف نفس الصفحة تكررت كلمة بلغ ثالث مرات وقد 

سـائل أو  األمحر من ثالث جهات كما يوجد تعديالت وقد يعنون لـبعض امل 
الصفحات ذكر املال عبد احلكيم السيالكويت إشارة من  إحدىاملباحث وورد يف 

املؤلف لبعض ما قاله وقد وردت بعض الكلمات يف اهلامش بـاللون األمحـر   
وكتابة بعض األحرف لبعض الكلمات مزدوجة باللونني األمحر واألسود وكتابة 

الكلمـات واجلمـل    بعض إطار حولبعض الكلمات داخل إطار أمحر ورسم 
 ودوائر محراء بداخلها نقطة محراء أو يرسم دائرة سوداء بداخلها نقطة سوداء أو
دوائر محراء بداخلها نقطة سوداء أو يرسم دائرة سوداء بداخلها نقطة محـراء  

  ) وقد يرمسها مزدوجة وبداخلها نقطة سوداء.3(قائمة التزيني، رقم 

  اهلوامش

املؤلف وهو السيد سعد  اسمربع تقريبا ذكر فيه كتب عنوان املخطوطة بشكل م
 على نفس املنت ومها السيد الشريف ومريزا جان. أخريتنياهللا ومؤلفي حاشيتني 

  صفحة العنوان
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  للمخطوطة الوصف العام الداخلي
بقلم حديث ازرق وال ميكن معرفـة عـدد    12إىل  1ورقة مرقمة من  15

كتبت خبط مائل من أعلى إىل أسفل الكراريس بسبب تآكل الكعب والتعقيبات 
 يف أمحر. وآخر إطار أسودمع األسطر احدها ورد يف 

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر وجد آثار استخدام املسطرة.تو سطراً 25
  مقاسات األوراق سم. 21×  15

  مقاسات اخلط سم. 14،5×  8
مع بعضها بغراء بواسطة ورقة بيضاء  أُلصقتاق ال يوجد غالف غري ان األور

 ويوجد بقايا خيوط بني الصفحات.
  الغالف

جيدة ويوجد ا ترميمات من جهة الكعب كما أن ا ثقوبا كـثرية بسـبب   
األرضة وبعض التآكالت أسفل الصفحات جندها تؤثر أحيانا علـى اهلـامش   

 وخاصة يف منتصف الكتاب وحتتاج إىل ترميم.

  خطوطةحالة امل
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  35م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص خمتصر ابن هشام يف قواعد األعراب.

  املؤلف اسم .)1360-761/1310-708( مجال الدين عبد اهللا ابن هشام األنصاري
بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه األعانه آمني قال الشيخ األمام العامل مجال الـدين  

مـن   اختصـرا نصاري رمحه اهللا تعاىل هذه نبذة يسرية عبد اهللا ابن هشام األ
قواعد األعراب تسهيال على الطالب وتقريبا على ذوي األلباب وتنحصـر يف  
ثالثة ابواب الباب األول يف اجلمل وفيه اربع مسائل األوىل ان اللفـظ املفيـد   

  يسمى كالماً ومجلة.

  بداية النص

علمه اهللا واستفهامية حنو وما تلك وتكون ما شرطية حنو وما تفعلوا من خري ي
موسى وتعجبا حنو ما احسن زيدا وتكون موصوفة حنو مررت مبا  بيمينك يا

معي لك ونكرة موصوفا ا مثال ما بعوضة ومصدرية حنو ودوا ما عندمت وكافة 
امنا اهللا آله واحد وزائدة للتوكيد حنو فبما رمحة من اهللا فهذه مع التوفيق كافية 

  .5هللا اعلم بالصواب واليه املرجع واملآءبحتصيال وا

  اية النص

 23وكان الفراغ من رقم هذه النسخة اجلليلة يوم االثنني وقت الظهر املوافـق  
واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا  1358من شهر ربيع آخر سنة 

  حممد وعلى اله وصحبه وسلم.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم ال يوجد.
  تاريخ النسخة ـ.ه 1358

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع علم النحو.

؛ ابن العماد  2248، رقم 417-415، 2:  1375-1966ابن حجر العسقالين 
 ؛ 1253 اإلعراب عن قواعد اإلعراب ؛ 192-191، 6:  1351-1350احلنبلي 

؛ الشوكاين  147، 4 : 1990الزركلي ؛  125-124، 1 : 1941 حاجي خليفة
 .402-400، 1:  د. ت.

Ahlwardt 1887-1899 : VI, 130-131, n° 6705, كتاب قواعد االقرب ; 

EI1 : 2, 410 ; EI2 : 3, 824-825 ; GAL II : 29-30, n° 3, S II : 18-19 ; 
de Sacy 1829. 

  املرجع

                                                
  لعل اهلمزة زائدة. 5
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط رقعة مع القليل من التشكيالت باللونني األمحر واألسود.
الناسخ اللون األمحر لكتابة عناوين األبواب والفصـول   استخدم ،أسود + أمحر

) وبعض الرموز اليت لعلـها  9واملسائل والفوائد والفواصل (قائمة التزيني، رقم 
أيضا للتـزين وكتابـة بعـض     استخدمهتفيد تعاطف اجلمل على بعضها كما 

بداية النص والصالة على النيب الكلمات املزدوجة باألمحر واألسود كالبسملة يف 
واآلل يف آخره ورسم خط ملتف على شكل مثلث حول اية النص ورسـم  

لئت بـاللون األمحـر   مبعض التزيينات كدوائر سوداء يف داخلها نقطة سوداء 
) أو دائرة محراء يف وسطها نقطة محراء (قائمة التـزيني،  7(قائمة التزيني، رقم 

ا يف كتابة حرف اهلاء فيكتبه بـاللونني األسـود   ) وتفنن الناسخ أحيان3رقم 
 واألمحر على شكل جنمة.

  احلرب

عند بدايـة   اًأمحر اًاهلوامش كتبت كلها بقلم واحد هي والنص وقد رسم خط
من فائـدة شـعرية    إالكل فائدة واهلوامش املرافقة للنص تكاد تكون معدومة 

تلت النص جمموعـة  كتبت يف اية آخر صفحة من النص ويف الصفحات اليت 
كبرية من الفوائد أول تلك الفوائد فائدة شعرية يف حصر اجلمل اليت ال حمل هلا 

مع التمثيل لكل مجلة بني األبيات خبط  اإلعرابواليت هلا حمل من  اإلعرابمن 
بعدها فائدة شعرية يف ضابط الفرق بني إن املكسورة  ،مائل من أسفل إىل أعلى

وبعـدها   ،ئدة شعرية يف اجلمل بعد املعارف والنكراتوبعدها فا ،وأن املفتوحة
مث  اًيف ال املوصولة باسم فاعل أو مفعول بدايتها نثر األلغازكتبت جمموعة من 

يف النص  اًشعرا مث نثرا مع بعض التوضيحات على جانب الصفحة يرسم هلا رمز
 الـوعظ  بعدها فائدة يف الصفة العامة مث فائدة يف ،مث يكرره يف بداية التوضيح

 إعـراب للحسني بن علي كرم اهللا وجهه مث فائدة شعرية من بيت واحـد يف  
 بـدأت بعدها جمموعة من الفوائد الشعرية  ،بعد أي التفسريية يأيتالذي  سماال

احلميدة وفائدة لسيبويه يف التقوى مث  األخالقبوصف علم النحو مث العتاب مث 
يف املوعظة مث البن عبـد احلـق يف    فائدة يف ذم خمالفة القياس مث يف العتاب مث

يوسف بعدها فائدة شعرية  أليبوصف الزمان مث نصيحة بعدها فائدة يف الوعظ 
يف  ألخـر يف املعارف للسيد حممد حسن املهديل ويف ايتها بيتان من الشـعر  

العائد يف القرآن مث فائـدة شـعرية يف    إثباتبعدها فائدة شعرية يف  ،املعارف
  شعرية مطلعها : أبيات روابط اجلملة مث

  اهلوامش
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  سالم اهللا يا مطر عليها          وليس عليك يا مطر السالم
  وآخرها :

  فطلقها فلست هلا بكفؤ          واال يعل مفرقك احلـــــسام
 ولصاال ةيعذربعدها يف آخر صفحة كتبت املقدمة والفصول األوىل من منظومة 

ناسخ قام بشكل مجيع احلروف ال أنالفقه ونالحظ  أصوللالشخر رمحه اهللا يف 
منها  كثريةوردت تزيينات  ،كتبت بقلم اصغر مما كتبت به املخطوطة أاكما 

) 3دوائر محراء أو سوداء يف وسطها نقطة محراء أو سوداء (قائمة التزيني، رقم 
ودوائر مزدوجة باألمحر واألسود يف داخلها نقطة سوداء ودوائر سوداء ملئـت  

قطة سوداء ودوائر سوداء ملئت باألمحر (قائمة التزيني، رقم باألمحر يف وسطها ن
محر (قائمة التـزيني،   نقاط) ودوائر سوداء بوسطها نقطة سوداء رسم حوهلا 7

) ودوائر سوداء ملئت باألمحر أو دوائر محراء يف وسطها نقطة محـراء  6رقم 
وكذلك  ،)20فواصل باللون األمحر (قائمة التزيني، رقم  6 - 4وعلى حميطها 

) للفصل بني األبيات الشعرية أحيانـا يف  9فواصل محراء (قائمة التزيني، رقم 
وسطها وأحيانا يف أوهلا وقد يرسم ثالث فواصل تلتقي عند الرؤوس (قائمـة  

وأحيانا يرسم يف اية األبيات الشعرية عالمة املد بـاللون   ،)12التزيني، رقم 
الكلمات ولعلها تفيد التعاطف  األمحر ورسم بعض اخلطوط احلمراء على بعض

عند التصفح  األصابععلى  أثرااحلرب من النوع الضعيف حيث يترك  أنويالحظ 
 ومل ختل اهلوامش من بعض اخلدوش باللونني األمحر واألسود.

كتب عليها عنوان الكتاب وكنية املؤلف على شكل مثلث تفصل بني الكلمات 
مزدوج باألمحر واألسود وكتب بعده وصـلَّى   فواصل باللون األمحر وزين خبط

اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم شكل باللون األمحـر وبعـض   
واألسود وبعدها كتبت الوصية املعروفـة  باألمحر احلروف كتبت خبط مزدوج 

بالعنوان  أحاطتمحد عل شكل مستطيل والكلمات األخرية منها أبوصية الشيخ 
ناسخ العبارة التالية "ال اظن ان هذا صحيح واهللا اعلم" كما يكتب ال أخرهاويف 

مالك النسخة األول وهو حممد عبد اهللا رسام حـزام   اسمكتب على اجلوانب 
هــ مث انتقلـت    1358شهر ربيع االخر سنة  26الكويسي املريايب بتاريخ 

 ملكيتها إىل مجال عبد الرمحن احلضرمي وبعده توقيع عبد الرمحن احلضرمي.

  فحة العنوانص

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

عدد األوراق  ورقات يف كراسة مكونة من ثالث أوراق مثبت ا نصف ورقة يف البدايـة  7
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وللهوامش  2إىل  1مع وجود ترقيمات لألوراق كتبت بقلم حديث للنص من 
 والتعقيبات كتبت مستقيمة باللون األسود مع األسطر. 5إىل  1من 

  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 20
  مقاسات األوراق سم. 24،5 – 24×  18
  مقاسات اخلط سم. 18×  12،5 – 12

  الغالف األوراق ثبتت مع بعضها خبيط أبيض خيط مبكينة حديثة. أنال يوجد سوى 
جيدة غري انه يوجد ا ثقوب قليلة وبعض التآكالت يف األطـراف العلويـة   

 حتتاج إىل غالف.و
  حالة املخطوطة
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  36م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص اآلداب احملققة يف معتربات البندقة.

  املؤلف اسم احلسني بن حممد بن احلسني االبريقي احلباين احلضرمي.
بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا الذي ابدع كل شيئ خلقه وبدأ 

من طني واهلم نبيه استنباط احلكم واالختراعات علـى تعاقـب    خلق االنسان
االعصار والسنني والصالة والسالم على سيدنا حممد االمني الوارد عنه مـدح  
الرمي واحلث عليه فوق منربه الكرمي وعلى آله املطهرين (...) وبعد فاين ملـا  

التحرز من ألفت الرسالة املوسومة بتحريض االخوان الكرام وبذل النصيحة يف 
يام اللئام وافعاهلم القبيحة وهي مشتمله على مقدمة تتضمن كفريام حسبما نقله 
مجاعة من العلماء وعلى ثالثة فصول األول انتخبت فيه طرفا مما جاء يف وجوب 
اجلهاد وفضله كتابا وسنة والثاين يف احلث على اختاذ عدة احلرب واحلث على 

 اخلازن بالبندك (...) والفصل الثالـث يف  تعلم رماية البندق املسمى يف تفسري
 بيان كيفية التحصي من يام بالنسبة الهل مدينة زبيد املعنيني بتلك الرسالة (...)
وعند متام هذه الرسالة مساها بعض الفضآل باآلداب احملققة يف معتربات البندقـة  

ـ   ا انـه  ومن اهللا استمد التوفيق واالصابة وارغب اليه واضرع يف عموم النفع
 جواد كرمي رؤف رحيم.

  بداية النص

ويشترط تقارب املتناضلني يف احلذق واختاذ جنس مايرمي به ال كسهم مع من 
 6راق وبندق مع وظف ولو نقلت ريح فاصاب موضعه حسب له واال يصيب

موضعه فال حييب عليه ويسن جعل شاهدين قريب الغرض ليشهدا علـى مـا   
ما وال لغريمها مدح أو ذم احدمها مطلقا النه يرمانه من اصابة وغريها وليس هل

خيل بالنشاط انتهى واهللا اعلم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري 
وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني 

  وعلى آله وصحبه امجعني آمني.

  اية النص

له وختم  ىل اهللا تعاىل حسني بن حممد ابريق كان اهللاقال مؤلفها الفقري إ
بالصاحلات عمله كان الفراغ من تسويد هذه النبذة املباركة النافعة ان شاء اهللا 

هـ من  1216تعاىل ظهر يوم االثنني الربع مضت من شهر مجاد االخر سنة 
وصلى اهلجرة النبوية على مشرفها افضل الصالة والسالم متت حبمد اهللا وعونه 

  قول الناسخ

                                                
  لعل الصواب وان مل يصب موضعه. 6
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 اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.
  الناسخ اسم ال يوجد (أنظر اهلوامش).

  تاريخ النسخة هـ. 1404
  مكان النسخ ال يوجد (أنظر اهلوامش).

  املوضوع البنادق وما يتعلق ا.
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط محر واألسود.رقعة ويوجد القليل من التشكيالت باللونني األ

أسود + أمحر وقد كتبت املخطوطة كلها بقلم حديث استخدم الناسخ اللـون  
األمحر لكتابة التنابيه والفوائد ورؤوس اجلمل ورسم الفواصل (قائمة التـزيني،  

لعلها تشري إىل تعاطف اجلمل وأحيانـا   ) وخطوط محراء فوق الكلمات9رقم 
 يستخدمه لكتابة أمساء اآللة.

  احلرب

وردت هوامش قليلة جدا أحدها توضيحي وآخر تكميلي وثالث تصحيحي ويف 
 األحقافمكتبة  أمنيموجهة من  اية املخطوطة رسالة كتبت على ورقة بيضاء

رمضـان سـنة    21عبد الرمحن عبـد اهللا احلضـرمي مؤرخـة     األستاذإىل 
 19تاريخ االستالم  ويف ايتهاهـ يستفسر فيها عن وصول النسخة  1404

هـ ويوجد بعض اخلدوش يف اية النص بعضها بـاللون   1404شوال سنة 
يلي (نقلت هذه النسخة من  األسود على شكل مثلث ولعل النص املخدوش ما

هـ مبساعدة امني مكتبتها  1404رمضان سنة  21مكتبة االحقاف بترمي يف 
 علي سامل سعيد جزاه اهللا خريا وخبطه).

  اهلوامش

الكتاب واملؤلف وإىل اجلانـب   اسمبشكل مثلث ذكر فيه  كتب عليها العنوان
 من العنوان توقيع عبد الرمحن احلضرمي.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

ورق ملصق نصف ورقة يف بداية الكراسة  5ورقة يف كراستني مكونة من  21
فحة رقم الص زاويةوكتب يف  40إىل  1الثانية كما يوجد ترقيم للصفحات من 

إىل بداية الكراسة الثانيـة   إشارة 2حرف الكاف الثعبانية ومن أسفله رقم  20
 والتعقيبات كتبت باللون األسود مستقيمة ومتوازية مع األسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
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  عدد األسطر .سطراً 16
  مقاسات األوراق سم. 21،5×  17

  مقاسات اخلط سم. 17،5 – 17×  13 – 12،5
حديثتني منفصلتني جعلتا على وجهـي   بيضاويتنيعبارة عن ورقتني خمططتني 

 املخطوطة وثبتتا مع بقية أوراق املخطوطة بأربعة دبابيس حديدية.
  الغالف

  حالة املخطوطة جيدة ومتكاملة وحتتاج إىل غالف.
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  37م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  النص عنوان كتاب االبرقية.

  املؤلف اسم ال يوجد.
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني محد يؤايف نعمه ويكايف مزيـده  
واشهد ن ال اله ال اهللا وحده ال شريك له يف االلوهية واشهد ان حممدا عبـده  
ورسوله صلى اهللا عليه وسلم اللهم صلى على سيدنا حممد وعلى ال حممد كما 

وعلى اال ابراهيم يف العاملني انك محيد جميد اما بعد رمحكم  صليت على ابراهيم
ــة إىل مـن  ]...[و على كل مكلف ان يعرف امر دينه ]...[اهللا تعاىل انـ

 يعلمه لقوله صلى اهللا عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مكلف مسـلم 
 ومسلمة.

  بداية النص

يكم االميلـن وكـره   وشرح اهللا صدورنا وصدوركم باالسالم وحبب الينا وال
اليكم الكفر والفسق والعصيان واعاننا واياكم على ذكره وشـكره ورزقنـا   
واياكم اتباع اكتابه وسنة رسوله عليه افضل الصالة والسالم واحلمـد هللا رب  

 العاملني.

  اية النص

متت النسخة املباركة اجلليلة بقلم اخل اسيد علي ابن خالد يوم اربوع من شر 
ضهر يف زبيد احملمية برباط املفيت وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى نيسان بعد ا

 .7هـ 1299اله وصحبه وسلم سنة 

  قول الناسخ

  الناسخ اسم علي بن خالد.
  تاريخ النسخة هـ. 1299

  مكان النسخ .8مدينة زبيد رباط املفيت
  املوضوع فقه.

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ.
الناسخ اللون األمحر لكتابة بـدايات   استخدمر مائل إىل اللون البين أسود + أمح   احلرب

                                                
  وايته وقول الناسخ. وردت اخطاء امالئية كثرية يف بداية النص 7
  هـ ويقع يف الربع األعلى من مدينة زبيد. 1147وهو رباط العالمة احلجة عماد االسالم السيد حيىي بن عمر االهدل املتوىف سنة  8
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وكلمـات   "اللهم"ولفظة  "فان قيل لك والشروط واالركان"املسائل كجملة 
للصفحة مـن   مزدوج حول النص وإطار والصالة على النيب ورسم إطار أخرى

 ثالث جهات وتزيني اية النص خبمسة خطوط اثنان منها باألسـود احـدها  
وثالثة باألمحر مال الفراغ بينهم بالنقاط احلمراء والسوداء ورسم دوائر  متعرج

متنوعـة   أشكاالً) ورسم 3سوداء يف داخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
مقلوبة أو هاء ناقصـة وغريهـا    "واو"ـ اجلزء املتبقي من السطر ك إلكمال

 باللونني األسود واألمحر.
عض اخلدوش باللونني األمحر واألسود حيث حييط الكلمة املراد ال توجد سوى ب

 خدشها خبط متعرج أحيانا.
  اهلوامش

من ثالث جهات بداخله إطار مزدوج مستطيل الشكل بداخله  رسم عليها إطار
 مثلث قاعدته من أعلى وكلها باألمحر وكتب داخل املثلث كتاب االبرقية.

  صفحة العنوان

  
  للمخطوطة الوصف العام الداخلي

ورقة يف كراسة مكونة من مخس ورق ملصق ا نصفا ورقتني من األخري  12
والتعقيبـات كتبـت    11إىل  1وقد رقمت األوراق بقلم حديث أسود من 

باللونني األمحر واألسود تارة كتبت معتدلة ومائلة من األعلى إىل األسفل تارة 
 أخرى وليست مع األسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. ظرأن
  عدد األسطر .سطراً 18 - 15

  مقاسات األوراق سم. 24×  16،5
  مقاسات اخلط سم. 17،5×  10

  الغالف ال يوجد.
صـغري   آخرعلى قراءة النص وثقب  أثرتجيدة ويوجد ا مخسة ثقوب كبرية 

 ف.أسفل الصفحات وحتتاج إىل ترميم وغال الزاويةجانيب وبعض التآكالت يف 
  حالة املخطوطة
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  38م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص يف حكم الصحة والوجود للصرايف.

  املؤلف اسم ال يوجد.
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا باري النسم وصادق الوعد مرب القسم الذي 
خلق طوائف االمم وجعل شرف كل منها بقدر ماهلا من اهلمم خلق االنسان 

وعلمه بالقلم مامل يعلم وشرفه على سائر االنواع اناع احليوان بالعقل  من عدم
واالختيار والبيان وجعل له السيف والقلم يف ا[د]راك املعايل توأمني وفرسي 
رهان امحده تعاىل محدا ما عليه من مزيد اذ خلق احلديد وجعل به للناس شديد 

اله اال اهللا وحده احملسن البأس وفضل امة حممد على كافة الناس واشهد ان ال 
على عباده من خزائن فضله وامتنانه واملتفضل على كل منهم بقدر قوة بأسه يف 
تلقي املصاعب يف عبادته وشدة جنانه وأشهد أن حممداً عبده ورسوله الذي 

 ارسله لكافة اخللق تتميما لفضله وأحسانه ايها الناس خلوا اهلنا ودعو اهلوينا.

  بداية النص

انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك الختلف امليعاد عباد اللهم 
وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم  9اهللا ان اهللا يامر بالعدل واالحسان

 لعلكم تذكرون فاذكرو اهللا العظيم يذكركم وأشكره يزدكم ولذكر اهللا اكرب.

  اية النص

  قول الناسخ هـ. 34ذي الفعدة سنة  10زبيد يوسف حسن به دامت معاليه كذا وجدته 
  الناسخ اسم ال يوجد.
  تاريخ النسخة هـ. 1334

  مكان النسخ زبيد.
  املوضوع خطب ومواعظ.

   
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ مع وجود القليل من التشكيالت باللون األسود.
ض الكلمات واجلمل الناسخ الفاتح لكتابة بع استخدمأسود غامق وفاتح 

 "اللهم"والصالة على النيب ونداء املسلمني واالستعاذة واحلوقلة ولفظة  كاحلمد
يف بداية الدعاء كما كتبت بعض احلروف يف بعض الكلمات خبط مزدوج 

  احلرب

                                                
  تكرر لفظ االحسان يف النص. 9
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) ودائرة سوداء 1ورسم بعض التزيينات منها دائرة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
) ودائرة سوداء ملئت باألسود الفاتح 3قم مع نقطة سوداء (قائمة التزيني، ر

بالشكل املوجود يف  أشبهودائرة ملئت باألسود الفاتح ويف وسطها نقطة سوداء (
) ودائرة مزدوجة باللونني األسود الغامق والفاتح ويف 7قائمة التزيني، رقم 

مكتملة يف وسطها نقطة سودا وملئت  داخلها نقطة سوداء ودائرة سوداء غري
 الفاتح. باألسود

وردت هوامش قليلة مرافقة للنص وكلها تصحيحية ومل خيل من بعض اخلدوش 
الفقه يف الصوم بدايتها، بسم  أصولحدمها من أويوجد ملحقان كتبا بعد النص 

اهللا الرمحن الرحيم الكالم على توضيح العبارة املطلوب أيضاحها يتوقف علـى  
طاب الوضعي فنقول احلكم أي خطاب تقرير الفرق بني اخلطاب التكليفي واخل

ندبا أو طلبـا   اهللا تعاىل بان يتعلق بفعل املكلف اقتضا أي طلبا للفعل وجوبا أو
تكليف االبفعـل أو يتعلـق    للترك حرمة أو كراهة واملراد با الترك الكف اذ ال

اخلطاب با الفعل ختيريا أي اباحة ومسي هذا اخلطاب اخلطاب التكليفي وحكمه 
فيه النسيان واجلهل وحنومها وآخرها وحينئذ فال يقال ان النية من مقولة  انه يؤثر

الكيف والكيف ليس بفعل فكيف يتعلق ا اخلطاب ال بالقول ال نسلم ان النية 
من مقولة الكيف ولو سلمنا ذلك فالكيفيات النفسانية القصد بطلبـها طلـب   

قق املسئلة سعد امللة رمحه اسباا احملصلة هلا الن ذلك هو الذي يف الوسع وقد ح
اهللا يف مسئلة املعذور الذي ال يتم الواجب املطلق اال به حتقيقا بليغا فأنظره واهللا 

قرب إىل الرقعة منه إىل النسخ باللونني أسبحانه اعلم وقد كتبت اهلوامش خبط 
اللون األمحر لرسـم   استخدماألسود واألمحر مع انعدام التنقيط يف الغالب كما 

خلطوط فوق الكلمات اليت تشري إىل تعاطف اجلمل على بعضها ورسـم  بعض ا
بعض اخلطوط حتت بعض الكلمات وقد تكون مزدوجة أحيانا باألمحر واألسود 

) ومل 3ورسم تزيينات كدائرة محراء بداخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 
تها بسم اهللا ختل من بعض اخلدوش باللون األسود واآلخر رسالة يف املنطق بداي

الرمحن الرحيم تقرير من اشكال العراقي رمحه اهللا املشهور ان يقال قد تقـرران  
الداللة الوضعية منحصرة يف املطابقة والتضمن وااللتزام وهذا احلصر منصوص 

يدل مطابقة على فرد من افراده والنه مل يوضع له واما كونه  بالعام اما كونه ال
هو احلريف ضمن الكل والعام كلي ال كل واما انه ال يدل تضمنا والن التضمن 

ال يدل الزاما فالن االلزام هو الداللة له على خارج عن املعىن وشيئ من اجزاءه 
ليس خبارج اذ لو خرج بعضها خلرج سايرها للمسأواة وللعلماء رضي اهللا عنهم 

  اهلوامش
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 يف تقرير اجلواب عبارات منها ما اجاب به االصفهاين وتبعه غري واحـد مـن  
املتاخرين وايتها وعبارة ابن هارون على ابن احلاجب االصل داللة العام على 
فرد من افراده مطابقة ال نه مطابق للمعىن الكلي الذي وضع له لفظ العمـوم  
لكن الواضع وضع لفظ املشركني مثال لصورة ذهنية وهي الـذات املتضـمنة   

يف اخلارج صدق عليه  للمشركني وهذه الصورة هلا امثال يف اخلارج فما طابق
اللفظ وذلك مثل النكرة كرجل فانه وضع ملعىن كل يف الذهن ولـه امثـال يف   
اخلارج فما وافق بكذا الصورة الذهنية دل عليه اللفظ مطابقة اعلم وقد كتـب  
امللحق خبط اقرب إىل الرقعة منه إىل النسخ باللون األسود مع انعدام التنقيط يف 

 خلدوش باللون األسود.الغالب ومل خيل من بعض ا
أعلى الصفحة موجود أسفله توقيع عبد  أفقيكتب عليها العنوان يف سطر واحد 

 الرمحن احلضرمي.
  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

ورقة يف ثالث كراريس األوىل مكونة من ثالث أوراق والثانية من ورقتني  12
 5إىل  1وجد ترقيم لألوراق بقلم حديث مـن  والثالثة من ورقة وحيدة كما ي

للملحق الثاين والتعقيبـات   2إىل  1للملحق األول ومن  3إىل  1للنص ومن 
 كتبت باللون األسود مائلة من األعلى إىل األسفل وغري موازية لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 24 - 20
  مقاسات األوراق سم. 21،5 – 21×  16،5 – 16
  مقاسات اخلط سم. 18 – 17،5×  12،5 – 12

مت وضع نصف ورقة بيضاء حديثة كغالف للمخطوطـة ثبتـت مـع أوراق    
املخطوطة من جهة الكعب بشريط الصق لونه كرميـي وقـد ثبتـت أوراق    

 املخطوطة مع بعضها خبيط أبيض من خالل ثالثة ثقوب.

  الغالف

الورق قدمي ومتهالك وقد جرى هلا بعض الترميمات ويظهر عليه  نأجيدة غري 
آثار بلل باملاء وا بعض الثقوب والتآكالت خاصة يف اجلزء األخـري بسـبب   

 األرضة وحتتاج إىل ترميم وجتليد.

  حالة املخطوطة
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  39م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص العمدة يف عقيدة اهل السنة واجلماعة.

  املؤلف اسم .)710(املتوىف سنة  اهللا بن امحد بن حممود النسفي عبد
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصلوة على رسوله حممد والـه  
امجعني قال موالنا العالمة حافظ امللة والدين استاذ العامل مجعت يف هذا املختصر 

هم اجابة للسائلني وصونا هلم عمدة عقيدة اهل السنة واجلماعة قدس اهللا ارواح
عن عقاب املبطلني قال اهل احلق حقائق االشياء ثابتة الن يف نفيها ثبوتها والعلم 
ا متحقق واسبابه للخلق ثلثه احلواس اخلمس اعين السمع والبصـر والشـم   

 والذوق واللمس واخلرب الصادق اعين اخلرب املتواتر و خرب الرسول والعقل.

  بداية النص

جيوز نصب امامني يف عصر واحد خالفا هلم وما نص رسول اهللا صلى اهللا  وال
عليه وسلم على امامة احد بعده اذ لو نص ال شتهر لكن الصحابة رضـي اهللا  
عنهم امجعوا على خالفة الصديق رضي اهللا عنه استدالال بامر الصلوة مث علـى  

عدي فلو انكر احـد  عمر رضي اهللا عنه بقوله عليه السالم اقتدوا باللذين من ب
خالفتهما يكفر مث على عثمان رضي اهللا عنه ذي النورين مث على علي رضي اهللا 
عنه املرتضى وعلى هذا ترتيبهم يف الفضيلة وقد قال صلى اهللا عليه وسلم اخلالفة 
بعدي ثالثون سنة وقد متت بعلي رضي اهللا عنه وكرم وجهه واحلمـد هللا رب  

 ا حممد واله وصحبه وسلم.العاملني وصلى اهللا على سيدن

  اية النص

متت نساخة هذه العقيدة الفريدة الصحيحة احملفوفة بالربكة على يـد حمصـلها   
لنفسه وملن شاء اهللا بعده العبد الفقري احلقري املعترف بالذنب اخلطري عبد اخلالق 

من شـهر   11بن علي بن الزين عفى اهللا عنهم ساحمه مواله مبنه وكرمه على 
 هـ واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات. 1175الخر سنة ربيع ا

  قول الناسخ

  الناسخ اسم عبد اخلالق بن علي الزين.
  تاريخ النسخة هـ. 1175

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع توحيد.

  املرجع .1169-1168، 2 : 1941 حاجي خليفة؛  24/2أنظر م/ح 
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط ع وجود القليل من التشكيالت.نسخ م

الناسخ اللون األمحر لكتابة عناوين الفصـول وبعـض    استخدمأسود + أمحر 
أحيانا  وقد رمسهاورسم به خطوطا  إليهاالكلمات اليت يريد جلب انتباه القارئ 

باألسود فوق بعض الكلمات لعلها تشري إىل تعاطف اجلمل على بعضها كمـا  
و جزءا منها يف بعض الكلمات لتبدو خبـط مـزدوج   زين به بعض األحرف أ

ورسم بعض التزيينات يف النص وهي دوائر سوداء يف وسطها نقطـة سـوداء   
) ودوائر سوداء ملئت 3ودوائر سوداء بوسطها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 

) 7باللون األمحر وقد يرسم أحيانا يف وسطها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
نتشرت نقاط محراء يف النص ويف إحدى الصفحات أرقام هنديـة فـوق   كما ا

 بعض الكلمات بغرض احلصر ألنواع النواقض للعادة.

  احلرب

اهلوامش الواردة يف النص ليست بالكثرية حيث وردت هوامش كعناوين لبعض 
تصحيحية أو تعليقية أو توضيحية وأيضا  وأخرىما ورد يف النص باللون األمحر 

لشد انتباه القارئ  "قف"ناوين بعض املسائل الواردة يف النص وكلمة لكتابة ع
شريف وعند اية النص  أيببن إللعبارة ما كما ورد ذكر كتاب شرح املسايرة 

بلغ املقابلة على االم املنسوخ منها على حسب الطاقة واالمكان "توجد عبارة 
ض األحرف من وكتبت بع "،هـ 1175منه سنة  11بتاريخ شهر ربيع الثاين 

بعض الكلمات خبط مزدوج باللونني األمحر واألسود كما رسم الناسخ دوائر 
سوداء يف وسطها نقطة سوداء ودوائر سوداء يف وسطها نقطة محراء (قائمة 

) ودوائر سوداء ملئت باألمحر وقد يرسم يف وسطها نقطة سوداء 3التزيني، رقم 
من بعض اخلدوش باللونني األسود كما مل خيل النص  ،)7(قائمة التزيني، رقم 

وألمحر واحلق بنهاية النص يف الورقتني األخريتني فائدة يف علم املنطق رسم فيها 
خطوطا محراء فوق بعض الكلمات ورسم بعض األحرف من بعض الكلمات 
خبط مزدوج باللونني األمحر واألسود كما كتب يف هوامشها تفسريات وشروح 

اليت ال يطلب فيها برهان وال  األموريف  أخرىئدة ويف ايتها فا ،وتعليقات
ومعناها  اإلعرابمث يف الصفحة التالية فائدة يف موقع كلمة سبحان من  ،دليل

كما كتب الناسخ كلمة سبحان يف أول الفائدة باللون األمحر ويف اية الفائدة 
 رسم دائرة سوداء يف داخلها نقطة سوداء.

  اهلوامش

ري مزدوج باللونني األمحـر واألسـود مزينـا بـبعض     كتب العنوان خبط كب
املؤلف ويف اية  اسمالتشكيالت والنقاط احلمراء كتب حتته على شكل مثلث 

  صفحة العنوان
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الصفحة كتب وصلى هللا على سيدنا حممد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد كلماته وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما 

العليا منه يف [...] الفقري إىل اهللا تعاىل علي عبد اخلالق  الزاوية كما مكتوب يف
 املؤلف توقيع عبد الرمحن احلضرمي. اسماملزجاجي وإىل جانب 

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

ورقة يف كراستني مكونة من مخس أوراق ينقص من الكراسة الثانية نصفا  18
والتعقيبـات كتبـت    17إىل  1ود حديث مـن  ورقتني وقد رقمت بقلم أس

 باألسود مائلة من أعلى إىل أسفل وموازية لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر مع وجود أثر املسطرة. سطراً 13
  مقاسات األوراق سم. 22،5×  16
  مقاسات اخلط سم. 13،5×  9،5

تت مع بعضها بغراء كما يوجد بقايا خيوط بيضاء ال يوجد وبعض األوراق ثب
بني األوراق من جهة الكعب من الداخل مررت من خالل ثقبني لتثبيت أوراق 
املخطوطة مع بعضها وثبتت األوراق مع بعضها من اخلارج من جهة الكعـب  

 وتني.ابورقتني صغريتني بيض

  الغالف

من التآكالت وحتتـاج إىل  جيده غري أن ا ثقوبا كثرية بسبب األرضة وقليال 
 ترميم وغالف.

  حالة املخطوطة
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  40م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص ملخص رحلة الغريب إىل لقاء احلبيب.

  املؤلف اسم .)1246/1830تويف سنة ( يوسف حممد البطاح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملين والصلوة والسالم على سيدنا
حممد خاتم النبيين واملرسلني وعلى اله واصحابه امجعني اما بعد فوجدت خبطّ 
السيد العالمة يوسف بن حممد البطَّاح االهدل رمحه اهللا تعاىل ما مثاله خلصت 

امحد بن علي السكري  10من كتاب رحلة الغريب إىل لقاِء احلبيب العالمة
عاىل مالفظه يف خطبة الكتاب املذكور راجيا ان يكون املالكي املكي رمحه اُهللا ت

  تذكرة لالصحاب واالخال واالحباب لقول ذوى الفضل واالدب :
.ن له يف االرض اثارستضاُء به           وال تكوى بفىت اليليس الفت 

  بداية النص

عا ماوبه من شه ا ويتمتعالدنيا من لذا ى ان ينال طالبسفنون  وما ع
  مصائبِها واصناف عجائبها وكثرت تعبها وما يكابده من اسقامها وأوصى ا 

  وماذا ال ترى يف كل يوم وليلة          يروح عليه صــرفُها ويباكر
 تغادره افاا ومهُومــــها          وكَم ماعسى خيفى عليه املغادر.

