










 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    7 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 196� ]389[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح القصيدة الميمية الخمرية الفارضية البن الفارض )1(�

المؤلف: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا )ت 940 ھ/1534 م( )2(�
عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 19، مقياس الــورقــة: )186 × 132 = 140 × 63(، 

عدد األسطر: )17(�
أوله:

َســــــــِكــــــــرنــــــــا بــــــهــــــا ِمــــــــــــن قــــــبــــــل أْن تُــــــــخــــــــلَــــــــَق الــــــــــَكــــــــــْرمَُشـــــــــــــــــــِربـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــل| ِذْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر الـــــــــــــــحـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــِب مُــــــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــــــةً

الــــــــشــــــــرُب: يــــــجــــــيء بـــــالـــــحـــــركـــــات الـــــــثـــــــاث، قــــــــال الـــــــجـــــــوهـــــــري: يـــــــشـــــــرُب الـــــــمـــــــاءَ وغـــــــيـــــــَره؛ 
ــــــــــــــــــِرئ: }ٹ ٹ ٹ{ )3( بـــــــالـــــــوجـــــــوه الـــــــثـــــــاثـــــــة، وقــــــــال  َشــــــــــْربــــــــــاً وِشـــــــــــْربـــــــــــاً وُشــــــــــــْربــــــــــــاً، وقُ
ــــــرب؛ بــــالــــفــــتــــح؛ مـــــصـــــدر، وبــــالــــخــــفــــض والـــــضـــــم: اســـــمـــــان؛ مـــــن َشــــربــــُت  أبــــو عــــبــــيــــدة: الــــــّشَ
ـــــــرُب؛ بــــالــــفــــتــــح: جــــمــــع شــــــــارب؛ كــــصــــاحــــب وَصـــــْحـــــب،  الــــــشــــــرَب. وقـــــــال أبـــــو عـــــلـــــي: الـــــــّشَ
بـــالـــكـــســـر الـــمـــشـــروب؛ كـــالـــطـــحـــن؛ بـــمـــعـــن| الـــمـــطـــحـــون، وبـــالـــضـــم الـــمـــصـــدر؛ آثـــر صــيــغــةَ 
ِة مـــــــا لـــــيـــــس فــــي  ِـــــــَمـــــــا فـــــــي الـــــــشـــــــرب مـــــــع األصـــــــــحـــــــــاِب ِمــــــــــــّنَ الـــــــــــلَّـــــــــــّذَ نـــــــْفـــــــِس الـــــمـــــتـــــكـــــلِـّــــِم مـــــــع الــــــغــــــيــــــِر ل
ز، وخـــاصـــيـــة الـــســـكـــر  الـــشـــرِب وْحـــــَدهُ، وألّنَ فـــي ِصـــيـــغـــِة الـــتـــوحـــيـــِد رائـــحـــةُ الـــتـــرفُّـــِع والـــتـــقـــّزُ
الــــتــــنــــزل والـــــتـــــذلـــــل، و)عــــــــل|( لــــلــــُمــــصــــاحــــبــــة، كــــــ )مـــــع( فـــــي قــــولــــه تـــــعـــــال|: }ٿ ٿ 
{ )4(، }ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{ )5(، ولـــهـــا مـــزيـــة عــــل| )مـــع(  ٹ 

 �ŞERHU’l - KASİDETİ’l - HAMRİYYE l’İBNÜ’l - FARIZ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 18/1460�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]2079[ الّرَ

 �ŞEMSEDDİN AHMED b. SÜLEYMAN، İBN KEMAL PAŞA ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/30�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]57[ الّرَ

›3‹ سورة الواقعة، اآلية: 55� 
›4‹ سورة البقرة، اآلية: 177� 

›5‹ سورة الرعد، اآلية: 6� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    8

ْكــَر|: ِضــّد الــنــســيــان... ْكــر والــذِّ ــِن دُون )مــع(، والــذِّ إلفــادتــهــا مــعــن| الــتــمــّكُ

آخره:... والموت والفوت: معروفان، واهلل أعلم.

ولــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــَس لـــــــــــــــــــــــــــــــهُ فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا نَـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــٌب وال ســــــــــــــــْهــــــــــــــــُمعـــــــــــــــــــــل| نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــِه فـــــــــلـــــــــيـــــــــبـــــــــِك مَــــــــــــــــــــــــــْن ضــــــــــــــــــــــــــاَع ُعــــــــــــــــمــــــــــــــــُرهُ

البكاء بمدٍّ وبقصٍر، إذا مددَت أردَت الصوَت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت 
أردت الدموَع وخروجها. قال الشاعُر ]َحّسان بن ثابِت األنصاري[:

ُـــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــــاَهـــــــــــــــــــــا َـــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــا ب َـــــــــــــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــــــــــــــْت َعــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــنِــــــــــــــــــــــــي َوُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّقَ ل ْــــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــــِويــــــــــــــــــــــــُلب ال َواَل  ْـــــــــــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ال ُــــــــــــــــــــــْغــــــــــــــــــــــنِــــــــــــــــــــــي  ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َومَ

ومَْن َوِهَم أّن كاهما بمعن| واحد فقد َوِهَم، ثم إّنَ بكيته وبكيت عليه؛ بمعن|، 
قال الشاعر ]جرير[:

ِـــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــةٌ لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَســــــــــــــــــْت بـــــــــــــــكـــــــــــــــاِســـــــــــــــَفـــــــــــــــٍة ـــــــــــــــــــــــــْمـــــــــــــــــــــــــُس طـــــــــــــــــــــــال تُــــــــــبْــــــــــِكــــــــــي عـــــــلـــــــيـــــــك، نُــــــــــــــــُجــــــــــــــــَومَ الـــــــــلـــــــــيـــــــــِل والــــــــــَقــــــــــَمــــــــــراالـــــــــــــــــــــــــّشَ

وضــــاَع بــمــعــن|: هــلــك، يــقــال: ضـــاع الــشــيء يضيع ضيعة وَضــيــاعــاً؛ بــالــفــتــح. أي: 
َهلََك. والقمر - قد مَّرَ معناه - والُمَرادُ من ضيعان القمر نفاذه وانقضاؤه، قوله: وليس 
ِــــَمــــن وف| فــيــهــا لـــلـــمـــدامـــة، والــنــصــيــب،  لـــــه: جــمــلــة حـــالـــيـــة، والـــضـــمـــيـــر فـــيـــه، وفـــــي عـــمـــره ل
والسهم: الحظ ِمن الشيء، وكأنه أرادَ باألول الُْمَعيَّن، وبالثاني الُْمبَْهم. الحمد هلل 

عل| اإِلتَْمام، وللرسول أفضل الصاة والسام إل| قيام الساعة، وساعة القيام.

ـــــوقَـــــــهُ، وتُـــــــوَجـــــــُد عــــل|  مــــالحــــظــــات: الــــمــــتــــن الـــــمـــــشـــــروح مُـــــَمـــــيَّـــــز بِـــــُخـــــُطـــــوط حـــــمـــــراء الــــــلــــــوِن فــ
الَهَواِمش تعليقات وتصحيحات. تاريخ النسخ: سنة )1028 ھ/1619 م(. الوضع 
الـــعـــام: خــــّط الــتــعــلــيــق الــــواضــــح، والــــغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــــورق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(.  يِّد الحافظ مَُحّمَ تملك: الّسَ

وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/197. ُعثَْماني/ مطبوع ]390[ الّرَ

عنوان المطبوع: ترجمة فرائد الآللي في بيان أسماء المتعالي للدمياطي )1(�

 �FERAİDÜ’l - LEALİ fi BEYANİ ESMAİ’l - MÜTEALİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/179�  د عارف؛ الّرَ انظر؛ فهرس مكتبة مَُحّمَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    9 األدب والمحاضرات والعروض   

ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم بـــــــن حــــســــن نــــــــور الــــــديــــــن الــــقــــســــطــــمــــونــــي، األســــــــكــــــــداري،  الـــــمـــــؤلـــــف الــــمــــتــــرجــــم: إِب
ــــــــــوفِــــــــــّي، الـــــــــــقـــــــــــادري، جـــــــه جـــــــه لـــــــي زاده )ت 1260 ھ/  اإِلْســـــــــتَـــــــــانْـــــــــبُـــــــــولـــــــــّي، الــــــُعــــــثْــــــَمــــــانــــــي، الــــــــــّصُ