  اية النص

نقله من هذه النبذة وذكر يف االم انه بقي من اخرِها قليال يف االم  انتهى ما تيسر
 اليت نقل عليها وهي سفينة السيد يوسف حممد البطاح رمحه اهللا تعاىل.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم ال يوجد.

  تاريخ النسخة ال يوجد.

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع أدب.

؛  549رقم ، 424، 2؛ زباره د. ت. :  570، 2:  1955امساعيل باشا البغدادي 
-1146 ،2:  1406/1986-1402/1982؛ الكتاين  253، 8:  1990الزركلي 

 .333، 13 : 1381/1961-1376/1957؛ كحالة  650 رقم ،1148

  املرجع

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ مع وجود بعض التشكيالت باللون األسود واألمحر.

                                                
  ولعل الصواب للعالمة. 10
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الناسخ اللون األمحر لكتابة  استخدم+ أمحر متباين يف درجة القوة حيث أسود 
الفصول والعناوين ورسم به خطوطا محراء فوق بعض الكلمات لعلها تشري إىل 
تعاطف اجلمل على بعضها ولتكملة ما بقي من السطور والفواصـل (قائمـة   

ى بعض الكلمات ) الواقعة بني األبيات الشعرية ويف ايتها وعل9التزيني، رقم 
جزء منها يف بعض الكلمات جبعلـها مزدوجـة بـاألمحر     وتزيني أحرف أو

 واألسود.

  احلرب

وردت هوامش قليلة ومتنوعة منها ما هـو تصـحيحي أو تكميلـي وآخـر     
استطرادي كما ورد يف آخر املخطوطة فائدة يف معاين بعـض املصـطلحات   

ستخدم يف كتابتها من النـوع  احلرب امل أناملستخدمة يف علم املواريث ويالحظ 
  ويف الصفحة التالية بيت شعري نصه : هاخلشن ملمس

  هللا در النائبات فإا          صدا للئام وصيقل االحرار
 ومل خيل النص من بعض اخلدوش باللونني األمحر واألسود.

  اهلوامش

ا العلي الزاويةكتب العنوان بقلم أسود حديث يف أعلى الصفحة يف سطرين ويف 
على يسار العنوان موجود الكتابة التالية [...] عارية عند الولد [...] املهـاجر  
[...] عبد الرمحن حممد النجم واالخ العالمة سليمان بن عبد اهللا باجل شـهر  

 [...]. 1252هـ رجع يف شهر القعدة سنة  1252رجب سنة 

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

أوراق والثانية مكونة من ورقـتني   6تني األوىل مكونة من ورقة يف كراس 16
بقلم أسود حديث والتعقيبات كتبت مائلة من  14إىل  1واألوراق مرقمة من 

 أعلى إىل أسفل باألسود وموازية مع األسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر حة الكتابة.املسطرة لتحديد مسا آثارمع وجود  سطراً 27 - 22
  مقاسات األوراق سم. 21،5×  16

  مقاسات اخلط سم. 17،5 – 16،5×  11 – 10،5
مت وضع نصف ورقة بيضاء حديثة كغالف للمخطوطـة ثبتـت مـع أوراق    
املخطوطة من جهة الكعب بشريط الصق لونه كرميـي وقـد ثبتـت أوراق    

 املخطوطة مع بعضها خبيط أبيض من خالل ثقبني.

  غالفال

جيدة غري أن ا ثقوبا قليلة وتآكالت وبالذات يف منطقة التغليف وحتتـاج إىل  
 غالف.

  حالة املخطوطة
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  41م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص رسالة يف املسبوق يف قراءة الفاحتة.

  املؤلف اسم ال يوجد.
ملني والصالة والسالم بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني امني احلمد هللا رب العا

على سيدنا حممد سيد املرسلني وخامت النبيئني وعلى اله واصحابه امجعني وبعد 
فهذه مسئلة دينية عملية عينية حالية البحث عنها مطلوب والعمل ا من 
الوجوب والغافل عنها جاهل وليس حتته واهللا طائل وملا كانت الصالة املفروضة 

رية االحكام وال حصر لذلك كما أفصح به األمية على االنام عظيمة الشان كث
األعالم وكان من مجلة احكامها املسبوق خلف االمام لتفأوة الناس غالبا يف 
ادراك تكبرية االحرام وهلذا سومح املسبوق بترك الفاحتة اذا وجد الناس قد 

يه ركعوا ويويد ذلك احلنيفية السمحة اليت ا اخللق ارتفعوا وقوله صلى اهللا عل
 وسلم اذا ركع االمام فاركعوا.

  بداية النص

اخلامس عشر اذا شك أهو مسبوق أو موافق قال يف التحفة لزمه االحتياط 
فيتخلف المتام الفاحتة وال يدرك الركعة على األوجه من تناقض فيه للمتاخرين 

ها النه تعارض يف حقه اصالن عدم ادراكها وعدم حتمل االمام عنه فالزمناه امتام
رعاية للثاين وفاتته الركعة لعدم ادراك ركوعها رعاية لألول احتياطا فيها وقضية 
كالم بعضهم ان حمل هذا اذا مل حيرم عقب احرام االمام أو عقب قيامه من 
ركعة واال مل يؤثر شكه وهو امنا يأيت على ان العربة يف املوافق بإِدراك قدر 

  الفاحتة من قراة [ناقص].

  اية النص

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

  املوضوع فقه.
  

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

ـ  استخدمأسود + أمحر  اه الناسخ اللون األمحر لكتابة الكلمات اليت جتذب انتب   احلرب
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وتنبيه وفائدة وكذلك لكتابة بداية مسائل صور املسبوق  "اعلم"القارئ كلفظ 
لتزيني بعـض الكلمـات أو بعـض     استخدمهاألول والثاين والثالث اخل وقد 

مع وجود خطـوط رمسـت    ،األحرف بكتابتها خبط مزدوج باألمحر واألسود
لكلمات على باللون األمحر أو األسود فوق بعض الكلمات لعلها تفيد تعاطف ا

 بعضها.
تصحيحية ومل خيل النص مـن   وأخرىوردت هوامش يسرية بعضها تكميلية 

 بعض اخلدوش باللون األسود.
  اهلوامش

  صفحة العنوان كتب فيها العنوان بقلم أسود حديث يف املنتصف من الثلث األعلى منها.
  

  الوصف العام الداخلي للمخطوطة
 10إىل  1مخس ورق مرقمة بقلم حديث من  أوراق يف كراسة مكونة من 10

 والتعقيبات كتبت باللون األسود مستقيمة وغري موازية لألسطر.
عدد األوراق 

  والكراريس
  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر مع وجود آثار التسطري. سطراً 25

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

  الغالف د.ال يوج
جيدة إال أا ناقصة ويوجد ا ثقوب قليلة بسبب األرضة كما يالحظ آثـار  
التلف على األطراف بسبب تعرضها للبلل الذي تظهـر آثـاره جليـة علـى     

إىل طمس خفيف لبعض الكلمات يف أطراف النص أحيانـا   أدىالصفحات مما 
 وحتتاج إىل غالف.

  حالة املخطوطة



 55

  42م/ح 

  باملخطوطة التعريف العام
  عنوان النص ال يوجد.
  املؤلف اسم ال يوجد.

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا رب العاملني وصالته وسالمه على 
خري خلقه حممد واله وصحبه وسلم وبعد فهاذا كتاب يف عدد اهلند واعمالـه  

غنا عنه وهو اجلمع والطرح والضرب والقسمة والتحذير وغري ذالك مما ال يست
فااألوال  9 8 7 6 5 4 3 2 1اعلم ان لعدد مبين على تسع صور وهي هاذه 

صورة الواحد والثانبة صورة االثنني والثالثة صورة الثالثة والرابع صورة االربعة 
واخلامسة صورة اخلمسة والسادسة صورة الستة والسابعة صورة السبعة والثامنة 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان العـدد ظـبط    صورة الثمانية والتاسعة صورة التسعة
 بثالث منازل.

  بداية النص

وهي أول السطر األعلى تكن مثانية امجعها مع االثنني اليت فوقها تكن عشـرة  
وصفر مكان االثنني وقدم العاشر بصورة الواحد مكان الصفر مث اخلمسـة يف  

عة وعشرين االربعة يكن عشرين وفوق اخلمسة اربعة امجع اخلارج اليها يكن ارب
فاتركا االربعة حباهلا وقدم العشرين رة االثني (؟) مكان الصفر مث اضرب الستة 
يف االربعة اليت فوقها يكن اربعة وعشرين اترك االربعة حباهلا وقـدم العشـرين   

وذالـك   11264 11بصورة االثنني إىل االربعة يكن ستة صح اجلواب هاكذا
واما ضرب االحاد واالعشا واملئني يف  احدى عشر الفا ومائتان واربعة وستون

 256مثلها مثال ان تضرب ماتني وستة ومخسني يف مثلـها فهـذه صـورته    
\256./ 

  اية النص

  قول الناسخ ال يوجد.

  الناسخ اسم ال يوجد.

  تاريخ النسخة ال يوجد.

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع رياضيات.

  

                                                
  هكذا كتبت االلف زائدة يف النص يف اكثر من كلمة. 11



 56

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط .نسخ

الناسخ اللون األمحر لكتابة األرقام واألبواب والفصـول   استخدمأسود + أمحر 
من مرحلة إىل أخرى يف حل املسائل كما كتبـت بعـض    االنتقالوعبارات 

األحرف من بعض الكلمات مزدوجة باللونني األسود واألمحر ورمست خطوط 
 ضها.محراء فوق بعض الكلمات لعلها تفيد تعاطف اجلمل على بع

  احلرب

اهلوامش معدومة ماعدا هامشني وردا يف صفحة واحدة وكالمها تكميليان ومل 
 خيل النص من بعض اخلدوش باللون األسود.

  اهلوامش

  صفحة العنوان فارغة.
  

  الوصف العام الداخلي للمخطوطة
 1أوراق يف كراسة مكونة من مخس أوراق رقمت بقلم أسود حديث من  10
 كتبت باللون األسود مستقيمة وموازية لألسطر.والتعقيبات  6إىل

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 30 - 25
  مقاسات األوراق سم. 22،5 - 21،5×  16،5 – 16
  مقاسات اخلط سم. 19 – 18×  14 - 13

  الغالف ال يوجد.
ار تآكل يف األطـراف بسـبب   الورق متهالك وبه آث أنجيدة ومتكاملة غري 

 بلل آثاراألرضة مع وجود بعض الثقوب املنتشرة على أوجه الصفحات وعليها 
 وحتتاج إىل غالف.

  حالة املخطوطة
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 43م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص االسئلة اخلمسة واالربعون واجوبتها.

  املؤلف اسم  حممد بن حممد حسن االهدل.
الرحيم وبه نستعني احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى  بسم اهللا الرمحن

هذه اسئلة عدا مخس واربعون سؤاال تتعلق حبروف املعجم بازاء اجوبتها على 
طريق االختصار احببت ذكرها جمموعة فهاكها األول قوهلم حروف املعجم من 

ف اخلط أي االضافات اجيب بان ذلك من اضافة املدلول للدال اذ املعىن حرو
 املعجم والنقوش دالة على اللفظ الثاين.

  بداية النص

واجيب بان القاري هلا اذا قصد بقراءا التوصل ا إىل واجب أو مندوب 
كانت واجبة أو مندوبة اذ للوسائل حكم املقاصد يثاب عليها حينئذ واال فال 

ئلتها اخلامس واالربعون ان احلافظ املوصلي رمحه اهللا تعاىل ملا ذَكر اس
غاية فما وجه ذلك وستراها غري خفية على من مارس طرق العلم  12استعظمها

ومسالكه واجيب مبا قاله الشيخ يس بانه لعل تعظيم السائل امرها باعتبا حال 
املسؤل كما يعرف ذلك من له ادىن ممارسة للمنقول واملعقول انتهى واهللا 

نيب االكرم وعلى اله وصحبه على سيدنا حممد ال سبحانه وتعاىل اعلم وصلى اهللا
 وجنده وحزبه وسلم.

  اية النص

انتهى من خط من نقله من خط مؤلفها الشيخ االمام العالمة النبيل ذوي القدر 
اجلليل السيد حممد بن حممد بن حسن االهدل قال عافاه اهللا تعاىل وامتع به كان 

اهللا تعاىل هدانا  13هـ) 1310حتريره يف شهر مجادى األول بعام خذ هدى (
هداية موصلة حبوله وقوته امني اللهم امني احلمد هللا من اهللا تعاىل بتحصيلها ار 

هـ بقلم حمصلها لنفسـه   1312مضت من شهر ربيع الثاين سنة  7السبت 
  وملن شاء اهللا تعاىل من بعده حممود بن سليمن بن امحد عمر لطف اهللا م امني.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم د عمر.حممود بن سليمن بن امح
  تاريخ النسخة هـ. 1312

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع لغة (أحرف املعجم).

                                                
  رأ اسقطها.ولعل اكلمة تق 12
  .1310=  1+  4+  5+  700+  600وهنا حسبت األحرف باجلمل الصغري وهي لفظة خذ هدى  13
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  املرجع .54/2و 53/3، 46أنظر م/ح 
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط رقعة.

الناسخ اللون األمحر لرسم خطوط فوق بعض الكلمات  استخدمأسود + أمحر 
جلمل على بعضها ولرسم خطوط حتت بعض اجلمـل  لعلها تشري إىل تعاطف ا

 .إليهااملراد جذب انتباه القارئ 

  احلرب

وردت هوامش تكميلية وتصحيحية وهي قليلة ومل خيل النص من بعض اخلدوش 
 باللون األسود.

  اهلوامش

املؤلف ومجلة دعائية بشكل مثلث أعلـى الصـفحة    اسمكتب عليها العنوان و
 الرمحن احلضرمي. دويوجد أسفل منه توقيع عب

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

الورقة األوىل انفصلت عـن   أنورقات يف كراسة مكونة من ورقتني ويظهر  4
بقلم أسود حديث والتعقيبات كتبـت بـاللون    4إىل  1الكراسة مرقمة من 

 ة.األسود مائلة من األعلى إىل األسفل وموازية لألسطر ما عدا صفحة واحد

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 29 - 26
  مقاسات األوراق سم. 24×  17

  مقاسات اخلط سم. 20 – 19×  13 – 11،5
طويت نصفني وثبتت من األعلى بشريط الصـق   مت وضع ورقة بيضاء حديثة

من جهـة   األمامشفاف كغالف للمخطوطة مث ثبتت مع أوراق املخطوطة من 
الكعب بشريط الصق لونه كرميي وقد ثبتت الكراسة مع بعضها خبيط أبيض من 

 خالل ثقبني مع وجود شريط الصق لونه كرميي على بعض األوراق.

  الغالف

الورق متهالك وبه ثقوب قليلة وتآكل بسبب األرضة وتظهر آثار  أنجيدة غري 
 البلل على األوراق وحتتاج إىل غالف.

  ملخطوطةحالة ا
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  44م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص  نظم اآلجرومية.

  املؤلف اسم  .)890/1485تويف سنة ( شرف الدين حيىي العمريطي
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الْحمد للَّه الَّذي قَد وفَـقَّا             للْعلْمِ خير خلْقه وللتـقَى
                   (...)                                 (...)  

رصتخلَى الْكَلَامِ الْمى عرلُّ الْوج            رــصا اقْتلَم هد فاعلم أَنعبو  
                (...)                                     (...)  

  إِذ الْكَلَام دونه لَن يفْهما    والنحو أولَا أوالً أَنْ يعلَما        
  وكَانَ خير كُتبِه األخريةْ             كُراسةٌ لَطيفَةٌ شــهِيرةْ
  في عربِها وعجمها والرومِ            أَلَّفَـها الْحبر بن آجرومِ

  مع ماتراه من لَطيف حجمها وانتفَعت أَجِلَّةٌ بِعلْمها           
       يدتبلْمل بِهقْرِيي تلِ فبِالْأَص             يدقْتاً معيداً بظْما نهتظَمن 

  بداية النص

       يطرِيمالْع فررِ الشيالْفَق ظْمال          14نرِ ويقْصالتزِ وجالْع يذطفْرِيت  
  وأَفْضلَ الصلَاة والتـسليمِ          علَى النبِي الْمصــطَفَى الْكَرِيمِ

  محمد وصحبِه والْآلِ          أَهلِ التقَى والْعلْمِ والْكَمالِ

  اية النص

خر سنة متت ومت املقصد حبمد اهللا وحسن توفبقه يوم السبت من اخر ربيع اال
هـ خبط الفقري احلقري املعترف بالذنب والتقصري مقبول ابن امحد ابن  1355

  حممد اجلهمي الطفه اهللا مبنه وكرمه ورمحته امني امني امني
  فاغفر لناظمها الراجي رمحته               كذاك كاتبهامن إمسه يايت

  يل زاليتشيخ اهلدى والتقى العمريطي ناظمها      مقبول كاتبها فاغفر 
  يا سيدي صرت لالثام مرتكبا          سالتك اجلود فاغفر يل خطي ايت

.اتوعاف دعفاغفر لناظمها واغفر لقاريها               كذاك كاتبها اض  

  قول الناسخ

  الناسخ اسم مقبول ابن امحد ابن حممد اجلهمي.
  تاريخ النسخة هـ. 1355

  مكان النسخ ال يوجد.
  وعاملوض حنو.

                                                
  العمريطي بفتح العني نسبة إىل بلد مبصر يقال هلا عمريط. 14
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 1381/1961-1376/1957؛ كحالة  529، 2:  1955امساعيل باشا البغدادي 
 .مطبوع؛  234، 13: 

GAL II : 418, S II : 441-442. 

  املرجع

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ + ثلث كتبا بالتشكيالت باللونني األسود واألمحر.
والفصول ورسم به  األبوابابة الناسخ اللون األمحر لكت استخدمأسود + أمحر 

بعض التزيينات هي ثالث نقاط كبرية على شكل مثلث بني األبيـات (قائمـة   
) 8) ونقطة واحدة كبرية يف اية البيت (قائمة التزيني، رقـم  11التزيني، رقم 

 ).1ودوائر محراء بني األبيات ويف ايتها (قائمة التزيني، رقم 

  احلرب

ميلية وإعادة السم الباب أحيانا ويف آخر صفحة وردت هوامش تصحيحية وتك
وردت فائدة عن الوسيلة املسمى جبالية الكرب مكونة من ثالثة أبيات شـعرية  

  وهي :
  اللـه يـا أَللـه يـا أَللـه        يامـــلجأ القاصد يا غوثاه

  ندعوك مضطرين بالصفات            مبظهر االمساء بسر الذات
  ماِء        بكرتك املـخفي بِالْبهاءِِبسر سر الطمس بالــع

يف  252الصـفحات والـرقم    إحدىيف  األزرقباللون  200كما ورد رقم 
الصفحة األخرية باللون األسود رمبا يشري ا إىل عدد األبيات ومل ختل اهلوامش 

 من بعض اخلدوش والتعديالت باللونني األسود واألمحر.

  اهلوامش

يها يف النصف األعلى الثلث من سطرين خمدوشني كما مل يكتب ا العنوان وف
كتب أسفلهما أودعت يف هذه النسخة شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبد 

رمضان ومن أسفله كتبـت   16اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم حرر بتاريخ 
 لفظة يف النحو.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

 10إىل  1راسة مكونة من مخس أوراق رقمت األوراق مـن  أوراق يف ك 10
 بقلم أسود حديث والتعقيبات كتبت باللون األسود مستوية وموازية لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار التسطري. سطراً 17 - 15

  مقاسات األوراق سم. 22،5×  16،5
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  مقاسات اخلط سم. 17 - 16،5 × 10،5 – 9 
ال يوجد وقد ألصقت األوراق مع بعضها بالصمغ وبقايا خيوط كانت تثبتها 

 من قبل.
  الغالف

جيدة ومتكاملة غري أن ا آثار البلل قد أثر على احلرب يف الصفحات وحتتاج إىل 
 غالف.

  حالة املخطوطة
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  45م/ح 
  

  النص األول

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص اآلمال يف معرفة ظل الزوال. اية

  املؤلف اسم .)677/1278تويف سنة ( مجال الدين حممد بن ايب بكر الفارسي
بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا مفتاح اهل اجلنة ووقاية من كل 
زور وجنة وصلى اهللا على سيدنا حممد خري خلقه مشس اهلدى ومصباح الدجنة 

وصحبه ما نطق لسان من االنس واجلنة يقول الفقري إىل اهللا تعاىل حممد  وعلى اله
بن ايب بكر الفارسي اما بعد سالين بعض الطلبة ان اصنف له كتابا أو رسالة يف 
معرفة ظل الزوال وهو ظل نصف النهار يف كل يوم حبركة الشمس وسريها يف 

ول كل برج منها ومعرفة الربوج االثنا عشر وماهلا من ايام الشهور الرومية أل
 ساعات النهار وساعات الليل وما املعتدله ألول كل برج.

  بداية النص

جيود ويصلح الطيب وقتها مث يدخل الفوارع ومها ستة وعشرون يوما أول فارع 
منها ثلثة ايام غري صاحل للزراعة وال حيسن فيها الزبل واليايت الزرع منه طيبا 

نفع والعدم فان مطر عليه وكل عمل فيه صاحل وان والباقي متوسط احلال بني ال
كان يابس فهو مسكني اجلهيم تيبس فيه الورق وتكون حوش مث تدخل من 
اخلامس سبع بعد الثالث صاحل حسن للجهيم ويضعف ثالث من اخره تسمى 
الشمعة االخرة وثالث من أول السادس فذلك غري صاحل وتوسيط اخلامس 

صاحل مث يدخل وقت توسيط السادس ووقته يف يسمى بالشتا العجوز ووقته 
 الشتا الصواب االخر والسابع ميقات الشمسية واهللا اعلم و احكم.

  اية النص

وفرغت من ساحتها ضحى يوم السبت من شهر مجاد األول من شهور سـنة  
 هـ وذلك بقلم احلَقري حسني ابن حممد وصايب فتح اهللا عليه. 1323

  قول الناسخ

  الناسخ اسم د وصايب.حسني ابن حمم
  تاريخ النسخة هـ. 1323

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع فلك (علم املواقيت).

 1332/1914-1329/1911؛ اخلزرجي  112، 2:  1955امساعيل باشا البغدادي 
، 9 : 1381/1961-1376/1957؛ كحالة  55، 6:  1990؛ الزركلي  204، 1 :

  املرجع



 63

117.  
GAL I : 625, S I : 866-867. 

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ.
والفصـول ورؤوس   األبـراج  أمساءأسود + أمحر استخدم اللون األمحر لكتابة 

االنتقالية وفصول السنة ورسم خطوط فوق  األلفاظاجلمل ولفظة اعلم وبعض 
 6يف الورقة  األخضربعض الكلمات كما كتبت كلمة اعلم مرة واحدة باللون 

 ب.

  احلرب

اهلوامش املصاحبة للنص تقريبا ال توجد ما عدا هامش تكميلي واحـد ورد يف  
 أنويالحـظ   الورقة اخلامسة ومل خيل النص من بعض اخلدوش باللون األسود

مجيع الفوائد اليت وردت يف اهلامش كتبها ناسخ واحد وهو عبد الرمحن امحـد  
العنوان والدعاء الـذي يليهـا   االهدل ما عدا الفائدة األوىل الواردة بل صفحة 

شعرية  أبيات أربعورد مع الفوائد خبصوص حساب اجلمل ويوجد ا موكذلك 
كتبت بقلم ازرق  اإلخالصبعد اية النص مقتبسة من القرآن الكرمي من سورة 

حديث وورد يف الورقة اليت تسبق صفحة العنوان جمموعة من الفوائـد األوىل  
غيث العامري االهدل عن خط بعض العلمـاء يف  منقولة من خط العالمة ابو ال

مخس آيات يف كتاب اهللا من كن فيه كن عليه النكث واملكر واخلدع والبغـي  
والظلم، والثانية دعاء للشيخ امحد بن موسى عجيل اليمين، والثالثة بقلم أمحـر  

توقيع عبد الرمحن امحد،  وبآخرها واإلرشادحديث للعالمة السلمي يف الوعظ 
 األربعويف  ،الكرامات أهلة بقلم أمحر حديث دعاء لبعض املشائخ من والرابع

الورقات اليت تلي النص من األخري جمموعة كبرية من الفوائد األوىل بقلم أمحـر  
تعرف هل احلاجة مقضية أم ال والثانية بقلم أمحـر   أن أردت إذاحديث يف ما 

السم  إخراجيفية حديث لعالج من ذهب عقله والثالثة بقلم أمحر حديث يف ك
 أزرقواخلامسة بقلم  ،حديث لعالج وجع الكبد أزرقمن اجلوف والرابعة بقلم 

والسابعة بقلـم   ،حديث للجرب واجلزاز أزرقحديث للعمش والسادسة بقلم 
حديث يف عالج من انقطع حيضها قبل وقته مث ثالثة مقاطع شعرية مـن   أزرق

حديث لعالج حـب النـار    أزرق والثامنة بقلم ،النفس سعيدة إحياءبيتني يف 
حديث حديث شريف يتضمن دعاء لدفع الفاقة يف ايتـه   أزرقوالتاسعة بقلم 

األحـرف   أرقـام توقيع عبد الرمحن امحد مث بعض الكلمات اليت كتبت حتتها 

  اهلوامش
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وحتتـها   األجبديةحبساب اجلمل باللون األسود بعده جدول كتبت فيه األحرف 
بعده بيتان شعريان بقلم أمحر حديث البن  ،جلملباللون األمحر حبساب ا أرقامها

والفائدة العاشرة بقلم أمحر حديث حديث شـريف   واإلرشادكثري يف الوعظ 
 ،اهللا تعـاىل  بـإذن اليت بينه وبني اجلنة  األهواليتضمن دعاء يأمن به قائله من 

حديث والفائدة احلادية عشرة بقلم أمحـر حـديث    أزرقوبعدها دعاء بلون 
والفائدة الثانية عشرة بقلـم   ،بول ويف ايتها توقيع عبد الرمحن امحدال إلدرار
وأسود عن احلسن البصري يروي فيها حديثا عن جابر بن عبد اهللا  وأزرقأمحر 

يف ايتها توقيع لكاتبها  واإلرشادعن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطبة يف الوعظ 
هـ والفائدة الثالثـة   1383رجب سنة  23عبد الرمحن امحد االهدل بتاريخ 

عشرة بقلم ازرق وأمحر وبنفسجي وأسود كتب من أعالها من خط الوالد يف 
يف السنة ويف ايتها توقيع لكاتبها عبد الرمحن امحد  أصلاالستدالل أن للتغميز 

الناسخ فصل بني األبيات الشعرية بدوائر أحيانا فارغـة (قائمـة    أنويالحظ 
 ).3سم بداخلها نقطة (قائمة التزيني، رقم ) وأحيانا ير1التزيني، رقم 

كتب العنوان فيها باللون األمحر على شكل مثلث يف أعلى الصفحة وإىل اجلانب 
منه جهة اليسار كتب احلمد هللا من كتب الفقري امحد بن حممد االهدل وبينهما 

 أزرقلم توقيع عبد الرمحن احلضرمي ويف األسفل منه فائدتان شعريتان األوىل بق
والثانية بقلـم   ،شعرية أبيات أربعةحديث يف حال املسلم مع الناس مكونة من 

حديث يف دليل سعادة املرء مكونة من بيتني شعريني وهي للسيد حامت ابو  أزرق
فارغة  اًالناسخ فصل بني األبيات الشعرية بدوائر أحيان أنامحد االهدل ويالحظ 

 ،)3رسم بداخلها نقطة (قائمة التزيني، رقـم  ي اً) وأحيان1(قائمة التزيني، رقم 
  واخلط لنفس الناسخ الذي كتب اهلوامش.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

مع وجود خطأ يف التـرقيم   9إىل  1أوراق رقمت بقلم أسود حديث من  9
على ورقتني والتعقيبات كتبتت باللون األسود مسـتقيمة   7حيث تكرر الرقم 

 .أخرى اًوغري موازية أحيان اًة لألسطر أحيانوموازي

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 32 - 20
  مقاسات األوراق سم. 25 – 24،5×  17،5 – 17
  مقاسات اخلط  سم. 17،5 – 16،5×  10،5 – 10
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  الغالف  أنظر النص الثالث من اموع.
  حالة املخطوطة ليها آثار بلل وا ثقوب بسبب األرضة وحتتاج إىل غالف.جيدة ومتكاملة وع
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  45م/ح 
  

 النص الثاين

 التعريف العام باملخطوطة

  .جالية األشجان يف مذاكرة بعض اإلخوان  عنوان النص

  .أبو الغيث حممد ابن حسان املؤلف اسم

  ي على توفيـقه واهلدايةومن بعد محد اهللا كايف املهمة            وشكر  بداية النص
  وازكا صالة مث ازكا ســالمه             على امحد واآلل مث الصحابة

  سالما حياكي الدر نظما وجة             ويهدي فتيت املسك حنو االحبة
          (...)                                         (...)  

  كيوسف وافا والديه بصــحةوبعد فقد وافا كتابك سيدي              
  كتاب حوى من كل فضل وسودد              وفيه رموز ما انطوى يف السريرة
  فبث لنا اشــواق ودكم الذي              حوا سابقا فيه مطالب بغــييت.

  والف صالة للــنيب وآله            وصحب وأتباع واهل الطريــقة اية النص
  صـرا              بتاييد تنشيد ألهل احلقيـقةوكل فتا قد قام للحق نا

  وكل حمب تابع ومسلم يروم خلـتم احلق أقوم حـــــــــجة
  وعشرين من ثاين حمرم رقمكم             اتاين وفيه كان نظم قــصيديت
  لرابع وعشرين السنني اليت تلة             ثالث مئني وااللف من عامِ هجرة

  حال حممد            ايب الغيث جنل الغوث حسـان تمة.بنطق لسان احلال 

واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات كان نقله عشية يوم السبت على عجل نرجو  قول الناسخ
من سيدي العفو واملساحمة وان ال ينسى مسيه من صاحل االدعية، بعناية سيدي االخ يف 

ه اهللا وابقاه ومحاه وبلغين رضاه آمني اهللا اجلوهر النفيس السيد امحد أدريس حفظ
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم.

  ال يوجد.النسخة تاريخ ال يوجد. الناسخ اسم

  تصوف.املوضوع ال يوجد. مكان النسخ
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 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 نسخ ويوجد القليل من التشكيالت باللونني األسود واألمحر. اخلط

أسود + أمحر + اصفر وقد تفنن الناسخ يف كتابة حرف اهلاء على شكل جنمة مأل  رباحل
الناسخ اللون األمحر لكتابة بدايات  استخدم ،الفراغ بينها باللونني األصفر واألمحر

) بينها ويف ايتها ولتزيني بعض 9بعض األبيات ورسم الفواصل (قائمة التزيني، رقم 
املؤلف يف اية  اسمسم خط عليها كما كتب به األحرف من بعض الكلمات بر

اللون األصفر لكتابة بدايات بعض األبيات ورسم فواصل (قائمة  واستخدم ،النص
) بينها ويف ايتها ولتزيني بعض األحرف من بعض الكلمات مبأل 9التزيني، رقم 

 ورسم رموز تفيد تعاطف اجلمل على ،الفراغ الذي بني اخلطني األمحر واألسود
وكتب قول  ،بعضها ومأل الفراغ بني التنوينات املكتوبة باألسود أو األمحر أحيانا

به خطوط قاعدته إىل األعلى وهي جزء من حرف  أحاطتالناسخ على شكل مثلث 
األسود واألصفر واألمحر وبقية املثلث  ألوانالتاء األخري لكلمة متت رمست بثالثة 

أل الفراغ بينهم باللون األصفر ويف راس رسم بثالثة خطوط بلونني أمحر وأسود م
املثلث رمست دائرة مزدوجة غري مكتملة باللونني األمحر واألسود يف وسطها فاصلة 

 باللون األسود.

لشد  "قف"توجد ما عدا هامش واحد بدأه بلفظة  اهلوامش املصاحبة للنص تقريبا ال اهلوامش
يف النظم كما ورد يف اخر صفحة من  هاإلياملؤلف  أشاراليت  اآليةانتباه القارئ وذكر 

وأما قبل صفحة العنوان  ،إىل النسخة التالية من اموع إشارةالنص بقلم أمحر حديث 
فقد وردت ثالث ورقات كتب فيها السؤال واجلواب موضوع القصيدة والذي كان 
سببا يف تأليفها وبداية الصفحة األوىل كتب بقلم أمحر حديث قف صورة الكتاب 

"بسم اهللا  ارد إىل الشيخ حممد حسان سنان القاطن يف احلجرية وهذه بداية الكتابالو
الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصلوة والسالم على سيدنا حممد خامت مجيع 
األنبيآء واملرسلني وعلى اله وصحابته أمجعني وبعد (...) ومضمون الكتاب أن أَحد 

احلضرة بااالخوآن يستدبر القبلة ويقبل بوجهه على مقادمة احلضرة عندما يستفتح 
االخوآن بغري عذر فنهاه عن ذلك" وهذه اية الكتاب "ويطلب اجلوآب من الشيخ 
فحرر له الشيخ هذا اجلوب اآليت ذكره وأورد فيه ماهو كايف من األدلة اجلامعة 

رضي اهللا عنهم  والربآهني القاطعة من االحاديث الصحيحة وأقوآل مشآخينا الصوفية
ورزقنا متابعتهم واألقنداء بِهم إنه ويلُّ ذلك والقادر على ما هنالك وهذا اجلوآب 
املذكور ما نصه" وقد رسم الناسخ بعض األحرف من بعض الكلمات باللونني األمحر 
واألسود وتفنن يف كتابة حرف اهلاء حيث كتبه على شكل جنمة ويف بداية الصفحة 

واب على السؤال الوارد وهذه بدايته "بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الثالثة نص اجل
الذي نور قلوب الذاكرين بنور معرفته والبسهم حلة كرآمته وتوجهم بتاج مجاله 
وهيبته وأنطق السنتهم ببديع حكمته فهم بافعال النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
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مقتفون ال تأخذهم يف اهللا لَومةَ الئم أو عذل عاذل وال وأقوآله مقتدون وآلثاره 
هوآه وأضله الشيطان فأغوآه ويف غي جهله أرداه وعن طريق  15ينكرهم اال من التبع

الصوآب ميله وإىل الضاللة أوداه وأصلي وأسلم على سيدنا وموالنا حممد الذي 
عم سيدي كتابك الكرمي وصل اختاره اهللا واصطفاه وعلى آله واصحآبه ومن وآاله ن

وما ذكره عن خصوص املقدم أنه يستدبر القبلة عند افتتاح احلضرة" وينتهي اجلواب 
يف منتصف الصفحة اخلامسة وهذا نص ايته "ويف هذا القدر كفاية لذوي الفهم 
والدراية وفقنا اهللا واياكم لطريق الصواب وجنبنا عن الزيغ واالرتياب أنه على كل 

قدير وباالجابة جدير آمني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه شيئ 
وسلم" وقد رسم الناسخ بعض األحرف من بعض الكلمات باللونني األمحر واألسود 
 ومأل الفراغ بينهما باللون األصفرويف اية الرسالة رسم ثالث فواصل باللون األمحر

النصف الثاين ورد ما نصه "يقول  ) ويف12على شكل مثلث (قائمة التزيني، رقم 
خادمه اململوك رضيع حضرة امداده فلما كتب سيدي الشيخ اجلواب املسطور يف 
حال التاريخ املذكور كتب الرجل املعترض إىل الشيخ انه تائب من االعتراض وان 

سنة اربعة وعشرين وثالمثئة  1324مقصوده املتابعة وذلك يف شهر حمرم احلرام سنة 
ضا يذكر انه يريد اجلواب من الشيخ يف السؤال وقد رسم الناسخ بعض والف وأي

األحرف من بعض الكلمات باللونني األمحر واألسود وأيضا بعض الفواصل باللون 
 ).9األمحر (قائمة التزيني، رقم 

صفحة 
 العنوان

وهي أيضا صفحة بداية النص حيث كتب العنوان يف النصف األعلى منها بشكل 
به ثالث خطوط على هيئة زجزاج من ثالث جهات باللونني األسود  أحاطتمثلث 

واألمحر مأل مابني اخلطني األسودين باللون األصفر وقبل العنوان سطر فصل بينهما 
خبط أمحر كتب فيه السابق فكتب له الشيخ هذه القصيدة التائية ويف اية املثلث 

فر وصلى اهللا على سيدنا باللون األص كتب بني خطني أمحرين زين األعلى منهما
حممد وعلى آله وصحبه وسلم وقد رسم بعض األحرف من بعض الكلمات باللونني 

  األمحر واألسود مأل بينهما باللون األصفر مث شرع بعد ذلك يف بداية النص.
 

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

يف ثالث كراريس مكونة من ست ورقات والنص األول والنص الثاين يقعان  4
أوراق والثانية من ثالثة واألخرية ورقة واحدة ومجيعها رقمت بقلم أزرق حديث من 

  والتعقيبات كتبت باللون األسود مستقيمة وغري موازية لألسطر. 33إىل  1
  املُلحق. أنظر نوع األوراق
  .سطراً 20 - 18 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

  سم. 21،5 – 21×  15 – 14 قاسات اخلطم  سم. 24،5×  17،5

                                                
  والصواب اتبع. 15
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  أنظر النص الثالث من اموع. الغالف

حالة 
 املخطوطة

جيدة وكاملة مع وجود ترميم وعليها آثار البلل وا ثقوب بسبب األرضة وحتتاج إىل 
  غالف.
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  45/3م/ح 

  النص الثالث

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص يف الثالثي األجوف. شرح الوفق الثالثي على طريق أهل األنوار

  إسم املؤلف  .)1702-1113/1039-1049( حسن العجيمي احلنفي
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم علـى سـيدنا   
حممد واله وصحبه وسلم وبعد فهذا مجع من طب ملن حب بالثالثي خايل القلب 

والدفع ولتعرف احلق املبني فيه بالعطـا واملنـع   لتصرفه يف اهللا البني يف اجللب 
يناسب حاجتك يف معناها فقط من االيـات الكـربى أو    وطريقه ان تنظر ما
مل تكن تعلم وكـان   االمساء العظام كقوله تعاىل وعلمك ما االمساء احلسىن أو

 احلكيم أو حنومها أو يا عالم الغيوب فال فضل اهللا عليك عظيما وامسه العليم أو
 يفوت شيئ من حفظه وحنوه يف حتصيل العلومِ.

  بداية النص

بعـد   وقال بعض مشائخنا ال جيزم ببطالن مثلثته مبا ذكرها اهل هذه الفنون اال
العمل ا سبع مرات مع استيفاِء الشرائط يف كل مرة وباهللا التوفيق واحلمد هللا 

يوم الدين وال حولَ وال  رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد والتابعني إىل
قوة اال باهللا العلي العظيم وهو حسيب ونعم الوكيل نعم املوىل ونعـم النصـري   

 وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم.

  اية النص

متت الرسالة للشيخ العالمة حسن العجيمي احلنفي نفع اهللا به يف شرحِ الوفـقِ  
مت الوفق املقصود نقله  1275شهرِ رمضان سنة مضت من  11الثَّلَاثي املبارك 

بقلم فقري ربه واسري ذنبه وراهن كتبه امحد بن حممد بن سليمن بن عبد اهللا بن 
 سليمن ابن حيىي ابن عمر مقبول االهدل عفى اهللا عنه ورحم سلفه امني.

  قول الناسخ

ل امحد بن حممد بن سليمن بن عبد اهللا بن سليمن ابن حيىي ابـن عمـر مقبـو   
 االهدل.

  الناسخ اسم

  تاريخ النسخة  هـ. 1275 
  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع األوفاق.

الكتاين  ؛ 205، 2:  1990الزركلي  ؛ 294، 1:  1955امساعيل باشا البغدادي 
 .264، 3 : 1381/1961-1376/1957كحالة  ؛ 453رقم  ،810-813، 2: 

GAL II : 515, S II : 536-537 ; Löfgren & Traini 1975-1995 : 1, 63, 

  املرجع
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CII, D, c ; 2, 293, n° 587, X ; 3, 9, n° 842, III, h. 
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط رقعة مع بعض التشكيالت باللون األسود.

الناسـخ   اسـتخدم يف آخر صفحة من النص وأسود + بين فاتح + أسود ملاع 
األعداد والكلمات واألحرف ورسـم بعـض   اللون البين الفاتح لكتابة بعض 

 ،)9األوفاق وفواصل للفصل بني أبيات الشعر (قائمة التـزيني، رقـم    جداول
وجند أن الناسخ قد رسم دوائر سوداء بداخلها نقطة سوداء بني اجلمل (قائمـة  

 ) وكتب بعض األرقام فوق بعض الكلمات باللون البين الفاتح.3التزيني، رقم 

  احلرب

وقد كتبت بـاللونني   ةوتكميليمش تصحيحية وتفسريية وتوضيحية وردت هوا
وقد يشري إىل موضع التوضيح يف النص برمز دون إعـادة   ،األسود والبين الفاتح

كتابته يف اهلامش كما جاءت بعض اهلوامش مبثابة الشرح لبعض الكلمـات يف  
كـر  النص وكتب أرقاما فوق مكونات الوفق رمبا حلصرها وورد يف اهلامش ذ

سليمن بن حيىي مرتني تارة ينسب إليه الوفق وتارة يشري إىل أنـه مؤلـف    اسم
األبيات املنظومة يف اية النص وهو السيد سليمان بن حيىي بن عمر األهـدل  
وجند يف صفحة اية النص رسم وفقني أحدمها كتب فوقه ودود مجيل واآلخر 

لك عبارتان تدالن علـى  بسم اهللا الرمحن الرحيم ودود مجيل سريع يا هو وكذ
بلوغ املقابلة على األم املنقول منها النص ومل خيل النص من بعـض اخلـدوش   

 باللونني األسود والبين.

  اهلوامش

 أامؤلفها وعلى  واسماملخطوطة  اسمكتب فيها العنوان بشكل مثلث ذكر فيه 
جانبها منقولة من خط من نقلها من خط السيد سليمان بن حيىي رمحه اهللا وإىل 

توقيع لـعبد الرمحن أمحد ويف األسفل منهما فائدة تعقيبية توضح عبارة وردت 
 يف الورقة الثانية من النص وهي قوله مثاله إمسعيل يروم الكمال اخل.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

والتعقيبات كتبت  3إىل  1ورقات رقمت من األعلى بقلم أسود حديث من  3
ون األسود مائلة مرة من األعلى إىل األسفل وأخرى من األسفل إىل األعلى بالل

 موازية وغري موازية لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 27 - 26
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  مقاسات األوراق سم. 23،5 – 23×  17،5
  مقاسات اخلط سم. 18×  13،5

رقة حديــثة من األخري ألصقت مع اموع بورق ال يوجد وإمنا توجد و
الصق كتب عليها عناوين املخطوطات الثالث بقلم أسود حديث ويف األسفل 

 منها توقيع عبد الرمحن احلضرمي.

  الغالف

الورق قدمي وبه ثقوب نتيجة األرضة وخاصة يف منطقة التجليـد   أنجيدة غري 
 طوطة وحتتاج إىل غالف.وقد اثر على اهلوامش يف ذلك اجلزء من املخ

  حالة املخطوطة
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  46م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص رسالة يف بيان األغراض احلاملة على حذف الفاعل.

  املؤلف اسم حممد بن حممد حسن األهدل.
بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه االعانة والتيسري وهو على كل شيئ قدير احلمد هللا 

االغراض والعلل والصالة والسالم على سيدنا حممد الذي كل  املترته افعاله عن
خطب دون موته جلل وعلى آله وصحبه الذين رفعوا لنيابتهم عنـه يف تبليـغ   
االحكام بال ملل وبعد فقد سألين بعض احملبني األماجد الفحـول الـراغبني ان   
 اشرح ابيات الشريف اخلالص يف األغراض احلاملة على حذف الفاعل واقامـة 
املفعول به مقامه تذكرة للطالب الفاحص فاجبته إىل ما اليه ندب وان مل اكـن  

 اهال هلذااملطلب فباهللا استعني فإنه ذو القوة املتني.

  بداية النص

اذا افادك انــسان بفائدة              من الـعلوم فالزم شكره ابدا     وقل 
الكرب واحلسدا       جزى اهللا  فالن جزاه اهللا صاحلة              افادنيها والق

الناظم خريا وشكر سعيه ونفعنا به وسائر العلماء العاملني وحشرنا يف زمرم 
وزمرة سيد االنبياء واملرسلني صلى اهللا عليه وعلى اله وأصـحابه وذريته 

 امجعني واحلمد هللا رب العاملني.

  اية النص

بقلم حمصله  1312ال سنة شهر شـو 27كان الفراغ من رقمها ار االثنني 
 لنفسه الفقري إىل اهللا تعاىل محـود سليمن ابن امحد عمر لطف اهللا به امني.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم محود سليمان ابن امحد عمر.
  تاريخ النسخة هـ. 1312

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع حنو.

  املرجع .54/2و 53/3، 43أنظر 
  

  الفنيةوصف املخطوطة من الناحية 
  اخلط رقعة مع القليل من التشكيالت.

الناسخ اللون األمحر لكتابة الكلمات اليت تتضمن أسباب  استخدمأسود + أمحر 
 حذف الفاعل إضافة إىل بعض الكلمات كلفظة وبعد.

  احلرب

السفلى من الصـفحة   الزاويةوردت هوامش تكميلية وتصحيحية كما ورد يف    اهلوامش
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وحده والصالة والسالم على من ال نـيب بعـده    قبل األخرية عبارة احلمد هللا
ورمست رموز فوق األسطر تشري إىل موضع التصحيح أو التكميل تكـررت يف  

 اهلامش كما مل ختل اهلوامش من بعض اخلدوش.
 اسـم كتب العنوان يف النصف األعلى من الصفحة على شكل مثلث ورد فيه 

األبيات اليت شـرحها املؤلـف يف    املؤلف وأسفل العنوان وردت واسمالرسالة 
رسالته ما عدا البيت األخري كما نبه إىل ذلك الناسخ يف اية األبيات وهذا هو 

  نص األبيات :
  وحذفك الفاعل للـنظام           والسجع والتحقري واإلعــظام

  واخلوف وااليهام واإليثار           والعلم واجلهل واالختصـــار
  ار              تفطن السامع أو مقـــــدارتيسر اإلنكار واختب

  ذكاه أوختييلك العدوال             منك إىل أقوامها دليـــــال
  واإلحتراز ظاهر عن العبث            وللوفاق فا شـكرن من نفث
  وال تظن احلصر يف املذكور            بل ذا هو املعروف يف املشهور

عبد الباري األهدل إال أن البيت األخري مل  انتهى من الكواكب للسيد حممد بن
 يشرح عليه السيد املذكور يف رسالته واهللا اعلم.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

بقلم أسود  4إىل  1أوراق يف كراسة مكونة من ورقتني رقمت األوراق من  4
اللونني األسود حديث والتعقيبات كتبت مائلة من األعلى إىل األسفل ومستوية ب

 واألمحر وموازية لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار التسطري. سطراً 25 - 24

  مقاسات األوراق سم. 24،5 – 24×  17،5
  مقاسات اخلط سم. 19 - 18،5×  12،5 – 12

  لغالفا لصقت األوراق مع بعضها بالصمغ.أُال يوجد وقد 
  حالة املخطوطة جيدة ومتكاملة وعليه آثار البلل وا ثقوب بسبب األرضة وحتتاج إىل غالف.
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  47م/ح 

 التعريف العام باملخطوطة

  كتاب بغية املستفيد يف اخبار مدينة زبيد.  عنوان النص

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

يها سورا اخر الوزير ابن املنصور من اهللا الفانكي يف بضع وعشرين مث ادار عل بداية النص
ومخسمائة وسأذكره يف موضعه من الكتاب ان شاء اهللا تعاىل مث ادار عليها سورا ثالثا 
يف ايام بين املهدي مث ادار عليها سورا رابعا [...] االسالطغتكني ابن ايوب يف سنة 

املدينة االن وركب على السور اربعة ابواب تسع ومثانني ومخسمائة وسوره الذي يلي 
احدها ينفذ إىل املشرق وهو املسما باب الشبارق وينفذ إىل الشبارق قرية من قرى 
الوادي زبيد مث إىل حصن قوارير وغريه والثاين إىل الشام وهو املسمى بباب سهام ينفذ 

هو الذي يسمى إىل وادي رمع وسهام وهوجه املدينة وغريها والثالث إىل املغرب و
االن بباب النخل وكان أوال يسمى باب غالفقة ينفذ إىل غالفقة وإىل االهواب 
وغالفقة قرية عظيمة مشهورة كانت بندرا مبدينة زبيد على ساحل البحر فانتقل البندر 
إىل قرية االهواب وتسمى اليوم البقعة والرابع إىل اليمن وهو املسمى بباب القرتب 

د مث إىل قرية القرتب وهي من قرى وادي زبيد مشهورة هناك خرج ينفذ إىل وادي زبي
  منها مجاعة من العلماء والصاحلني.

فلما غلب مروان ابن حممد استخلف على اليمن عمر القإسم بن عمر الثقفي يف ايامه  اية النص
ثار حبضرموت عبد اهللا بن حيىي االعور اخلارجي وقصد صنعاء وهزم القإسم بن عمر 

ابن اخيه بن الصلت يوسف وغلب على اليمن سنة واربعة اشهر وستوىل نائبه  وقتل
ابومحزة اخلارجي على مكة وقتل اهل قديد وسار فا ستوىل على املدينة فاقام ا اربعة 
اشهر وسار منها يريد الشام فلقيه مجع الشام الذين بعثهم مروان بن حممد مع عبد 

   املدينة مث إىل اليمن وسار بعدهم.امللك هناك مث بعثهم إىل مكة مث إىل

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد.النسخة تاريخ ال يوجد. الناسخ اسم

  تاريخ.املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

الرقيحي / احلبشي / االنسي  ؛ 250، 1 : 1941 حاجي خليفة ؛ 1أنظر م/ح  املراجع
:  1974السيد  ؛ 1، رقم 105 : 1930-1928سركيس ؛  1741:  1404/1984

 646-645:  .املليح وعيسوي، د. ت؛  75-73، 39:  1980؛ العمري  1، رقم 201
 مظبوع. ؛

Ahlwardt 1887-1899 : IX, 268-269, n° 9763 ; GAL II : 527, n° 1, S II : 
549, n° 1. 
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 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 رقعة. اخلط

اللونني األمحر الرماين والربتقايل لكتابة  استخدمأسود + أمحر رماين + برتقايل  احلرب
ورسم خطوط كرمز يفيد تعاطف اجلمل على  واألبوابالكلمات يف بداية اجلمل 

باهلندية فوق بعض الكلمات بغرض احلصر وتفنن يف  أرقاماًبعضها وقد يكتب به 
 كتابة حرف اهلاء يف اية الكلمات على شكل جنمة.

 إحدىهامش تكميلي واحد يف إال با من اهلوامش حيث مل يرد النص خال تقري اهلوامش
الصفحات وهو عبارة عن حرف الياء لكلمة الذي رمبا سقط سهوا من الناسخ فكتبه 
باألمحر أعلى الكلمة ويف اخر النص يوجد ورقة ملحقة ضمت إىل أوراق املخطوطة 

فقط يف علم كتبت باللونني األمحر واألسود يف احد وجهيها  أخرىمن خمطوطة 
 الصرف من فنون اللغة العربية ومل خيل النص من بعض اخلدوش باللون األسود.

صفحة 
 العنوان

  ورقة بيضاء فارغة.

 
 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

ورقة يف كراستني مكونتني من ثالث أوراق مع نصفي ورقتني زائدتني والتعقيبات  14
  وموازية باللون األسود مع األسطر. كتبت مستقيمة

  املُلحق. أنظر نوع األوراق
  ويوجد اثار املسطرة لتحديد مساحة الكتابة. سطراً 21 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

18 – 18،5  ×24 – 
  سم. 24،5

  سم. 17×  10 مقاسات اخلط

وراق ورق أبيض حديث مقوى جعل كغالف للمخطوطة ثبت من جهة الكعب مع أ الغالف
 واسماملخطوطة بدبوسني من احلديد وقد كتب عليها من جهة اليمني عنوان النص 

املؤلف بقلم أسود حديث وقد فصل بينها وبني النص بورقة من البداية وكذلك من 
مستطيل خبط مزدوج باللون األمحر من أعلى  النهاية رسم على كل ورقة من اجلهتني

  إىل أسفل.

حالة 
 املخطوطة

أن ا ثقوبا وتآكالت كثرية بسبب األرضة وخاصة من األسفل وحتتاج إىل جيدة غري 
  ترميم.



 77

  48م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص عدة حصن احلصني من كالم سيد املرسلني وقايد الغر حملجلني إىل جنات النعيم.

  املؤلف اسم حممد بن حممد بن حممد احلرمي الشامي.
رحيم احلمد للـه الذي جعل ذكره عدة من احلصن احلصني بسم اهللا الرمحن ال

وصالته وسالمه على سيدنا حممد النيب االمي االمني وعلى اله الطيبني واصحابه 
امجعني والتابعني هلم باحسان إىل يوم الدين وبعد فانه ملا كان كتـايب احلصـن   

 وعن تـاليف  احلصني من كالم سيد املرسلني مما مل اسبق إىل مثله من املتقدمني
نظريه على من سلك طريقه من املتاخرين ملا حوى من االختصار املبني واجلمع 
الرصني والتصحيح املتني والرمز الذي هو على العزو معني حداين على اختصاره 

 يف هذه األوراق من اصله املذكور.

  بداية النص

يطان كما فكيف بنا وحنن عرضة سهام القدر وعرض بني النفس واهلوى والش
ورد يف اخلرب اللهم إنا نسالك العفو والعافية يف الدنيا واالخرة وليكُن ذلك اخر 
مانعدده من عدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني صلى اللـه عليه وسلم 

 وعلى صحابته امجعني حبمد اللـه رب العاملني.

  اية النص

ـه بلطيف صنع اللـه وهذه الزيادة تقرا بعده صباحا ومسا خبفى لطف الل
جبميل ستر اللـه امنت باللـه حسيب اللـه توكلت على اللـه تشفعت 
بسيدنا رسول اللـه ادخرت اللـه لكل شدة اللهم يامن إمسه حمبوب ووجهه 

 .16مطلوب اكفين مما قليب منه مرغوب انك غالب غري مغلوب انتهى

  قول الناسخ

  الناسخ اسم ال يوجد.

  خةتاريخ النس ال يوجد.

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع أدعية مأثورة.

  لعله
GAL II : 260, n° 19, S II : 277, n° 19 ; Löfgren & Traini 1975-1995 
: 1, 129, CCXXXVIII ; 2, 46, n° 86, III. 

  املرجع

  

                                                
  وقد يكون هذا القول من قول املؤلف. 16
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
الناسخ غري من  أن نسخ مع القليل من التشكيالت باللونني األسود واألمحر كما

 الكتابة عدة مرات مع بقاء نوع اخلط. أسلوب
  اخلط

الناسخ اللون  واستخدم ،األسود نوعان ملاع ومطفي أنيالحظ  ،أسود + أمحر
األمحر لكتابة البسملة يف أول النص واألبواب والفصول والكلمات األوىل منها 

وتزيني بعض  أحيانا ورموز أمساء رواة احلديث أصحاب الكتب املشهورة
األحرف حيث كتبها مزدوجة باألمحر واألسود ورسم به بعض التزيينات وهي 

) رمست يف إحدى الصفحات فوق 2 نقاط محراء دائرية (قائمة التزيني، رقم
  أمساء اهللا احلسىن.

  احلرب

ال يوجد هوامش سوى هامش تصحيحي ورد يف الورقـة الرابعـة وآخـران    
كما نالحظ أن الناسخ عمد إىل  ،ة واحلادية عشرةتوضيحيان يف الورقتني السابع

كتابة بعض الكلمات أو األحرف الستبداهلا بكلمات أو أحرف مـن الـنص   
باللون األمحر حال الدعاء ملناسبة الزمن ومل خيل الـنص مـن بعـض     األصلي

 اخلدوش باللونني األسود واألمحر.

  اهلوامش

ىل على شكل مربع تقريبا ذكر كتب العنوان يف النصف األعلى من الصفحة األو
املؤلف ويف آخره مجلة دعائية ويف األسفل منه فائدة  واسمالكتاب  اسمفيه 

 لإلمام املرشد باهللا يف اماليه لدعاء يسد أبواب الفقر.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

+ ورقة يف كراستني األوىل مكونة من ثالث أوراق بداخلها نصف ورقة  24
ورقة كاملة + نصف ورقة والثانية من ورقتني بداخلها ورقة كاملة وداخل تلك 
الورقة نصفا ورقتني وورقتني كاملتني مث نصف ورقة بزيادة نصف ورقة يف أول 

الورق من نوعني خمتلفني ورقمت األوراق بقلم أسود حديث  أناملخطوطة كما 
 األسفل وليست موازية والتعقيبات كتبت مائلة من األعلى إىل 23إىل  1من 

 لألسطر باللونني األسود واألمحر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 21 – 10

  مقاسات األوراق سم. 23،5 – 20،5×  16،5 - 15،5
  مقاسات اخلط سم. 19 - 16×  12 - 9

حديدية ويوجد بقايا خيوط  ال يوجد واألوراق مثبتة مع بعضها بثالثة دبابيس   الغالف
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 بيضاء.
جيدة ومتكاملة وا بعض الترميمات وآثار األرضة والثقوب الصغرية اليت مل 

 تؤثر على النص وآثار البلل واضحة يف أعلى الصفحات وحتتاج إىل جتليد.
  حالة املخطوطة
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  49/1م/ح 
  

  النص األول

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص عدة مد عجوة ودرهم.قرا قا 17كشف اهلم من

  املؤلف اسم .)1880-1298/1826-1241( حممد بن أمحد عبد الباري األهدل
بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه االعانة احلمد للـه دافع اهلم وكاشف الغم ومعيد 
النعم ومبيد النقم وخالق القلم ومرشد االمم حنمده ونساله السالمة واهلدايـة  

اية ونعوذ به من احللول يف مهأوي الضاللة والغواية (...) فانـه  والرعاية واحلم
اليزال يشكل على الطالب قاعدة مد عجوة ودرهم فسالين بعض من يعز علي 
خمالفته ان احررها يف ورقات نزِرة على وجه سهل قريب التنأول يكون مفيـداً  

انه جزيل الثواب للمبتدي ومذكراً للمنتهي فاجبته إىل ذلك طالبا من اللـه سبح
 والتوفيق لرضا االعمال ومسيته كشف اهلم عمن قرا قاعدة مد عجوة ودرهم.

  بداية النص

الصورة الثالثة بيع صحاح ومكسره مبكسر فقط والخيلوا اما ان يسأوي قيمة 
.[...] 

  اية النص

  قول الناسخ ال يوجد.

  الناسخ اسم ال يوجد.

  تاريخ النسخة ال يوجد.

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع فقه.

،  225-224، 2: زباره ؛  380، 2:  1955امساعيل باشا البغدادي  ؛ 61أنظر 
، 8 : 1381/1961-1376/1957كحالة  ؛ 19، 6:  1990الزركلي  ؛ 416رقم 
273. 

  املرجع

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط رقعة مع القليل من التشكيالت باللون األسود.
اللون البنفسجي لكتابة  ستخدماُإستخدم ،د (قوي وضعيف) + بنفسجيأسو   احلرب

                                                
  وهنا سقط على الناسخ حرف العني من أول الكلمة وأصلها عمن. 17
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 الصور واحلاالت.
ال توجد ما عدا بعض الكلمات والتواقيع الغري مفهومة يف الصفحة األخرية 
وخدشني يف الورقة الثانية والثالثة وخطني رمسا بني األسطر للسطر األول يف 

 الصفحة الثانية.

  اهلوامش

ان يف النصف األعلى من الصفحة بشكل مثلث ذكر فيه عنوان كتب العنو
املؤلف ومجلة دعائية ويف اية الصفحة كتب يف سطرين عبارة  واسمالكتاب 

وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا واحلمد هللا 
 رب العاملني آمني.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

ق ويوجد ترقيم يف أعلى الصفحات بقلم أسود حديث والتعقيبات كتبت ور 4
 مائلة من األعلى إىل األسفل مع األسطر باللون األسود.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر جد آثار التسطري.وتو سطراً 26 – 22
  مقاسات األوراق سم. 24×  17
  مقاسات اخلط سم. 16×  5،9 – 8،5

  الغالف أنظر النص الثاين من اموع.
  حالة املخطوطة جيدة غري أا ناقصة وحتتاج إىل تثبيت مع اموع اليت هي أول نص منه.
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  49م/ح 

  النص الثاين

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص ذيب األحاديث يف علم املواريث.
  املؤلف اسم  احلكمي الشافعي.ابراهيم بن ايب القاسم بن عمر املطري

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه االعانة احلمد هللا الذي انعم وعلّم وهدى إىل الدين 
اَألقوم واشهد أَن ال اله اال اهللا وحده ال شريك له شهادةً تنجِي مـن جهـنم   

د فهذا واشهد أن حممداً صلّى اهللا عليه وسلم عبده ورسولُه املُكَّرم (...) اما بع
ما دعت اليه حاجة اخلائض يف علم الفرائضِ بأوجز ما الجله رسم وانفَع ما فيه 
  ـداهللا حممالعالمةُ ابو عبد األوحد االمام االرجوزةُ اليت الَّفها الشيخ م وذلكظن

بيا ويهمبانِي بل معانِيها ويرتسهحٍ يرن شم يبحـا  بنِ احلسنيِ الرهادععن م ن
ويفصح مبرادها سائالً من اهللا تعاىل التوفيق ويشرح الصدر للتحقيـقِ وتيِسـريِ   

 الطَّريقِ والسالّمة من اخلذالن والتعويقِ بسم اهللا الرمحن الرحيم.

  بداية النص

هذا ما تيسر مجعه من هذا الشرح اللهم اجعله خالصا لوجهك الكرميِ واحلمد 
 الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اللـه اللهم اهدنا ملا حتـب  هللا

وترضى من القولِ والعملِ وجنبنا من ما ال نرضاه من القول والعمل اللهم انـا  
نعوذُ بك من اخلطإِ والزللِ ونسالك االختيب رجاَءنا يا كرمي يا ارحم الـرامحني  

عاملني اللهم صلى وسلم وجمد وكرم على حممد عبدك سـيدنا  واحلمد هللا رب ال
النيب االمي وعلى اله وصحبه وازواجِه وذريته واهل بيته وسلم تسليما كـثريا  
  ه مت الكتاب بعزة امللـكه ويكافئُ مزيدواحلمد هللا رب العاملني محداً يوايف نعم

تم الصاحلَات وله املنة والفضـل  الوهابِ واحلمد هللا رب العاملني الذي بنعمته ت
 أوال واخراً وظاهراً وباطناً وال حولَ والقوة االباهللا العلي العظيمِ.

  اية النص

برقم احلقري إىل  1298وكان الفراغ من رقمه ار االثنني يف شهر احلجة سنة 
 ربه الباري عبد القادر بن حسني االنباري.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم نباري.عبد القادر بن حسني اال

 هـ. 1298
  تاريخ النسخة

  مكان النسخ ال يوجد.
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  املوضوع مواريث.
 .50/6من أباء ابن مطري، أنظر م/ح 

GAL, S II : 976. 
  املرجع

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ مع وجود التشكيالت باللونني األسود واألمحر.
تعلو  اًلكتابة النظم املشروح ورسم به رموز اللون األمحر استخدم ،أسود + أمحر

بعض الكلمات منها ما يشري إىل املوضع املراد التعليق عليه يف اهلامش ومنها ما 
مـن بعـض الكلمـات     اًجزاءأكما زين به  ،يفيد تعاطف اجلمل على بعضها

بكتابتها مزدوجة باألسود واألمحر كما كتب كلمات باللون األسود ولكن خبط 
ورسم به أيضا بعض الرموز مع وجود بعض التزيينـات مثـل    ،النصاكرب من 

ـا إىل ايـة    ) يشري3دائرة سوداء بداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
نقـاط   وأربع) لعلها بغرض التزيني 2اجلمل ونقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 

قط محراء فوق ) وثالث ن13سوداء أو محراء فوق بعضها (قائمة التزيني، رقم 
) للفصل بني األبيات الشعرية ونقطتان محرأوان 11بعضها (قائمة التزيني، رقم 

فوق بعضهما بينهما خط أمحر منحين إىل األعلى وثالث دوائر سود على شكل 
مثلث ومن األسفل فاصلة سوداء ودائرة سوداء حوهلا نقاط سـود وبداخلـها   

كما متيزت الورقة العاشرة بوجـود  ) 6نقطة سوداء (أنظر قائمة التزيني، رقم 
 مزدوج بقلم أسود على أحد وجهيها. إطار

  احلرب

اهلوامش الواردة يف املخطوطة توضيحية وتصحيحية وتكميلية وقد رسم الناسخ 
رموزا باللونني األسود واألمحر تشري إىل موضـع التوضـيح أو التصـحيح أو    

ردت كلمة قف يف أكثر التكميل يف النص وكررها يف اهلامش أو بدون كما و
يف أكثر من موضع  22بالرقم  أشبهمن موقع جلذب انتباه القارئ وتكرر رمز 

شـرح  باللونني األمحر واألسود ووردت أمساء بعض الكتب ومؤلفيها وهـي  
لزين العابدين والفوائد الدرية  على الرحبية العالمة يوسف بن احلسن اخلوارزمي

تب عنوان الباب يف اهلامش كما وردت كلمة املالكي والسبكي والغزايل وقد يك
بلغ يف أكثر من موضع رمبا إشارة إىل موضع بلوغ املقابلة أو الدرس ويف الورقة 

هـ طمس منه بقلم أزرق حديث  1339األخرية تبليغ بقراءة الشرح بتاريخ 
 "بلغ مقابلة على االم املنسـوخ منـها  "القارئ واملقروء عليه وأيضا عبارة  اسم

 ومل ختل املخطوظة من اخلدوش والتعديالت باللونني األسود واألمحر.(...) 

  اهلوامش
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كتب بداخله العنوان يف النصف األعلى على شـكل   ا إطار مزدوج باألسود
مثلث حييط به من اجلانبني خطان مزدوجان باألسود الكلمة األوىل منه خبـط  

الكتاب واملؤلـف   ماسمزدوج باألمحر واألسود مث سطر أمحر فأسود ذكر فيه 
ومجلة دعائية وختللت العنوان بعض التزيينات وهي دوائر سوداء بداخلها نقطة 

) وأربع نقـاط  3 سوداء ودوائر محراء بداخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم
) ويف اية العنوان يف سطر مستقل 13محراء فوق بعضها (قائمة التزيني، رقم 

رة وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه خارج عن التشكيلة كتبت عبا
وسلم ويف اية الصفحة كتبت عبارة وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى الـه  

كـان  "من األعلى كتبت الشهادتان مث عبـارة   وصحبه وسلم وخارج اإلطار
 1338حمرم سـنة   23الشروع يف قراته للولد السيد علي ار االثنني املوافق 

ويف األسفل منها نسبة ملكية الكتـاب   "،رائته وفتح على اجلميعهـ يسر اهللا ق
  لعبد القادر بن حسني االنباري.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

ورقة يف ست كراسات مكونة من مخس أوراق ورقمت األوراق بقلم  60
 57وسبب النقص تكرار ترقيم الورقة  59إىل  1أسود حديث يف أعالها من 

والتعقيبات كتبت باللون األسود مبيالن بسيط من األعلى إىل األسفل وغري 
 موازية لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار التسطري. سطراً 23 – 22
  مقاسات األوراق سم. 24×  17
  مقاسات اخلط سم. 17 – 16،5×  10 – 9،5

فان من اليمني واليسار من الكرتون ملبسان جبلد حييط ما مـن  يوجد فيه غال
مجيع األطراف من جلد الضأن وفوقهما ألصقت ورقتان رماديتـان عليهمـا   
زخارف من الورق الكحلي ملئ الفراغ بينها باللون البنفسجي علـى شـكل   

وأما من الداخل  ،قرانص وقد كتب على الغالف األمين عناوين نصوص اموع
عليهما البطانة بغراء فيه مادة مقاومة لألرضة تستخرج من شجرة الصرب  صقتلأُ

تسمى املر والغالفان ملصقان من الكعب بقطعة من اجللد ويف أعلى الكعـب  
وأسفله بقايا حباكة حبكت خبيوط بيضاء ومحراء وخضراء ملفوف بعضها على 

بقطعة مـن  بعض على شكل ضفرية ويف الغالف األيسر يوجد لسان ثبتت معه 

  الغالف
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اجللد من اخلارج ومن الداخل بقطعة قماش ملونة وعليها نفس زخارف الغالف 
ومن داخل الغالف األمين جهة الكعب بقلي قطعة قماش ملونة لعلها كانـت  
تربطها مع احلامية ومل تعد الكراريس مثبتة مع بعضها وال يوجد إال بقايا خيط 

ع الغالف ويالحـظ أن الـنص   أبيض كان يربطها معا وهي كامال غري مثبتة م
األول من املخطوطة ال يشكل جمموعا مع النص الثاين وإمنـا وضـع معـه يف    

 الغالف للحفاظ عليه.
جيدة وكاملة مع مالحظة آثار البلل عليها والقليل من التآكل يف أطراف 

 الصفحات ومن جهة الكعب وحتتاج إىل جتليد.
  حالة املخطوطة
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  50م/ح 

  لالنص األو

  التعريف العام باملخطوطة

  عنوان النص  منظومة يف علم املعاين والبيان.

  املؤلف اسم .)1104/1693 سنة (تويف حممد ابن حممد املعروف بابن الشحنة احلليب احلنفي
  بسم اللـه الرمحن الرحيم

  على رسوله الذي اجتباه  احلمد للـه وصلى اللـه
  ظمااين ان 18وبعد قد اجبت  حممد واله وسلما

  ارجوزة لطيفة املعان  يف علمي البيان واملعاين
  19فقلت غرب امن من جسد  ابياا عن مائة مل تزد

  من نفره فيه ومن غرابته.  رد يف سالمته  فصاحة امل
 

  بداية النص

  باب السرقات الشعرية
  يذم اال ان يطيب املنسخ  السرقات ظاهر فالنسخ
  اخركوضع معىن يف حمل   واسلخ مثله وغري ظا

  ومنه قلب وقتباس نيقل  أو يتشاان وذا
  عقد والثانق برعة استهالل  ومنه تضمني وتنويع

  متت
وصلى اهلي كل يوم وليلة على من لنا يوم القيمة يشفع وصلى اللــه علـى   

 سيدنا حممد واله وصحبه وسلم.

  اية النص

  قول الناسخ ال يوجد.

  الناسخ اسم ال يوجد.

  سخةتاريخ الن ال يوجد.

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع بالغة.

؛  212، 11 : 1381/1961- 1376/1957؛ رمبا كحالة  65، 7:  1990الزركلي    املرجع

                                                
  لعلها أحببت. 18
  لعلها حسد. 19
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 .108، 4:  1301املرادي 
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط رقعة.

 الناسخ اللون األمحر لكتابـة  استخدم ،أسود + أمحر فاتح أشبه باللون الربتقايل
األبواب والعناوين ورسم به إطارا حول النص وبعض التزيينات منـها ثـالث   

 ) للفصل بني األبيات الشعرية ومـا 11نقاط فوق بعضها (قائمة التزيني، رقم 
) ودوائر  1يشبه حرف النون ودوائر محراء وأخرى سوداء (قائمة التزيني، رقم 

سوداء قسمت خبط من املنتصف لتشبه بذلك حرف اهلـاء وأخـرى محـراء    
 األمحر) ودوائر سوداء ملئت باللون 3بداخلها نقطة محراء (قائمة التزيني، رقم 

) للفصل بـني  9رقم  ) وفواصل مقلوبة (قائمة التزيني،7(قائمة التزيني، رقم 
 األبيات الشعرية.

  احلرب

توجد هوامش تكميلية فقط وخاصة يف اية النص وهامش واحد تعديلي ويف 
اية النص بني كلمة متت والصالة على النيب كتب بيت شعري بقلم أزرق هذا 

  نصه :
  ال  حسن اخلتام منتهى اامل  براعة استهالل وانتقال

 

  اهلوامش

الكتاب واملؤلـف   اسمشكل مثلث باللون األسود ورد فيه كتب العنوان على 
ومجلة دعائية أحاط به خط متعرج باللون األمحر ضمن إطار رسم على الصفحة 
خبط أمحر قسم من املنتصف ويف آخر الصفحة كتب باللون األمحـر داخـل   
 مستطيل عدا احلرفني األخريين وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم.