1844 م( )1(�
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ِحــــــــــــيــــــــــــِم. الـــــــحـــــــمـــــــد هلل الـــــــــــــــذي أمـــــــــرنـــــــــا بــــــــالــــــــدعــــــــاء لــــمــــصــــالــــح  ِ الــــــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــــــه: بِـــــــــــــــْســـــــــــــــِم اهلِل ارّلَ
المعاش والمعاد، ووعد اإلجابة لمن طلب الحاجة والرشاد، فإنه يجيب المضطرين 
ويــكــشــف الــســوء عــن الــعــبــاد، وعــمــم أوقــــات اإلجــابــة بــكــل آن فــقــال: }ۇئ ۇئ ۆئ 
َــــْعــــد؛ فــيــقــول  ــــام عــــل| أفــضــل األنـــبـــيـــاء والــمــرســلــيــن، َوب ــــاة َوالــــّسَ ۆئ ۈئ{ )2(، َوالــــّصَ
ــــمـــــا كــــــانــــــت الـــــقـــــصـــــيـــــدة الـــــشـــــريـــــفـــــة الــــمــــســــّمــــاة  ـــيـــــر: لـ ــــقـــــصــ ـــتـ ــــمـــــعـــــتـــــرف بــــالــــعــــجــــز والــ الـــــعـــــبـــــد الــــفــــقــــيــــر الـ
)بالدمياطية( مشتملة عل| األسماء الحسن|، ومحتوية بأسرار الحقائق الربانية.. 
أردت تـــرجـــمـــتـــه بــــلــــســــان الــــتــــركــــي مـــــع قــــلــــة الــــبــــضــــاعــــة عـــــــل| حــــســــب الـــــطـــــاقـــــة.. فــــشــــرعــــُت أن 
ـــيْـــتُـــه: )بــــفــــوائــــد الــــآللــــي فــــي بـــيـــان أســـمـــاء  أكـــتـــب مــســتــعــيــنــاً بـــــاهلل ومــــتــــوكــــاً عـــــــــل| اهلل، فـــَســـّمَ

المتعالي(... فقال مبتدئاً باسم اهلل األعل|:
أوالً والــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــد  اهلل  بـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــم  البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأُت  عـــــــــــــــــــــــــــــــل| نِــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــم تُـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــَص فـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــا تَـــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــّزَ

قوله: بدأت: فعل ماضي متكلم...

 �İBRAHİM NUREDDİN el - KADİRİ b. MUHAMMED SALİH el - KASTAMONİ ›1‹
عــــــــــالــــــــــم صـــــــوفـــــــي  الــــــــــــــــقــــــــــــــــادري.  الــــــــقــــــــســــــــطــــــــمــــــــونــــــــي،  ْـــــــــــــراِهـــــــــــــيـــــــــــــم  إِب تــــــــــوفــــــــــي )بــــــــــعــــــــــد 1260 ھ/1844 م(  َزاده  لـــــــــــي  جـــــــــــه جـــــــــــه 
ِـــــــي حـــنـــيـــفـــة، مــــخــــطــــوط فـــــي مـــكـــتـــبـــة رشــــيــــد أفـــــنـــــدي: 3/990،  ُعــــثْــــَمــــانــــي. مـــــن تـــصـــانـــيـــفـــه: شــــــرح الــــفــــقــــه األكـــــبـــــر ألَب
وشـــــــرح وصــــيــــة اإلمَــــــــام أَبِــــي حــــنــــيــــفــــة ألصــــحــــابــــه، طـــبـــعـــت فـــــي إســــتــــانــــبــــول ســــنــــة )1264 ھ/1848 م(، وتـــرجـــمـــة 
ـــــة الــــــــتــــــــركــــــــيــــــــة(، طــــــبــــــعــــــت فـــــــــي إســـــــتـــــــانـــــــبـــــــول ســــنــــة  ــــغــ ـــــلـــ ـــــالــ ــــــي، )بــ ــــاطـ فـــــــــرائـــــــــد الـــــــــآللـــــــــي فـــــــــي بــــــــيــــــــان أســـــــــمـــــــــاء الــــــمــــــتــــــعــــــالــــــي لـــــــلـــــــدمـــــــيـــ
ْـــــــــراِهـــــــــيـــــــــم أَفَـــــــــــــنْـــــــــــــِدي، )بــــــالــــــلــــــغــــــة الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة(، طـــــبـــــعـــــت فــــي  لــــــــي زاده إِب )1258 ھ/1832 م(، ومــــــنــــــظــــــومــــــة جــــــــه جــــــــه 

إســتــانــبــول ســنــة )1286 ھ/1870 م(. 
الَة: )77/1(، وُعثَْمانلي مؤلفلري؛  ِِّفين لَِكّحَ انظر؛ هدية العارفين للبغدادي: )44/1(، َومُْعَجم الُْمَؤل
لـــمـــحـــمـــد طـــــاهـــــر بــــــروســــــه لــــــــي: )38/1(، وفــــــهــــــرس ســــيــــف الــــــديــــــن أوزاكـــــــــــــــه: )323/2(، وفــــــهــــــرس الـــمـــطـــبـــوعـــات 

التركية في جامعة إستانبول: )599/1(� 
›2‹ سورة البقرة، اآلية: 186� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    10

آخــــــره:��� }ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ )1(. مــكــرمــة ســيــلــه اهــل 
جنتك اســلــوبــنــه رعــايــت ايـــدوب، فــحــمــد اهلل خــتــمــاً وأوالً؛ قــولــيــلــه نــاظــم مــرحــوم ختم 
كـــــــــــام ايـــــــلـــــــمـــــــشـــــــدر، فـــــــحـــــــمـــــــد اهلل مــــــبــــــتــــــدأ خـــــــبـــــــري مـــــــــحـــــــــذوفـــــــــدر، يــــــعــــــنــــــي: فـــــــحـــــــمـــــــد اهلل واجـــــــــب 
ديـــــمـــــكـــــدر حـــــاصـــــل مـــــعـــــن| جــــمــــع ونــــظــــمــــنــــه مـــــوفـــــق اولـــــديـــــغـــــم اســــــمــــــاء حــــســــنــــانــــك عــــــــون حـــقـــلـــه 
اتمامي نعمت عظيمة سنه ابتداده وانتهاده؛ حمد واجبدر ديمك اولور، اهلل أعلم، 
الحمد هلل عل| إتمام ترجمة هذه القصيدة المباركة.. في العشر األخير من محرم 
ــــــد عــــلــــيــــه الــــصــــاة  ـــّمَ ــ ــــَحـ ــ الــــــحــــــرام لــــســــنــــة ســــبــــع وخــــمــــســــيــــن ومــــئــــتــــيــــن وألـــــــــف مــــــن هـــــجـــــرة ســــيــــدنــــا مُ
ــــــد صـــــالـــــح الــــقــــســــطــــمــــونــــي..  ْــــــــَراِهــــــــيــــــــم نــــــــور الــــــديــــــن الـــــــقـــــــادري بـــــــن مُــــــَحــــــّمَ والـــــــســـــــام مــــــن يـــــــــد.. إِب

المعروف بقاضي زاده.

ـــّمـــــن ثـــــمـــــانـــــيـــــة تـــــقـــــريـــــظـــــات عـــــل|  مـــــــالحـــــــظـــــــات: تـــــــوجـــــــد فــــــــي أولـــــــــــــه ثـــــمـــــانـــــي صـــــفـــــحـــــات تـــــتـــــضــ
ـــــد عــــــــارف الـــحـــلـــمـــي -  ـــــد أَفَــــــــنْــــــــِدي زاده - مُـــــَحـــــّمَ الــــكــــتــــاب، كـــتـــبـــهـــا الــــعــــلــــمــــاء: )خــــــواجــــــه مُـــــَحـــــّمَ
ــــد عــــــــارف - عـــمـــر األمــــاســــي -  ــــد راضــــــــي - مُــــَحــــّمَ ُــــْطــــِفــــي - مُــــَحــــّمَ أحــــمــــد الــــكــــانــــغــــري - أحــــمــــد ل
أحمد صافي المولوي التوقادي(. تاريخ الطبع: سنة )1258 ھ/1842 م(. الوضع 
الـــعـــام: طبعة حــجــريــة، والـــغـــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مغلف بـــورق اإليـــبـــرو، وعــلــيــه تملك: 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف  يِّد الحافظ مَُحّمَ الّسَ

دار المثنوي.
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ــــد  ــــَحــــّمَ يــــــن مُ ـــْمـــــس الــــــدِّ قــــــال الـــــبـــــغـــــدادي: >الــــقــــصــــيــــدة الـــدمـــيـــاطـــيـــة فـــــي الــــتــــوســــل بـــــأســـــمـــــاء اهلل الــــحــــســــن| - لــــلــــديــــروطــــي َشــ
لها:  الواعظ، صاحب كتاب الفوائد الجلية في حل ألفاظ األندلسية. أّوَ

أوالً  والـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــد  اهلل  بـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــم  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| نــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــص فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــزال بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأت 
د بن أَْحَمد الجزائري المتوف| سنة )1139 ھ/1726 م(، وسماه: القول  ... إلخ. شرحها الشريف مَُحّمَ

=المتواطي في شرح قصيدة الدمياطي<. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    11 األدب والمحاضرات والعروض   

د بن أحمد، أبو عبد اهلل، َشْمس الدِّين، الديروطي، الدمياطّي،  المؤلف: مَُحّمَ
وفِّي )ت 921 ھ/1515 م( )1(� الواعظ؛ األزهري، الّصُ

عدد الصفحات: من الصفحة 102 - 108�

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
أّوالً والـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــِد  اهلل  بــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــِم  البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأُت  َــــــــــــــــــــــــــــــــْم تُــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــَص فِـــــــــــــــيـــــــــــــــَمـــــــــــــــا تَــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــّزَ عـــــــــــــــــــــــــل| نِــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــٍم ل

ـــــفــــــســــــه تـــــــــــــــــــــــــاومـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا ثـــــــــــــنـــــــــــــاء اهلإل بــــــــنــــــــفــــــــســــــــه عـــــــــــــــــــــل| نـ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  إذ 

ســــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  اهلل  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  عـــــــــــل| الــــــــُمــــــــْصــــــــَطــــــــَف| ســــــــر الـــــــــوجـــــــــود الــــمــــكــــمــــاومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

أهــــــــــــــــــمــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأً  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  إذا  خــــــــــــــــــاومــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا  إذا  اهلإل  أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوة 

بــــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــن| أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــافـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــال هلإ الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــرش لــــــــــــلــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــق ادعـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــي

آخره:���

واكـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء  إيهل  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــراً ومــــــــــــــــــقــــــــــــــــــلــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــل 

وتـــــــــــــــــب واهـــــــــــــــــــــد وأصـــــــــــــلـــــــــــــح كـــــــــــــل شـــــــــــــــــيء تـــــخـــــلـــــاوجــــد واعـــــف وارحـــــم وانـــصـــر عــــل| الــعــد|

دعـــــــــــــــــــــــــاءنـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــيـــــــــــــــبـــــــــــــــاً  يــــــــــــــــــــــــــــــا إيهل  وأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــك تـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــاوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

وعـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  إيهل  عــــــــل| الــــــُمــــــْصــــــَطــــــَف| مــــــا حــــــن رعــــــــد وجـــلـــجـــاوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ـــــلــــــهــــــم كـ وأوالكـــــــــــــــــــــذا األنــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــاء واآلل والــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــب  خــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــاً  هلل  فـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــداً  وبـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــد 

قْم الَْحِميِدّي: 196� مالحظات: مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

نُون لِلبغدادي: )230/2(�  انظر: إيضاح المكنون في الذيل عل| َكْشف الّظُ
قْم الَْحِميِدّي: 2/179�  د عارف؛ ]495[ الّرَ وتُوَجُد مخطوطة منها؛ انظر؛ فهرس مكتبة مَُحّمَ

قْـــــم  |: فــــرائــــد الــــآللــــي فــــي بـــيـــان أســــمــــاء الـــمـــتـــعـــالـــي؛ بــمــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ ]379[ الـــــّرَ وانـــــظـــــر؛ شـــرحـــهـــا الـــــُمـــــَســـــّمَ
الَْحِميِدّي: 1/197� 

 �ŞEMSÜDDİN MUHAMMED b. AHMED ed - DEYRUTİ el - VAİZ، ed - DİMYATİ ›1‹
ْـــــُفـــــنُـــــون: )205/2(. وهـــديـــة  ــــنُــــون َعـــــن أَســـــاِمـــــي الــــُكــــتُــــب وال ْــــَمــــْكــــنُــــون فــــي الــــذيــــل عـــــل| َكــــْشــــف الــــّظُ انــــظــــر؛ إِيـــــَضـــــاح ال
الَة: )260/8(،  ِِّفين لَِكّحَ العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: )227/2(، َومُْعَجم الُْمَؤل

واألعام للزركلي: )336/5(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    12

قْم الَْحِميِدّي: 198� ]392[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح قصيدة البردة الموسومة بالكواكب الدرية في مدح خير 
البرية؛ للبوصيري )1(�

يــــــن مُــــــْصــــــَطــــــَف| الـــــقـــــوجـــــوي، اإلزمـــــيـــــتـــــي، الـــحـــنـــفـــي،  ـــــد بـــــن مُـــــْصـــــِلـــــح الــــــدِّ الـــــمـــــؤلـــــف: مُـــــَحـــــّمَ
وفِّي ت )950 ھ/1543 م( )2(� مُْحيِي الدِّين، شيخ زاده، الّصُ

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 68، مقياس الــورقــة: )180 × 115 = 133 × 65(، 
عدد األسطر: )21(�

ِحــيــِم. الحمد هلل الُْمْحتَِجب عن دَرِك الُعيون بكماِل  ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
فردانيته، المتعذِّر عن لواحق الظنون بجاِل وحدانيته، المتقدِّسة ذاته األحدية عن 
وال، فــُســبــحــانــه ِمـــن  ـــُمــــتَــــنَــــّزه ِصـــفـــاتـــه األزلــــيــــة األبــــديــــة عــــن الـــفـــنـــاء والــــــــــــّزَ ْـ األكــــفــــاء واألمـــــثـــــال، ال
قديٍم لَْم يََزْل، وباٍق ال يزال، ويا له من كريٍم مُتعال عن األشباه واألضداد واألشكال، 
هو الذي تُتل| آياُت كبريائه من أوراِق األطباق، وتُجل| شواهُد ِصفاته وأسمائه من 
األنفس واآلفاق، اخترع المكنونات بُقدرته القاهرة، وأبدع نظام الموجودات بحكمته 
ْــــــَخــــــلْــــــِق لــــكــــمــــال الــــــِعــــــرفــــــان، فــــخــــلــــَق اإلنـــــــســـــــان، وعــــلّــــمــــه الــــبــــيــــان،  الـــــبـــــاهـــــرة، وآثــــــــــَر نـــــوعـــــاً مـــــن ال
ا ال يخف| عل|  َسالَة وأنبائه... فَِمّمَ واصطف| منهم مَْن نشأ ِمن أصفيائه لتبليغ الرِّ
ــوا  ُهـــم بِــِجــراحــاِت الــقــلــِب الــكــبــيــب، فَــَشــّمُ الــذيــن طـــاب وقــتُــهــم بِــِطــيــِب الــحــبــيــب، وُســــّرَ ِســـّرُ
رائحةَ المحبِة من ِرياِض الُعّشاق، وذاقوا صافيةَ المودَِّة من ِحياِض األشواق، وشربوا 
جميعاً محياه بأقداح أحداق بصائرهم، فكشفت الستائر بأيدي النبّوة بما أوح| من 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13 األدب والمحاضرات والعروض   

ــــــرار فـــي ســـرائـــرهـــم الـــذيـــن فـــتـــح اهلل عــــل| قــلــوبــهــم أبــــــواب الـــمـــعـــارف، وكـــشـــف لــعــيــون  األسـ
ضمائرهم عــن وجـــوه خــرائــد اللطائف، وأنـــزل عليهم رغــائــب نعمته، وأســـال عليهم 
أبــكــار ســحــائــب رحــمــتــه، وأفــــاض عليهم أمــــواج كــَرمــه، وســـاق إلــيــهــم أفــــواج نِــعــمــه... 
فطوب| لَِمْن جعل مسارع األذكار مفاخَر صفاته، ومطارح األنظار مآثر ِسماته. وبعد 
ّـــة شـــــّع تـــركـــيـــب الـــبـــلـــغـــاء،  ــــيَــــم الـــنـــبـــوي مـــاحـــظـــة مــــا جـــــاء فــــي الـــكـــتـــب اةيهلإل مــــن جـــمـــيـــع الــــشِّ
وتـــصـــّفـــح بـــأســـالـــيـــب الـــُفـــصـــحـــاء الــــذيــــن وّشــــحــــوا عـــزيـــز مـــقـــاالتـــهـــم، ورّشـــــحـــــوا دُرر ِدالالتــــهــــم 
ّــد بالحكمة،  بــشــرح شــمــائــل الـــرســـول الــمــثــبــت بــالــِعــصــمــة، وِذكــــر فــضــائــل الــحــبــيــب الــمــؤي
الـــشـــارح الـــحـــضـــرة، الـــواضـــح الــتــنــجــيــل، الــنــبــي األمـــــي الـــَمـــْكـــتُـــوب فـــي الــــتــــوراة واإلنــجــيــل، 
ـــــمــــــدائــــــح  والـــــــــذيـــــــــن نــــــــشــــــــروا فــــــــي أثــــــــنــــــــاء نــــــشــــــرهــــــم بــــــيــــــت مـــــنـــــاقـــــبـــــه الــــــــــفــــــــــاخــــــــــرة... ثــــــــم اخــــــــتــــــــار مــــــــن الـ
واألشــــــــعــــــــار مــــــا شـــــاهـــــد فــــيــــه قـــــبـــــول الــــنــــبــــي الــــمــــخــــتــــار، وطـــــــيـــــــران صـــيـــتـــه فــــــي اآلفـــــــــــاق واألقـــــــطـــــــار، 
وســـريـــان ِذكــــره إل| أقــاصــي الــبــلــدان واألمـــصـــار، أال وهـــي الــقــصــيــدة الــمــشــهــورة بــالــبــردة؛ 
يُج نفائس الِحَكم الحاكية عن العرائس  امُ عقود جواهر المعاني، ونسِّ التي نظَمها نّظَ
والـــغـــوانـــي بــحــلــّي الـــعـــبـــارات األنـــيـــقـــة، وُحـــلـــل اإلشــــــــارات الــرشــيــقــة، َســــِمــــّي الـــنـــبـــّي: محمد 
البوصيري، قّدس اهلل سّره؛ في نعت الرسول، وانتشر ِذكُر قبوله آياتها انتشار آثار 
الّصبا والقبول؛ كما يُحك| المبادر نفسه ما بين شرك األحداق والمهج قد عرض له 

عارج الفلج... فقال هلل دّره من قائل:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراٍن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــلــــــــــــــــٍم مــــــــزجــــــــَت دمــــــــعــــــــاً جـــــــــــر| مــــــــن مــــــقــــــلــــــٍة بــــــــــــــــدِم...أَِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذّكُ

آخره:... وقال إمامُ الحرمين: قد ثبت اإِلْجَماع عل| أن مريم ليست نبيّة قطعاً 
فافهْم.