  لعنوانصفحة ا

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

أوراق يف كراسة مكونة من ورقتني ملصق ا نصف ورقة من البداية  5
والتعقيبات كتبت باللون األسود مائلة من األعلى إىل األسفل وليست موازية 

 لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق  املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 20 – 16

  مقاسات األوراق  سم. 23،5×  17،5 – 17 
  مقاسات اخلط  سم. 16 – 14،5×  8،5 – 7،5
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  الغالف أنظر النص الثالث عشر من اموع.
  حالة املخطوطة جيدة ومتكاملة ويظهر على أطراف الصفحات آثار بلل.
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  50م/ح 

  النص الثاين

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص الداب.نصيحة الطالب يف اقتناص العلم با

  املؤلف اسم حممد بن علي بن حمسن املفيت احلبشي األصايب.
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مصاحبا له بكل مورد  بسم االله ذي اجلَالل ابتدي
  لطالب العلم باداب الطلب  احلمد هللا وجل ما وهب
  للعلم والتعليم واألفاده  فهو الذي وفق من اراده
  أوصلها بفضله الينا  وكم له من نعم علينا

  فليس حتصى ابد االباد  جلت عن االحصاء باالعداد
  على النيب املصطفى حممدا  مث الصالة والسالم سرمدا

  عدد حروف الذكر واالخبار  واله وصحبه االخيار
  باب إىل العلم اجل مكتسب  وبعد فاعلم ان اداب الطلب

(...)  (...)  
  ابه العزيزةتنبيك عن اد  وهذه املنظومة الوجيزة
  القتناص العلم باألداب  مسيتها نصيحة الطالب

 

  بداية النص

  واختم خبري يا جلي من عفى ملن غدا بذنبه معترفا
  املرجتي عفو الكرمي املؤمن  حممد جنل علي بن حمسن

  األصايب 20املفيت احلبثي  واسلك به مسالك الصواب
  تاماحلمد هللا على حسن اخل  ألربع بقني من شهر الصيام

  يف عامنا احدا وسبعني سنة  وماتني بعد الف متقنة
  واكمل الصالة والتسليم  على النيب املصطفى الكرمي
  حممد واألل واالصحاب  ما قترن التعليم باألداب

 متت

  اية النص

متت هذه النسخة بقلم احقر العباد واحوجهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل املقر بذنبه    قول الناسخ

                                                
  لعله احلبشي. 20
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لب العلم حممد عبد اهللا اصلحه اهللا امني وصلى اهللا على وتقصريه املفتقر يف ط
 حممد سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم.

  الناسخ اسم حممد عبد اهللا.
  تاريخ النسخة ال يوجد.
  مكان النسخ ال يوجد.

  املوضوع آداب طلب العلم.
  املرجع .73-66، ق 116، جمموع 769 : .املليح وعيسوي د. ت

  
  خطوطة من الناحية الفنيةوصف امل

  اخلط نسخ مع القليل من التشكيالت.
الناسخ األسود الفاتح لكتابة األبواب  استخدم ،أسود غامق وفاتح + بنفسجي

وبعض أبيات النظم أما البنفسجي فاستخدمه لكتابة البيت األول من املنظومة 
وجا حول مزد اًوبعض الكلمات يف النظم والعنوان ضمن النظم ورسم به إطار

الناسخ لتكملة الفراغ املتبقي من  استخدمهاالنص ويوجد بعض التزيينات 
ترسم مرة أو مرتني أو  7أو  2نصف البيت كخطوط مائلة وأحيانا تشبه رقم 

ومرة  ،مرارا فوق بعضها أو إىل جانب بعضها باللونني البنفسجي واألسود
 ،)3مة التزيني، رقم واحدة ورد رسم دائرة سوداء بداخلها نقطة سوداء (قائ

يف كتابة حرف اهلاء فيكتبه على شكل أشبه بالنجمة وحرف  اًويتفنن أحيان
احلاء فيجعله على شكل حلزون يف ايته وحرف الكاف فيزيد يف بداية الكاف 

 الثعبانية شكل حلزوين.

  احلرب

اهلوامش اليت وردت كلها تصحيحية يرسم فوقها حرف اخلاء املرسوم أيضا فوق 
ويوجد يف الصفحة األخـرية بقلـم أزرق    ،كلمة املراد تصحيحها يف النظمال

هـ وهو نفس التأريخ املوجود يف النظم  24/1/1271حديث التأريخ التايل 
من التصنيف ويوجد خدش يف الصفحة  االنتهاء تاريخالذي يصفه املؤلف بأنه 

 األخرية بقلم أزرق حديث.

  اهلوامش

  صفحة العنوان ال يوجد.
  
  لوصف العام الداخلي للمخطوطةا

عدد األوراق  أوراق وال يوجد تعقيبات. 5
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  والكراريس
  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 22 – 19

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

  الغالف أنظر النص الثالث عشر من اموع.
  حالة املخطوطة لة وال ينقصها إال صفحة العنوان.جيدة ومتكام
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  50م/ح 

  النص الثالث

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص االعجاز يف ااز.

  املؤلف اسم .)1797-1212/1756-1170( علي بن عبد الرب الونائي الشافعي
يد بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصلوة والسالم على س

املرسلني النيب العريب سيدنا حممد الرسول العظيم املمجد وعلى اله وصحبه 
وانصاره وحزبه اما بعد فيقول اسري ذنبه اخلاضع جلالل ربه ريب اجلالل والفخر 
علي بن عبد الرب الونائي الشافعي االزهري الرنأوي اخللويت عفا اهللا عنه هذا 

ظها ويبني مرادها جعله اهللا تعاىل شرح لطيف على مقدميت يف ااز حيل الفا
خالصا لوجهه الكرمي انه عليم حكيم ومسيته االعجاز يف ااز فاقول واهللا 
املستعان وعليه التكالن وبه اعوذ من زلة االقدام واللـه ارغب يف العفو عما 

 طغت به االفهام.

  بداية النص

ك انت السميع العليم ويف هذا القدر كفاية ملن حق بالعناية ربنا تقبل منا ان
وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم 
على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله 
وصحبه وسلم وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبئني وعلى اله واصحابه 

 وسلم واهللا اعلم.واتباعه إىل يوم الدين متعلق بصلي 

  اية النص

قال صاحب االم وكان الفراغ على يد مؤلفها عفى اهللا عنه حادي عشر شهر 
من هجرته صلى اهللا عليه وسلم وكان الفراغ من زبر  12321ربيع الثاين سنة 

هــ   1358ليلة من شهر احملرم يف سنة  11هذه الرسالة اجلليلة ليلة اخلميس 
خي العالمة حممد ابن امحد احلنفي غفر اهللا له ولوالديه بعناية االستاذ الكامل شي

ونفعين به واخواين طلبت العلم بفضله وكرمه سبحان ربك رب العـزة عمـا   
يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني بقلـم خويـدم العلمـا    

 واملتعلمني راجي رمحة رب العاملني فاضل ابن حيىي املصباحي.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم ابن حيىي املصباحي. فاضل
  تاريخ النسخة هـ. 1358

                                                
  هـ. 1123لعله  21
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  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع بالغة.

  املرجع .3أنظر م/ح 
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط نسخ.

أسود + بنفسجي يف مواضع يسرية كتب به بعض الكلمات ورسم به بعـض  
ضها كما وردت بعض التزيينـات  الرموز اليت لعلها تفيد تعاطف اجلمل على بع

 وهي دائرة سوداء بداخلها دائرة سوداء.

  احلرب

ورد يف معظم الصفحات هوامش كثرية كتبت بنفس اخلط بشكل مائل حىت أنه 
يف بعض الصفحات حيتل مساحة أكرب من مساحة النص يفصل بينـهما خبـط   

صف الصـفحة  أحيانا مما حدا بالناسخ إىل كتابة النص يف مساحة صغرية يف منت
وهلذا ميكننا أن نقول بأن اهلوامش والنص كتبا يف آن واحد فكانت اهلـوامش  
مبثابة الشرح ملعظم النص ويوجد هامش تصحيحي واحد ويوجد يف اهلـامش  

) 3بعض التزيينات كدائرة سوداء بداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقـم  
ائرة يفصلها خط من املنتصف جيعلها كعالمة لنهاية الشرح للعبارة وقد يرسم د

مرة أو مرارا لتشبه بذلك حرف اهلاء لنفس الغرض أيضا ودائرة سوداء مفرغة 
) ويوجد بعض اخلدوش كما ورد يف اهلامش أمساء بعض 1(قائمة التزيني، رقم 

الرمحن بن سليمن األهدل، حممد بن عبد الـرمحن،   العلماء والكتب وهي عبد
حاشية أمحد بن عطا اهللا األزهري علي العدوي يف  سليمن بن حيىي، عطا اهللا بن

، عبـد  على التحريـر  ، الشرقاوياملنهج السوي على املنهل الروي، األزهري
، تشنيف املسامع شرح مجع اجلوامـع احلكيم ابن صاحل اهلندي، الزركشي يف 

البن زياد، عمـر البصـري يف   شرح املدخل ، رسالته الفارسيةعصام الدين يف 
، مرشد شرح منظومـة التلخـيص  ، ابن حجر، ابوحامد، التحفةحاشيته على 

للفاكهي، أمثال اإلشارة حملمد اجلوهري، عبد امللك املعصامي،  شرح املعلقات
 الشيخ عبد الكرمي اهلندي.

  اهلوامش

كتب العنوان على شكل مستطيل يف اجلهة اليمىن العليا من الصفحة حماط خبطني 
ملؤلف ومجلة دعائية وورد فيها بعض الفوائد الكتاب وا اسممتعرجني كتب فيه 
أول من صنف يف املعاين  كتاب الوسائل إىل معرفة اآلداباألوىل للسيوطي يف 

والبيان عبد القاهر اجلرجـ[ـاين] اخل من حاشية شيخنا الوالد حممد بن عبـد  

  صفحة العنوان
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وفائدة ثانية يف التوحيد للضرير مكونـة مـن    شرح املدخل الرمحن [...] على
بيات شعرية وبعدها فائدة يف التوحيد أيضا يف سـبعة أبيـات شـعرية    أربعة أ

مكتوب فوقها قال يف احلجاجية مث يف األسفل كتب بقلم أزرق حديث هـذا  
الفوائد العجيبـة يف اعـراب    -2االعجاز يف ااز،  -1اموع حيتوي على 

سـلم الوصـول إىل علـم     -4شرح شواهد املتممة،  -3الكلمات الغريبة، 
منظومة يف  -7الشذا يف احكام كذا،  -6شرح االلغاز النحوية،  -5صول، اال

االراحـة يف   -10نصيحة الطالب،  -9نظم القطر،  -8علم املعاين والبيان، 
 نسخة يف اصول الدين. -12رسالة يف ضوابط النحو، و -11معرفة املساحة، 

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

سة مكونة من مخس أوراق ملصق ا نصف ورقة من األخري ورقة يف كرا 11
 والتعقيبات كتبت مستوية وموازية لألسطر أحيانا.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار املسطرة. سطراً 23 - 6

  مقاسات األوراق سم. 24×  18،5
  مقاسات اخلط سم. 17 - 5×  12 - 6
  الغالف ظر النص الثالث عشر من اموع.أن

  حالة املخطوطة  جيدة ومتكاملة.
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  50م/ح 

  النص الرابع

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص الفوائد العجيبة يف اعراب الكلمات الغريبة.

  املؤلف اسم  .)1842-1258/1784-1198( حممد امني الشهري بابن عابدين
يم احلمد هللا وحده وصلى اهللا على من النيب بعـده والـه   بسم اهللا الرمحن الرح

الطَّاهرين وصحابته امجعني وبعد فيقول فقري رمحة ربه واسري وصمة ذنبه حممد 
امني بن عابدين قد عن يل الكالم على بعض الفاظ شاع استعماله بني وهي مما 

ل ومسيتـها  يف معناه أو اعرابه اشكال أو خفا بعبارة حتل العقال وتوضح املقـا 
  الفوآئد العجيبة يف اعراب الكلمات الغريبة فأَقول واهللا املستعان وعليه التكالن.

  بداية النص

ودلَّ على هذا العامل أَن كل حكم ذكره املصنفون فهم قائلون به وكان القول 
مقدر قبل كل مسئلة وهذه العلةُ قريبةٌ من العلة اليت ذكروهـا الختصاصـهم   

فيها وذلك أَم قالوا أن الظروف مرتلة من االشيت مرتلـة  الظروف بالتوسع 
نفسها لوقوعها فيها وأا التنفك عنها واهللا تعاىل اعلم واحكم وصلى اللــه  

  على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم.

  اية النص

عشر يوما خلون من  وكان الفراغ من زبر هذه احلروف قبيل صالة املغرب الثنا
بقلم الفقري إىل رمحة ربه املنان عبد القادر بن امحد  1356سنة شهر ربيع أول 

بن حتفان غفر اللـه عنه ووالديه وومشائخه ومجيع املسلمني امني واحلمد هللا 
 رب العاملني امني م وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم عبد القادر بن امحد بن حتفان.
  تاريخ النسخة  .هـ 1356

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع حنو.

، 2:  1955؛ امساعيل باشا البغدادي  207، 2:  1947امساعيل باشا البغدادي 
؛  32، رقم 153 : 1930-1928سركيس  ؛ 42، 6:  1990؛ الزركلي  367

؛ كحالة  476 رقم ،841-839، 2 : 1406/1986-1402/1982 الكتاين
1376/1957-1381/1961 : 9 ،77.  

EI2 : 3, 717. 

  املرجع
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  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط  نسخ مع وجود القليل من التشكيالت.
الناسخ اللونني البنفسجي واألمحر لكتابـة   استخدم ،أسود + أمحر + بنفسجي

مثل ومنها قوهلم وكلمة أو كلمتني يعدها أحيانا فيما  االنتقاليةبدايات العبارات 
احلرب األسود ولكن بقلم أكرب من املستعمل لكتابـة   استخدموضع واحد عدا م

النص كما جند رمسا لدائرة سوداء يقسمها خط من األعلى إىل األسفل لتشـبه  
 بذلك حرف اهلاء.

  احلرب

تكاد تنعدم اهلوامش إال من القليل من اهلوامش التصحيحية والتكميلية وبعـض  
كما يوجد بعض اخلدوش ويف الصفحة اليت الكلمات من النص متتد إىل اهلامش 

تلي األخرية كتب فيها بيتان من الشعر باللون األمحر يف الترغيب يف مصـاحبة  
  أهل العلم ومها :

  اخا مذاكرة للعلم ينتسب  أالئم القوم حىت ارى رجال
    حنت اليه واهل العلم تصطحب.  كان يف هل اذا فعل مييزها

  اهلوامش

األعلى من الصفحة على شكل مثلث ذكر فيه إسـم   كتب العنوان يف النصف
الكتاب واملؤلف ومجلة دعائية ويف األسفل منه فائدة شعرية مكونة من بيتني يف 

 .50/5بيع وشراء ما يكال وما يوزن وأسفل منه عملية رياضية يقسم فيها 

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

أوارق والثانيـة مـن ورقـتني     4ة مـن  ورقة يف كراستني األوىل مكون 12
  والتعقيبات كتبت باللون األسود مستوية وموازية لألسطر أحيانا.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار املسطرة. سطراً 25 – 19
  مقاسات األوراق سم. 24×  18

  مقاسات اخلط  سم. 21 – 19،5×  15 - 13،5
  الغالف  نظر النص الثالث عشر من اموع.أ

  حالة املخطوطة  جيدة ومتكاملة غري أا حتتاج إىل تثبيت يف اموع.
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  50م/ح 

  النص اخلامس

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص الفرائد البهيه جبمع شواهد متممة اآلجروميه.

  املؤلف اسم ال يوجد.
اهللا منشئ اخللق من العدم احمليط علمه مبا بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد 

تسشتت وافترق من األمم رافع املقام (...) وبعد فإنه ملا كثر اشتغال الطلبه 
بقراءة متممة اآلجروميه للشيخ الصاحل حممد ابن حممد الرعيين اشار ايلَّ شيخنا 
حممد ابن امحد عبد الباري األهدل جبمع ما احتوت عليه من الشواهد ليحصل 
للطلبة بذلك كمال األفادة (...) ومسيته الفرائد البهيه جبمع شواهد متممة 

 آألجرومية.

  بداية النص

  وكنت اذا غمزت قناة قوم      كسرت كعوا أو تستقيما
قائلة زياد األعجم والشاهد يف أو تستقيما حيث نصب بأن مضمرة وجوباً بعد 

شواهد املتممه واحلاق الفوائد اليت  أو مبعىن إىل وهذا اخر ما يسره اهللا تعاىل من
ال بد من معرفتها لقارئ الكتاب ومن اهللا ارجوا املثوبه وحسن املآب والحول 

 والقوة اال باهللا العلي العظيم واحلمد هللا رب العاملني امني.

  اية النص

من شهر مجاد أول سنة  10وكان الفراغ من رقمها ضحى يوم االثنني املوافق 
م الفقري إىل ربه املنان خالد بن عثمان فتح اهللا عليه امني وصلى هـ بقل 1358

 اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم خالد بن عثمان.
  تاريخ النسخة هـ. 1358

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع حنو.

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط ت.نسخ مع القليل من التشكيال
الناسخ اللون األمحر لكتابة لفظة وبعد الواردة يف بداية  استخدم ،أسود + أمحر

النص واألبيات الشعرية اليت هي شواهد املتممة وترتيبها باألجبدية حيث يكتب 
  احلرب
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به البيت الشعري ولتزيني أحـرف بعـض    يبدأاحلرف الذي  اسمبني قوسني 
ورسم خطا مزدوجا باألمحر واألسود  الكلمات جبعلها مزدوجة باألمحر واألسود

متعرجا على شكل مثلث قاعدته إىل األعلى حول اية الـنص يف الصـفحة   
األخرية وتفنن أحيانا يف كتابة حرف اهلاء األخرية فيكتبها على شكل جنمة وقد 
زين النص بدوائر سوداء بداخلها نقطة سوداء أو محراء بداخلها نقطة محـراء  

) يكتبها يف اية اجلمل وأحيانا يرسم إىل جانبها عالمـة  3م (قائمة التزيني، رق
الضرب باألمحر لتتمة السطر أو دائرة سوداء بداخلها نقطة سـوداء ومـألت   

) ويوجد فواصل رمست باللون األمحر يف ايـة  7باألمحر (قائمة التزيني، رقم 
 ).9بعض األبيات الشعرية (قائمة التزيني، رقم 

لنص من اهلوامش إال من هامش تصحيحي واحد ورد يف الصـفحة  يكاد خيلو ا
 قبل األخرية وفتوى يف املواريث وردت يف الصفحة األخرية.

  اهلوامش

ال يوجد عنوان وكتب يف مكانه يف منتصف الصفحة فائدة يف النحو من شرح 
الفاكهي على القطر خبطوط مستوية يف املنتصف ومائلة يف األسفل مث تسلسلت 

الشـيخ ياسـني مؤلـف     اسمألعلى وكتبت مائلة كذلك كما ورد ذكر إىل ا
  : الكتاب يف ايتها وهذه بدايتها

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
عبارة الفاكهي وقيل إمنا اختصر به النه لو دخل اإلسم الدى وجوده إىل عدمه 
وما ادى وجوده إىل عدمه كان باطال وايتها واهللا سبحانه وتعـاىل الفتـاح   

 عني متت املذاكرة وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم.وامل

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

أوراق يف كراسة مكونة من أربع أوراق كتبت املخطوطة يف اجلـزء األول   5
منها والباقي كتب فيه نص أخر والتعقيبات كتبت باللون األسود مستوية وغري 

 موازية لألسطر.

د األوراق عد
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار املسطرة. سطراً 20
  مقاسات األوراق سم. 24×  18
  مقاسات اخلط سم. 18 - 17،5×  12

  الغالف أنظر النص الثالث عشر من اموع.
ص جيدة ومتكاملة غري أن ا ثقب من األعلى بسبب األرضة مل يؤثر على الـن    حالة املخطوطة
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 وحتتاج إىل تثبيت مع اموع.
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  50م/ح 

  النص السادس

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص سلم الوصول إىل علم االصول.

  املؤلف اسم  .)1632-1041/1543-950( إبن مطري
  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه األعانة

  كـــتساب شر عه أهلمنااحلمد اهللا الذي علمنا                        وأل
  فهمنا التفريع والتأ صيال                        واحلكم والـــعلة والدليال

  مث الصالة والسالم سرمدا                      على الذي زحزحنا عن الردا
  حممد وصحبه واآلل                        فـهم جنــوم يف دجى الليايل

 وقد يكون علمها فيما وجب                وبعد فاألصول خري مكتسب 
  وهذه منظومة خمتصرة                         فـي علمـه نظــمتها حمرره

  دي إىل مطوالت كتبه                      وتدخل العارفها يف حزبه
 مسيتها بسلم الوصول                        لكل من يرقى إىل األصول.

  بداية النص

 تهاد)(األج
  واألجتهاد بذلك الطاقة يف               حتصيل ما طلبته لتكتفي

  وكل من على اجتهاد صبرا             ان مل يقـــصر فعليه أجرا
  الأنه املصـيب والتلقيد             قبول قـــول ماله شهـود
  ومل جنوز لدى اجتــهاد             وربنا أعـــلم بالسداد

  ـر املرام             واحلــمد اهللا على التماممتت وهـذا آخ
 مصليا على اهلدى خري البشر         واله الغر املصابيح الدرر.

  اية النص

متت واحلمد اهللا أوال وآخراً نسئله سبحانه وتعاىل ان حيشرنا يف زمرة املصطفى 
جلليل عفا حممد صلى اهللا عليه وسلم خبط افقر الورى إىل ربه اجلميل حممد عبدا

 اهللا عنه أمني وصلى اهللا على سيدناحممد واله وصحبه وسلم تسليماً.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم حممد عبد اجلليل.
  تاريخ النسخة ال يوجد.
  مكان النسخ ال يوجد.

  املوضوع أصول الفقه.



 101

-176: ؛ الشوكاين د. ت.، امللحق  755، 1:  1955امساعيل باشا البغدادي 
، 7 : 1381/1961-1376/1957؛ كحالة  145:  1424/2003ه ؛ زبار 177
 .49/2؛ وأنظر أيضا  186-187

GAL, S II : 976. 

  املرجع

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ مع القليل من التشكيالت.
الناسخ األمحر لكتابة العناوين بني قوسـني وأحيانـا    استخدم ،أسود + أمحر

 بدوا.
  احلرب

  اهلوامش وجد سوى خدش واحد باألسود ورد يف الصفحة الثانية.ال ي
هذه : ال توجد ولكن يوجد يف الصفحة األوىل فوق بداية النص العبارة التالية 

منظومة العالمة مطري يف األصول رضي اهللا عنه وهي نفسها الورقة األخرية من 
 املخطوطة السابقة.

  صفحة العنوان

  
  خطوطةالوصف العام الداخلي للم

أوراق يف كراسة مكونة من أربع أوراق حتتل املخطوطة اجلزء األخري منـها   4
 والتعقيبات كتبت باألمحر واألسود مستوية وغري موازية لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار املسطرة. سطراً 21 – 20
  مقاسات األوراق سم. 24×  18
  مقاسات اخلط سم. 17،5×  12

  الغالف أنظر النص الثالث عشر من اموع.
  حالة املخطوطة جيدة ومتكاملة وحتتاج إىل تثبيت مع اموع.
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  50م/ح 

  النص السابع

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص  شرح األلغاز النحوية.

  املؤلف اسم عبد امللك بن مجال الدين الفصاحي.
هللا الرمحن الرحيم رب يسر يا كرمي احلمد اهللا على افضاله والصالت بسم ا

والسالم على سيدنا حممد واله وبعد فهذه فوائد وفيه حتل ما تظمنته منظومة يف 
االلغاز النحويه طأوياً كشح املقال مقتصرا على ما البد منه يف كل حال واهللا 

  املستعان وعليه التكالن قلت
 ضحي مفردا                  هات افتنا فما برحة مرشدا.يا علماً يف النحوا ا

  بداية النص

وااللغوزة بالظم ما يعمى به ومجع االربع األول الغاز والوصمة العيب واالعواز 
احلاجة واملراد هنا احلاجه إىل االستبانه واالستفسار وامنا كان ذلـك وصـمة   

 اهللا اعلم بالصواب.الشعاره بالقصور يف اجلواب والتقصري يف االعراب و

  اية النص

مت نسخ هذا الكتاب يوم االثنني مخس ايام خلت من شهر ربيع االخـر سـنة   
هـ خبط الفقري إىل ربه خادم العلم والعلما فتح اهللا عليه فتوح العارفني  1356

 امني امني امني وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وسلم.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم ال يوجد.
  تاريخ النسخة هـ. 1356

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع حنو.

  املرجع ، األلغاز النحوية.118، 1:  1947امساعيل باشا البغدادي 
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط  نسخ مع ندرة التشكيالت.

الناسخ اللونني الوردي واألمحر لكتابة أبيات  استخدم ،أسود + وردي + أمحر
مللغز ا وكلمة اجلواب ورسم ما زينا متعددة وهي أربع نقـط مـع   الشعر ا

) للفصل بني أبيـات الشـعر   13بعضها على شكل مربع (قائمة التزيني، رقم 
يشبه الزهور وقد يرمسها باللون األسود وفواصل (قائمـة   وأوراق أشجار و ما

  احلرب
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النقط ) وأربع نقط فوق بعضها على شكل مربع وصلت الثالث 9التزيني، رقم 
العلوية مع بعضها وأحيانا األربع بشكل منظم أو غري منظم كما زينت مـا  
كلمات أو أحرف منها لتصبح مزدوجة باللونني الوردي واألسود أو األمحـر  

  واألسود وتفنن يف كتابة اهلاء فيكتبها على شكل جنمة أحيانا.
الثـة األلـوان   قليلة جدا منها تصحيحي وتكميلي ويوجد بعض اخلدوش بالث

وبعض التعديالت كما يالحظ وجود بعض الرموز كعالمة الضرب أو حـرف  
 اهلمزة ممدودة األخر رمبا إشارة إىل موضع بلوغ املقابلة أو الدرس أو املطالعة.

  اهلوامش

كتب العنوان يف النصف األعلى من الصفحة على شكل مثلث أحاطت به ثالثة 
بعضها يف األطراف وقـد رسـم    خطوط محراء من ثالث جهات وصلت مع

بداخلها خطني منفصلني من جهة اليسار وقد بدأت كتابته بـ بسـم اللــه   
الكتاب باألسود مث املؤلف باألمحر وهكذا سطر بـاألمحر   اسمباللون األمحر مث 

 وسطر باألسود ويف ايته مجلة دعائية.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

نصف ورقـة مـن    إليهااسة مكونة من مخس أوراق مضاف ورقة يف كر 11
والتعقيبات كتبت باللونني الـوردي   11إىل  1األخري رقمت من األعلى من 

واألسود مائلة من األعلى إىل األسفل وغري موازية لألسطر ويف الورقة الرابعـة  
 كتب احلرف األخري من التعقيبات مزدوجا باألسود والوردي.

عدد األوراق 
  اريسوالكر

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار املسطرة. سطراً 21 - 18
  مقاسات األوراق سم. 24×  18

  مقاسات اخلط سم. 18،5 - 16،5×  11 – 10،5
  الغالف أنظر النص الثالث عشر من اموع.

جيدة ومتكاملة ويوجد ثقوب بسبب األرضة يف الورقة األخرية وكذلك فقـد  
ء منها أيضا يف اجلزء العلوي جهة التغليف وحتتاج إىل تثبيـت مـع بقيـة    جز

 اموع.

  حالة املخطوطة

  



 104

  50م/ح 

  النص الثامن

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص فوح الشذا يف مسئلة كذا.

  املؤلف اسم ال يوجد.
سـيد   بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا محد الشاكرين والصالة والسالم على

املرسلني وامام املتقني وعلى اله وصحابته امجعني وبعد فاين ملا وقفـت علـى   
كتاب الشذا يف أحكام كذا اليب حيان رمحه اهللا تعاىل رايته مل يزد على أن نسخ 
اقواالً وحددها ومجع عبارات وعددها ومل يفصح كل االفصاح عن حقيقتـها  

احكامها وال نبه على ما امجع عليه  واقسامها وال بني ما يعتمد عليه مما أورد من
ارباب تلك االقوال (...) فاستخرت اهللا تعاىل يف وضع تأليف مهذب وابني فيه 
ما أُجملَ واستيناف تصنيف مرتب أورد فيه ما امهل ومسيته فـوح الشـذا يف   

 مسئلة كذا.

  بداية النص

روضه من كتبهم واما مذهب االمام ايب حنيفة فانه مطابق لقول الكفيون و يف ال
عن جامع الكياين عن ايب حنيفه أنه يلزمه يف العطف احـد عشـر كمـا يف    
التركيب واهللا تعاىل اعلم قال مؤلفه رمحه اهللا تعاىل فرغت من تاليفه حبمـد اهللا  

 وعونه يف نصف ليلة سلخ شعبان سنة اثنني و مخسني و سبعمائه انتهى.

  اية النص

ربيع األول سـنة   15الفراغ من نقلها يف خبط احقر الورى صاحل مرس حصل 
 هـ. 1351

  قول الناسخ

  الناسخ اسم صاحل مرس.
  تاريخ النسخة هـ. 1351

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع حنو.

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ مع القليل من التشكيالت.
جمموعـة مـن    أسود فقط وقد رسم به بعض التزيينات وهي دائرة حتيط ـا 

اخلطوط مبا يشبه الشعاع يف اية اجلمل وللفصل بني األبيات الشعرية ورسـم  
  احلرب
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فوق احلرف األخري من الكلمة األخرية من املخطوطة أربع دوائر متصـلة مـع   
بعضها ختللها خط متصل معها ونادرا ما يتفنن يف كتابة حرف اهلاء فيكتبه على 

 شكل جنمة.
ميلية وتصحيحية وتفسريية ورسم أمام كل هامش رمز وردت هوامش قليلة تك

يتكرر يف املوضع املكمل أو املصحح أو املفسر يف الـنص ويوجـد يف ظهـر    
الصفحة األخرية من النص فائدة يف ال اليت لنفي اجلنس ومل ختل املخطوطة من 

 بعض اخلدوش والتعديالت.

  اهلوامش

بقلم أسود حديث وقـد  كتب عنوان الكتاب يف النصف األعلى من الصفحة 
أخطأ الكاتب يف العنوان فخدش اخلطأ وكتب الصحيح أسفله ومـن األعلـى   

 ."كتاب الشذا يف احكام كذا"كتب 

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

أوراق يف كراسة مكونة من أربع أوراق رقمت من األعلى بقلم حديث من  7
 سود مستوية وغري موازية لألسطر.والتعقيبات كتبت باللون األ 6إىل  1

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 25 - 21
  مقاسات األوراق سم. 24 - 23×  18

  مقاسات اخلط سم. 20،5 - 19،5×  13،5 - 12،5
  الغالف أنظر النص الثالث عشر من اموع.
من الكراسة غري متصلة مع بعضها وحتتاج  جيدة ومتكاملة غري أنه يوجد ورقة

 إىل تثبيت مع اموع.
  حالة املخطوطة
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  50م/ح 

  النص التاسع

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص اعانة االخوان يف بيان الوصية مبثل نصيب وارث لو كان.

  املؤلف اسم  .)1161/1748كان حياً ( امحد بن عبد اهللا السانة السلمي
انه مىت مات النسان ابن أو بنت وخلَّف أوالداً أقامهم مقام ابيهم أو  22[...]

أمهم يف املرياث مع أعمامهم أو أخوالهم واشتهر ذلك عند كثريٍ مـن اهـلِ   
ويسمونه باألقْعاد ومىت عمل على ما عمل املعترضون  23البوادي السيما اجلبالََََََََََُِ

ي كال منهم غري ماهو له إما اكثر أو اقل وسيتضح لك أخطأ العاملُ وضلَّ وأعط
 مما سيايت وباهللا التوفيق وجعلت هذه املقدمة اربعةَ فصولٍ.

  بداية النص

اللهم اصلح منا ما فسد ووسع لنا كل ما هو علينا ضيق منسد واختم لنا خبري يف 
خبـري   كل عمل ال اله اال انت اليك املشتكى وعليك املتكل مث نتوسل اليـك 

خلقك اخرهم واألول سيد االنبياء وامام املرسلني وخامت النبيئني حممد بن عبداهللا 
صلى اهللا وسلم عليه وعليهم وعلى اله وصحبه امجعني وال سائر النبيئني وكافة 
املومنني واحلمد هللا رب العاملني قال مولفها رمحه اهللا تعاىل فرغ ساطر األحرف 

ة ان شاء اهللا تعاىل ار اخلميس عقب نصف شهر من رقم هذه الكراسة املبارك
رجب احلرام من شهور سنة ست ومئة والف من هجرته صلى اهللا عليه وسلم 
وشرف وكرم وجمد وعظم متت اعانة االخوان يف بيان الوصية مبثـل نصـيب   
وارث لو كان اليت تعرف باالقعاد يف كثري من البالد عمل الشيخ العالمة امحد 

 سانة السلمي رمحه اهللا تعاىل امنب امني امني يارب العاملني.بن عبداهللا ال

  اية النص

استراح القلم ار االربعا عقب صالة الظهر لعله يف أواخر شهر مجادي األول 
بقلم حمصله لنفسه وملن شاء اهللا تعاىل من بعده قايد ابن عبـد اهللا   1330سنة 

 ني.ابن سعيد غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلم

  قول الناسخ

  الناسخ اسم قايد ابن عبد اهللا ابن سعيد.
  تاريخ النسخة هـ. 1330

  مكان النسخ ال يوجد.
                                                

  لعل النقص هو خطبة الكتاب واملقدمة. 22
  وكتبت اجلبال بالتثليث. 23
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  املوضوع مواريث.
 .31أنظر 

GAL, S, II : 497-498. 
  املرجع

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

نسخ مع القليل من التشكيالت ويف بعض الصفحات األخرية منها خاصة كتب 
 اسخ السطر األخري من الصفحة بشكل مائل من األعلى إىل األسفل.الن

  اخلط

الناسخ األمحر لكتابة الفصول والفروع  استخدم ،أسود + أمحر أشبه بالربتقايل
للحل وقد يكتب  أخرىمن طريقة إىل  االنتقالوالتنابيه وبدايات املسائل وعند 

ملسائل كما رسم بـه  ا جداولذلك باألسود ولكن خبط أكرب من النص ولرسم 
الكبري كتب  إطارا مزدوجا حول النص وإطارا مستطيال مزدوجا داخل اإلطار

فيه أول فصول املخطوطة ورسم بعض التزيينات وهي دائرة سوداء بداخلـها  
  ) لتكملة الفراغ املتبقي من السطر.3نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 

  احلرب

ض الكلمات أو اجلمل الواردة يف الـنص  اهلوامش كلها توضيحية وتفسريية لبع
الناسـخ   إليهالشيخ علي ابن حممد البطاح يشري  اسموقد تكرر يف ايتها ذكر 

وورد ذكر الشيخ عبد اهللا البطاح والشيخ عبد القادر والشـيخ   "شيخنا"بلفظ 
ناقص بسبب نقص يف الورقة ويف إحدى الصفحات  االسمسبط املارديين ولكن 

ويف الورقة األخرية من املخطوطة وهي اليت تلي اية  "مقابلة بلغ"كتبت عبارة 
النص كتبت مسئلتان وجواما األوىل لغز حيل بطريق اخلطـأين والثانيـة يف   
املواريث أحيطتا بإطار مزدوج باللون األمحر وامتد جواب الثانية إىل اهلـامش  

ليها ويف اية ع أجابوقد ذكر يف املسئلة األوىل الشيخ حامد السدعي وهو من 
هـ ويف ظهرها أبيـات شـعرية    1330و 1313ومها  تارخيانالثانية كتب 

عبارة عن نصيحة فصل بني مجلها بدائرة سوداء بداخلها نقطة سوداء (قائمـة  
) ومن أسفلها كتبت فائدة عنون هلا بفائدة عظيمة القدر يظهر 3التزيني، رقم 

ن النظر ومل ختل اهلوامش مـن  فيها شرف العلم واإلتقان وفضيلة الذكاء وحس
  بعض اخلدوش.

  اهلوامش

فارغة رسم عليها إطار بلون أزرق وأعلى اإلطار كتب بقلم أسـود حـديث   
 مواريث.

  صفحة العنوان
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  الوصف العام الداخلي للمخطوطة
نصف ورقة من البداية  إليهاورقة يف كراسة مكونة من سبع أوراق مضاف  15

بقلم أزرق حديث والتعقيبـات   30إىل  1 ورقمت الصفحات من األعلى من
 كتبت باللون األسود مائلة من األعلى إىل األسفل موازية أحيانا لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر .سطراً 33 - 21
  مقاسات األوراق سم. 24×  18

  مقاسات اخلط سم. 19،5 - 17×  11 - 10،5
  الغالف ص الثالث عشر من اموع.أنظر الن

جيدة غري أا ناقصة األول وبعض األوراق قد فقدت أجزاء من أطرافها وعليها 
 آثار البلل وحتتاج إىل تثبيت مع اموع.