وأطـــــــــــــــــــرَب الـــــــعـــــــيـــــــَس حــــــــــــــادي الـــــــعـــــــيـــــــِس بــــــالــــــنَّــــــغــــــِممـــــــــــــــا رنَّــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــْت َعــــــــــــــــــــــَذبــــــــــــــــــــــاِت الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاِن ريـــــــــــــــــــــــــُح َصــــــــــبــــــــــاً

رنــحــه: مــيــلــه... و)الـــبـــان(: نـــوع مــن الــشــجــر لــه أغــصــان لــطــيــفــة، )أطـــــرب( أوقــع 
فـــي الــطــلــب ومـــع الــخــفــة الــحــاصــلــة مـــن الــســتــر والــمــقــتــضــيــة لــلــهــزة والـــحـــركـــة، والــفــعــل ِمــن 
ــــَفــــــُظ، و)الــــــعــــــيــــــس(: جــــمــــع أعــــيــــس كـــالـــبـــيـــض جــمــع  َــــــْحــ َطـــــــــــِرَب يـــــطـــــرُب عـــــــل| وزن: َحــــــِفــــــَظ ي
أبيض وهي اإلبل التي يخالط بياَضها شيءٌ من الشنوة، وقيل: هي من كرام اإلبل، 

)الحدو(: وسوق اإلبل، والِغناء لها. قال:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ اإلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ  إّنَ 

)الــنــغــم(: الــكــام الــخــفــي، يــقــاُل بــالــفــتــح والــكــســر، أرســلــت فـــان بغنم تــكــلــّم ومــا 
تنغم، مثله: ُحسن النغم: ُحسن الصوت. تَّمَت تماماً.

مالحظات: تُوَجُد عل| الهوامش َعنَاِوين المطالب، وإطار الصفحة األول| باللون 
األخــــــضــــــر، وإطــــــــــــارات بــــاقــــي الـــصـــفـــحـــات بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: خــــــّط الــتــعــلــيــق 
ْـــــــــــِغـــــــــــاف ِجـــــــلْـــــــد ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــّي، وعـــــلـــــيـــــه تـــــمـــــلـــــك: مــــحــــمــــد صــــــــادق بــــــــن مــــحــــمــــود بــــن  الـــــــــواضـــــــــح، وال
ــــَراد مُـــّا، سنة  ــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُ ــد مُ ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ محمد الــحــاجــب، َوتَــَمــلُّــك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 199. ُعثَْماني ]393[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح قصيدة البردة الشريفة للبوصيري )1(�

المؤلف: سعد اهلل الخلواتي = الخلواتي، الصوفي )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 68، مقياس الورقة: )165 × 98 = مختلف(، عدد 
األسطر: )مختلف(.

ِحـــيـــِم. رب يــســر وال تــعــســر. الـــحـــمـــد هلل الــــذي جــعــل  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
ــــيــــــد األنـــــــــــــــام، وعـــــــــــل| آلــــــه  ـــــــد ســ ـــــــــــام عـــــــــل| مُـــــــَحـــــــّمَ ـــــــــــاة َوالـــــــــــّسَ ــــنــــــظــــــم النــــــتــــــظــــــام الــــــــكــــــــام، َوالـــــــــــّصَ الــ
العظام وأصحابه الكرام، َوبَْعد؛ بو عــبــد فــقــيــر ورق حقير، قليل البضاعة.. شــيــخ 
ــــــد بــــــن  ســـــــعـــــــد اهلل الـــــــخـــــــلـــــــواتـــــــي.. حـــــضـــــرتـــــلـــــري نـــــنـــــك مــــــدحــــــي بــــــابــــــنــــــده، أبـــــــو عـــــــبـــــــد اهلل مُــــــَحــــــّمَ
حماد المصري مولداً، المعروف بالبوصيري )3(،.. قصيدة برده ديمكله معروف 
قــصــيــدة طــيــبــه مــبــاركــه الــشــريــفــنــك الــفــاظ عــجــيــبــه، والــفــاظ غــريــبــه ســنــده مــعــنــاســي وزبــان 
فـــــارســـــلـــــي ايـــــلـــــه مـــــشـــــروح اوالن شـــــرحـــــنـــــدان فــــحــــواســــنــــي لـــــســـــان تـــــركـــــي ايـــــلـــــه شـــــــرح اولــــنــــمــــغــــة 

 �KASİDE - i BÜRDE ŞERHİ ›1‹
 �SADULLAH HALVETİ ›2‹

 �ŞEREFÜDDİN MUHAMMED b. SAİD b. HAMMAD el - MISRİ، el - BUSİRİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/14�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]20[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    15 األدب والمحاضرات والعروض   

مــشــاورة لــطــيــفــة ايــلــه اشــارت شــريــفــه بــيــور لــدوغــي جــلــدن مــجــرد مــشــار الــيــه...

آخره:... أهل تُق| ونق|، أهل فضل وحلم، وجود وتقو| وكرم.
وأطـــــــــــــــــــرَب الـــــــعـــــــيـــــــَس حــــــــــــــادي الـــــــعـــــــيـــــــِس بــــــالــــــنَّــــــغــــــِممـــــــــــــــا رنَّــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــْت َعــــــــــــــــــــــَذبــــــــــــــــــــــاِت الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاِن ريـــــــــــــــــــــــــُح َصــــــــــبــــــــــاً

يـــعـــنـــي مـــــادامـــــكـــــه جـــنـــبـــانـــه شــــاخــــهــــاي درخـــــــــت بــــــانــــــرابــــــاد صــــبــــا ودر طـــــــرب انــــــــــــدارد شـــتـــرانـــر 
ارانند مكان خردشتران به نغمها نته كه مترجم بويروي بيت تابجنبا نذهبا اندرجمن 
شــاخ درخـــت تــابــرانــد اشــتــرانــر ارنـــده كــان شــان بــرنــغــم، ارحـــم لناظم هــن الــنــعــة، واعــف 
لــــه، )واغـــفـــر بــفــضــلــك يـــــا ذا الـــجـــود والــــكــــرم(، اوشـــبـــو نــعــت بـــي نــظــيــر نــاظــمــيــنــه رحــمــت 

ايله فضلنكيله برليقه أي: صاحب جود وكرم... تمت تمام.

مالحظات: توجد في آخره صفحة تتضمن قصيدة مطلعها:
ـــــوتــــــةً قــــبــــل الـــمـــمـــات ـــــوتــــــوا مـ واتـــــركـــــوا دار الـــفـــنـــا والـــبـــاقـــيـــات الــصــالــحــاتأيـــــهـــــا اإلخـــــــــــــوان مـ

ــــــــهُ. الـــــنـــــاســـــخ: فــــخــــر الـــــديـــــن بـــــن َعـــــــِلـــــــّي فــي  والـــــمـــــتـــــن مُــــــَمــــــيَّــــــز بِــــــُخــــــُطــــــوط حــــــمــــــراء الـــــــلـــــــوِن فــــــــوقَ
والية سبر قرية قزيلقاش. الوضع العام: خّط النسخ، المضبوط بالحركات أحياناً، 
د عزت بن  والغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك: درويش مَُحّمَ
َعِلّي الكانقروي )1(، الساكن في دار المثنوي سنة )1274 ھ/1857 م( مع الخاتم. 

وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 200� ]394[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح قصيدة البردة الشريفة )2(�
ـــــــد بـــــــن  ـــــــــد بـــــــــن مــــــســــــعــــــود بــــــن مَــــــــْحــــــــمــــــــود بــــــــن مُـــــــَحـــــــّمَ ـــــــــد بـــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ الــــــــمــــــــؤلــــــــف: عــــــلــــــي بــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ
ــد بــن عــمــر، الـــشـــاهـــرودي، الــبــســطــامــي، الـــهـــروي، الــــرازي،  ــد بــن مُــَحــّمَ ــد بــن مُــَحــّمَ مُــَحــّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �ŞERHU KASİDETİ’l - BÜRDE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 180. ومكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛  د عارف؛ ]496[ الّرَ انظر؛ فهرس مكتبة مَُحّمَ
الرقم: 67، رمز الحفظ: H 45، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا، الرقم: 4134، رمز الحفظ: 4452، 

والرقم: 4134، رمز الحفظ: 5745� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    16

الفخري، البكري، الحنفي، عاء الدين، مَُصنّفك )ت 876 ھ/1472 م( )1(�

عــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 114 + 4، مــقــيــاس الــــورقــــة: )205 × 143 = 157 × 
74(، عدد األسطر: )21(�

أوله: الحمد هلل الذي جعل مقادير الُعلََماء مع علوها متباينة في مراتب الفضل 
ـــــــاة  ــــنــــــاء، َوالـــــــّصَ ــــبــــــهــــــاء، وجـــــعـــــل طـــبـــقـــاتـــهـــم مــــــع رفـــعـــتـــهـــا مــــتــــفــــاوتــــة فــــــي رتـــــــب الــــرفــــعــــة والــــــســ والــ
د الذي أعرب بكلمته خواص التراكيب من مكانها.. أما بعد فإن  ام عل| مَُحّمَ َوالّسَ
ْــُعــلـُـوم وإن تشعبت أنــواعــهــا وأقــســامــهــا، والــفــضــائــل وإن تكثرت أثــمــارهــا وأكمامها،  ال
وهــي وإن كــانــت شريفة بــأســرهــا.. وإن القصيدة الــمــشــهــورة بــالــبــردة بين أهــل اإلســام 
المذكورة لَتُبَيِّن نُبَذاً من مناقبه عليه السام، مع فصاحة ألفاظها ولطافة ألحاظها، 
ومع احتوائها عل| خواص تراكيب الكام، واشتمالها عل| الكيفيات والخصوصيات 
عــل| التمام، متضمنة آلثــار عجيبة وبــركــات كثيرة غريبة، فلذا قد مــال بصائر أولي 
األلباب، وصارت في االشتهار كالشمس في نصف النهار.. قال العبد الضعيف.. 
علي بن مجد الدين الشاهرودي البسطامي.. انهاه طريقان؛ األول: في بيان السبب 

يْتُها بالبردة. أما األول... إلنشاء القصيدة هذه. والثاني: في بيان وجه تَسّمَ

آخره:���
وأطـــــــــــــــــــرَب الـــــــعـــــــيـــــــَس حــــــــــــــادي الـــــــعـــــــيـــــــِس بــــــالــــــنَّــــــغــــــِممـــــــــــــــا رنَّــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــْت َعــــــــــــــــــــــَذبــــــــــــــــــــــاِت الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاِن ريـــــــــــــــــــــــــُح َصــــــــــبــــــــــاً

)رنــــــــحــــــــت(: حـــــــّركـــــــْت وأمــــــــالــــــــْت فــــاعــــلــــه ريــــــــح صـــــبـــــا، ومـــــفـــــعـــــول عــــــذبــــــات الـــــــبـــــــان، جــمــع 
عـــــذبـــــة... )مـــــا رنــــحــــت( أي: مـــــدة تـــرنـــيـــح ريـــــح الـــصـــبـــا لـــعـــذبـــات الــــبــــان؛ مــتــعــلّــق بــمــنــهــلٍّ 
ــم الــشــارحــون أنـــه مُــتَــَعــلِّــٌق بِـــــ )ائــــذن( )2(، ولــيــس بــــذاك، الــلــهــم إال  ومُــنــســجــِم، وقـــد تــوّهَ
بــمــحــل، وبــالــجــمــلــة فــالــمــقــصــود إفـــــادة الـــــدوام فـــي الـــصـــاة، بـــل فـــي انــهــالــهــا واالنــســجــام 
ــــد وآلـــــــه وصـــحـــبـــه والـــتـــابـــعـــيـــن؛ عـــلـــيـــه وعـــلـــيـــهـــم الـــــســـــام، ال الــتــقــيــيــد بــخــصــوص  عـــــل| مُــــَحــــّمَ

�ALAÜDDİN ALİ b. MUHAMMED eş - ŞAHRUDİ el - BİSTAMİ، MUSANNİFEK ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي: 1/444. واســمــه الــكــامــل مــوجــود فــي الـــورقـــة: )2/آ(  قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة راغـــب پــاشــا؛ ]517[ الـــّرَ

من هذه المخطوطة. 
دائـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــٍة›2‹  مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــَك  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍة  ِـــــــــــــــــــــــــــُســـــــــــــــــــــــــــْحـــــــــــــــــــــــــــِب  ل ــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــِمَوأَذْن  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ بــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــلٍّ ومُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    17 األدب والمحاضرات والعروض   

ترنيح ريح الصبا أو حسن النغام، قال العبد الضعيف الــذي منشاه )ُرود بِسطام(: 
الحمد هلل الذي شرح صدورنا لاطاع عل| دقائق هذه القصيدة الموسومة بالكواكب 
الدرية المسّماة بالقصيدة البردية، ثم حمداً له عل| أن وفقنا لإلتمام وسوق الكام 
إل| اذه الــمــقــام، بقصبة )بــســطــام( حــمــاهــا اهلل عــن اآلالم: لثماني عشر مضين من 
شـــــهـــــر اهلل الــــمــــبــــارك رمـــــضـــــان، لـــســـنـــة ســـــت وثــــاثــــيــــن وثـــــمـــــان مــــئــــة، وكـــــــان االفــــتــــتــــاح بــجــامــع 
هراة صينت عن اآلفات: يوم األربعاء لست وعشرين مضين من جماد| األول| لسنة 
خمس وثاثين وثمان مئة )835 ھ/1432 م(، وأوزعنا لسلوك مسالك لم تَُدْسها 
ُخط| األفهام، وخلّصنا من أودية مهالك لم تَِطْر إليها صقور األوهام، ويسرنا إلبراز 
الدقائق الخفية، والنكات اللطيفة الشريفة، والحكايات الغريبة، والمسائل العجيبة 
مــمــا يتعلق بــاأللــفــاظ، أو يــتــلــبّــس بـــاأللـــحـــاظ... فــنــســألــك يــا قــاضــي الــحــاجــات بءالؤه 
الشفعاء أْن تُميتَني مُــْســلــمــاً... وأنــا المؤلف الفقير شيخ علي بن مجد الــديــن الشاه 
رودي البسطامي، بلغه اهلل تعال| إل| جميع ما يتمناه، وأوصله إل| مطالبه العالية 

في آخرته وأواله. اين كتاب:

تـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  فــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــْصــــــــــــــــــــــــــــــــَطــــــــــــــــــــــــــــــــَف| فـــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــامأز  ســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــم مُ

مـــالحـــظـــات: مــخــطــوطــة نــفــيــســة بــخــط الـــمـــؤلـــف. والـــَمـــتْـــن مَـــْكـــتُـــوب بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــــَمــــر، 
والـــكـــلـــمـــات الـــمـــشـــروحـــة مـــمـــيـــزة بـــخـــطـــوط حــــمــــراء الــــلــــون فـــوقـــهـــا، وتُــــــوَجــــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش 
بعض الــحــواشــي والتعليقات، َوتُـــوَجـــُد فِــي أولـــه ثــاث صفحات مــن الــفــوائــد، َوتُــوَجــُد 
فِي آِخــِرِه ثاثون صفحة من الفوائد المتنوعة واألشعار المتفرقة بالعربية والُْعثَْمانيَّة 
بخطوط متنوعة ألكثر من كاتب، وآخر الفوائد مكتوب سنة )1185 ھ/1771 م(، 
وهذه الـــــفـــــوائـــــد مـــكـــتـــوبـــة عـــــــل| أوراق مــــضــــافــــة كـــــعـــــاوة عـــــــل| الــــمــــخــــطــــوط األصــــــلــــــي، وفــــي 
الورقة: 122 توجد شجرة نسب النبي محمد َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم. الوضع العام: 
خــّط التعليق الــواضــح، والــغــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مغلف بـــورق اإليــبــرو، وعليه تملك: 
د، سنة )1151 ھ/1738 م(، مع الخاتم وعبارته:  د بن حسن بن مَُحّمَ حافظ مَُحّمَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا،  يِّد الحافظ مَُحّمَ )حافظ القرآن محمد(، َوتََملُّك: الّسَ

سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    18

قْم الَْحِميِدّي: 201/ ُعثَْماني ]395[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح المثنوي، )ج/1( )1(�

د، بِِرزِرينِي، برزرينلي،  المؤلف: مُْصَطَف| شمعي )شمع اهلل( چلبي بن مَُحّمَ
البوسنوي، شمعي )ت 1000 ھ/1592 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 265، مقياس الورقة: )204 × 151 = 170 × 107(، 
عدد األسطر: )27(�

ِحيِم. وبه ثقتي وعليه التكان، هزاران جواهر حمد  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ُـــــهُ؛  هُ ونَـــــوال وثـــنـــا، اول پــــاِدشــــاه ســـريـــر ِعـــــّز وكـــبـــريـــا - جــــّل جـــالـــه - وَعـــــــّمَ عــــل| الــعــالــمــيــن بِــــــــّرَ
حضرتنك جناب احديت وعظمتنه ايثار ونثار اولسون كه بر مقتضاي: >كنُت كنزاً 
مـــخـــفـــيـــاً فـــأحـــبـــبـــُت أْن أعــــــــرف فـــخـــلـــقـــُت الــــخــــلــــَق ألعـــــــــــرَف< إرادت شـــريـــفـــي تــــعــــلـُّـــق ايـــلـــديـــكـــه 
جواهر شئون جمال أزلي، ولطائف فنون كمال لم يزلي، برله آينه عقول أهل قبوله 
تجلي آيــــدوب، صــحــايــف دلــهــاي يــرصــفــايــه ثــبــت عــلــوم ومـــعـــارف، وألــــواح أرواح ذوي 
الـــنـــهـــايـــة نـــــشـــــردر حـــكـــم لـــــطـــــايـــــف... مـــثـــنـــوي شــــريــــف لــــســــان تــــركــــي غـــيـــلـــه شــــــرح اولـــنـــمـــاســـنـــه 
ــلـْـَطــان بــن  ّـــن ســريــر خــافــة آل ُعـــثْـــَمـــان، الــّسُ بــــاد| وســبــب نـــه ايـــدوكـــن| بــيــان ايـــلـــر... مـــزي
ــلـْـَطــان ُســلـَـيْــَمــان خــان،  ــلـْـَطــان سليم خــان ابــن الــّسُ ــلـْـَطــان مـــراد خــان ابــن الــّسُ ــلـْـَطــان؛ الــّسُ الــّسُ
ــــتَــــه إل| انــــقــــراض الـــــزمـــــان، وانـــتـــهـــاء الــــــــــــدوران... ســعــادلــو  َّــــــــــَد ِخــــافَ َّــــــــــــَد اهللُ ســـلـــطـــنَـــتَـــه، وأَب أَي
حــســن آغـــا حــضــرتــلــريــدركــه قــبــلــة أصـــحـــاب جــــال، وكــعــبــهء آمــــال أربـــــاب كـــمـــال، وارث 
مــلــك ُســـلَـــيْـــَمـــان ســعــادتــلــو پـــاِدشـــاه عــالــم پــنــاه ســلــحــدار ســـعـــادت آثــــاريــــدر، حــفــظــه اهلل عن 
جميع اآلفـــات والــعــاهــات، بحرمة سيد المرسلين... ابــتــداء كتاب المثنوي؛ )اذه 
كتاب المثنوي(: بو كتاب كه شرحنه شروع اولنسه كركدر كتاب مثنوي در، يعن|: 

نام شريف| مثنوي دركه مشهور عالم در...

 �ŞERH - i MESNEVİ ›1‹
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 36؛  ــــــم ال قْ ــــّرَ ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 35 مـــــــَكـــــــّرَر، ]76[ الــ قْــــــم ال ــــد عـــــــارف؛ ]75[ الــــــّرَ ــــَحــــّمَ انــــظــــر؛ فـــهـــرس مــكــتــبــة مُ

قْم الَْحِميِدّي: 38�  قْم الَْحِميِدّي: 37، ]78[ الّرَ ]77[ الّرَ
 �ŞEM’ULLAH MUSTAFA b. MUHAMMED el - İSTANBUL، ŞEM’İ el - PRİZRENİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 186�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    19 األدب والمحاضرات والعروض   

آخره:... صبر حاصل ايلر شتاب وعجله حاصل ايلمز؛ يعني: آرز ومقصودك 
حصولي صبر ايله ميسر اولور سرعت وعجله ايله ميسر اولماز، )مَن ال صبر له ال 
َواب<: جميع خصوصده صبر ايله واهلل تعال|  إيمان له(، >صبركن واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ
صـــواب نــه ايــدوكــن عــالــم رك در پــس جميع امـــور واحــوالــكــي اكــا تسليم وتــفــويــض ايله 
تاكه انك معاونتي ايله صواب ومقصودكه ايرشوب آسوده حال، ومرفّه البال اولوب 
هردم روحاني سرور وبشاشته وصول بوالسن. تم شرح المجلد األول بعناية اهلل َعّزَ 

َوَجّلَ من المثنوي الشريف.

مالحظات: المجلد األول من المثنوي الشريف، مخطوطة خزائنية، منقولة من 
خط المؤلف، وتوجد في أولها صفحة من الفوائد، وبعض الكلمات وبعض الِعباراِت 
َــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر، والــــمــــتــــن مُـــــَمـــــيَّـــــز بِـــــُخـــــُطـــــوط حـــــمـــــراء الـــــلـــــوِن فــــــوقَــــــهُ، وتُـــــــوَجـــــــُد عـــل|  مَــــْكــــتُــــوب
الَهَواِمش بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. الناسخ: درويش عمر البلغرادي المنزوي 
ببلدة مغلقرة )1(� الوضع العام: خّط النسخ الواضح، والغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف 
بــــــــورق اإليـــــــبـــــــرو، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: جــــــــوالق حـــســـيـــن أَفَــــــــنْــــــــِدي ســــنــــة )1110 ھ/1698 م(، 
ُــوُســف زهــدي خــادم المولوية في بشكتاش بِإْستَانْبُول، سنة )1217 ھ/1802 م(  وي
د مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(.  مع الخاتم، والحافظ مَُحّمَ

وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 202. ُعثَْماني ]396[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح المثنوي، )ج/2( )2(�

 �Migalgara، Malkara ›1‹
معلقرة = مغلغرة = مغلقرة: بلدة تركية تقع في القسم التركي األوروبي، بمنطقة تكفورداغ = تكيرداغ في 

والية أَدرنَة الُْعثَْمانِيَّة، في شبه جزيرة كليبولي، والنسبة إليها: المغلقره وي، أو المغلقروي. 
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لَِحاجي َخِليَفة: )1619/2(�

 �)Osmanli Yer Adları Sözlüğü ،112 ،119(و
 �ŞERH - i MESNEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 201�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    20

د، بِِرْزِرينِي، برزرينلي،  المؤلف: مُْصَطَف| شمعي )شمع اهلل( چلبي بن مَُحّمَ
البوسنوي، شمعي )ت 1000 ھ/1592 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 439، مقياس الورقة: )206 × 144 = 142 × 84(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحــــــــــيــــــــــِم. بـــــعـــــد أداء مــــــــا وجــــــــــب مــــــــن حــــــــمــــــــد اهلل الـــــقـــــديـــــر،  ِ الــــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــــه: بِــــــــــــْســــــــــــِم اهلِل ارّلَ
والــصــاة عــل| نبيه البشير الــنــذيــر، وصحبه الــكــرام واألخـــيـــار، وآلـــه األمــجــاد واألبــــرار، 
الزم اوالن وصف ظل اهلل في العالم وماذ وملجأ بني آدم دركه: سلطان مَُراد خان 
حضرتلريدركه، سلطان ساطين جهان فريد زمان وحيد دوران.. در بيان بعضي از 
حكمت تا خير اين )مجلد دوم(: مثنوي شريفدن بو ايكنجي مجلدك تا خيرينك 

حكمتندن...

آخــــــره:... كــرامــت كــــوره انـــكـــاري تـــرك ايــلــه اكــنــجــي ســي چــونــكــه مــعــجــزة وكــرامــت 
كـــــــوره آنــــــك تـــصـــديـــق وتـــســـلـــيـــمـــي زيــــــــادة اولــــــــــور، اوچــــنــــجــــي ســــي چـــونـــكـــه مـــعـــجـــزه وكــــرامــــت 
كـــــوره انـــكـــار وعـــنـــادي زيـــــاده اولـــــور وايـــــدي ضـــالـــت وخـــســـرانـــده قـــالـــور، مــثــنــوي شــريــفــنــك 
جلد ثاني سي لسان تركي ايله طقوز يوز طقسان يدي سنه سنده، رجبك يكرمنجي 
كون| تمام اولــد|، بعون اهلل الملك العام، حامداً ومصلياً عل| نبيه أوالً وآخراً، 

والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن. تم.

مالحظات: المجلد الثاني من المثنوي الشريف، مخطوطة خزائنية، منقولة من 
ــهُ: الحمد هلل عــل| الــتــمــام، وللرسول  خــط الــمــؤلــف. ُكتب فــي آخــر ورقــة منها مــا نــّصُ
أفــضــل الــســام، قــد وقـــع الــفــراغ مــن قــراءتــه بــعــون اهلل وُحــســن توفيقه عـــل| لــســان العبد 
الضعيف النحيف الحقير الفقير، طويل األمل، قليل العمل، كثير العصيان، قليل 
د بن مُْصَطَف| الشهير بشمعي  اإلحسان، مُِقّراً بذنوبه، وراجياً إل| رحمة ربّه: مَُحّمَ
ـــيــــــه، الــلــهــم  ــ خـــلـــيـــفـــة خـــلـــيـــفـــة ثــــانــــي فـــــي أبــــنــــائــــه. غـــــفـــــر اهلل لـــــه ولـــــوالـــــديـــــه وأحـــــســـــن إلـــيـــهـــمـــا وإلـ
أحسن أموري، وأمور سائر المسلمين، واختم خواتمهما مقرونة بالخير والسعادة، 

 �ŞEM’ULLAH MUSTAFA b. MUHAMMED el - İSTANBUL، ŞEM’İ el - PRİZRENİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 186�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    21 األدب والمحاضرات والعروض   

واغفر لمن قال: آمين. يا رّب العالمين. في غرة ن سنة )1110 ھ/1698 م(.