  حالة املخطوطة
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  50م/ح 

  النص العاشر

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص نظم القطر غاية املرام بنظم قطر ابن هشام.

  املؤلف اسم  ال يوجد.
  يف نظم مانثره قطرالنـ[ـدى]  [...] مشس اهلدى

  على الذي اهلمه سبحانه  ومنه جل أسال األعانة
  فانه ما خاب عبد طلبه  وأن يعم نفعها للطلبة

  احلقته التصريف واخلط احلسن  وقدبدا يل بعد نظم القطر ان
  يف سلك هذا العقد للطالب  ألمجع الغر من األداب

  وان يكون خالصا من الريا  أسال اهللا قبول قصياف
 

  بداية النص

  بعون ريب امللك العالم  وقد نظمت غاية املرام
  واخلط والتهذيب والترصيف  حأوية للنحو والتصريف
  فكم له من نعمة وصلها  فاحلمدهللا الذي سهلها
  على التسهيل 24يف حنو بو ميز  وجآ نظم مجله التذييل

  كماهلا احلقت القبوال  د األولوكان يف شهر مجا
  واسال اهللا قبول احلسنة  وقد مضت بيان بتأريخ السنة
  ذخريها من العطايا اجلمة  واشكر اهللا على ذي النعمة

  ففضله جل عن األحصآء  واستزيده من النعماء
  من غري احصاء وال انصرام  مثَّ صالته مع السالم

  صحبه ومن قفىواله و  على النيب اهلامشي املصطفى
  ومنه سآلته وشرفا  وحسيب اهللا تعاىل وكفى

 

  اية النص

متت األرجوزة املسمى بنظم القطر غاية املرام بنظم قطر بن هشـام حبمـد اهللا   
وحسن توفيقه بقلم أحقر الورى الفقري احلقري املعترف بالذنب والتقصري حممـد  

جلميع [املسلميـ]ـن امني يا ابن حيىي ابن يوسف جدي غفر اهللا له ولوالديه و
 16رب العاملني وكان الفراغ من نقلها [ا]ر الثلوث املوافـ[ـق] مجاد الثاين 

وقد وقع حتريره على عجل فمن وجد فيه خلال فليصلحه  1361بتأرخيه سنة 

  اسخقول الن

                                                
  حبساب اجلمل الصغري. 65وكلمة بو ميز تساوي  24
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ويغتنم االجر اجلزيل ويل التوفيق امني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آلـه  
 وصحبه وسلم.

  الناسخ اسم حممد ابن حيىي ابن يوسف جدي.
  تاريخ النسخة هـ. 1361

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع حنو.

  
  وصف املخطوطة من الناحية الفنية

  اخلط نسخ مع القليل من التشكيالت.
الناسخ البنفسـجي لكتابـة    استخدم ،أسود + بنفسجي متباين يف درجة القوة

اوين وبعض أبيات النظم وبعض الكلمات ولتزيني بعض األبواب والفصول والعن
الكلمات أو بعض أحرف الكلمات حيث رمست خبـط مـزدوج باألسـود    

الفـراغ يف بعـض    ومللءوالبنفسجي أو ثالثي حييط فيها البنفسجي باألسود 
) يف بداية األبيات الشعرية 9األحرف ورمست به الفواصل (قائمة التزيني، رقم 

ا وخط متعرج مزدوج حول قول الناسخ يف اية املخطوطـة  ومنتصفها وايته
وقد تفنن يف كتابة حرف اهلاء يف أخر الكلمة فريمسه على شكل خطوط متعرجة 
وكذلك الالم ألف ويكتب الكاف الثعبانية مث يزينها خبطوط سوداء مائلـة أو  

  عمودية.

  احلرب

ى الناسخ بيـت  ورد يف املخطوطة ثالثة هوامش تكميلية للنص حيث يسقط عل
 من النظم سهوا فيكتبه يف اهلامش كما يوجد يف الورقة اليت تسبق صفحة العنوان
جمموعة من الفوائد يف عالج بعض األمراض األوىل يف فوائد الكباث األبـيض  
والثانية لوجع الضروس والثالثة لعالج السحر وفائدة يف حساب بعض األمسـاء  

ه فائدة تروى عن عبد امللك بن مـروان يف  املشهورة لدى الصوفية باجلمل وحتت
مكارم االخالق وكلتا الفائدتني األخريتني كتبتا ضمن إطار أمحر مزدوج داخل 

مفرد أكرب منه ويوجد بعد الورقة السادسة ورقتان حـديثتان ثبتتـا مـع     إطار
املخطوطة يف الصفحة األوىل منهما بعد البسملة أبيات شـعرية يف املـدح ويف   

ا شكوى كتبت باملقلوب ويف الصفحة الثانية والثالثة والرابعة كتب األسفل منه
ما يلي بسم اهللا وجدت بعض أوراق منثورة خطا وهي من كتاب عبثت بـه  
ايدي التفريط فيه تراجم أئمة وعلماء من القرن الثاين عشر فوجـدت هـذه   

ضـي  القصيدة لسيدي العالمة الشيخ عبد اهللا بن عمر اخلليل كتب ا إىل القا

  اهلوامش
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  العالمة امحد بن صاحل بن ايب الرجال (...) وهذه بداية القصيدة :
  وصريين صباً عميداً متيماً  شدا بكم الشحر[ور ملا ترمنـ]ـا
فبت اُراعي الزهر فـ[ـي افق 

  ا]لسماء
  وأرحتاح زهر الروض مهما تنسما

  والح سناها يف النجود وأما  سالم على صنعا اليت فاح نشرها
  : ية اجلواب على القصيدة املذكورة آنفاوهذه ا

  وشوقٍ فمعذور اذا ما تضرما  وان زبيداً ان يكن ذا تلهب
  مقَامك فيه ان مننت مكرما  ولكن هذا املصر قد جآء سائال
لَّما  فال زال لألمصار فيك حتاسدسوال زلت عن كل الشرور م  

هـ ووفاة بعض  1191 وقد ذكر يف آخرها تواريخ اية كتابة القصيدة وهو
 1192العلماء وهم أمحد بن صاحل بن الرجال يف صنعاء يف شهر شوال سـنة  

هـ وأمحد بن حممد بن إسحاق بن املهدي بن أمحد بن احلسن يف نفس العـام  
ودرر حنور للشوكاين  البدر الطالعوورد ذكر أمساء بعض الكتب ومؤلفيها وهم 

د بن األمري الصنعاين وقبل الورقـة  حملم ونشر العرفللطف اهللا جحاف  العني
  األخرية ثبتت نصف ورقة كتب عليها أبيات شعرية يف الغزل.

مل يبق منها إال نصفها السفلي كتب عليه بقلم أسود حديث أرجوزة نظم القطر 
غاية املرام بنظم قطر ابن هشام ورأس املثلث من العنوان األصلى باللونني األسود 

 والبنفسجي.

  ة العنوانصفح

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

ورقة يف كراستني األوىل مكونة من مخس أوراق والثانية مكونة من ثالث  16
نصف ورقة يف بداية األوىل وأما نصف الورقة يف ايـة   إليهماأوراق مضاف 

الثانية فتعترب صفحة العنوان للنص التايل والتعقيبات كتبت بـاللونني األسـود   
 جي غري أا مبتورة.والبنفس

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار التسطري. سطراً 28 - 27
  مقاسات األوراق سم. 24×  18

  مقاسات اخلط  سم. 21 - 20،5×  11،5 – 10،5
  الغالف أنظر النص الثالث عشر من اموع.
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ـا   أحدثتورقة من البداية واألرضة قد كاملة وجيدة غري أا تنقص نصف 
ويوجد ورقة مت ترميمها من جهة التجليـد   ،ثقوبا كثرية تؤثر أحيانا على النص

 وحتتاج املخطوطة إىل ترميم وتثبيت مع اموع.

  حالة املخطوطة
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  50م/ح 

  النص احلادي عشر

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص األراحة يف معرفة املساحة.

  املؤلف اسم  .)1583-991/1538-945( ال الدين حممد بن ايب بكر األشخرمج
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد اهللا على نعمائه والصالت والسالم على نبيه حممد 
خامت أنبيائه وعلى اله واصحابه واصفيائه وبعد فهذه نبذه خمتصره جدا يف علـم  

عرض مما حيصل بـه للمبتـدى   املساحه اقتصرت فيها على ما سفر عن وجه ال
 االراحة.

  بداية النص

  عن نصف أوشف عنه النصف  ظابط مسح القوس لويشف
  فيضرب الدور بسهم اصغر  معرفة القوس ودور وتر

  وزد عليه نصف ماقد فضال  واقسم على الوتر ما حتصال
  وما عداه قوسها الكبري  فقدر ذاك قوسها الصغري

  لفاضل اضربه بنفس الوتروا  واضرب بنفس القوس نصف القطر
  كما هو املنقوص يف الصغرية  واحلاصل املزيد يف الكبرية
  واشكره شكرا على الدوام  فلله احلمد على التمام

 

  اية النص

خلون من شهر مجـاد األخـر سـنة     22كان الفراغ من رقمها يوم السبت 
سم العلي قهـ بقلم حمصلها لنفسه وملن نشاء من بعده الفقري إىل ربه ا 1351

بن حممد صاحل علي اجلنيد عفى اهللا عنه وغفر له ذنوبه ولوالديـه ولوالـديهم   
وجلميع املسلمني امني امني م وصلى اهللا على سبدنا حممد وعلى اله وصـحبه  

 وسلم.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم قاسم بن حممد صاحل علي اجلنيد.
  تاريخ النسخة هـ. 1351

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع ة (علم احلساب).مساح

؛ امساعيل باشا البغدادي  426، 425، 8:  1351-1350ابن العماد احلنبلي 
-1376/1957كحالة  ؛ 59، 6:  1990؛ الزركلي  257، 2:  1955

  .401-390:  1353/1934؛ العيدروس  106، 9 : 1381/1961

  املرجع
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GAL, S II : 548. 
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط سخ مع القليل من التشكيالت.ن

الناسخ األمحر لكتابة األبواب والفصـول واألقسـام    استخدم ،أسود + أمحر
وبعض األرقام وبعض اجلمل واألشكال اهلندسية واألرقام املكتوبة عليها وقـد  

  األسود.اللون تكتب باألسود كما أن هناك بعض األشكال رمست ب

  احلرب

يف النص سوى بعض اخلـدوش ويف الصـفحة    ال توجد هوامش تذكر وردت
األخرية عبارتان األوىل تثبت انتقال ملكية الكتاب إىل أمحد حسـن الوصـايب   

  والثانية بلوغ املقابلة يف جملس واحد مبعأونة [...] حممود.

  اهلوامش

املؤلف ومجلة دعائية باألسود يف النصف األعلى  واسمالكتاب  اسمكتب فيها 
مثلث قاعدته إىل األعلى والناسخ تفنن فيه بكتابة حرف  من الصفحة على شكل

اهلاء فيكتبها على شكل جنمة ويف ايته كتب وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى 
اله وصحبه وسلم ويف األسفل منه فائدة يف قدر املعاد (وهو عبارة عن وحـدة  

ة والذراع قياس مساحة األرض الزراعية يف أعمال امة اليمن) بالقرياط والقصب
 منقولة من خط السيد ايب بكر ابن القاسم االهدل.

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

والتعقيبات كتبـت   6إىل  1أوراق رقمت األوراق بقلم أسود حديث من  6
 باللون األسود مستوية وليست موازية لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار التسطري. سطراً 23 - 21
  مقاسات األوراق سم. 24×  18
  مقاسات اخلط سم. 19 - 18،5×  14 - 11

  الغالف أنظر النص الثالث عشر من اموع.
حتتاج  ،أحيانا يف النص أثرتجيدة ومتكاملة وا بعض الثقوب بسبب األرضة 

 إىل ترميم وتثبيت مع اموع.
  خطوطةحالة امل
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  50م/ح 

  النص الثاين عشر

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص رسالة يف ضوابط النحو.

  املؤلف اسم ال يوجد.
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

علم بقواعد يعرف ا احوال أواخر الكلم اعرابا وبناًء  حقيقة علم النحو 
  الكلمات العربيه من حيث البحث عن احواهلا  وموضوعه

التحرز عن اخلطاء واالستعانه على فهم كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا   رتهومث
  عليه وسلم

  الوجوب الكفائي  وحكمه
  التباين الكلي  ونسبته لبقية العلوم

  ابو األسود الدؤيل عن أمر علي عليه السالم  والواضع له
  علم النحو  وإمسه

  من كالم العرب  واستمداده
  ووضعه بشرف وفضل فايدته  وفضله

  25قواعده الكلية اليت تنطبق عليها جزئياته.  ومسائله

  بداية النص

حقيقة احلكاية هو ايراد لفظ املتكلم على حسب ما أورده يف الكالم حقيقة 
 الوقف هو قطع النطق عند اخراج اخر اللفظ اهـ.

  اية النص

مه اهلمام عز وهنا وقف القلم ومت الكالم على احلقايق النحويه بعنايه سيدي العال
االسالم الشيخ حممد امحد فقيه احلنفي الزبيدي عفى اهللا علي وعليه وعلى مجيع 
املسلمني بقلم احقر الورى إىل ربه املتفضل علي عبده اجلاين حممد عبد القـاهر  
ابن عبد الرمحن الشيباين ساكن مدينة يفرس احملميه باهللا فتح اهللا عليه وعلى من 

من [...] فيها ومجيع املسلمني امجعني امني وكان الفراغ من كان النقل بعنايته و
وقد وقع حتريـره   1355شهر حمرم سنة  13نقلـ[ـها يوم] اجلمعة املوافقة 

على عجل فمن وجد فيه خـ[ـلال] كتب وغريه فليصلحه ويغتـنم االجـر   
اجلزيل واهللا ويل التوفيق [...] األبيات للقاضي علي ابـ[...]ــياين بلـدا   

  قول الناسخ

                                                
  ا كل مصطلح يف سطر.كتبت بداية النص كما وردت يف املخطوطة حيث ترك الناسخ مسافة فاصلة بني املصطلح وتعريفه مبتدء 25
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  ي مذهـ[ـبا...]والخوانه يف اهللا امجعيـ[ـن اميـ]ـنالسلف
اال ان حب الشافعية 
  شـ[ـافعـ]ـي

  إىل اهللا يف يوم الزحام ونافعي

  وعلمهم يف الدين غري منازع  ففضلهم يف الناس غري مشارك
  وهم زينة الدنيا وفخر اامع  فهم اجنم العلم اليت يهتدى ا
  علم املصطفى خري شافع فوارس  هلم شهد البدر االمري بأم

لقد شهد البدر املنري حممد ابن إمساعيل االمري لعلماء الشـافعية اـم فرسـان    
احلديث وحسبهم هذه الشهادة من مثل ذلك الرجل املنصف احملدد رضـي اهللا  

 .1355شهر حمرم سنة  13عنه حرر بتارخيه 
  الناسخ اسم حممد عبد القاهر ابن عبد الرمحن الشيباين.

  تاريخ النسخة هـ. 1355
  مكان النسخ ال يوجد.

  املوضوع حنو.
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط  رقعة مع القليل من التشكيالت.

الناسخ اللون البين لكتابة املصطلحات املـراد تعريفهـا    استخدم ،أسود + بين
رمسا باللون األسـود  تسبقها كلمة حقيقة ولكتابة األبيات الشعرية بني قوسني 

وأحيانا بدوما كما رسم به خطوطا فوق بعض الكلمات وقد يرمسها باللون 
األسود إشارة إىل تعاطفها على بعضها ويف الورقة األوىل عند بداية النص رسم 

 به ثالثة أشكال أشبه بالزهور.

  احلرب

سة وردت هوامش قليلة ومعظمها تكميلية عدا هامش واحد يف الورقة اخلام
تصحيحي كما جند أرقاما كتبت داخل النص يرسم حتتها خطا أحيانا باللون 
األسود وأحيانا باللون البين بغرض احلصر كما ورد يف الورقة الثالثة بعض 
األمساء كتبت خبط مائل من األسفل إىل األعلى ورسم حتتها خط باألسود 

ص كتب الناسخ يف بغرض التمثيل لألمساء املمنوعة من الصرف وعند اية الن
اهلامش أسفل الصفحة خبط مائل من األسفل إىل األعلى مجلة هذا نصها 

من اطلع عليها" ومل خيل النص من بعض اخلدوش  "املطلوب الدعاء لكاتبها يا
 باللونني األسود والبين.

  اهلوامش
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كتب العنوان يف النصف األعلى من الورقة على شكل مثلث حييط بـه خـط   
الكتاب ومجلة دعائية وحتته كتبت فوائد  اسمجهات ذكر فيه  متعرج من ثالث

شعرية يف بعض مواضيع النحو األوىل يف اإلضافة والباقي يف شروط الفعل ويف 
الطرف األيسر من املنتصف من الصفحة مكتوب أن الكتاب مبلك حممد أمحـد  

 هـ. 1355فقيه احلنفي الزبيدي بتاريخ 

  صفحة العنوان

  
  اخلي للمخطوطةالوصف العام الد

نصف ورقة يف البدايـة   إليها اًأوراق يف كراسة مكونة من أربع أوراق مضاف 8
تبت باللونني كُوالتعقيبات  ،بقلم أسود حديث 7إىل  1ورقمت من األعلى من 

 األسود والبين خبط مائل من األسفل إىل األعلى وليست موازية لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  وع األوراقن املُلحق. أنظر
  عدد األسطر ويوجد آثار املسطرة. سطراً 23 – 19
  مقاسات األوراق سم. 23،5×  18

  مقاسات اخلط سم. 19،5 – 17،5×  11 - 10،5
  الغالف أنظر النص الثالث عشر من اموع.

املخطوطة متكاملة غري أن ا ثالثة ثقوب يف الورقات الثالث األخرية منها أثر 
 تاج إىل ترميم وإىل تثبيت مع بقية اموع.على النص وحت

  حالة املخطوطة
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  50م/ح 

  النص الثالث عشر

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص لقطة العجالن.

  املؤلف اسم ال يوجد.
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد اهللا فاحتة كل كتاب وخامتة كل باب والصالةُ 

وعلى اله وصحبه أُيل احلكمة وفصل  والسالم على خري من نطق بالصواب
اخلطاب أما بعد فهذه أوراق قليله يقرب منها املتنأولُ ويقصر عنها املتطأولُ 
توقف على املطوالت يف الزمن القصري مواليهاً وتربو بالغرائب العجائب فال 

حس تسأويها ينسى هلا الراكب العجالنُ حاجته (...) فصل مدارك العلوم ثالثه 
 وبصر وذوق وشم وملس. وخرب ونظر فاحلواس مخس ظاهرة مسع

  بداية النص

الثالث االحسان وقد فسره النيب صلى اهللا عليه وسلم باملراقبة واالخالص فقال 
عليه الصالة والسالم أن تعبد اهللا وكانك تراه فاألميان مبداء واالسالم وسـط  

 ثة هذا مجلة ما جيب اعتقـاده واالحسان كمال له والدين اخلالص شامل للثال
والباقي زائد يف كتب الفالسفه وغريها وكان األميه يعيبون على اهل الكـالم  
كثرةَ خوضهم فيه ال سيما صفات اهللا تعاىل اجالالً له سبحانه وتعاىل وكـان  
اخر قوهلم عليكم بدين العجائز قال املصنف رمحه اهللا تعاىل فرغت من تسويده 

من اهلجرة النبوية على صاحبها افضل الصلوة  769حلجه سنة يوم الثالثاء غرة ا
 وازكى التحية صلى اهللا عليه وسلم.

  اية النص

وكان الفراغ من نساختها وقت العصر يوم اخلميس لست خلت من شهر 
من اهلجرة النبوية على صاحبها امت الصالة وازكى التسليم  1331شعبان سنة 

 بعده الفقري املعترف بالذنب والتقصري امحد بن بقلم متحصلها لنفسه وملن شا اهللا
خصران الزهراين عفى اهللا عنه واليه وعن مشاخيه وعن مجيع املسلمني والطفهم 

 يف الدارين مبنه وكرمه أمني.

  قول الناسخ

  الناسخ اسم امحد بن خصران الزهراين.
  تاريخ النسخة هـ. 1331

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع منطق.
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  ف املخطوطة من الناحية الفنيةوص

  اخلط نسخ مع القليل من التشكيالت باللونني األسود واألمحر.
الناسخ اللون األمحر لكتابة الفصول وبيت شعري ورد  استخدم ،أسود + أمحر

وأرقام  اًيف النص وعناوين بعض التعاريف وتلك املبدوءة باألرقام املكتوبة حرفي
وقد يكتب الفصول باللون األسود ولكن خبط  تعلو بعض الكلمات داخل النص

أكرب من النص وقد تفنن الناسخ يف كتابة حرف اهلاء فقليال ما يكتبه على شكل 
) ودوائر سوداء 1جنمة ورسم التزيينات التالية دوائر سوداء (قائمة التزيني، رقم 

محراء  ) ودوائر محراء بدا خلها نقطة3بداخلها نقطة سوداء (قائمة التزيني، رقم 
) ودوائر محراء يداخلها نقطة سوداء وحوهلا نقاط سود 3(قائمة التزيني، رقم 
) ودائرة محراء بداخلها دائرة سوداء بداخلها نقطة سوداء 6(قائمة التزيني، رقم 

ورسـم يف إحـدى    ،ودائرة مزدوجة باألمحر واألسود بداخلها نقطة سـوداء 
جمموعة من النقاط املثلثة باللون  الصفحات دائرتني باللون األسود أحاطت ما

األمحر وكذلك دائرة سوداء بداخلها نقطة سوداء أحاطت ا جمموعـة مـن   
 النقاط املثلثة باللون األسود.

  احلرب

وردت هوامش قليلة جدا وهي يف معظمها تكميلية ويوجد تصحيحية جيعـل  
س لـون  عليها رمزا يكرره يف املوضع املكمل أو املصحح ويكتب اهلامش بـنف 

النص ما عدا يف الورقة السابعة نقص حرف من كلمة كتبت باألسود فأعـاد  
كتابتها يف اهلامش باألمحر عدا احلرف الناقص فكتب باألسود ويف ظهر الصفحة 
األخرية من املخطوطة وردت فائدة دعائية كتبت باللونني األسـود واألمحـر   

 من ايتها باألسود واألزرق. االسموخدش 

  اهلوامش

كتب العنوان يف النصف األعلى من الصفحة بقلم أزرق حـديث وإىل جانبـه   
كتب بقلم أسود حديث أيضا تعريفات العلوم ويوجد العديد مـن اخلـدوش   

 م. آمنيباألسود ومل يبق من الكتب الذي مل خيدش إال لفظة 

  صفحة العنوان

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

مخس أوراق وورقتني رقمت األوراق مـن  ورقه يف كراستني مكونتني من  14
بقلم أسود حديث والتعقيبات كتبت مسـتوية بـاللون    12إىل  1األعلى من 

 األسود وغري موازية لألسطر.

عدد األوراق 
  والكراريس

  نوع األوراق املُلحق. أنظر
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  عدد األسطر ويوجد آثار املسطرة. سطراً 22 – 21
  مقاسات األوراق سم. 24 - 23،5×  18

  مقاسات اخلط سم. 18 – 17×  11 – 10،5
يوجد فيه غالفان من اليمني واليسار من الكرتون ملبسان جبلد حييط ما مـن  
مجيع األطراف من جلد الضأن وفوقهما ألصقت ورقتان رماديتـان عليهمـا   
زخارف من الورق األبيض على شكل قرانص وقد كتب على الغالف األميـن  

عليهما البطانة بغراء فيه مادة  أُلصقتا من الداخل وأم ،عناوين نصوص اموع
لألرضة تستخرج من شجرة الصرب تسمى املر والغالفان ملصقان مـن   مقاومة

ويف أعلى الكعب وأسفله بقايا حباكة حبكت خبيوط  ،الكعب بقطعة من اجللد
محراء وصفراء ملفوف بعضها على بعض على شكل ضفرية ويف الغالف األيسر 

ثبتت معه بقطعة من اجللد من اخلارج ومن الداخل بقطعة قمـاش  يوجد لسان 
محراء اللون وعليها نفس زخارف الغالف ومن داخل الغالف األميـن يوجـد   
حامية من الورق األبيض موقع عليها عبد الرمحن احلضرمي ثبتت معه بقطعـة  
قماش ملونة وأما الغالف األيسر فقد ثبت مع آخر ورقة من آخر خمطوطـة يف  

موع بقطعة قماش ملونة ومل تعد الكراريس مثبتة مع بعضها وال يوجـد إال  ا
بقايا خيط أبيض كان يربطها معا وهي كامال غري مثبتة مع الغالف ويالحظ أن 
الغالف عمل يف وقت متأخر عن زمن املخطوطات مما يدل على أن اموع قام 

ت قد قصت مـن  بتوليفه مالك املخطوطات السيما أن هناك بعض املخطوطا
 ا ببقية املخطوطات مما أدى إىل فقد جزء من التعقيبات.ااألسفل بغرض مساو

  الغالف

  حالة املخطوطة  جيدة ومتكاملة وحتتاج إىل تثبيت مع بقية اموع.
 



 121

  51م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص قصيدة يف فضيلة الزراعة.

  املؤلف اسم يدي.عبيد بن امحد اخلرايف الوصايب الزب
  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه االعانة انشاء اهللا تعاىل

  اعلم هداك اهللا للصواب  ونبتدي بأول االبواب
  النه كسب عميم النفع  بان خري الكسب كسب الزرع

  وكل اصحاب التقى والفضل  وحرفة لالنبياء والرسل
  فاا من اكرب النفاعة  فاستمسكو حبرفة الزراعة

  بنص آيات الكتاب احملكم  يها ذو اجلالل املنعماثىن عل
  متابعا يف وحيه مرارا  وكرر املعىن ا تكررا

  حممد يف الزرع من اخبار  وكم اتى عن صفوة اجلبار
  واالجر واخلري الكثري الطائل  وكم ذكر فيها من الفضائل

  صلى عليه ربنا ذو الكرم  النه حرفة ابينا آدم
  ا حيتاج من اشياهاوكلم  علمه جربيل مقتضاها

 

  بداية النص

  
  من شهر كانون األخري فافطن  وختتفي اهلوام يوم الثامن
  اذا بقت ست به تعترب  ويف شباط الغر قالو تظهر
  والكربيا والعز والكمال  متت حبمد اهللا ذي اجلالل
  من ربنا اتت ا املعونة  مقاصد االرجوزة امليمونة

  ن مالك سبحاناسبحانه م  فاحلمدهللا الذي اعانا
  على النيب املصطفى حممد  مث الصالة بعد محد املاجد
  واله االطهار والسالم  التنقطع ما دامت االيام

متت وباخلري عمت وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم بتاريخ شهر 
من هجرة املصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم  1297صفر سنة 

 تسليما كثريا.

اية النص  

  قول الناسخ .1400كان نقلها عام سنة 
  الناسخ اسم ال يوجد.



 122

  تاريخ النسخة هـ. 1400
  مكان النسخ  ال يوجد.

  املوضوع زراعة.
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
على ما ورد من ترمجة  اًرقعة والناسخ هو عبد الرمحن عبد اهللا احلضرمي اعتماد

كتب الناسخ إمسه حتتها وقد كتب الـنص بـنفس    للمؤلف يف بداية املخطوطة
  اخلط الذي كتبت به الترمجة.

  اخلط

الناسخ اجلاف لتحديد مساحة كتابة النص برسم  استخدم ،أسود سائل وجاف
 خط مزدوج على ميني ويسار النص.

  احلرب

تبت إما يف اهلامش أو بني األسطر يف النص كُيوجد هوامش تعديلية وتصحيحية 
وضع املصحح أو املعدل كما ورد يف الصفحة اليت تلي صفحة بعد خدش امل

العنوان وقبل بداية النص ترمجة بسيطة عن املؤلف ذكر فيها أنه عاش يف القرن 
نقل هذه  تاريخو 1340الثالث عشر والرابع عشر اهلجري وتويف يف سنة 

عبد  اسمهـ ويف أخرها  1370بنا تويف سنة إوأنه أجنب  1297النسخة 
 ن عبد اهللا احلضرمي.الرمح

  اهلوامش

تب العنوان يف النصف األعلى على شكل مستطيل يف ورقة تشبه أوراق النص كُ
حيث أحاط ا من اليمني واليسار خطان مزدوجان باألسود وقد كتب فيـه  

املؤلف ومجلة دعائيـة ويف آخـره كتـب املتـوىف      واسمموضوع املخطوطة 
 .التاريخوتكررت كتابة  26هـ 1297

  ة العنوانصفح

  
  الوصف العام الداخلي للمخطوطة

عدد األوراق   أوراق يف كراسة مكونة من ثالث أوراق وال يوجد تعقيبات. 6
  والكراريس

  نوع األوراق أنظر املُلحق.
  عدد األسطر .سطراً 25 – 23

  مقاسات األوراق سم. 20،5×  16،5
  مقاسات اخلط سم. 17 – 16×  10 – 9

                                                
  اعتمادا على ما ورد يف الترمجة داخل املخطوطة وليس تاريخ الوفاة كما هو مكتوب يف العنوان. التأليفلتاريخ هو تاريخ االنتهاء من ا وهذا 26
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  الغالف لصقت مع بعضها بالصمغ.أُوراق ال يوجد غالف واأل
  حالة املخطوطة جيدة وكاملة وحتتاج إىل غالف.
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  52م/ح 

  التعريف العام باملخطوطة
  عنوان النص  حتفة النساك يف أحكام التنباك.
  املؤلف اسم .)1835-1250/1766-1179( عبد الرمحن بن سليمان األهدل

د هللا رب العاملني والصالة والسالم على بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلم
سيدنا حممد خامت النبيني واملرسلني وعلى آله وصحبه امجعني وبعد فيقول الفقري 

الرمحن بن سليمان مقبول االهدل عفى اهللا عنه هذا سؤال عن  إىل اهللا عبد
حكم استعمال التنباك وقع اجلواب عليه لفظ العجالن الن الواصل به وصل 

ود إىل مرسله وصادف مع ذلك واحلاضر مشغول مبعارض الوقت متوافر الع
فليعذر الواقف عليه جزاه اهللا خريا وليصلح تفضال ان راى يف اجلواب ذلك أو 
خلال فجل من ال عيب فيه وعال واملؤمن مرآة اخيه اللهم اهدنا فيمن هديت 

وع يف ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وانت خري الفاحتني وهذا أول الشر
اجلواب ومن رب العاملني استمداد املنة بالتوفيق للصواب وهو حسبنا ونعم 
 الوكيل وال حول وال قوة اال به وبعد ان هذا سبق منا جواب على هذه املسئلة.

  بداية النص

  اربع من كالم خري الربية  عمدة الدين عندنا كلمات
  ليس يعنيك واعملن بنية  اتق الشبهات وازهد ودع ما

اهلا من اربع كلمات ما احقها ان تشرح باربع جملدات أي جملدات نسأل اهللا في
ان يشرح صدورنا للتقوى من اسباب املهالك وان يسلك بنا إىل النجاة والسالم 
أوضح السبل واملسالك انه اجلواد الكرمي الرب الرأوف الرحيم اكرم االكـرمني  

به وهو حسـبنا ونعـم    27وارحم الرامحني ورب العاملني وال حول وال قوة ا
 الوكيل وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم واحلمد هللا رب العاملني.

  اية النص

كان نسخه طبق االصل اليت بيد حممد بن حممد ناصر ويقدمها للهيئـة العامـة   
 عبد الرمحن عبد اهللا احلضرمي. 1404شعبان سنة  10لآلثار بصنعاء يف 

  قول الناسخ

  الناسخ اسم ن عبد اهللا احلضرمي.عبد الرمح
  تاريخ النسخة هـ. 1404

  مكان النسخ ال يوجد.
  املوضوع فقه.

                                                
  هنا سقط حرف ال سهوا من الناسخ. 27
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  املرجع .14/4أنظر م/ح 
  

  وصف املخطوطة من الناحية الفنية
  اخلط  رقعة.

الناسخ اجلاف لتحديد مساحة كتابة النص برسم  استخدم ،أسود سائل وجاف
 خط مزدوج على ميني ويسار النص.

  رباحل

ومنـه   اسـتطرادية وردت هوامش قليلة مصاحبة للنص وهي إما تصحيحية أو 
فائدة وردت يف الورقة اليت تسبق اية النص بورقة للسيد أمحد بن إدريس يف ذم 
التنباك كما جند بعد اية النص العبارة التالية بلغ مطابقة حبمد اهللا بتارخيه رجب 

ملطابقة النسخة اليت نقل منها الـنص)  هـ (واملراد هنا ببلوغ ا 1331احلرام 
وبعد اية النص وردت عدة تقاريض موعة من العلماء األول للشيخ حسني 
علي املفيت احلبيشي والثاين للشيخ حممد بن حممد الديلمي ورد فيه ذكر الشـيخ  
حممد بن إمساعيل األمري والثالث للشيخ عبد اهللا حممد بن حممد ذكر فيه تـأريخ  

والرابع للشيخ حسني بن أمحد عبد اهللا  1250وهو شهر شعبان سنة التحرير 
الضمدي ذكر فيه أن مؤلف النص ذهب إىل ما ذهب إليه القاضي العالمة احملقق 
املطهر بن علي النعمان الضمدي واخلامس وهو األخري للشيخ حممد بن حممـد  

يضهم وهـم  املزجاجي مث ذكر أمساء العلماء الذين قرضوا النص ومل يورد تقار
العالمة عبد اهللا بن عمر املزجاجي والعالمة أمحد بن عبد الكرمي والعالمة نوح 
بن عبد الرحيم الندى والعالمة يوسف حسن البطاح والعالمة حممد بن حممـد  
عمر املزجاجي والعالمة عبد الرمحن بن أمحد عذارة والعالمة عبد اهللا بن حممد 

كتب هذه النسخة الفقري إىل اهللا صاحل بن "األمحر بعد ذلك كتبت هذه العبارة 
من شـهر رجـب سـنة     25كان نقله يف "ويف األخري كتب  "حممد اجلعدي

ومل خيل النص واهلوامش من بعض اخلـدوش   ،"عبد الرمحن احلضرمي 1404
 باللون األسود.

  اهلوامش

كتب العنوان يف النصف األعلى على شكل مستطيل يف ورقة تشبه أوراق النص 
حاط ا من اليمني واليسار خطان مزدوجان باألسود وقد كتب فيـه  حيث أ

هــ   1250املؤلف وتأريخ وفاة املؤلـف وهـو    واسمموضوع املخطوطة 
 وبأسفله من اجلانب األيسر توقيع عبد الرمحن احلضرمي.

  صفحة العنوان
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  الوصف العام الداخلي للمخطوطة
سة واحدة مكونة من ثالث ورقة كتب النص يف العشر األوىل منها يف كرا 26

 عشرة ورقة وال يوجد تعقيبات.
عدد األوراق 

  والكراريس
  نوع األوراق أنظر املُلحق.

  عدد األسطر .سطراً 25
  مقاسات األوراق سم. 20،5×  16،5

  مقاسات اخلط سم. 17،5×  10،5 – 10
  الغالف لصقت األوراق مع بعضها بالصمغ وثالثة دبابيس حديدية.أُال يوجد غالف و

  حالة املخطوطة  جيدة ومتكاملة وحتتاج إىل جتليد.
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  53م/ح 
  

  النص األول

 التعريف العام باملخطوطة

  أنساب قبائل زبيد.  عنوان النص

  عبد الرمحن بن أمحد املشرع. املؤلف اسم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم بداية النص
  28سني عاماولبث فيهم ألف سنة إالمخ )..(.قال اهللا تعاىل  )..(. نوح

اي ظل يدعو قومه حىت امره اهللا ان يصنع الفلك عندما يئس منهم وعمره الف سـنة  
ومئاتان ومخس مث قام بالرسالة وكانت دعوته إىل الناس وقام بنشر الدعوة يف املـدن  

  والقرى شاما ومينا حىت جأوز الشرق وبالد اهلند.
رفقته أوالده ومن آمن برسـالته  وكان يسكن بوادي احلجر قريبا بني فارس واَيلَه وب

  وكانو ستة وثالثون رجال وثالثة عشر امرأة.

واما من تفرع من القرشيني سكان ذات اخلبت الذي هو مياين قرية الروية فانتقل من  اية النص
القرشيني منه بين الشنيين. وبنو غراب وبنو عبدالغفور. وبنو اجلنيد. وبنو عبد الرزاق. 

الشعقل. وبنو الكمال. وبنو الزخم واملاهوب إىل القراشية وبنو وبنو سرداح وبنو 
عبداملعروف إىل احلسينية. وهم من قريش وينسبون انفسهم إىل الزرانيق. وليسو 
كذلك. وبنو خري اهللا. وبنو حممد بن حسن انتقلو منها إىل املساحيب من بلد املعاصلة 

  ومنهم اهل املزرع وماتع. وبنو اخلري قرشيون.
و عنتر إىل املزحيفية. وبنو عبدالسالم إىل اجلماعية من بلد الروية ويعرفون اآلن ببين وبن

اجللعوم ونسبهم إىل القرشي وفخذ منه بين اهلبل قرشيون. وفخذ من بين اهلبل من 
  خوالن قدم إىل الروية من املصيرب والرماة من الرامية من عك.

                                                
 لقد كتبت اآليات القرآنيه هنا بصورة صحيحة.28 
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اهللا بن امحد بن صاحل بن حسن سعيد بامحاد  الرمحن عبد ونقلها حبروفها عبد قول الناسخ
وكان قد ذكر قبل  22/12/1984هـ  1405ربيع األول سنة  29احلضرمي 

قوله قول الناسخ السابق للنسخة اليت نقل منها نسخته وهو نسب ناقل هذه النسخة 
 اللطيف بن حممد بن امحد بن عبد الرمحن بن امحد بن حممد بن عبد وحافظها عبد

الشيخ الكبري العالمة بن ايب القاسم بن ايب مسعود بن الطاهر بن علي املكي  الرمحن بن
الشهور باملشرع كناه اهل مكة النه كان مشرع الركب اليماين إىل احلج وهو ابن 
الشيخ الكبري امحد بن موسى بن عجيل بن علي بن عمر بن عمر بن حممد بن حممد بن 

حممد بن حامد بن معزب بن عبيد بن  حامد بن زرنوق بن والوليد بن سليمان بن
اهللا بن عك  حممد بن فارس بن ذؤال بن تشنؤة بن ثوبان بن صحار بن غالب بن عبد

  .بن عدنان. انتهى

اهللا بن امحد بن  الرمحن عبد عبد الناسخ اسم
صاحل بن حسن سعيد بامحاد 

 احلضرمي.

  م. 1984هـ املوافق  1405النسخة تاريخ

  أنساب.  املوضوع  ال يوجد. مكان النسخ

 .53/2أنظر  املراجع

  
 وصف املخطوطة من الناحية الفين

 رقعة. اخلط

 أسود. احلرب

وردت هوامش أسفل الصفحات يفصل بينها وبني النص خط على غرار ما يعمل  اهلوامش
حاليا يف الكتب املطبوعة واهلوامش إما تصحيحية أو تفسريية أو توضيحية ويرمز هلا 

النص يف املوضع املراد التعليق عليه مث يكرر كتابة الرقم يف اهلامش وقد  برقم يكتبه يف
هـ على يد الظافر عامر  897ورد يف أحدها تأريخ جتديد اجلامع الكبري بزبيد سنة 

 ما بن عبد الوهاب بن طاهر ويف الصفحة اليت تلي آخر صفحة يف النص مكتوب
  : يلي

  احلمد هللا
مـا   عبد الباقي بن عبد الرمحن رمحهما اهللا تعـاىل وجدت خبط سيدي العم العالمة 

لفظه. وجدت خبط السيد اجلليل العالمة ابكر بن علي البطاح ما لفظه نقلت من دفتر 
  كتاب خبط الفقيه امساعيل امحد بازي رمحه اهللا ما لفظه

  احلمد هللا
مد بن سلسلة موالنا السيد حممد بن امحد شرعان الزبيدي رمحه اهللا تعاىل هو السيد حم
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امحد بن بركات بن حممد بن امحد بن حممد بن عبد اهللا بن ايب القاسم بن علي بـن  
حممد بن غامن بن ذروة بن حسن بن حيىي بن داود بن ايب الطيب بن عبد الرمحن بـن  
عبد اهللا بن داود احملمود بن موسى بن عبد اهللا بن سليمان بن موسى اجلون بن عبـد  

بن احلسن السبط بن علي بن ايب طالب وامه فاطمة بنـت   اهللا احلض بن احلسن املثىن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنهما انتهى بلغ مقابلة وكتبه الفقـري إىل  
اهللا عز وجل سليمان بن حممد بن عبد الرمحن عفا اهللا عنهم وكان نقله مـن بركـة   

قبل عنوان الكتاب عبـد  الدنيا واالخرى لعبد الرمحن بن سليمان يف الصفحة األوىل 
الرمحن عبد اهللا احلضرمي بيت النعمي من اشراف امة من ولد نعمة اهللا بن علي بن 
داود بن سليمان بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن 
ايب طالب بنو اهلتاري ـ بكسر اهلاء منهم ابو حممد طلحة بن عيسى بن ابراهيم بـن   

هـ وابو حممد عيسى بن  780بن عيسى بن اقبال اهلتاري املتوىف بزبيد سنة ايب بكر 
اقبال بن علي بن عمر بن عيسى عرف والده باهلتار وهو من قوم يعرفون ببين املعلم 

هـ من حمصالت احلضرمي كما  606من بين صريف من ذؤال بن عك تويف سنة 
 مل ختلو اهلوامش من بعض اخلدوش باللون األسود.

حة صف
 العنوان

كتب يف منتصف الصفحة على هيئة أسطر متفرقة حيتل كل منها الثلث األوسط من 
  يلي : كل سطر ما

  انساب قبائل زبيد
  نقال عن العالمة عبد اللطيف بن ايب احلياء االشعري

  الرمحن بن علي الديبع الشيباين فنقال عن العالمة احلافظ عبد
  ن القرشي األمويفنقال عن النسابة حممد بن علي املدهج

  من كتابه املسمى جواهر التيجان
  يف انساب قحطان وعدنان

...  
  الرمحن بن امحد املشرع لناقلها العالمة عبد

  الرمحن احلضرمي. وعلى يسار الصفحة كتب توقيع عبد

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

  ورقة كتب النص يف العشرين األول منها. 47

  أنظر املُلحق. نوع األوراق
  .سطراً 24 – 8 عدد األسطر

  سم 17 - 6×  12 - 9،5 مقاسات اخلط  سم 20،5×  16مقاسات 
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 األوراق

  أنظر النص الثالث من اموع. الغالف

حالة 
 املخطوطة

  جيدة ومتكاملة.
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  53م/ح 
  

  النص الثاين

 التعريف العام باملخطوطة

  أنساب قحطان وعدنان.جواهر التيجان يف   عنوان النص

  ابكر عبد الرمحن األهدل وعبد الرمحن بن أمحد املشرع. املؤلف اسم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم بداية النص
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت االنبياء واملرسلني وعلى 

مث اهل التفسري للقـرآن   نقله علمآء السري ذكروا واهللا اعلم ان ما اله وصحبه امجعني
العظيم رضي اهللا عنهم امجعني يف خرب نوح عليه السالم من قوله تعاىل فلبث فيهم أي 
يف قومه الف سنة االَّ مخسني عاماً وعمر نوح الف سنة قبل النبوة والرسالة (...) باب 
 القبائل من بقي بعد الطوفان قالو قسم لسام صنعاء واليمن إىل بيت املقدس. وقسـم 
ليافث الشام والعراق إىل خراسان. وقسم حلام ما ورا البحرين واهلند واحلبش فأوالد 
سام بن نوح عليه السالم من القبائل عشر قبائل منها قريش وعك وقحطان وخزاعة 
وقضاعة وهذيل وكنانة ومضر وربيعة ونزار وتولد هوالء من سبأ ومـن معـد بـن    

  عدنان.

كثري وليس هذا حمل بسطها وباجلملة فزبيد وقراها ورجاهلا  وما ذكرناه قليل من اية النص
كثريون جدا وهي من االماكن املقدسة ومركز العلم والصالح والفالح والنجدة ويف 
اهلها من اخلصال احلميدة ماال حيصى وفيهم من احملبة واملودة والوالء ملوالنا امري 

ويشهد هلم ما وقع وشوهد يف  يف صميم افئدم 29املؤمنني ماالخيفى فمحبته مغرورة
االيام القريبة ايام احملنة فلم تزل مواالم ملوالنا ناصرالدين ومل خيتلف منهم اثنان وال 
حلضة من الزمن وهي فضيلة مل يشاركهم فيها غريهم وهذا ماانتهى اليه علمنا القاصر 

اليوم  وفيه الكفاية وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم وحرر بتاريخ
  واحلمد هللا رب العاملني. 1370احلادي عشر من شهر رجب الفرد احلرام سنة 

كان نقل هذه الصورة من األصل احملفوظة لدى الشيخ العالمة امحد بن امساعيل  قول الناسخ
واملتوىف رمحه اهللا  25/5/1972 1392ربيع الثاين سنة  12املزجاجي يف تاريخ 

 وبني مؤلفه يف سوق السويق يف هـ بعد مذاكرة حدثت بيين 1397
 ودلين على ما الف وحفظها لدى الشيخ امحد امساعيل املزجاجي.عبد 10/5/1972

  اهللا امحد صاحل حسن سعيد بامحادي احلضرمي من دوعن حبضرموت. الرمحن عبد

  هـ. 1392النسخة تاريخ عبد الرمحن احلضرمي. الناسخ اسم
                                                

 لعل الصواب مغروسة.و 29
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  .أنساباملوضوع  ال يوجد. مكان النسخ

 .53/1أنظر  املراجع

 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 رقعة. اخلط

الناسخ األزرق لتحديد مساحة كتابة النص يف بعض  استخدم ،أسود + أزرق احلرب
 .الصفحات برسم خط مزدوج على ميني ويسار النص

ة اليت النص خال تقريبا من اهلوامش ما عدا هامش تكميلي وآخر تعديلي ويف الصفح اهلوامش
 املدهجنتلي صفحة اية النص مكتوب أمساء املصادر اليت اعتمد عليها املؤلف وهي 

للسيد أبو الغيث البحر صاحب املنصورية  حتفة الدهريف أخبار زبيد وبغية املستفيد و
ومل خيل النص من وجود بعض  ،للبدر حسني األهدل حتفة الزمن يف تاريخ اليمنو

 اخلدوش باللون األسود.

فحة ص
 العنوان

وفاة أحد  تاريخكتب العنوان يف اية الثلث األعلى من الصفحة يف الوسط ذكر فيه 
هـ وكذا  1388الرمحن األهدل سنة  بكر عبدأامللخصني للكتاب وهو السيد 

 عبد ومن أسفله إىل اجلانب توقيع جواهر التيجان للمدهجنالكتاب املنقول منه وهو 
وقد حددت  14صفحة مكتوب بقلم أزرق رقم الرمحن احلضرمي ويف أعلى ال

  الصفحة خبط مزدوج على ميني ويسار الصفحة رسم باللون األزرق.

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

  ورقة كتب النص يف الثالث عشرة الوسطى منها. 47

  أنظر املُلحق. نوع األوراق
  .سطراً 26 عدد األسطر

مقاسات 
 راقاألو

  سم. 18،5 – 18×  10،5 – 9 مقاسات اخلط  سم. 20،5×  15،5

  أنظر النص الثالث من اموع. الغالف

حالة 
 املخطوطة

  جيدة ومتكاملة.
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  53م/ح 

  النص الثالث

 التعريف العام باملخطوطة

  جلوة اخلرب وظفأوة القمر وطألوة العرب بفروع السيد حيىي بن عمر األهدل.  عنوان النص

  حممد بن حممد بن حسن األهدل. ؤلفامل اسم

  الفصل األول بداية النص
اهللا بن ايب بكر بن املقبول واليه ينسـب   القادر بن امحد بن عبد حيىي بن عمر بن عبد

املقبور باملنرية بن حممد بن عمر جد اهـل   815امحد بن حيىي بن ابراهيم املتوىف سنة 
وقد اناف على املأة بن ايب االشبال  700سنة املنرية بن علي بن ايب بكر النبال املتوىف 

وعمره حنو ثالثني سنة أو  609وشيخ اهل السلوك والكمال علي االهدل املتوىف سنة 
فوقها ومل يصل إىل االربعني وكان تالمذته حنو مخسمائة مريد جنب منهم حنو سبعني 

سـعد يف سـرد   منهم ابو الغيث بن مجيل والشيخ امحد بن علوان كما قاله العالمة ال
يف  املنقول ابن عمر املقبويل لقب به لكسبه الضأن ابن حممد نزيل اليمن من العـراق 

  حدود سنة اربعني ومخسمائة ابن سليمان وباقي السلسلة يرجع فيه إىل الكتب املطولة.

واما السيد فرج بن ايب بكر فله ولدان السيد سلمان والسيد حممد فرج فخلف ولدين  اية النص
اهللا واهللا سبحانه وتعاىل اعلم انتهت الكتابة املختصرة  الرمحن والسيد عبد يد عبدالس

املتضمنة لفروع هاتيك الشجرة واهللا املستعان وعليه من مجع الشؤن واالمور والتكالن 
هللا رب العاملني  وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم تسليما كثريا واحلمد

  هـ. 1313الزوال احد ايام شهر شوال سنة  بتارخيه يوم اجلمعة قبل

 1393شوال سنة  7اجلليل الغزي  نقلت ذلك عن جامعها العالمة حممد عبد قول الناسخ
الرمحن احلضرمي وكان قد ذكر قبل قوله قول النساخ السابقني  عبد 1/11/1973

د بن للنسخة اليت نقل منها نسخته وهو نقلت ذلك من خط جامعها السيد العالمة حمم
 اىل اهللا تعاىل ريالفق 1357حممد حسن االهدل رمحه اهللا بتارخيه رمضان الكرمي سنة 

هذه الصورة نقلت من خط جامعها السيد العالمة  القادر االهدل. حممد حممد عبد
  حممد بن حممد حسن االهدل الفقري اىل اهللا حممد بن حيىي االهدل.

  .م 1973هـ املوافق  1393نسخةال تاريخ عبد الرمحن احلضرمي. الناسخ اسم

  نساب.أاملوضوع  ال يوجد. مكان النسخ

 .54/2و 46، 43أنظر  املراجع
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 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 رقعة. اخلط

 أسود. احلرب

النص خال تقريبا من اهلوامش فيما عدا صفحة واحدة امتد النص إىل اهلامش لكتابة  اهلوامش
هـ وبعد اية النص ورد بلغت  1073ن عمر وهو سنة تاريخ وفاة السيد حيىي ب

مقابلة وصحت بتأرخيه الفقري عبد القادر بن حممد األهدل وبعد قول الناسخ ورد ذكر 
  بعض الطرائق الصوفية اليت كانت تقام يف القرن الرابع عشر اهلجري وهي :

  باألشاعر     السيد ابراهيم اجليشي     الطريقة اجليالنية بعد املغر
  اجلامع     السيد على شريف          الطريقة الشاذلية بعد املغرب
  األشاعر     غدارة                     الطريقة اجليالنية بعد املغرب

  هو الطريقة اجليالنية      ال إله االّ اهللا ال إله اال
  الطريقة الشاذلية تشمل ال إله االّ اله اهللا اهللا والنحبة والصوت العايل

وبآخرها توقيع عبد الرمحن احلضرمي مث يلي ذلك يف الصفحة املقابلة فتوى كتبت 
بقلم أزرق حول النحبة املتدأولة لدى السادة الصوفية وقد ذكر يف اجلواب إسم السيد 
سليمن بن حيىي بن عمر مقبول األهدل ويف ايتها إسم السيد أمحد بن حممد األهدل 

ويف  1356م مدينة زبيد ومن اجلهة اليسرى سنة وإىل جواره من اجلهة اليمىن إس
األوراق األخرية الفارغة اليت تلي النص ثبتت على ورقتني متتاليتني ورقتني األوىل 
ثبتت بدبابيس حديدية كتبت فيها قصيدة لنسب السيد أبكر األهدل والثانية ثبتت 

مسجد بالصمغ شكوى إىل حاكم وقف زبيد العالمة حممد أمحد الساملي خبصوص 
املوافق  21/10/1968األهدل ااور ملرتله مقدمة من عبد الرمحن احلضرمي بتأريخ 

 كما مل خيل النص من بعض اخلدوش باللون األسود. 1388

صفحة 
 العنوان

  سم املؤلف يف منتصف الصفحة يف أربعة أسطر يف منتصفها أيضا.إكتب العنوان و

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

وراق عدد األ
 والكراريس

  ورقة كتب النص يف الست األوراق من اجلزء األخري من املخطوطة. 47

  أنظر املُلحق. نوع األوراق
  .سطراً 26 – 23 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

  سم. 18 – 16×  13،5 – 10 مقاسات اخلط  سم. 20،5×  15،5
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 به يين الصنع والذي تغلفمن النوع احلديث املعمول من اجللد الصناعي األسود ص الغالف
  عادة الدفاتر الصينية من هذا النوع.

حالة 
 املخطوطة

  جيدة ومتكاملة.
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  54م/ح 
  

  النص األول

 التعريف العام باملخطوطة

(املتوىف سنة  حيىي بن عمر مقبول االهدل ترمجة السيد العالمة عماد االسالم  عنوان النص
 .هـ) 1147

 المني خليل.إبراهيم بن امحد ا املؤلف اسم

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت  -بسم اهللا الرمحن الرحيم :  بداية النص
النبيني وامام املتقني ورسول رب العاملني وعلى آله الطيبني الطاهرين واصحابه 

ري املنتخبني االكرمني والتابعني هلم باحسان إىل يوم الدين. اما بعد فيقول العبد الفق
االحقر من كل حقري املومل غفران ذنبه وحمو مجيع خطبه من مواله امللك اجلليل 
ابرهيم بن امحد االمني اخلليل غفر اهللا زللـه وستر يف الدارين عيوبه وخلله ولطف به 
واحبابه ومشاخيه يف الدين ومجيع املسلمني يف الدارين امني. انه ملا كانت حقوق 

مذم. وكان على املتعلمني التنويه بذكر اساتذم مشايخ العلم متأكدة على تال
اظهاراً لرفع شأوهم وتعريفا بعلى قدرهم. سنح ىل ان امجع ما وصل اليه علمى 

 واستقر يف خاطرى وبلغه فهمي من سرية شيخنا السيد العالمة عماد الدين.

راه قبل من البشائر رمحه ودفن يف قربه وراء قرب شيخنا عماد الدين حتقيقا ملا قد كان  اية النص
اهللا رمحة االبرار امني امني. هذا ما يسره اهللا من ترمجة شيخنا السيد العالمة عماد 
الدين واهللا املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم العزيز 

من  احلكيم واحلمد هللا رب العاملني على كل حال وصلى اهللا وسلم على اكمل الكمال
الرجال سيدنا حممد خامت النبيني وعلى اله وصحبه الشريفي اخلصال والتابعني هلم 
باحسان إىل يوم الدين امني اللهم امني يا رب العاملني كان انشاؤها بتاريخ شهر 

 من عهد عليه افضل الصالة والتسليم. 1157رمضان الكرمي سنة 

سودة بتاريخ شهر ذي احلجـة احلـرام سـنة    ونقلها من خط منشها حياه اهللا من امل قول الناسخ
 .30وصلى اهللا على افضل خلقه واله وصحبه امجعني وسلم 1166

  هـ. 1166النسخة تاريخ  ال يوجد. الناسخ اسم

                                                
  الرمحن احلضرمي. وإمنا هو لناسخ سابق لذلك مل نثبت تاريخ النسخة ولعل الناسخ هلذه النسخة هو عبد أيدينابأن هذا القول ليس لناسخ النص الذي يف علما  30
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  وسري).ريخ (تراجم أتاملوضوع  ال يوجد. مكان النسخ

 .32أنظر م/ح  املراجع

 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 رقعة. اخلط

الناسخ األزرق لتحديد مساحة كتابة النص برسم خط  استخدم ،سود + أزرقأ احلرب
 مزدوج على ميني ويسار النص.

اهلوامش املصاحبة للنص قليلة حيث ورد هامش تصحيحي كمـا ورد يف الصـفحة    اهلوامش
هـ ويف صفحة أخرى يف أسـفلها ورد   1073األوىل تأريخ مولد املترجم له وهو 

هـ  897لكبري على يد امللك الظافر عامر بن عبد الوهاب سنة تأريخ جتديد اجلامع ا
ورد فيها ذكر الديبع ويف الصفحة اليت تسبق اية النص كتب تأريخ وفاة املترجم له 

كما يوجد ملحق بالنص وهو عبارة عن ثالث قصائد مرثيات يف رثاء  1147وهو 
  املترجم له األوىل لـعمر بن عبد اهللا األمحر مطلعها :

  مشوسا تغيب حتت التراب          وبدوراً متر مر الســـحاب يا
  ان يف ذاك عربة لقـلوب          قد وعتها صدور ذي االلباب

  كل خطب ومعضل قد اتانا          دون خطب مبوت حيىي العباب
  ويقول يف آخرها :

  وانديب احلرب واالمام املفدى          وارث اد والعلوم الصعاب
  حيىي ليــس حيىي ربوع          عرفها منه مثل عـرف االناب بعد

  فاسكب اهللا غيث عفو ولـطف          بضريح يصب صوب الصواب
  والثانية لـعبد اهللا بن عمر بن االمني اخلليل مطلعها :

  إىل مىت انت يا مسكني مغرور          وانت لو عشت مهما عشت مقبور
  معلومة فهو ممدود ومقصور       وطول عمرك مهما مد غايـته    

  الشيب مشتعل يف عارضيك له          عن الركون إىل دنياك حتذير
  ويقول يف آخرها :

  علـيهما من رضآء اهللا أوفـره           مادام هللا ليل وتكبري
  مث الصالة على خـري الربية من           عليه انزلت الفرقان والنور

  اح صبا           وما ترمن فوق الغصن شحرورواآلل والصحب ما هبت ري
  والثالثة لـمحمد بن على اجلهمي الوصايب مطلعها :
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  أي حبر حواه سور زبــــــيد          فاض مقصوره على املدود
  وتقضى ففاض من كل عني          منه حبر جيل عن تـــــــحديد

  ر جودعني جودى جبدأول الدمع تذريـــه على البحر وهو احـــق
  ويقول يف آخرها :

  وسالم على ضرحيك مين          ومن الناس كل يوم جديد
  وصالة اإلله تغشى املنبا          علم العلم صاحب الـتغريد
  وعلى اآلل والصـــحابة ما طفت ببحر حواه سور زبيد

ويف اية القصائد نقل عن سليمان بن حيىي بن عمر مقبول األهدل حيكي فيه عن 
هـ وذلك  1168ه توليه االفتاء والكتابة على الوقائع يف شهر مجادى الثاين سنة نفس

خلفا ملفيت زبيد السابق سعيد بن عبد اهللا الكبودي كما يوجد ملحق آخر يلي 
القصائد يضم بداخله تراجم لكوكبة من علماء القرن العاشر اهلجري يورد فيها لكل 

: بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب  عامل ترمجة قصرية من حياته وهذه بدايته
العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه امجعني وسلم نقلت من خط بعض 

العليم بن حممد بن احلسني بن حممد ابن احلسني  عبد 928لفظه سنة  احملصلني ما
تفقه بابيه القماط هو الشيخ االستاذ العالمة اجلهبذ الفهامة الفقيه بن الفقيه الشافعي 

وإمسعيل الشوبري وغريمها وتصدر لالفتآ يف حياة ابيه شيخ االسالم وتلمذ له فضالء 
وقته واثىن على معرفته اجللة مثل علم االمة املعمر محزة الناشري وغريه واخذ عنه اجلم 
الغفري وانتفع به املبتدى والنحرير اخذ عنه وتفقه به مجاعة من اصحاب ابيه كالفقيه 

احلميد الناشري وعبد ايد  موسى الناشري وابن مبارز وامحد بن عبد حممد بن
الناشري وغريهم وناهيك من هوال الصدور تالمذته تويف يف السنة املذكورة رمحه اهللا 

الرمحن بن عبد ايد اقبال القرتيب احلنفي الفقيه الصاحل العابد الزاهد.  تعاىل وفيها عبد
خيرج إىل احلكم إىل  ه وقال النمازي وكان شيخنا املذكورنص ويف اية امللحق ورد ما

وقت الظهر مث يقيل مث يشتغل باالحيا للغزايل وحنوه من كتب الرقايق. ويف آخر النهار 
ينظر يف التواريخ إىل ان خيرج إىل جملس احلكم بعد صالة العصر النه كان جيلس 

امر القضاء إىل اثنا هذا للحكم يف اليوم مرتني قلت وهذه عادة مقررة بزبيد يف 
االحد شهر ربيع األول سنة ثالثني وتسعمائة وقرب  وكانت وفاته عند طلوع فجر يوم

قبلى الشيخ علي افلح نفع اهللا به ومل خيلف بعده مثله رمحه اهللا تعاىل ونفعين به امني 
 ومل خيل النص واهلوامش من بعض اخلدوش والتعديالت.

صفحة 
 العنوان

املؤلف يف منتصف الصفحة يف مخسة أسطر يف منتصفها أيضا  اسمكتب العنوان و
ومن أسفله كتب هذا النقل عن النص يليه تراجم العلماء بالقرن العاشر أوردها 
املذكور مع ترمجة حيىي بن عمر األهدل والصفحة قد حددت من اليمني واليسار خبط 

  أزرق مزدوج.
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 وصف املخطوطة من الناحية املادية

اق عدد األور
 والكراريس

 ورقة كتب النص يف األربع عشرة األوىل منها. 20

 أنظر املُلحق. نوع األوراق

 .سطراً 25 - 23 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

  سم. 17×  11،5 – 11 مقاسات اخلط  سم. 20،5×  16،5

 أنظر النص الثاين من اموع. الغالف

حالة 
 املخطوطة

 جيدة ومتكاملة.
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  54م/ح 

  الثاينالنص 

 التعريف العام باملخطوطة

  جلوة اخلرب وظفاوة القمر وطالوة العرب بفروع السيد حيىي بن عمر.  عنوان النص

  حممد بن حممد بن حسن األهدل. املؤلف اسم

  الفصل األول بداية النص
اهللا بن ايب بكر بن املقبول واليه ينسـب   القادر بن امحد بن عبدد حيىي بن عمر بن عب

املقبور باملنرية بن حممد بن عمر جد اهـل   815ىي بن ابراهيم املتوىف سنة امحد بن حي
وقد اناف على املأة بن ايب االشبال  700املنرية بن علي بن ايب بكر النبال املتوىف سنة 

وعمره حنو ثالثني سنة أو  609وشيخ اهل السلوك والكمال علي االهدل املتوىف سنة 
كان تالمذته حنو مخسمائة مريد جنب منهم حنو سبعني فوقها ومل يصل إىل االربعني و

منهم ابو الغيث بن مجيل والشيخ امحد بن علوان كما قاله العالمة السـعد يف سـرد   
يف  املنقول ابن عمر املقبويل لقب به لكسبه الضأن ابن حممد نزيل اليمن من العـراق 

  ه إىل الكتب املطولة.حدود سنة اربعني ومخسمائة ابن سليمان وباقي السلسلة يرجع في

واما السيد فرج بن ايب بكر فله ولدان السيد سلمان والسيد حممد فرج فخلف ولدين  اية النص
  اهللا واهللا سبحانه وتعاىل اعلم الرمحن والسيد عبد السيد عبد

انتهت الكتابة املختصرة املتضمنة لفروع هاتيك الشجرة واهللا املستعان وعليه من مجع 
ور التكالن وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً الشؤن واالم

هللا رب العاملني بتارخيه يوم اجلمعة قبيل الزوال احد ايام شهر شوال سنة  واحلمد
  هـ. 1313

ال يوجد ولكنه ذكر قول النساخ السابقني للنسخة اليت نقل منها نسخته وهو نقلت  قول الناسخ
لسيد العالمة حممد بن حممد حسن االهدل رمحه اهللا بتارخيه ذلك من خط جامعها ا

بلغت القادر االهدل.   اىل اهللا تعاىل حممد حممد عبدريالفق 1357رمضان الكرمي سنة 
هذه الصورة نقلت من مقابلة وصحت بتارخيه الفقري عبد القادر بن حممد األهدل. 

فقري اىل اهللا عز وجل حممد خط جامعها السيد العالمة حممد بن حممد حسن االهدل ال
 .بن حيىي االهدل

  ال يوجد.النسخة تاريخ ال يوجد. الناسخ اسم

  نساب.أاملوضوع  ال يوجد. مكان النسخ
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 .53/3أنظر م/ح  املراجع

 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 رقعة. اخلط

 أسود. احلرب

  :من املخطوطة كتب ما يلي النص خال تقريبا من اهلوامش ويف الصفحة األخرية  اهلوامش
بيت النعمي من اشراف امة من ولد نعمة اهللا بن علي بن داود بن سليمان بن 

  موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن ايب طالب 
بنو اهلتاري بكسر اهلاء منهم ابو حممد طلحة بن عيسى بن ابراهيم بن ايب بكر بن 

  780زبيد سنة عيسى بن اقبال اهلتار املتوىف ب
وابو حممد عيسى بن اقبال بن علي بن عمر بن عيسى عرف والده باهلتار وهو من 

  .606قوم يعرفون ببين املعلم من بين حريف من ذؤال بن عك تويف سنة 
 ومل خيل النص من بعض اخلدوش باللون األسود.

صفحة 
 العنوان

ف أعلى صفحة بداية سم املؤلإورقة بيضاء خالية من السطور وقد كتب العنوان و
  النص.

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

  ورقة كتب النص يف الست األوراق األخرية من املخطوطة. 20

  أنظر املُلحق. نوع األوراق
  .سطراً 26 – 24 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

  سم. 18،5 – 16،5×  12 – 11 مقاسات اخلط  سم. 20×  16

ال يوجد وقد ثبتت األوراق مع بعضها بدبابيس حديدية حديثة مع مالحظة أنه يوجد  غالفال
  نوعان من األوراق.

حالة 
 املخطوطة

  جيدة ومتكاملة وحتتاج إىل غالف.

  
  



 142

  55م/ح 

 التعريف العام باملخطوطة

  .االقوال الواضحة الصرحية فيما أحدثَ يف وادي زبيد من املظامل القبيحة  عنوان النص

  موسى بن حممد الضجاعي احلكمي الزبيدي. املؤلف اسم

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي اظهر احلق وضاعف عليه مثوبته وحدد   بداية النص
حدوداً ورتب على من اعتدى عقوبته واشهد ان ال اله االَّ اهللا وحده الشريك له 

ورسوله املبعوث رمحة ألمته وعلى شهادة ترقيين حلضرته واشهد ان سيدنا حممداً عبده 
آله واصحابه وازواجه وذريته. صالة وسالماً يدومان بدوام ملته وبعد فاين ملا رأيت 
كثرة الرتاع والشقاق بني رعايا وادي زبيد يف املآء املباح النازل من اجلبال والشعاب 

فيه بانواع متعددة يف الوادي الكبري املشترك بني املسلمني سيما عند قلته والظلم القبيح 
يرضاها احد من اهل الدين وال جيوز تقريرها بني املسلمني حىت ادى إىل قلة القطر  ال

والسيل وانتزعت الربكة من الغالل استخرت اهللا يف مجع هذه املؤلفة النتفع ا يف 
ذلك. وينتفع ا من شاء اهللا من اهل الديانات ومسيته االقوال الواضحة الصرحية فيما 

دث يف وادي زبيد من املظامل القبيحة. فاقول مستعينا باهللا طالباً منه االمداد أح
  بالعصمة والسداد.

ومل تزل والة االمور وان كانو يف العلم مبكانة يراعون العلماء ويرجعون اليهم ا هـ  اية النص
ماذكره السيد. قلت وما اصرح من داللة هذا على وجوب طاعتهم وتعزير من 

وهلذا نقل عن عطاء رمحه اهللا تعاىل يف تفسري قوله تعاىل ولو ردوه إىل الرسول خالفهم 
وإىل أويل االمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالراجح يف هذا اتفاقا ان املراد 
بأويل االمر العلماء واهللا اعلم بالصواب واليه املرجع واملآب. واحلمد هللا رب العاملني 

  حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرياً. وصلى اهللا على سيدنا

م واهللا ويل التوفيق  3/10/1973هـ  1393رمضان سنة  7حرر هذا يف تاريخ  قول الناسخ
  اهللا احلضرمي وكان نقله من نسخة للعالمة حممد عبد اجلليل الغزي. الرمحن عبد عبد

  م. 1973املوافق  هـ 1393النسخة تاريخ .اهللا احلضرمي الرمحن عبد عبد الناسخ اسم

  فقه (معامالت زراعية).املوضوع  ال يوجد. مكان النسخ

 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 رقعة مع ندرة التشكيالت. اخلط

الناسخ اللونني لكتابة النص فتارة يكتب باألزرق  استخدم ،أسود + أزرق جاف احلرب
 ،األزرق باألسود أوكما جند خطوطا حتت بعض اجلمل رمست  ،وأخرى باألسود
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الناسخ األزرق اجلاف لتحديد مساحة كتابة النص برسم خط مزدوج على  استخدمو
 ميني ويسار النص.

 النص خال من اهلوامش ما عدا بعض اخلدوش باللونني األسود واألزرق. اهلوامش

صفحة 
 العنوان

أيضا ومن  كتب العنوان واسم املؤلف يف منتصف الصفحة يف أربعة أسطر يف منتصفها
أسفله ثالثة خدوش يف ثالثة أسطر باللون األسود ويظهر أن نص اخلدوش ما يلي 
"من علماء القرن التاسع اهلجري املتوىف سنة (...)" ومن اجلانب يوجد توقيع عبد 

  الرمحن احلضرمي والصفحة قد حددت من اليمني واليسار خبط أزرق مزدوج.

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

د األوراق عد
 والكراريس

  .58إىل  1ورقة رقمت يف أعلى الصفحات بقلم أسود من  30

  أنظر املُلحق. نوع األوراق
  .سطراً 21 – 20 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

  سم. 17،5 – 17×  10،5 – 10 مقاسات اخلط  سم. 20×  15،5

خطوطة بالصمغ ورق حديث مقوى زهري اللون ثبت من جهة الكعب مع أوراق امل الغالف
  وهو عبارة غالف دفتر حديث وارد املنصوب بعدن.

حالة 
 املخطوطة

  جيدة ومتكاملة.
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56م/ح   

 التعريف العام باملخطوطة

  ارجوزة يف احلرث والزراعة.  عنوان النص

  حممد بن عبد الرمحن احلبيشي االصايب مولداً الزبيدي موطنا. املؤلف اسم

  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا  بداية النص

  معلم االنسان مامل يعلم  احلمد هللا اللطيف املنعم

  على النيب وآله والصحب  واحلمد هللا وصلى ريب

  ارض اليتيم نظرا للحفظ  قد حرموا يف الشرع بيع االرض

ومل يقيموا غريها من فضة  القيمة والذهب غالٍ نفيس  

  وليس راي فوق راي الشرع  مقامها لما لَها من نفع

  ارضاً ثقَةٌ باملنعم الوهاب  احي من اخلرابوقال من 

  وكان عونه ربنا عز وجل  بارك له فيها وفيما قد فعل

    ويف وِهاد االرض والزوايا  وقال رزق الناس يف اخلبايا
  مجعتها أوضحتها مبينة  هذي متامن كل أوقات السنة اية النص

  زقتوكالً سبحانه من را  فليقصد املخلوق موالنا اخلالق

  واهللا يفعل مايشا ويقضي  منظومة جعلتها للحفظ

  لكل ذي توكل مكتسب  والزرع خريا لذا لتسبب

    على النيب وآله والصحب  واحلمد له وصلى ربنا
  .1395حمرم احلرام سنة  5مت نقله بقلم حممد بن حممد مكني االهدل يف  قول الناسخ

  هـ. 1395نسخةال تاريخ حممد بن حممد مكني االهدل. الناسخ اسم

  زراعة.  املوضوع  ال يوجد. مكان النسخ
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 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 نسخة مع القليل من التشكيالت. اخلط

الناسخ اللون األمحر لكتابة الفصول كما رسم به خطني  استخدم ،أسود + أمحر احلرب
من  مزدوجني على ميني ويسار النص وجنده يف صفحة بداية النص رسم به خطا

مرة أو مرتني يف  (=) وقد يرسم باللون األسود عالمة يساوي ،األسفل عند ايتها
 يف تنسيق كتابة األبيات. املساواةاية صدر البيت أو عجزه بقصد 

املخطوطة ومؤلفها يف أعلى صفحة بداية  اسمالنص خال من اهلوامش فيما عدا كتابة  اهلوامش
 النص.

صفحة 
 العنوان

واسم املؤلف يف منتصف الصفحة يف ثالثة أسطر يف منتصفها أيضا ومن  كتب العنوان
  األسفل توقيع عبد الرمحن احلضرمي.