إطــــــــــار الــــصــــفــــحــــة األول| والـــــثـــــانـــــيـــــة مُــــــــذّهــــــــب، الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خــــــــّط الــــتــــعــــلــــيــــق، وبـــعـــض 
الكلمات والِعباراِت مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ، 
ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي،  وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش بـــعـــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالــــتّـَـــْصــــِحــــيــــَحــــات. وال
وعــلــيــه تــمــلــك: إِْســـَمـــاِعـــيـــل الـــواعـــظ فـــي جــامــع بــكــر پـــاشـــا، ســنــة )1065 ھ/1655 م(، 
ُــوُســف زهــدي،  وجــوالق حسين أَفَــنْــِدي، سنة )1110 ھ/1698 م(، مع الخاتم. وي
ــــد مُــــــــــَراد شـــيـــخ خــــانــــقــــاه مُـــــــَراد  ســـنـــة )1217 ھ/1802 م(، مــــع الــــخــــاتــــم، والــــحــــافــــظ مُــــَحــــّمَ

مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 203. ُعثَْماني ]397[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح المثنوي، )ج/4( )1(�

د، بِِرْزِرينِي، برزرينلي،  المؤلف: مُْصَطَف| شمعي )شمع اهلل( چلبي بن مَُحّمَ
البوسنوي، شمعي )ت 1000 ھ/1592 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 558، مقياس الورقة: )206 × 148 = 142 × 82(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحيِم. حمد وثناء فراوان، وشكر وسياس في پايان،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
اّول حــــكــــيــــم جــــــــّل شـــــانـــــه عــــــــل| االطــــــــــــــاق، وخــــــالــــــق كــــونــــيــــن بـــــاالتـــــفـــــاق اوزره اولـــــــســـــــون كــــه، 
جــــمــــيــــع اشـــــيـــــابـــــي ازلـــــــــــي اســــــتــــــعــــــداد لـــــــــري مـــقـــتـــضـــاســـنـــجـــه پـــــــر وجـــــهـــــلـــــه حــــكــــمــــتــــه مـــــطـــــابـــــق وجـــــــــوده 
كتورش دركه هيچ پرشيئه ذرة قدر ظلم وغدر واقع اولممش وصنع بي نظري خامه 

سندن هركز پر نقصان وخطا صدور يولممش در بيت:

كه هرچه بي تكرم نقش كارخانهء اوست...درين صحيفه نحو اندم خطا خطاز انرو

 �ŞERH - i MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 201�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞEM’ULLAH MUSTAFA b. MUHAMMED el - İSTANBUL، ŞEM’İ el - PRİZRENİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 186�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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آخــــــره:... بــاقــي ايـــن كــفــت وكـــوراكـــه س| بــو كــفــتــه وكــونــكــه بــاقــي شــي اســتــرايــســك 
)أي اخـــــي در دفـــتـــر چــــــارم بـــجـــو( اي: اخـــــي دوردنـــــجـــــي دفـــتـــر ده اســــتــــه، يـــعـــنـــي: اكـــــر بــو 
عاشق جوانك باقي قصة ست لحايه ايسك؛ بو كتاب مستطابك دوردونجي جلدنده 
اة  طلب ايله؛ زير انك باقي قصه سي آنده اولنور. الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن، َوالّصَ
د َسيِّد الُْمْرَسِليَن كه، بو كتاب شريف لسان تركي اوزره شارحي  ام عل| مَُحّمَ َوالّسَ
اوالن قليل البضاعة شمعي، حقير بر تقصيرك كندو خــط| طقوز يــوز طقسان سكز 
سنده واقع اوالن، ماه شعبانك ايكنج| كون| وبنچنبه كون| بعد العصر تمام اولد| 
بو كتاب مستطابدك مستفيد اوالنلردن رجا اولنوركه بونك شارح| وكاتب| رضاء هلل 

خير دُعا ايله يا ايدوب فاتحه اوقيان فاتحة. تم.

مالحظات: المجلد الرابع من المثنوي الشريف، مخطوطة خزائنية، منقولة من 
خط المؤلف. وإطار الصفحة األول| والثانية مُذّهب، تاريخ التأليف: بعد عصر يوم 
الــخــمــيــس الــثــانــي مــن شــعــبــان ســنــة )998 ھ/1589 م(. الــوضــع الـــعـــام: خـــّط التعليق، 
المضبوط أحياناً، وبعض الكلمات والِعباراِت مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن مَُميَّز 
بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. 
ْـــِغـــاف ِجــلْــد ُعــثْــَمــانــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: إِْســَمــاِعــيــل الـــواعـــظ فــي جــامــع بــكــر پــاشــا، سنة  وال
)1065 ھ/1655 م(، وجوالق حسين أَفَنِْدي، سنة )1110 ھ/1698 م(. والحافظ 

د مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي. مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 204. ُعثَْماني ]398[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح المثنوي، )ج/4( )1(�
د، بِِرْزِرينِي، برزرينلي،  المؤلف: مُْصَطَف| شمعي )شمع اهلل( چلبي بن مَُحّمَ

البوسنوي، شمعي )ت 1000 ھ/1592 م( )2(�

 �ŞERH - i MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 201�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]384[ الّرَ

 �ŞEM’ULLAH MUSTAFA b. MUHAMMED el - İSTANBUL، ŞEM’İ el - PRİZRENİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 186�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    23 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 324، مقياس الورقة: )208 × 146 = 169 × 98(، 
عدد األسطر: )23(�

ِحــــيــــِم. حــمــد هــــاي مـــتـــوافـــرة صــــدق آمـــيـــن، وشــكــر هــاي  ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
متكاثرة قــلــوص آديـــن، عــل| مــر الــشــهــور واألعـــــوام، وعـــل| طــريــق االســتــمــرار والــــدوام، 
حق ُسبَْحانَهُ َوتََعالَ| حضرت اولسون ما أعل| شانه، وما أجل| بُْرَهانه، كه: }ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې{ )1(، ونشهد أن ال هلإ إال هو، انكه شهادتندن انك وحدانيتي 
آفتان جهان ايدن روش| و}ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ{ )2( آيتك دال لتندن: اول صانع...

آخــــــــره:... قـــيـــول ايـــلـــه )خـــتـــم كـــن واهلل أعـــلـــم بـــالـــوفـــاق( بـــو خـــصـــوص ده بـــو محله 
كــلــنــجــه ســويــلــنــن ســــوز كـــــاف| در، بـــس شـــمـــدن صـــكـــره بـــو كــتــابــي تـــمـــام خــتــم ايـــلـــه، واهلل 
أعلم در وفاتي حقيقي ايله، يعن| هركس دن اكر نفاق ذكر وفاق در جميعا خداي 
تــعــال| حــظــرت| حقيقت| إيــلــه عــالــم رك| در، بــس نــفــاق ووفـــاق ســـوز| فــراغــت ايــدر| 
)خاموش أول ناكه جلد رابع( يوال حّق ُسبَْحانَهُ َوتََعالَ| حضرتنك عّز اسُمهُ ُحسن 
تــوفــيــقــي ولـــــي نـــهـــايـــت غـــايـــتـــي ايــــلــــه، وبـــــو كـــتـــاب مــســتــطــابــك مـــؤلـــفـــي حـــضـــرت مــــوالنــــا نــك 
ـــت وروحــانــيــتــي ســبــبــي ايــلــه مــثــنــوي شــريــفــنــدن؛ جلد  قـــــدس اهلل تـــعـــال| ســــّره الـــعـــزيـــز، تَـــّمَ
رابـــــعـــــك شــــرحــــي لــــســــان تــــركــــي ايــــلــــه شـــــارحـــــي اوالن حـــقـــيـــر وقـــلـــيـــل الـــبـــضـــاعـــة )شـــمـــعـــيـــنـــك( 
خط| ايله طقوز يوز طقسان طقوز )999 ھ( سنه سنده. واقع أوالن جماد| اآلخرة 
نك أون بشنجي كوننده تمام اولد|، حامداً ومصلياً أوالً وآخراً، بو كتاب شريفدن 
مستفيد اوالنلردن رجاء اولنوركه شارح| اوالن شمعي ي| بر خير دُعا إيله يادايدرسه 

روحن| نظركه ايله شاء هلل.