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

  .6إىل  1رقمت من األعلى بقلم أسود من  أوراق 6

  أنظر املُلحق. نوع األوراق
  .سطراً 20 – 17 عدد األسطر

ت مقاسا
 األوراق

  سم. 17 – 14،5×  11- 9،5 مقاسات اخلط  سم. 20×  15،5

  ال يوجد واألوراق قد ثبتت مع بعضها بالصمغ. الغالف

حالة 
 املخطوطة

ن ا ثقوب وتآكالت قليلة بسبب األرضة وخاصة من األسفل أجيدة ومتكاملة غري 
  وحتتاج إىل غالف.
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57م/ح   

 التعريف العام باملخطوطة

  قصيدة تفي تفي لبانة يف التصوف.  نصعنوان ال

  شرف الدين بن امحد عبد السالم اجلبلي ومؤلف الشرح حممد بن داود حجر القدميي. املؤلف اسم

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه االعانة على امور الدنيا والدين احلمد هللا الذي فتح ابواب   بداية النص
بادة سبعني من السنني ومنح أويل الفكرة للمتفكرين وجعل فكرت ساعة خري من ع

االلباب اسرار املعارف فنظروه يف كل شيئ ووجهوا اليه مجع كالم املتكلمني. 
والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيئني املرتل عليه يف الذكر املبني انا كفيناك 

حية اهداها املستهزئني وعلى آله وصحبه أويل اهلداية والدراية والتمكني. وبعد فهذه را
النسيم الشوق لتحريك اغصان وخاطرا منحية الفكر ووعض نافع منخرط يف سلك 
التذكري والذكر بتوجيه لعبة من لعب الصغار وصرف كالم موهم للتالعب إىل ما فيه 

  رضى امللك اجلبار.

ق وتسمع تارة دق اجلنس مع الفل عن كره اجلنس واملعىن ان املوت من شبابه ان يد اية النص
الفم واألذن كسآئري البدن بالبال الذي غاية األمر يف الدنيا ومآءل األحيا وحسبنا اهللا 
وكفى وتبارك ربنا وتعاىل ونسأله اخلتم باحلسىن والفوز بالدرجات العلى وأن يرزقنا 
التيقظ ملا يراد بنا وال جيعل الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمنا وال يسلط علينا بذنوبنا من 

  باهللا العلي العظيم أمني أمني أمني. حول وال قوة اال نا واليرمح ال

 1395حمرم سنة  15اهللا بازي يف  مت نقل هذا عن نسخة لدى الشيخ حممد عبد قول الناسخ
28/1/1975.  

  م. 1975هـ املوافق  1395النسخة تاريخ ال يوجد. الناسخ اسم

  تصوف.  املوضوع  ال يوجد. مكان النسخ

من الناحية الفنية وصف املخطوطة  

 النص كتب من قبل ناسخني. أنرقعة مع مالحظة  اخلط

الناسخ اللون األمحر لكتابة كلمات القصيدة  استخدم ،أسود + أمحر + أزرق احلرب
اللون األزرق لتحديد مساحة  واستخدماملشروحة ضمن الشرح ولكتابة قول الناسخ 

 مني واليسار.كتابة النص على الصفحات برسم خط مزدوج من الي

النص خال تقريبا من اهلوامش ما عدا ما ورد يف الصفحة اليت تسبق صفحة بداية  اهلوامش
  النص وهو نص القصيدة املشروحة وهي :



 147

  يا عرقب احلمامة  تفي تفي لبانه

  ساارجده امة  لدى لدى صغريي

  حىت جيي حبييب  بالقوس والعمامة

  يقسمه هدايا  بالتمر والزبيب

  لصباياعلى لب ا

  ملبسات احللية  ما احسن بنات عمي

  خمتمة بالشمعة  فحليين بالربعة

  شده وال ترخي  يا قوس اخي شدي

  شدا اجلنس  يا حضرمي التغفل

  مع الفل

  ومل خيل النص من بعض اخلدوش باللون األسود.

صفحة 
 العنوان

نتصف هـ يف م 1307وفاته سنة  تاريخالشارح و اسماملؤلف و اسمكتب العنوان و
الصفحة يف ستة أسطر أقرب إىل اجلهة اليسرى مع وجود بعض اخلدوش باللون 
األسود ومن األسفل إىل اجلانب توقيع عبد الرمحن احلضرمي والصفحة قد حددت 

  من اليمني واليسار خبط أزرق مزدوج.

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

  ورق. 5

  املُلحق.أنظر  نوع األوراق
  .سطراً 21 عدد األسطر

  سم. 18 - 17،5×  10،5 – 10 مقاسات اخلط  سم. 20×  15،5 مقاسات

  .املُلحق أنظر  األوراق

  ال يوجد واألوراق قد ثبتت مع بعضها بالصمغ. الغالف

حالة 
 املخطوطة

  جيدة ومتكاملة وحتتاج إىل غالف.
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58م/ح   

 التعريف العام باملخطوطة

  جناح مطالب األمال.ا  عنوان النص

  ال يوجد. املؤلف اسم

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه االسـ[ـتعانة] يا مفيض النوال اليك رفعنا السوال يف   بداية النص
اجناح مطالب اآلمال معترفني بالعجز عن شكر فضلك املتوال ويامن ارسل قبول 

ب اليك ان توصل من افق مساء الكمال الذي ختمت به سلسلة االرسال نرغالوصال 
من صلواتك العوال ماال يدخل حتت املقال والينطبع يف مرائي اخليال والحييط بكنهه 
غريك ياذا العظمة واجلالل (...) امابعد فال خفا على من احتف بنور اهلدى وحظي 
بعينني من االميان واالسالم مكحولتني بكحل العناية انه ال وسيلة إىل رب االرباب وال 

القرب من ذلك اجلناب سوى واسطة عقد الوجود ومراءة كل شاهد موصل إىل 
ومشهود صاحب املقام احملمودواحلوض املورود صلى اهللا عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
(...) وانه قد شرع الفقري كاتب هذه األوراق يف خدمة معاين بعض صيغ الصلوات 

ن جيعلها سببا للقرب منه صلى لبعض السادة االجالء بإشارة اخ يف اهللا واهللا املسئول ا
اهللا عليه واله وسلم انه على مايشاء قدير وهذا أوان الشروع يف املقصود واليه الرغىب 
يف احسان العقىب ولنقدم امام الشروع يف املقصود مقدمات نافعة ان شاء اهللا تعاىل 

  فنقول املقدمة األوىل.

القرب املعنوي فرع املعرفة باهللا تعاىل وهي لالنبياء  قال العارف النوراين ومن املعلوم ان اية النص
كالما  يكون اال وامنا حيصل بالتعريف االهلي على ماصرح به اهل الكشف الصحيح ال

وخيلق بعد امساعه العلم الضروري يف السامع وظاهر ان أول التعريفات ان يعرفه انه 
هذا فنقول قد دل حديث الشعيب  ربه وانه ال اله غريه وهو معىن اخذ امليثاق اذا متهد

املذكور على انه استنبئ حني اخذ منه امليثاق وقد دل حديث جابر بزيادته عند 
صاحب املنتقى وغربه على ان اخذ امليثاق منه كان حني خلْقِه واقامته مقام القرب 
فينتج انه استنبئ خري خلقه واقامته مقام القرب وكلما كان ذلك كانت نبوته سابقة 

ى كتابتها يف الذكر وعلى خلق العرش املاء بل على خلق اللوح والقلم فان اقامته عل
مقام القرب كان قبل ان يقسم التقسيم والتقسيم األول واطال النفس يف ذلك مبا 

  تنبغي مراجعته انتهى.

 اهللا املزجاجي االشعري نسبا واحلنفي مذهبا خبط احقر الورى يوسف بن حممد بن عبد قول الناسخ
والزبيدي مولداً غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمنب وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى 
اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين متت يف سلخ 

  هـ. 1322شهر شعبان الكرمي سنة 
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اهللا  يوسف بن حممد بن عبد الناسخ اسم
 املزجاجي.

  .هـ 1322النسخة تاريخ

  تصوف (الصالة على النيب).املوضوع ال يوجد مكان النسخ

 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 نسخ مع القليل من التشكيالت. اخلط

استخدم الناسخ اللون األمحر لكتابة بعض الكلمات عند بداية  ،أسود ملاع + أمحر احلرب
ى أو التنابيه والنكت من فكرة إىل أخر االنتقالاحلديث أو بداية األجوبة أو عند 

 استخدمكما  ،والفوائد واملقدمات وقد يكتبها باألسود العريض القوي والضعيف
 اللون األمحر لرسم بعض الرموز اليت تفيد تعاطف اجلمل على بعضها وقد يرمسها

) 2باألسود كما رسم باألمحر بعض التزيينات وهي نقاط محراء (قائمة التزيني، رقم 
) بني األبيات الشعرية ودوائر سوداء ملئت باألمحر 9تزيني، رقم وفواصل (قائمة ال

) وزين به بعض األحرف يف بعض الكلمات لتصبح مزدوجة 5(قائمة التزيني، رقم 
 باألمحر واألسود.

وتكميليـة   واسـتطرادية  ةتصـحيحي اهلوامش املصاحبة للنص ليست بالكثرية وهي  اهلوامش
واألمحر واألزرق حيث يشري أحيانا إىل اهلـامش  وتفسريية وقد كتبت باللون األسود 

البـن  كتاب املطلـب  خبط من نفس لونه ميتد من النص إىل اهلامش وقد ورد ذكر 
يف إحدى الصفحات ومل خيل النص من القليل مـن   "بلغ"كما وردت كلمة  ،حجر

 اخلدوش باللون األسود.

صفحة 
 العنوان

من الصفحة ممتدا إىل وسطها ومن كتب العنوان على شكل مثلث يف الثلث األعلى 
اهللا املزجاجي غفر  بقلم املرحوم يوسف بن حممد بن عبد"أسفله إىل اجلانب مكتوب 

سفلها إىل أالرمحن ومن  سم حممد عبدإمث توقيع ب "اهللا له ونفعنا به امنب صحيح
صلى اهللا "عبارة  وقبل اية الصفحة كتب يف املنتصفاجلانب نص ايداع الشهادتني 

  ."ى حممد بقلم أزرقعل

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

مكونة من مخس ورق والكراسة األخرية ناقصة نصف  ورقة يف ثالث كراريس 29
  لألسطر. وغري موازية مساويةوالتعقيبات كتبت يف اية الصفحة باللون األسود  ورقة

  املُلحق. أنظر نوع األوراق
  ويوجد آثار التسطري. سطراً 21 رعدد األسط

مقاسات 
 األوراق

  سم. 14×  9 مقاسات اخلط  سم. 21×  16،5
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  وقد غلفت املخطوطة بورقة بيضاء ثبتت معها بدبابيس حديدية. ،ال يوجد الغالف

حالة 
 املخطوطة

بلل على أطرافها السفلى وحتتاج الورقتان األوىل  جيدة ومتكاملة ويوجد آثار
  إىل ترميم ويوجد القليل من الثقوب بسبب األرضة وحتتاج إىل غالف. واألخرية منها
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59م/ح   

 التعريف العام باملخطوطة

  الكافل بنيل السول يف علم االصول.  عنوان النص

  .)1550-957/1430-833( حممد حيىي بن ران املؤلف اسم

نا حممد واله احلمد هللا وحده بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني وصلى اهللا على سيد بداية النص
ه على سيدنا حممد خامت آنبيايه وعلى ال ت؟) االيه وصلوا ...على سوابغ نعمائه (

صول الفقه قريب املنال غريب املنوال أسيدنا حممد وأوليآئه وبعد فهذا خمتصر يف علم 
قواعد شا اهللا تعاىل ببلوغ االمال وارتقا ذروة الكمال هو علم ب كافل ملن اعتمده ان

ا إىل استنباط االح شرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية وتنحصر يف لا مكايتوصل
عشرة ابواب الباب األول يف االحكام وتوابعها هي الوجوب واحلرمة والندب 

له والعقاب بتركه عوالكراهة واالباحة وتعرف مبتعلقاا فالواجب ما يستحق الثواب بف
يستحق الثواب بفعله والعقاب يف تركه واملكروه واحلرام بالعكس واملندوب ما

  بالعكس واملباح ماالثواب بفعله والتركه والفرض والواجب مترادفان خالفا للحنفية.

الباب التاسع يف االجتهاد والتقليد االجتهاد استفراغ الفقيه الوسع قي حتصيل ظن  اية النص
  .(النص ناقص) حكم شرعيف

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد.النسخة تاريخ ال يوجد. الناسخ ماس

  أصول الفقه.املوضوع  ال يوجد. مكان النسخ

؛  694، رقم 1109-1103:  1421/2001ابراهيم بن القاسم بن االمام املؤيد باهللا  املراجع
؛  330،  263:  1994؛ احلبشي  244، 243، 2:  1955امساعيل باشا البغدادي 
؛  140، 7:  1990؛ الزركلي  846، 2:  1404/1984سي الرقيحي / احلبشي / االن

 : 1381/1961-1376/1957 كحالة؛  530، رقم  280-278، 2د. ت. :  الشوكاين
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 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

يضع نقطة حتت حريف  نسخ مع القليل من التشكيالت مع مالحظة أن الناسخ قد اخلط
 الدال والطاء يف بعض املواضع.

الناسخ اللون األمحر لكتابة األبواب والفصول وبعض  استخدم ،أسود + أمحر احلرب
الكلمات يف رؤوس اجلمل ولتزيني بعض األحرف من كلمة فصل وغريها لتصبح 

 مزدوجة باألمحر واألسود ورسم به بعض التشكيالت.

يبا من اهلوامش حيث مل يرد إال هامش تكميلي واحد يف إحدى النص خال تقر اهلوامش
كما ورد يف الورقة اليت قبل  ،الصفحات وهامش آخر تصحيحي لكلمة واحدة

صفحة العنوان العبارة التالية احلمد هللا من فضل اهللا على عبده الفقري عمر امحد 
 امللصقتني باملخطوطة ويف الورقتني األخريتني ،احلبشي غفر اهللا اهللا له ولوالديه امني

كتاب تقومي اعراب كتب تقريظان ال عالقة هلما مبوضوع املخطوطة ومها يقرظان 
ملؤلفه يف التقريظ األول عز الدين بن حممد  اقصى رتبة يف دعا الشيخ الويل أيب حربة

بن عز الدين واخلط الذي كتب به مشابه للخط الذي كتب به النص ويف الثاين ابو 
عز الدين بن حممد بن صاحل بن أمري املؤمنني ويف اية التقريظ الثاين  بن احلسني حممد

كاتبه وهو عبد اهللا بن ابراهيم بن حممد اكلويل األهنومي وقد كتب يف  اسمورد 
الناسخ لكتابة التقريظ اللونني األسود واألمحر  واستخدم ،أعاله عبارة يا حممد يا علي

 ،مات باألمحر لتصبح مزدوجة باللوننيحيث زينت بعض األحرف من بعض الكل
) وفواصل (قائمة 2ورسم بعض التزيينات وهي دوائر محراء (قائمة التزيني، رقم 

) ودوائر سوداء بداخلها 12) وفواصل ثالثية (قائمة التزيني، رقم 9التزيني، رقم 
 نقطة سوداء وعلى حميطها فاصلة وثالث نقاط محراء (قائمة التزيني، رقم).

صفحة 
 العنوان

سم املؤلف يف النصف األعلى من الصفحة على شكل مثلث وزينت إكتب العنوان و
(قائمة التزيني، رقم بعض األحرف منه باألمحر ورمست على جانبيه باألمحر فواصل 

) ودائرة سوداء على حميطها أربع 10) ونقطتني فوقها فاصلة (قائمة التزيني، رقم 9
حبق حممد صلى اهللا عليه ") ويف ايته كتبت عبارة 17نقاط محر (قائمة التزيني، رقم 
 ومن أسفله كتب خبط مائل من األعلى إىل األسفل "وعل اله وسلم امني اللهم امني

علي : عبارات تبني أسباب إنشاد بعض األبيات الشعرية وردت فيها األمساء التالية 
ويف ايتها سؤال عن  براهيمإمحد بن احلسن بن محيد الدين وحممد بن أحممد كلويل و

  وهو : علم الفلسفة واإلشتغال به
  اذا قيل ما حكم العلوم اليت تفرد من بني األنام فقل سفه

  .واهللا ان خالف اهلدى وان وافق احلق املبني فالسفه

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

نصفي ورقتني األخريتني  إىليف كراسة واحدة مكونة من مخس ورق إضافة ورقة  12عدد األوراق 
الورقة األوىل  إال 8إىل  1من  حديث وقد رقمت األوراق من األعلى بقلم أسود
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والرابعة واألخريتني والتعقيبات كتبت باألسود مائلة من األعلى إىل األسفل وموازية  والكراريس
  لألسطر.

  املُلحق. أنظر نوع األوراق
  ويوجد آثار املسطرة. سطراً 18 – 17 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

  سم. 15 – 14،5×  10 – 9،5 مقاسات اخلط  سم. 21،5×  15،5

  ال يوجد وقد ألصقت األوراق مع بعضها بالصمغ. الغالف

حالة 
 املخطوطة

أطرافها آثار البلل والورقة األوىل منها مبتورة  ىجيدة ولكنها مبتورة اآلخر وعل
  النصف السفلي وحتتاج إىل غالف.

 



 155

60م/ح   

ريف العام باملخطوطةالتع  

  فتح االله املنان يف مناقب شيخنا عبد الرمحن.  عنوان النص

  سعد سهيل. املؤلف اسم

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا الذي تفرد بالبقا الدائم وحكم بالفناء  بداية النص
نعيم واصلي واألنصرام على سائر األنام وخص اهل طاعته مبزيد االنعام يف جنات ال

الدوام وعلى آله وصحبه  ىواسلم على خري من قال انا فرطكم إىل ملك اهللا املقيم عل
املصابيح النجوم يف الظالم واشهد ان ال اله اال اهللا شهادة ادفع ا مصادر األعداء ونار 
اجلحيم واألهوال إىل العظام واشهد ان حممدا عبده ورسوله القائم على الصراط 

الرخا والزحام وبعد ملا كانت التراجم على مزايا اهل العلم من الغنائم  املستقيم يف
سارع إىل تدوينها اهل اهلمم والقدائم ال سيما يف اهل اهللا تعاىل فاا من اجل الفوائد 
العظام ألن يف ذلك نشر بقاء ذكرهم اليت ا شفاء السقام والتوسل م يف األضياق 

  والزحام.

شرى الكتيب ما نصه قال اليافعي يف رؤية املوتى يف بقال احلافظ السيوطي يف  ومن هنا اية النص
خري أو يف شرنوع من الكشف يظهره اهللا بشرى أو موعظة أو ملصلحة للميت أو ابتدا 
خري اليه أو قضا دين عليه أو غري ذلك مث هذا لرواية قد تكون يف النوم وهو الغالب 

ات األولياء اصحاب االحوال وقال يف كفاية وقد تكون يف اليقظة وذلك من كرام
املفتعل اخربنا بعض االخبار عن بعض الصاحلني انه كان يايت قرب والده يف بعض 
األوقات وحتدث معه انتهى وهنا كان ختام عملي ملقبا لذلك بفتح الرمحن يف مناقب 

  عبد الرمحن وان شئت قلت فتح االله املنان يف مناقب شيخنا عبد الرمحن.

وكان الفراغ من تبيضها بعون امللك العالم ليلة الثلوث على اربع يف شهر ربيع الثاين  قول الناسخ
واحلمد هللا رب العاملني أوال واخر باطنا وضاهرا واستغفر اهللا العظيم من  1263سنة 

زللي وخطاى وما طغى به قلمي واساله التوبة واملغفرة يل ولوالدي ومجيع املسلمني 
   ارضا بواحدة حىت اضيف اليها الف امينا.امني امني ال

  هـ. 1263النسخة تاريخ ال يوجد. الناسخ اسم

  تراجم وسري.املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 نسخ مع القليل من التشكيالت. اخلط

مل أحيانا الناسخ اللون األمحر لكتابة رؤوس اجل استخدم ،أسود + أمحر باهت احلرب
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والفوائد وبعض العبارات والصالة على النيب والتشكيالت اليت فوق األحرف يف بعض 
الكلمات ورموز بعض األحرف املهملة واألقواس اليت حول اآليات القرآنية كما رسم 

 به بعض التزينات يف بعض األبيات الشعرية للفصل بني صدر البيت وعجزه.

حيث يرمز الناسخ برمز  استطراديةنص تصحيحية أو تكميلية أو اهلوامش الواردة مع ال اهلوامش
معني يف املوضع املراد كتابة اهلامش عنه مث يكرر الرمز يف اهلامش كما وردت كلمة 
بلغ مقابلة أكثر من مرة ويشري إىل موضع البلوغ يف النص بدائرة سوداء بداخلها نقطة 

النفس كتابني للمترجم له ومها  اسم) وورد يف اهلامش 3سوداء (قائمة التزيني، رقم 
ويف الصفحة األخرية عند اية النص يوجد تبليغ  ،بركة الدنيا واألخرىو اليماين

القارئ وهو السيد ابو بكر بن عبد الرمحن احلسيين  اسمبقراءة ومقابلة النص ذكر فيه 
تأريخ األهدل واملقروء عليه وهو السيد حممد بن علي بن عبد اهللا األهدل مع ذكر 

هـ ومل خيل النص من بعض اخلدوش باللون  1340من قرائتها وهو  االنتهاء
 األسود.

صفحة 
 العنوان

كتب العنوان يف النصف األعلى من الصفحة على شكل مثلث باألسود واألمحر 
) ويف 14(قائمة التزيني، رقم ورسم يف ايته أربع نقاط ملتصقة مع بعضها باألمحر 

العليا على يسار العنوان كتابة مل تعد  الزاويةرمحن احلضرمي ويف أسفله توقيع عبد ال
  واضحة باللون األسود.

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

ورقة والتعقيبات كتبت مائلة من األعلى إىل األسفل باللون األسود وغري موازية  30
  لألسطر.

  املُلحق. أنظر نوع األوراق
  ويوجد آثار املسطرة لتحديد مساحة الكتابة. سطراً 23 – 20 ألسطرعدد ا

مقاسات 
 األوراق

  سم. 17 × 12 مقاسات اخلط  سم. 24،5×  18

ال يوجد وقد ألصقت األوراق مع بعضها بورقة بيضاء حديثة مسطرة قد متزقت مع  الغالف
  مرور الوقت.

حالة 
 املخطوطة

الت كثرية بسبب األرضة وخاصة من جيدة وهي غري متكاملة وا ثقوب وتآك
  األعلى جهة الكعب قد يؤثر يف النص أحيانا وحتتاج إىل ترميم وغالف.
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  61م/ح 

 التعريف العام باملخطوطة

  اغاثة االخوان بتحقيق القول باعادة وتر رمضان.  عنوان النص

  .)1880-1298/1826-1241( حممد بن امحد عبد الباري االهدل املؤلف اسم

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذ[...] عباده إىل االعمال الصاحلة وحثهم إىل  ة النصبداي
االزدياد من التجارة الراحبة وبني هلم مسالك احلجج الواضحة واشهد ان ال اله اال اهللا 

]سوله ه وراهللا وناصحة واشهد ان حممدا عبد[ وحده ال شريك له شهادة من عبد
فهدى اهللا به االمة وكشف به  ـال حمةافحة وفرسانـ[...]ارسله وحبار اجلهل ط

لالعمال الصاحلة صلى اهللا وسلم عليه وعلى اله وصحبه ما دامت الظلمة و[...] 
االفالك يف الربوج ساحبة اما بعد فانه وقع البحث مع بعض االخوان يف مشروعية 

ق احلق فاءقول مع اعادة وتر رمضان وطلب من احلقري حترير ما فتح اهللا به يف حتقي
االستعجال وعظيم شواغل البال صرح العالمة امحد ابن حجر يف التحفة اليت هي 

  اعمد كتبه بندب اعادته.

وان ما جنح اليه املانعون هو ظاهر السنة واحلق ما جزم به ابن حجر النه اذا جاز  اية النص
يف يوم والصبحان  اعادة الفرض فالوتر أوىل وكما انه ألوتران يف ليلة ال ظهران

فال يبعد ان [يكون] الوتران يف مرتهلا مرتلة  لنفلوهكذا واعادة الفرض مرتله مرتله ا
[...] سبحانه ويل  ل السيما على القول بوجوب الوترـالنفل املطلق من الـ[...]

  .وسلم التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه

  يوجد. ال قول الناسخ

  ال يوجد.النسخة تاريخ ال يوجد. الناسخ اسم

  فقه.املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 .906، 2:  1404/1984الرقيحي / احلبشي / االنسي  ؛ 49/1أنظر  املراجع

 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 نسخ. اخلط

 أسود مع ندرة التشكيالت. احلرب

مش املصاحبة له ما عدا هامش تكميلي واحد ورد يف يكاد خيلو النص من اهلوا اهلوامش
وفيها أيضا خدش باللون األمحر مع ورود كلمة بلغ مقابلة وبعد  4الصفحة املرقمة 
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األول عن جواز حرث املقربة  ،اية النص جمموعة من األسئلة الفقهية وأجوبتها
مساحمة األب يف والثاين عن جواز  ،وجوابه للسيد حممد ابن أمحد عبد الباري األهدل

والثالث يف جواز قراءة  ،مهر ابنته وجوابه للسيد حممد ابن أمحد عبد الباري األهدل
القرآن على امليت بأجرة وجوابه للسيد علي األهدل وعلق عليه السيد حممد ابن أمحد 

والرابع بشأن صالة الترأويح ومناسبة السؤال قدوم رجل من  ،عبد الباري األهدل
هـ صلى التراويح يف جامعها  1263ديدة يف رمضان سنة حضرموت إىل احل

وإعترض على إمام اجلامع حيىي مكرم كونه صلى مثان ركعات وإنصرف بكون 
صالته وصالة املأمومني من خلفه باطلة فكتبت احلادثة على هيئة سؤال أرسلوه إىل 

ت منه فأجاب عليه غري أن اجلواب فقد حممد ابن أمحد عبد الباري األهدلالسيد 
والسؤال اخلامس يف اإلجارة وهو عبارة عن جمموعة من  ،بعض األوراق يف األخري

األقوال وردت يف بعض كتب الفقه الشهرية خبصوص موضوع اإلجارة وهنا أشري إىل 
ومل خيل النص من  ،أنه مستقل ومكتوب خبط غري األول ويف ورق ال تشبه سابقيها

 بعض اخلدوش باللون األسود.

صفحة 
 عنوانال

سم إكتب يف اجلزء األعلى من الصفحة يف مخسة أسطر على شكل مثلث ذكر فيه 
بيات شعرية لألحنف بن قيس رضي اهللا عنه حتكي حال أالكتاب واملؤلف ومن أسفله 

ن أاهللا بازي و ا نقلت من خط الشيخ عبدأالغائب عن وطنه مذكور يف آخرها 
  زجاجي.املغيث امل ناقلها نقلها من خط الشيخ عبد

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

ورقة كتب النص يف األربع األوىل منها يف كراستني األوىل مكونة من أربع أوراق  11
األوراق من  رقمتمن ورقتني وقد  مستقلة عن األوىل ومكونة إال نصف ورقة والثانية

والكراسة لورقة األوىل من اجلهتني ورقمت ا 8إىل  1من  حديث األعلى بقلم أسود
والتعقيبات كتبت مائلة من األعلى إىل األسفل باللون  2 إىل 1الثانية رقمت من 

  ألسطر.ل غري موازيةاألسود 
  املُلحق. أنظر نوع األوراق
  .سطراً 24 – 23 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

17،5 – 18  ×24 - 
  سم. 25

  سم. 19 – 18 × 13 – 12 مقاسات اخلط

  ورقة بيضاء حديثة. يفاألوراق موضوعة ويوجد  ال الغالف

حالة 
 املخطوطة

وأوراق النص مكتملة غري أن أوراق الفوائد التابعة له غري وا بعض الترميمات جيدة 
مكتملة وا ثقوب وتآكالت كثرية بسبب األرضة وخاصة من األعلى جهة الكعب 

  ىل ترميم وغالف.ويف املنتصف قد أثر يف النص وحتتاج إ
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  62م/ح 

 التعريف العام باملخطوطة

  قصيدة الروض البسام يف مدح االمام حيي اهلمام.  عنوان النص

  حممد بن امساعيل بن علي احملنيب. املؤلف اسم

الروض البسام.. يف مدح االمام حيىي اهلمام للعالمة حممد بن امساعيل احملنيب ومعارضا   بداية النص
  ه (( امانا فمن حق املتيم ان يرعى ))له على قصيدت

  واجريت ىل دمعا لقدمهت يل وجداً  نسيم األنس من جانب اجلرعا االيا

  ومن سكنو بالسفح من ذلك املرعى  واذكرتين سكان رامة واللوى

  بتلك املعاين وهي جتمعنا مجعا  رعى اهللا اياما قصارا مضني يل

  ود ا اهلمعاجي ىوعارض ومس  حياَّ ديار االنس صوب غمامة

  على عجل ام ودعت تؤثر الرجعا  مضت وارتفعت مل ادر عنها اسلمت

  سبيل إىل وصل به بسطنا أوعى  اال يا ديار احلي باالبزقني هلى

    وطول لياليل ابذلت مجعنا متعا  وهل تذكرون بعد شط مزاركم
  به يرع الرمحن عن دينه وزعا  وخلده فينا فذلك نعمة اية النص

  وايدهم بالنصر من فضله مجعا  يف أوكاده الغر كلهموبارك 

  وخلدهم يف امللك كي ينصروا الشرعا  وزادهم نورا وعلما وحكمة

  جدير حبمل املكرمات زكا فرعا  فما منهم اال عصام مهذب

  ثالثون املنعا مباركة تنمو  فحياهم الرمحن عنا حتية

  ذمام بكم يرعامجيعا والزال إىل ال  عليكم سالم اهللا ياسادة الورى

    واالكراما تشمل االصل والفرعا  وازكى صالة اهللا تغشى رسوله
  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد.النسخة تاريخ ال يوجد. الناسخ اسم
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  أدب.  املوضوع ال يوجد. مكان النسخ

 وصف املخطوطة من الناحية الفنية

 رقعة. اخلط

 أسود. احلرب

للنص ولكن وردت عدة قصائد قبله وبعده وهي القصيدة مل ترد هوامش مصاحبة  اهلوامش
األوىل اليت وردت قبل النص بعنوان البدر حممد بن حيىي محيد الدين املتوىف غريقا يف 

  وهذا مطلعها : 1340معاتبا لوالده سنة  1350حبر احلديدة سنة 

  عن احلي هل عهد اهلوى عندهم يرعى  نسيم الصباسل يف السرى بارق اجلرعا

  لعلة قليب يف سوى وصلهم نفعا  ربهم اين طلبت فلم اجدواخ

  وابدهلم بالدم عن نفسه خلعا   أأهل احلمى قد طلق النوم مقليت

  واية القصيدة ما يلي :

  لذكرك من حتت الثرى مسيتها رفعا  اذا اخنفضت حتت الثرا قبضتها

  مقاديره فيما تريد ا تسعى  وهنئت عاما قادما مبسرة

  لك اهللا ياحيىي بتوفيقه يرعا  جنم عزك طالع وبالثاء ارخ

ويلي ذلك  1340ويف ايتها كتب تأريخ القصيدة حبساب اجلمل وهي سنة 
  القصيدة الثانية بعنوان رد االمام حيىي على ابنه البدر حممد وهذا مطلعها :

  وجوبا على املختار يف حسنه شرعا  اماناً فمن حق املتيم ان يرعى

  إىل معرك االرواح واالعني الوسعا  من قاده اهلوىوليس يسرياً قتل 

  عليك بان تلق احبتكم صرعى  احبتنا ما هكذا حتم اهلوى

  واية القصيدة ما يلي :

  تداين من اآلمال اعظمها شعا  وابقاك حممود املساعي متوجا

  واسرى به اخلالق فاخترق السبعا  جباه رسول اهللا افضل من مشى

  مع اآلل ما صب احليا صبوة مجعا  مهعليه صالة اهللا مث سال

والقصيدة األوىل اليت تلي اية النص بعنوان تشطري االمام امحد بن حيىي محيد الدين 



 161

  لقصيدة ايب فراس احلمداين وهذا مطلعها :

  مهيبا حتامته النوائب والدهر  (( اراك عصي الدمع شيمتك الصرب ))

  ي عليك وال امر ))(( اما للهوى   مسوت باخالق فما قيل بعدها

  ولكن ألمر دونه االجنم الزهر  (( بلى انا مشتاق وعندي لوعة ))

  (( ولكن مثلي اليذاع له سر ))  اريد العلى الابتغي الدهر بعدها

  واية القصيدة ما يلي :

  اذا ظن باالموال يف نيلها الغمر  (( يهون علينا يف املعايل نفوسنا))

  (( ومن خيطب احلسناء مل يغله املهر))  هفمن رام كسب املال جاد بنفس

  لنا الطي يف ظهر البسيطة والنشر  (( اعز بين الدنيا وأعال بين العال ))

  (( واكرم من فوق التراب والفخر))  واعظم من يف االرض ملكا وبسطة

والقصيدة الثانية واألخرية بعنوان هذه القصيدة يقال اا الحد االمراء من األئمة من 
االمام شرف الدين حني كان امريا باللحية بتهامة وترك زوجته بصنعاء ومل اسرة 

  يسمح هلا ان تستقر مع زوجها وهذا مطلعها :

  ولوعة بت اخفيها وابديها  نفس على برحاء الشوق اطويها

  صونا حلبك يعصيين فاجريها  ومقلة كلما كفكفت عربا

  نيهافعذبتها وجدت يف جت  يا من وهبت هلا روحي لترمحها

  واية القصيدة ما يلي :

  بالروح اين بروحي منك اشريها  وانشقيين بتفاح اخلدود ولو

  اشهى علي من الدنيا وما فيها  وامتص منك لسانا مصة بفمي

  نفس على برحاء الشوق اطويها  وكيف يامنييت انسى هواك ويل

 ومل خيل النص من بعض اخلدوش باللون األسود.

صفحة 
 العنوان

قصيدة ومؤلفها لذكر فيه عنوان ا لعنوان يف منتصف الصفحة على شكل مثلثكتب ا
ه توقيع عبد الرمحن احلضرمي ومن نوإىل اجلانب م 1347وفاته وهو سنة  تاريخو
حيىي على قصيدته البنه البدر حممد بن حيىي محيد  اإلمامسفله الكتابات التالية معارضا أ

  : الدين اليت مطلعها
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  وجوبا على املختار يف حسنه شرعا  تيم ان يرعىأمانا فمن حق امل

  : وهي جواب على قصيدة البدر اليت مطلعها

  عن احلي هل عهد اهلوى عندهم يرعى  نسيم الصبا هل يف السرى بارق اجلرعا

  وتشطري االمام امحد بن حيي محيد الدين لقصيدة ايب فراس احلمداين

  يك والامراما للهوى ي عل  اراك عصي الدمع شيمتك الصرب

  : وقصيدة

    ولوعة بت اخفيها وابديها  نفس على برحاء الشوق اطويها
 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

  ورقة. 13

  أنظر املُلحق. نوع األوراق
  .سطراً 23 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

15 – 16،5  ×20 - 
  سم. 23

  سم. 20،5 × 12 – 11 مقاسات اخلط

  ال يوجد واألوراق قد ثبتت مع بعضها بدبابيس حديدية. الغالف

حالة 
 املخطوطة

  وحتتاج إىل غالف. ةجيدة ومتكامل
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  63م/ح 

 النص األول

 التعريف العام باملخطوطة

  السياسة القضائية.  عنوان النص

-826/1361-762( ابو زرعة امحد ويل الدين بن أيب الفضال العراقي الشافعي املؤلف اسم
1423(.  

 كثرياً بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم تسليماً بداية النص
ا وموالنا شيخ االسالم العالمة االمام احلرب الفهامة حجة اهللا على أهل نامني قال سيد

رمحه  ابو زرعة امحد ويل الدين بن شيخ االسالم أيب الفضال بن العراقي الشافعي زمانه
اهللا. أما بعد محدا هللا ويل النعم والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد العرب والعجم 
وعلى اله وصحبه خري األمم فقد عهدنا احلكام على طرائقة يف احلاكم بالصحة 
واحلاكم باملوجب وهي أم ان قامت عندهم البينة العادلة باستيفا العاقد شروط ذلك 

م به حكم بصحته وان مل تقم البينة باستيفا شروطه حكم مبوجبه العقد الذي يراد احلك
  فاحلكم باملوجب عندهم احط رتبة من احلكم بالصحة.

املقتضي  كما فهمه بعضهم النّ مث وجدت لبعضهم قال ليس املوجب واملقتضي واحداً اية النص
ملبيع للمشتري يف ا مللكال انفكاك له واملوجب قد ينفك فقضية البيع الالزم انتقال ا

وموجبه ان يرد بالعيب لو وجد وقد ال يوجد وقد يرد به وقد ال يرد به فعلى هذا 
مل  اعم من املقتضي فتعلق ذا الكالم على ان احلكم باملوجب يدخل فيه ما املوجب

نسلم هذه التفرقة بل املوجب اقرب إىل عدم االنفكاك ألن املوجب  يوجد فقلت ال
ي مفعول اقتضى أي طلب فاملوجب فيه طلب بتاكيد فكيف ضتمفعول أوجب واملق

ينفك هذا مقتضى اللغة واالصطالح  تاكيد فيه ال يكون قافية تاكيد قد ينفك وما ال
فمن ادعى خالفه فعليه بيانه وبتقدير تسليم ذلك فال يلزم من كون املوجِِِِِِِِِِب ينفك ان 

كما قررناه  وجدا جه حكم احلاكم إىل ممل يوجد امنا يتو يتنأول حكم احلاكم به ما
واهللا اعلم احلمد هللا رب العاملني محداً كثرياً وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وصلى اهللا على 
سيدنا وموالنا حممد واله وصحبه وسلم متت النسخة املباركة على يد حمصلها الفقري 

غفر اهللا له  الزبيدي بلداً االشعري معتقداً احلقري اسري التقصري امساعيل امحد الربعي نسباً
  ولوالديه وستر عيوما وغفر ذنوبه امني.

 م خبط الفقري إىل ربه الغين مجال عبد 25/8/1981كانت اية الكتابة يف يوم  قول الناسخ
  الرمحن احلضرمي.

  م. 1981النسخة تاريخ الرمحن احلضرمي. مجال عبد الناسخ اسم
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  قه.ف املوضوع  ال يوجد. مكان النسخ

، بدون 344-336، 1:  1355-1353؛ السخاوي  173، 7 : 1351-1350ابن العماد  املراجع
 1406/1986- 1402/1982 ؛ الكتاين 41، رقم  74-72، 1د. ت. :  الشوكاين ؛رقم 

 .271-270، 1 : 1381/1961-1376/1957؛ كحالة  631، رقم 1118-1119، 2: 
GAL II : 66-67 = PB. 

الناحية الفنية وصف املخطوطة من  

 رقعة. اخلط

الناسخ األخضر لكتابة بعض الكلمات مثل  استخدم ،أزرق + أسود + أمحر + أخضر احلرب
قلت وقد يكتبها باألزرق العريض واألقسام وكذا لتزيني بعض الكلمات جبعلها 
مزدوجة باألزرق واألخضر واألمحر لكتابة الفروق واألمثلة واألسود لكتابة اية 

قول الناسخ واهلوامش وأرقامها داخل النص حيث جند الناسخ قد خصص النص و
الوجه األيسر من الورقة لكتابة النص واألمين لكتابة اهلوامش وقد رسم بعض 

 ).3التزيينات باألزرق وهي دائرة زرقاء بداخلها نقطة زرقاء (قائمة التزيني، رقم 

ة من اجلهة اليمىن للهوامش واليسرى قسمني فجعل الصفح إىلقسم الناسخ األوراق  اهلوامش
للنص حيث يكتب رقما صغريا باألسود يف النص فوق الكلمة املراد كتابة اهلوامش 
عليها ويعيد كتابته يف صفحة اهلامش ومعظم اهلوامش توضيحية واستطرادية وتفسريية 
عدا هامشني تكميليني وردا يف صفحات النص كما يوجد قبل صفحة العنوان سؤال 

ه إىل العالمة حممد إمساعيل الربعي عما أورده اخلزرجي يف ترمجته إلمساعيل بن موج
ايب بكر املقري يف األبيات اليت أوردها حممد بن يعقوب الشريازي يف معاين أن وإن 

للتبني والتوضيح حيث أشكل فهمها ومل خيل النص واهلامش من  بفتح اهلمزة وكسرها
 سود.بعض اخلدوش باللونني األزرق واأل

صفحة 
 العنوان

كتب العنوان على شكل مثلث يف النصف األعلى من الصفحة وذكر يف السطر األول 
براهيم ومل يذكر فيه إعدا كلمة بن  عنوان النسخة باللون األسود والباقي باألزرق ما

 تاريخمساعيل بن أمحد الربعي ومن أسفله إسم حمصل النسخة وهو إسم املؤلف بل إ
سطرين خمدوشني باألسود مكتوب فيهما راجعها  أسفلهومن  1185سنة  وفاته وهو

العالمة اسد محزة عبد القادر و اهللا احلضرمي الرمحن بن عبد وحققها وعلق عليها عبد
  األوسي.

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

  األوىل منها. 14كتب النص يف  ورقة 20
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  حق.أنظر املُل نوع األوراق
  .سطراً 24 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

  سم. 16،5 × 13 مقاسات اخلط  سم. 20،5×  16

  نظر النص الثاين من املخطوطة.أ الغالف

حالة 
 املخطوطة

  جيدة ومتكاملة.
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  63م/ح 

 النص الثاين

 التعريف العام باملخطوطة

  تسيري مراكب الدخان بتيسري القادر املنان.  عنوان النص

  يوسف بن حممد ناصر فقري. ؤلفامل اسم

م على سيدنا حممد واله هللا رب العاملني. والصالة والسال بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد بداية النص
وصحبه وذريته امجعني وعلى التابعني هلم باحسان إىل يوم الدين. وبعد فقد اخربين 

قيل عقد النكاح أنه بعض العلماء االعيان عند اجتماعنا يف بيت األخ حممود مجايل مل
ورد على شيخ االسالم السيد العالمة احلجة سليمان بن حممد االهدل اسئلة نافعة 
وذلك من فضيلة القاضي العالمة الزاهد صفي االسالم امحد بن حسن ااهد ادام اهللا 
بقاه وزاد يف علومه وارتقاه امني ومن مجلة األسئلة سؤال نظم يشتمل على مسائل 

مجلة ذلك انه اشكل قول اهللا تعاىل ومن آياته اجلواري يف البحر كاالعالم عديدة ومن 
ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ووجه االشكال انه رتب سبحانه 

نرى سفنا ماخرة بغري ريح  ركود السفن عل وجه املاء باسكان الرياح مع انا كثرياً
اليها  ال املذكور احد االسئلة املشاركما هو مشاهد هذا حاصل ما اخربين به من السؤ

  فاجبت عليه.

وفوق كل ذي علم عليم فليحسن الظن من وقف عليها اذا راى خلال فان ذلك من  اية النص
قصور الباع ومجود الطباع وركاكة الفهم وصالدة الذهن واهللا ويل التوفيق قاله عجال 

اصر فقري وحررت بتارخيه ورقمه خجال اسري القصور والتقصري يوسف بن حممد بن ن
حامال مصليا مسلما على حممد خرية  1283شهر ربيع األول  14عصر يوم اخلميس 

  خلق اهللا من خلقه واله وصحبه وسلم.

  ال يوجد. قول الناسخ

  ال يوجد.النسخة تاريخ ال يوجد. الناسخ اسم

  فتأوى.املوضوع  ال يوجد. مكان النسخ

يةوصف املخطوطة من الناحية الفن  

 رقعة. اخلط

 أسود. احلرب
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ال توجد هوامش مصاحبة للنص ويوجد بعد اية النص عدة كتابات األوىل من كالم  اهلوامش
املؤلف معلقا على جوابه ويذكر فيها إسم السيد سليمان بن حممد بن عبد الرمحن 

 نفحة الزمن فيمن توىل على اليمناألهدل والقاضي أمحد بن حسن ااهد وكتاب 
عصر النيب املؤمتن إىل زمن املؤلف أمحد بن احلسن ويف ايتها أورد نظما للسؤال  من

  هذه بدايته :

  ونبالء العصر والزمان  يا علماء الوقت واألوان

  يف حمكم الذكر بلفظ اخلرب  ما قولكم يف قول رب البشر

  اجرى بريح ترسل اجلواري  بانه للفلك يف البحار

  وايته :
 

  حادثة بعصرنا قريبة  يبةفإا مسئلة غر

  اذمل تكن بعصرهم قد وقعت  وليس عن اهل النصوص مسعت

  ضياء ما اشكل يف الرسوم  والبرحتم يا ذوي العلوم

ويف ايتها مذكور إسم يوسف بن حممد ناصر فقري مث يف الصفحة التالية أمساء بعض 
بن أمحد بن العلماء مع ذكر تأريخ وفاة بعض منهم وهم يوسف بن حممد بن ناصر 

ناصر بن أمحد بن عبد الرمحن بن القاسم بن ايب الفتح بن عبد الرمحن بن أمحد 
كتاب غذاء قلوب املرضى مؤلف  1299احلكمي بن اجلنيد املشهور فقري املتوىف سنة 

وحممد عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن الشريف املتوىف سنة  مبا حيب لدينا ويرضى
وحممد يوسف حممد ناصر فقري املتوىف  1241املتوىف سنة وحممد ناصر فقري  1352

عبد  وحممد مجال بن جدي وحممد عبد اخلالق املزجاجي وأمحد بن حممد 1357سنة 
حممد بن الطاهر املزجاجي واهلبة بن حممد اخلالق وأمحد عبد اهللا بن أمحد ناصر فقري و

زبيد سنني عديدة واهلبة املزجاجي وحممد بن حيي الضمدي وقد توىل القضاء يف مدينة 
الترييب وحممد بن أمحد النعمي وعلي بن امحد النعمي وعبد اهللا بن حممد بن أمحد بن 
حسني األمحر اخلزرجي األنصاري والعزي حممد بن عبد اهللا بن حممد األمحر والسيد 
عبيد بن حيىي شرعان وعبد الرمحن بن حممد جنم الزبيدي وعبد اهللا بن أمحد غدارة 

بن أمحد غدارة وحممد بن عبد الكرمي بن حسني العتمي وعبد الرحيم بن عبد  وحممد
الكرمي العتمي وحممد بن عبد اهللا بن ايب احليا صاحب حيس املتوىف يف احلديدة سنة 

وعمر املصوعي وحممد بن الزين مث بعد أورد قصيدة لـ عبد الكرمي بن  1277
  هذا مطلعها : 1277حسني العتمي نظمها عام 

  ومقصدي ومأريب  يد فيها مطليبزب
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  فيها حبسن االدب  هللا قوم عرفوا

  بنيل اسىن القرب  خصهم رب السما

  وايتها :

  بفضة وذهب  هذا الفخار وال الفخار

  يا ايها الطالب يف هدي الضياء فارغب

  واعكف لديه وادأب  مة صادقة

 1277تأريخ رجب مث بعد ذلك فائدة من أبيات شعرية يف حب الشيوخ واألسانيد ب
مث فائدتان شعريتان األوىل للسيد سليمان بن حيىي مقبول األهدل والثانية لـمحمد بن 
أمحد احملنيب وبعدمها دعاء للشيخ أمحد بن موسى بن عجيل يقال بعد الفراغ من 

لـسليمان بن حيىي بن  املنهل الروياألكل ومن أسفله ذكر كتابني مع مؤلفيهما ومها 
لـأمحد بن حمسن  لعقد الفريد والدر النضيد يف رواية قالون بالتجويداعمر األهدل و

امللحاين األشعري الزبيدي مث يف الصفحة األخرية ثالثة أبيات شعرية للتلمساين ومن 
ومل خيل النص من بعض  ،أسفلها قصيدة تضرعية دعائية لـمحمد أمحد ناصر

  اخلدوش باللون األسود.

صفحة 
 العنوان

وفاة املؤلف وهو سنة  تاريخويف ايتها  سطرأسم املؤلف يف ثالثة إكتب العنوان و
  يف النصف األعلى من الورقة. 1299

 وصف املخطوطة من الناحية املادية

عدد األوراق 
 والكراريس

  األخرية منها. 6الـكتب النص يف  ورقة 20

  أنظر املُلحق. نوع األوراق
  .سطراً 24 عدد األسطر

مقاسات 
 األوراق

  سم. 17 × 12 مقاسات اخلط  سم. 20،5×  16

  بتت األوراق مع بعضها بدبابيس حديدية.ثُال يوجد وقد  الغالف

حالة 
 املخطوطة

  جيدة ومتكاملة وحتتاج إىل غالف.
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 Index الفھارس
 
 

 فهرس العناوين
 

    أ

  33م/ح   إجازة
  36م/ح   اآلداب احملققة يف معتربات البندقة

  56م/ح   زراعةأرجوزة يف احلرث وال
  50/11م/ح   اإلراحة يف معرفة املساحة

  27م/ح   إرشاد الفارض إىل كشف الغوامض
  43م/ح  األسئلة اخلمسة واألربعون وأجوبتها

  50/9م/ح   إعانة اإلخوان يف بيان الوصية مبثل نصيب وارث لو كان
  50/3م/ح   اإلعجاز يف ااز

  61م/ح   مضانإغاثة اإلخوان بتحقيق القول بإعادة وتر ر
  55م/ح   األقوال الواضحة الصرحية فيما أحدث يف وادي زبيد من املظامل القبيحة

  58م/ح   إجناح مطالب اآلمال
  53/1م/ح   أنساب قبائل زبيد

    ت
  52م/ح   حتفة النساك يف أحكام التنباك

  54/1، 32م/ح   ترمجة سيدنا السيد العالمة عماد اإلسالم حيىي ابن عمر مقبول األهدل
  63/2م/ح   تسيري مراكب الدخان بتيسري القادر املنان

  26م/ح   التفاحة يف املساحة
  49/2م/ح   ذيب األحاديث يف علم املواريث 

    ج
  45/2م/ح   جالية األشجان يف مذاكرة بعض اإلخوان

، 53/3م/ح جلوة اخلرب وظفاوة القمر وطالوة العرب بفروع السيد حيىي ابن عمر 
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  54/2  (األهدل)
  53/2م/ح   جواهر التيجان يف أنساب قحطان وعدنان

    ح
اهللا على حكمة العني وشرحها وحاشييت الشرح للسيد  حاشية السيد سعد

  الشريف ومريزا جان
  34م/ح 

    ر
  28م/ح   الرسالة الفتحية يف األعمال اجليبية
  41م/ح   رسالة يف املسبوق يف قراءة الفاحتة

  46م/ح   حلاملة على حذف الفاعلرسالة يف بيان األغراض ا
  50/12م/ح   رسالة يف ضوابط النحو

    س
  50/6م/ح   سلم الوصول إىل علم األصول

  63/1م/ح   السياسة القضائية
    ش

  30م/ح   شرح حديث األربعني النووية
  45/3م/ح   شرح الوفق الثالثي على طريق أهل األنوار يف الثالثي األجوف

  50/7ح م/  شرح األلغاز النحوية
    ع

  48م/ح   عدة حصن احلصني من كالم سيد املرسلني وقائد الغر احملجلني إىل جنات النعيم
  39م/ح   العمدة يف عقيدة أهل السنة واجلماعة

    غ
  50/10م/ح   غاية املرام بنظم قطر ابن هشام

    ف
  60م/ح   الرمحن فتح اآلله املنان يف مناقب شيخنا عبد

  50/5م/ح   واهد متممة اآلجروميةالفرائد البهية جبمع ش
  50/4م/ح   الفوائد العجيبة يف إعراب الكلمات الغريبة 

  50/8م/ح   فوح الشذا يف مسئلة كذا 
   38  م/ح  يف حكم الصحة والوجود للصرايف

    ق



 171

  29م/ح   قرة العيون يف أخبار اليمن امليمون
 

  51م/ح   قصيدة يف فضيلة الزراعة
  57م/ح   التصوف قصيدة تفي تفي لبانة يف

  62م/ح   قصيدة الروض البسام يف مدح اإلمام حيىي اهلمام
    ك

  59م/ح   الكافل بنيل السول يف علم األصول
  25م/ح   كتاب اإلعالم بقواطع اإلسالم

  37م/ح   كتاب األبرقية 
  47م/ح   كتاب بغية املستفيد يف أخبار مدينة زبيد

  49/1م/ح   كشف اهلم عمن قرا قاعدة مد عجوة ودرهم
    ل

  50/13م/ح   لقطة العجالن
    م

  35م/ح   خمتصر ابن هشام يف قواعد اإلعراب
  40م/ح   ملخص رحلة الغريب إىل لقاء احلبيب

  50/1م/ح   منظومة يف علم املعاين والبيان
    ن

النصر املفيد والرد على املوضوع املسما بالقول السديد اخلارج عن سبيل 
  يد باإلعتراض على الناظر يف إصالح جامع زبيدالنجاة اىل السبيل املب

  31م/ح  

   50/2م/ح   نصيحة الطالب يف اقتناص العلم باآلداب
  44م/ح   نظم اآلجرومية 

   45/1م/ح   اية اآلمال يف معرفة ظل الزوال
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 فهرس بأمساء وألقاب املؤلفني
 

    أ
  54/1، 32م/ح   إبراهيم ابن أمحد األمني اخلليل

  49/2م/ح   بن أيب القاسم ابن عمر املطري احلكمي الشافعيإبراهيم ا

  53/2م/ح   أبكر عبد الرمحن األهدل 
  25م/ح   أمحد ابن حجر اهليتمي

  31م/ح   أمحد ابن عبد اهللا السانة األصايب الزبيدي الشافعي
   50/9م/ح   اهللا السانة السلمي أمحد ابن عبد

  63/1م/ح   ابو زرعة –لشافعي أمحد ويل الدين ابن أيب الفضال العراقي ا
  26م/ح   أمحد ابن حممد ابن إبراهيم األشعري

  50/11م/ح   حممد ابن أيب بكر، مجال الدين –األشخر 
  26م/ح   أمحد ابن حممد ابن إبراهيم –األشعري 
  31م/ح   اهللا السانة الزبيدي الشافعي أمحد ابن عبد –األصايب 
  50/2م/ح   فيت احلبشيحممد ابن علي ابن حمسن امل –األصايب 

  56م/ح   الرمحن احلبيشي حممد ابن عبد –األصايب الزبيدي 
  35م/ح   اهللا ابن هشام، مجال الدين عبد –األنصاري 

  53/2م/ح   الرمحن  أبكر عبد –األهدل 
  52م/ح   الرمحن ابن سليمان عبد –األهدل 
، 46، 43م/ح   حممد ابن حممد حسن –األهدل 

53/3 ،54/2  
  61، 49/1م/ح   الباري حممد ابن أمحد عبد –ل األهد

    ب
  40م/ح   يوسف حممد –البطاح 

    ت
  30م/ح   سعد الدين –التفتازاين 
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    ج
  57م/ح   السالم شرف الدين ابن أمحد ابن عبد –اجلبلي 

    ح
  36 م/ح  احلسني ابن حممد ابن احلسني –احلباين اإلبريقي احلضرمي 

  48م/ح   حممد ابن حممدحممد ابن  –احلرمي الشامي 
  33م/ح   الباري حسن ابن عبد

  45/3م/ح   حسن العجيمي احلنفي
  36م/ح   احلسني ابن حممد ابن احلسني األبريقي احلباين احلضرمي

    خ
  51م/ح   عبيد ابن أمحد –اخلرايف الوصايب الزبيدي 

  54/1، 32م/ح   إبراهيم ابن أمحد األمني –اخلليل 
    ز

  63/1م/ح   ويل الدين ابن أيب الفضال العراقي الشافعي أمحد –أبو زرعة 
    د

  47، 29م/ح   عبد الرمحن ابن علي –الديبع الشيباين 
    س

  50/9م/ح   اهللا أمحد ابن عبد –السانة السلمي 
  28،  27م/ح   حممد، أبو عبد اهللا –سبط املارديين 

  30م/ح   سعد الدين التفتازاين
  60م/ح   سعد سهيل 

  34م/ح   د اهللالسيد سع
    ش

  50/1م/ح   حممد ابن حممد املعروف بـ –ابن الشحنة احلليب احلنفي 
  57م/ح   السالم اجلبلي شرف الدين ابن أمحد ابن عبد

  44م/ح   شرف الدين حيىي العمريطي
    ض

  55م/ح   موسى ابن حممد –الضجاعي احلكمي الزبيدي 
    ع

  50/4م/ح   حممد أمني الشهري بـ –ابن عابدين 
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   35م/ح   اهللا ابن هشام األنصاري، مجال الدين عبد
  39م/ح   اهللا ابن أمحد ابن حممود النسفي عبد
، 53/1م/ح   الرمحن ابن أمحد املشرع عبد

53/2  
  52م/ح   الرمحن ابن سليمان األهدل عبد
  47، 29م/ح   الرمحن ابن علي الديبع الشيباين عبد
  50/7م/ح   امللك ابن مجال الدين الفصاحي عبد

  51م/ح   عبيد ابن أمحد اخلرايف الوصايب الزبيدي
  45/3م/ح   حسن –العجيمي احلنفي 

  50/3م/ح   الرب الونائي الشافعي علي ابن عبد
  44م/ح   شرف الدين حيىي –العمريطي 

    ف
  45/1م/ح   حممد ابن أيب بكر، مجال الدين –الفارسي 

  50/7م/ح   امللك ابن مجال الدين عبد –الفصاحي 
  63م/ح   يوسف ابن حممد ناصر  –فقري 

    ق
  57م/ح   حممد ابن داود حجر –القدميي 

    م
  61، 49/1م/ح   حممد ابن أمحد عبد الباري األهدل
  62م/ح   حممد ابن إمساعيل ابن علي احملنيب

  50/4م/ح   حممد أمني الشهري بابن عابدين
  50/11م/ح   حممد ابن أيب بكر األشخر، مجال الدين
  45/1م/ح   حممد ابن أيب بكر الفارسي، مجال الدين

  45/2م/ح   حممد ابن حسان، ابو الغيث
  57م/ح   حممد ابن داود حجر القدميي

  56م/ح   حممد ابن عبد الرمحن احلبيشي األصايب الزبيدي
  50/2م/ح   حممد ابن علي ابن حمسن املفيت احلبشي األصايب

  28، 27م/ح   حممد سبط املارديين، أبو عبد اهللا
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  50/1م/ح   احلليب احلنفي حممد ابن حممد املعروف بابن الشحنة
، 46، 43م/ح   حممد ابن حممد ابن حسن األهدل

53/1 ،53/2  
  48م/ح   حممد ابن حممد ابن حممد احلرمي الشامي

  59م/ح   حممد حيىي ابن ران
  62م/ح   حممد ابن إمساعيل –احملنيب 

  50/6م/ح   ابن مطري
  49/2م/ح   إبراهيم ابن أيب القاسم ابن عمر – احلكمي الشافعي املطري

  55م/ح   موسى ابن حممد الضجاعي احلكمي الزبيدي
، 53/1م/ح   الرمحن ابن أمحد عبد –املشرع 

53/2  
    ن

  39م/ح   اهللا ابن أمحد ابن حممود عبد –النسفي 
    هـ

  25م/ح   أمحد ابن حجر –اهليتمي 
    و

  50/3م/ح   الرب علي ابن عبد –الونائي الشافعي 
    ي

  40م/ح   يوسف حممد البطاح
  63م/ح   يوسف ابن حممد ناصر فقري
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 فهرس املوضوعات
  33م/ح   إجازة
  62، 40م/ح   أدب

  50/2م/ح   آداب طلب العلم
  59، 50/6م/ح   أصول الفقه

  54/2، 53/3، 53/2، 53/1م/ح   أنساب
  45/3م/ح   أوفاق
  50/3، 50/1م/ح   بالغة
  36م/ح   بنادق
  47، 29م/ح   تاريخ
  60، 54/1، 32م/ح   تراجم

  58، 57، 45/2م/ح   تصوف
  39م/ح   توحيد
  30م/ح   حديث

  38م/ح   خطب ومواعظ
  48م/ح   دعاء

  50/11، 42، 26م/ح   رياضيات
  56، 55، 51م/ح   زراعة
  63/2م/ح   فتاوي

  63/1، 61، 52، 49/1، 41، 37، 31، 25م/ح   فقه
  45/1، 28ح م/  فلك
   43م/ح   لغة

  50/13، 34  منطق
  50/9، 49/2، 27م/ح   مواريث

، 50/10، 50/8، 50/7، 50/5، 50/4، 46، 44، 35م/ح   حنو
50/12  
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 فهرس بأمساء النساخ
 

    أ
  50/3م/ح   أمحد ابن حضران الزهراين

اهللا ابن سليمان ابن حيىي ابن عمر  أمحد ابن حممد ابن سليمان ابن عبد
  األهدل مقبول

  45/3م/ح 

  31م/ح   أمحد ابن ناصر احلمريي
    ج

  63/1م/ح   الرمحن احلضرمي مجال عبد
    ح

  33م/ح   الباري حسن ابن عبد
  45/1م/ح   حسني ابن حممد وصايب

  46م/ح   محود سليمان ابن أمحد عمر
    خ

  50/5م/ح   خالد ابن عثمان
    ص

  50/8م/ح   صاحل مرس
    ع

  39م/ح   لزينعبد اخلالق ابن علي ا
، 53/1، 52م/ح   عبد الرمحن عبد اهللا احلضرمي

53/2 ،53/3 ،
55  

  50/4م/ح   عبد القادر ابن أمحد ابن حتفان
  49/2م/ح   عبد القادر ابن حسني اإلنباري

  37م/ح   علي ابن خالد
    ف

  50/3م/ح   فاضل ابن حيىب املصباحي
    ق
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  50/11م/ح   قاسم ابن حممد صاحل علي اجلنيد
  50/9م/ح  د ابن عبد اهللا ابن سعيدقاي

    م
  29م/ح   حممد أمحد ابن أمحد حممد طاهر شجاين

  50/2م/ح   اهللا  حممد عبد
  50/6م/ح   اجلليل حممد عبد
  50/12م/ح   القاهر ابن عبد الرمحن الشيباين حممد عبد

  56م/ح   حممد ابن حممد مكني األهدل
  50/10م/ح   حممد ابن حيىي ابن يوسف جدي

  43م/ح   مود ابن سليمان ابن أمحد عمرحم
  44م/ح   بن حممد اجلهميا مقبول ابن أمحد

    ي
  58م/ح   يوسف ابن حممد ابن عبد اهللا املزجاجي

 

 فهرس أماكن النسخ
 

  37م/ح   رباط املفيت –زبيد 
  38م/ح   زبيد

 

 فهرس تواريخ نسخ املخطوطات
 

  26م/ح   هـ 1083
  31م/ح   هـ 1131
  54/1، 32م/ح   هـ 1166
  39م/ح   هـ 1175
  28م/ح   هـ 1203
  30م/ح   هـ 1253
  60م/ح   هـ 1263
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  45/3م/ح   هـ 1275
  49/2م/ح   هـ 1298
  37م/ح   هـ 1299
  46، 43م/ح   هـ 1312
  58م/ح   هـ 1322
  45/1م/ح   هـ 1323
  50/9م/ح   هـ 1330
  50/13م/ح   هـ 1331
  38م/ح   هـ 1334
، 50/8م/ح   هـ 1351

50/11  
  50/12، 44م/ح   هـ 1355
، 50/4م/ح   هـ 1356

50/7  
، 50/3، 35م/ح   هـ 1358

50/5  
  50/10م/ح   هـ 1361
  29م/ح   هـ 1369
  53/2م/ح   هـ 1392
  55، 53/3م/ح   هـ 1393
  57، 56م/ح   هـ 1395
  51م/ح   هـ 1400
  52، 36م/ح   هـ 1404
  53/1م/ح   هـ 1405
  63/1م/ح   م 1981
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ات الدة باجللدفهرس املخطوط  
 

  27م/ح   جملدة
  29م/ح   جملدة
  30م/ح   جملدة
  2 - 49/1م/ح   جملدة
  13 – 50/1م/ح   جملدة

 
 

 فهرس أمساء األعالم املذكورين يف أقوال النساخ واهلوامش
 وصفحات العناوين واألغلفة

 (غري النساخ)
 

  53/3م/ح    إبراهيم احلبيشي
يمان ابن حيىي ابن إبراهيم ابن حممد ابن حممد ابن سل

  عمر األهدل
  32م/ح 

  53/3، 53/2م/ح   أبكر عبد الرمحن األهدل
  53/1م/ح   أبكر ابن علي البطاح

  60م/ح   الرمحن ابن احلسني األهدل أبو بكر ابن عبد
  32م/ح   أمحد الفندي الكردي

  52م/ح   أمحد ابن إدريس
  63/2م/ح   أمحد ابن احلسن

  59م/ح   أمحد ابن احلسن محيد الدين
  63/2م/ح   أمحد ابن حسن ااهد

  50/10م/ح   أمحد ابن صاحل ابن أيب الرجال
  54/1، 32م/ح   احلميد الناشري أمحد ابن عبد
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  52م/ح   أمحد ابن عبد الكرمي
  63/2م/ح   أمحد ابن حمسن امللحاين األشعري الزبيدي

  53/3، 45/1م/ح   أمحد ابن حممد األهدل
مان عبد اهللا ابن سليمان ابن أمحد ابن حممد ابن سلي

  حيي ابن عمر مقبول االهدل
  27م/ح 

  63/2م/ح   أمحد ابن حممد عبد اخلالق
  63/2، 45/1م/ح   أمحد ابن موسى ابن عجيل اليمين

  31م/ح   أمحد ابن ناصر احلمريي
  50/11م/ح   أمحد حسن الوصايب

  63/2م/ح   اهللا ابن ناصر أمحد فقري أمحد عبد
ابن إسحاق ابن املهدي ابن أمحد ابن  أمحد ابن حممد

  احلسن
  50/10م/ح 

  62م/ح   أمحد حيىي محيد الدين
  63/1م/ح   القادر األوسي أسد محزة عبد

  53/1م/ح   إمساعيل أمحد بازي
  54/1، 32م/ح   إمساعيل الشوبري

  63/1م/ح   إمساعيل ابن أيب بكر املقري
  63/1م/ح   إمساعيل ابن أمحد الربعي

    ج
  35م/ح   الرمحن احلضرمي عبدمجال 

    ح
  45/1م/ح   حامت أبو أمحد األهدل

  50/9م/ح   حامد السدعي
  52م/ح   حسن علي املفيت احلبشي

  53/2م/ح   حسني األهدل
  52م/ح   اهللا الضمدي حسني ابن أمحد عبد

  54/1، 32م/ح   محزة الناشري
    ز

  33م/ح   زين العابدين ابن حمسن
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  49/2م/ح   زين العابدين املالكي
    س

  54/1، 32م/ح   اهللا الكبودي سعيد ابن عبد
  40م/ح   اهللا باجل سليمان ابن عبد

  63/2، 30م/ح   سليمان حممد عبد الرمحن األهدل
، 53/3، 50/3، 45/3، 32م/ح   سليمان ابن حيىي ابن عمر مقبول األهدل

54/1 ،63/2  
    ص

  52م/ح   صاحل ابن حممد اجلعدي
    ع

  53/1م/ح   الرمحن بن عبدالباقي ا عبد
  32م/ح   الرمحن مقبول األهدل الباقي ابن عبد عبد
  34م/ح   احلكيم السيالكويت عبد
  50/3م/ح   احلكيم ابن صاحل اهلندي عبد
  45/3، 45/1، 32م/ح   الرمحن ابن أمحد األهدل عبد
  52م/ح   الرمحن ابن أمحد غدارة عبد

  26م/ح   عبد الرمحن الديبع
  53/1، 50/3، 32، 26م/ح   ابن سليمان األهدلالرمحن  عبد
  36م/ح   اهللا احلضرمي الرمحن عبد عبد
  54/1، 32م/ح   ايد إقبال القرتيب احلنفي الرمحن ابن عبد عبد
  32م/ح   الرمحن ابن حممد ابن املشرع عبد
  63/2م/ح   الرمحن ابن حممد جنم الزبيدي عبد
  40م/ح   الرمحن حممد النجم عبد
  63/2م/ح   رحيم ابن عبد الكرمي العتميال عبد
  49/2م/ح   القادر ابن حسني األنباري عبد
  54/2، 53/3م/ح   القادر ابن حممد األهدل عبد

  50/3م/ح   عبد الكرمي اهلندي
  63/2م/ح   عبد الكرمي ابن حسني العتمي

  61م/ح   عبد اهللا بازي
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  50/9م/ح   عبد اهللا البطاح
  59م/ح   حممد أكلويل األهنومي عبد اهللا ابن إبراهيم ابن

  32م/ح   د البصريالفايعبد اهللا ابن امحد 
  63/2م/ح   عبد اهللا ابن أمحد غدارة

  54/1،50/10، 32م/ح   عبد اهللا ابن عمر ابن األمني اخلليل
  52م/ح   عبد اهللا ابن عمر املزجاجي

  52م/ح   عبد اهللا ابن حممد األمحر
حسني األمحر  عبد اهللا ابن حممد ابن أمحد ابن

  اخلزرجي األنصاري
  63/2م/ح 

  52م/ح   عبد اهللا حممد ابن حممد
  54/1، 32م/ح   عبد ايد الناشري

  61م/ح   عبد املغيث املزجاجي
  50/3م/ح   عبد امللك املعصامي

  63/2م/ح   عبيد ابن حيىي شرعان
  26م/ح   عثمان احمللوي

  63/2 م/ح  حممد العزي ابن عبد اهللا ابن حممد األمحر
عطا اهللا ابن أمحد ابن عطا اهللا األزهري علي 

  العدوي
  50/3م/ح 

  32م/ح   علي أفندي املوصلي
  63/2م/ح   علي ابن أمحد النعمي

  36م/ح   علي سامل سعيد
  53/3م/ح   علي شريف

  39م/ح   علي عبد اخلالق املزجاجي
  50/9، 27م/ح   علي ابن حممد البطاح األهدل

  59م/ح   علي حممد كلويل
  59م/ح   عمر أمحد احلبشي

  50/3م/ح   عمر البصري
  63/2م/ح   عمر املصوعي

  30م/ح   عمر ابن عبد الوهاب الناشري
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  54/1، 32م/ح   عمر ابن عبد اهللا األمحر
    غ

  53/2م/ح   أبو الغيث البحر
  45/1م/ح   أبو الغيث العامري األهدل
    م

  54/1، 32م/ح   إبن مبازر
  53/3/ح م  حممد أمحد الساملي

  63/2م/ح   حممد أمحد ناصر
  50/12م/ح   حممد أمحد فقيه احلنفي الزبيدي

  63/1م/ح   حممد إمساعيل الربعي
  29م/ح   حممد األمني أبكر األهدل

  50/3م/ح   حممد اجلوهري 
  26م/ح   حممد الطاهر ابن حسني األهدل

  59م/ح   حممد ابن إبراهيم 
  63/2م/ح   حممد ابن أمحد النعمي

  53/1م/ح   مد ابن أمحد شرعان الزبيديحم
  52م/ح   حممد ابن إمساعيل األمري
  50/10م/ح   حممد ابن األمري الصنعاين

(...) ابن حممد ابن احلسني ابن حممد ابن احلسني 
  القماط

  54/1، 32م/ح 

  63/2م/ح   حممد ابن الزين
  63/2م/ح   حممد ابن الطاهر املزجاجي

  32م/ح   حممد ابن سلوم
  58، 50/3، 32م/ح   د ابن عبد الرمحن حمم

  26م/ح   حممد ابن عبد اهللا األمري
  63/2م/ح   حممد ابن عبد اهللا ابن أيب احليا

  54/1، 32م/ح   الوصايب حممد ابن علي اجلهمي
  60م/ح   حممد ابن علي ابن عبد اهللا األهدل

  52م/ح   حممد ابن حممد الديلمي
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  52م/ح   حممد ابن حممد املزجاجي
  54/2، 53/3م/ح   مد ابن حممد حسن األهدلحم

  54/2، 53/3م/ح   حممد ابن حممد عبد القادر األهدل
  52م/ح   حممد ابن حممد عمر املزجاجي

  54/1، 32م/ح   حممد ابن موسى الناشري
  53/3م/ح   حممد ابن حيىي األهدل

  63/2م/ح   حممد ابن حيىي الضمدي
  63/1م/ح   حممد ابن يعقوب الشريازي

  63/2م/ح   مد مجال جديحم
  45/2م/ح   حممد حسان سنان
  35م/ح   حممد حسن املهديل

  46م/ح   حممد عبد الباري األهدل
  63/2م/ح   حممد عبد اخلالق املزجاجي

  50/3م/ح   حممد عبد الرمحن
  63/2م/ح   حممد عبد الرمحن ابن حممد ابن عبد الرمحن الشريف

  32م/ح   حممد عبد الرمحن مقبول األهدل
  63/2م/ح   حممد ابن عبد الكرمي ابن حسني العتمي

  35م/ح   حممد عبد اهللا رسام حزام الكويسي املريايب
  54/2م/ح   حممد حممد عبد القادر األهدل

  62م/ح   حممد حيىي محيد الدين
  52م/ح   املطهر ابن علي نعمان الضمدي

    ن
  32م/ح   ناصر ابن سحيم

  52م/ح   نوح ابن عبد الرحيم الندي
    هـ

  63/2م/ح  اهلبه الترييب
  63/2م/ح   اهلبه ابن حممد املزجاجي

    ي
  54/1م/ح   حيىي ابن عمر األهدل
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  61م/ح   حيىي مكرم
  49/2م/ح   يوسف ابن احلسن اخلوارزمي

  52م/ح   يوسف حسن البطاح
  58م/ح   يوسف ابن حممد ابن عبد اهللا املزجاجي

  63/2م/ح   فقري يوسف ابن حممد ناصر
 
 