مالحظات: المجلد الرابع من المثنوي الشريف، مخطوطة خزائنية، منقولة من 
هُ: >الحمد هلل عل| التمام، وللرسول  خط المؤلف. كتب في آخر ورقة منها ما نّصُ
أفــضــل الــســام، قــد وقـــع الــفــراغ مــن قــراءتــه بــعــون اهلل وُحــســن توفيقه عـــل| لــســان العبد 

›1‹ سورة األنبياء، اآلية: 22� 
›2‹ سورة ارل، اآلية: 29� 
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الضعيف النحيف الحقير الفقير، طويل األمل، قليل العمل، كثير العصيان، قليل 
د بن مُْصَطَف| الشهير بشمعي  اإلحسان، مُقّراً بذنوبه، وراجياً إل| رحمة ربّه: مَُحّمَ
خـــلـــيـــفـــة، غــــفــــر اهلل لــــه ولــــوالــــديــــه وأحــــســــن إلـــيـــهـــمـــا وإلـــــيـــــه، الـــلـــهـــم أحــــســــن أمـــــــــوري، وأمــــــور 
سائر المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. في 15 سنة )1110 ھ/1698 م(. 
تاريخ التأليف: في 15 شهر جماد| اآلخر سنة )999 ھ/1590 م(. الوضع العام: 
خّط التعليق، المضبوط أحياناً، وبعض الكلمات والِعباراِت مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
والــمــتــن مُـــَمـــيَّـــز بِـــُخـــُطـــوط حـــمـــراء الـــلـــوِن فــــوقَــــهُ، وتُــــوَجــــُد عــــل| الـــَهـــَواِمـــش بــعــض الــتّـَـْعــِلــيــَقــات 
َوالتَّْصِحيَحات. والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: إِْسَماِعيل الواعظ في جامع 
ــد مُـــَراد شيخ خانقاه مُـــَراد مُــّا،  بكر پــاشــا سنة )1065 ھ/1655 م(، والــحــافــظ مُــَحــّمَ

سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 205. ُعثَْماني ]399[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح المثنوي، )ج/5( )1(�
د، بِِرْزِرينِي، برزرينلي،  المؤلف: مُْصَطَف| شمعي )شمع اهلل( چلبي بن مَُحّمَ

البوسنوي، شمعي )ت 1000 ھ/1592 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 450، مقياس الورقة: )210 × 150 = 167 × 100(، 
عدد األسطر: )23(�

ِحيِم. حمد هاي كران، وساها| ل پايان حّق ُسبَْحانَهُ  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ـــــتــــــورب آســــمــــان  َوتَــــــــــَعــــــــــالَ| حـــضـــرتـــنـــه اولــــــســــــون كــــــه عــــالــــمــــي كــــنــــج عــــــدمــــــدن فــــــضــــــال| وجـــــــــــوده كـ
ر  ـــنـــــّوَ ــــــريـــــــن|: }ڈ ڈ ژ ژ ڑ{ )3(، حـــســـبـــنـــجـــه كــــــواكــــــب نـــــــــــــوران| آيـــــلـــــه مــ يـ
ّــــن ايـــــــدوب زمـــيـــن ســــي كــــاركــــان ســــر وقـــــد نـــازيـــنـــتـــان اللـــــه ضــــد خـــــوب لــــــردن پــــر وجــهــلــه  ومــــزي

 �ŞERH - i MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 201�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞEM’ULLAH MUSTAFA b. MUHAMMED el - İSTANBUL، ŞEM’İ el - PRİZRENİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 186�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›3‹ سورة الملك، اآلية: 5� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    25 األدب والمحاضرات والعروض   

زيبا ايلدي كدرشك فردوس پرن| اولوب انك هر زره سي محبوب حقيقي نك جمال 
جــمــيــل| شـــاهـــده ســنــه پـــر مـــــرآت نــــــوران| اولــــــد| كـــه هـــر عـــــارف جــمــيــع ذرات ده حــضــرت 

خدانك رو| افتاب| جماله يا كمالن| مشاهده ايلمكه قادردر. بيت:
ذرات...جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآت حـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات كــــــــــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــــــــــي  وجــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــه  فــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــد 

آخــــــــــــره:... زهـــــــري نــــــوش ايـــــلـــــدي لـــيـــكـــن زهـــــرآنـــــك درونــــــــــده قــــنــــده مــــبــــدل اولـــــــــدي زيـــــرا 
انـــــك اول فـــاروقـــلـــغـــي اكـــــا تــــريــــاق فــــــاروق اولـــــــدي، فــــــاروق لــفــظــيــلــه تــــريــــاق فــــاروقــــه اشـــــارت 
واردر، سبب سعادت دارين اوالن مثنوي شريفك )دفتر خامس( سنة إحد| وألف 
شهر جماد| األول| نك أوائلنده، حّق ُسبَْحانَهُ َوتََعالَ| حضرتنك صايت وتوفيقي 
ايله اتمام وُحسن اختتام بولدي، لسان تركي ايله شارحي اوالن )َشْمِعي( حقيرك 
ـــــٍد وآلـــــــه وصــحــبــه  ـــّمَ َــــِمــــيــــَن والـــــصـــــاة َعــــــــلَ| َســـــيِّـــــِدنَـــــا مُـــــَحــ ْــــَعــــال ْــــــَحــــــْمــــــُد هلِلِ َربِّ ال خـــطـــي ايــــلــــه، وال

أجمعين. تم.
مالحظات: المجلد الخامس من المثنوي الشريف، مخطوطة خزائنية، منقولة 
َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحـــَمـــر، والــمــتــن مُــَمــيَّــز بِــُخــُطــوط  مــن خــط الــمــؤلــف، وبــعــض الــكــلــمــات مَــْكــتُــوب
حمراء اللوِن فوقَهُ. تاريخ النسخ: شهر جماد| األول سنة )1110 ھ/1698 م( بخط 
ْـــِغـــاف  ــد بــن مُـــْصـــَطـــَف| الــشــهــيــر بشمعي خــلــيــفــة. الــوضــع الـــعـــام: خـــّط الــتــعــلــيــق، وال مُــَحــّمَ
د  ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: إِْسَماِعيل الواعظ في جامع بكر پاشا، والحافظ مَُحّمَ

مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 206. ُعثَْماني ]400[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح المثنوي، )ج/6( )1(�

د، بِِرزِرينِي، برزرينلي،  المؤلف: مُْصَطَف| شمعي )شمع اهلل( چلبي بن مَُحّمَ
البوسنوي، شمعي )ت 1000 ھ/1592 م( )2(�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    26

عدد األوراق وقياساتها: 444، مقياس الورقة: )206 × 145 = 167 × 100(، 
عدد األسطر: )23(�

ِحـــــــيـــــــِم. هلل الــــحــــمــــد قــــبــــل كـــــل كــــــــام، بــــصــــفــــات الــــجــــال  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل ارّلَ
واإلكـــــــــرام، حــمــد او تــــاج تـــــارك ســخــنــســت، صــــدر هـــرنـــامـــه نــووكــهــنــســت خـــامـــه چــــون تــاج 
نــامــه آرايـــد. درة الــتــاج نــام اوشــايــه، اســـرار پــر ذاتـــي، ومــعــارف رحماني ايــلــه مملو وپر 
زياده جليل الشأن، وعظيم القدر ومنظور ومقبول خواص وعوام اهل زمان، ونادرة 
دوران، ولطيف زيــن جــهــان، اوالن بــو كــتــاب مستطاب )َشــْمــِعــي( حقير پــر تقصيرك 
لسان تركي إيله وقوع بوالن شرحكه ديباجه س|، خدا| ذو الجالك حمد جليل|، 
ْــُمــْرَســِلــيــَن  وصــانــع پــر كــمــالــك وصـــف جــمــيــل| ايــلــه مــعــنــون ومــريــن قــلــنــد| )نــعــت َســيِّــد ال
وخــــــاتــــــم الــــنــــبــــيــــيــــن( وصــــــــــات صــــــلــــــوات زاكــــــــــيــــــــــات... در )مــــــــــدح ســــلــــطــــان ســــاطــــيــــن جـــهـــان 
ســــلــــطــــان مــــحــــمــــد خــــــان بــــــن ســــلــــطــــان مــــــــــراد خــــــان بــــــن ســــلــــطــــان ســــلــــيــــم خــــــــــــان(، حــــــــّق ســـبـــحـــانـــه 
وتـــعـــال| حــضــرت| عـــّز اســمــه كــنــدوســنــه ورســولــنــه إطـــاعـــت... )در بــيــان قــســم ســـادس از 

مثنوئ شريف( مثنوي شريف دن قسم سادس ك| بياننده...
ـــــلــــــد| )پـــــــس يـــــــــدان ديـــــــــده جـــــهـــــان را جــيــفــه  آخـــــــــــــــره:... أشــــــيــــــاس| كــــمــــا هــــــي مــــشــــاهــــده ايـ
كـــــفـــــت( پــــــس اول ديــــــــــده س| ايـــــلـــــه جـــــهـــــان جــــيــــفــــه ديـــــــــــدي، بــــــو حـــــديـــــث شـــــريـــــف اشـــــــــــارت در 
)الــــــدنــــــيــــــا جــــيــــفــــة وطـــــالـــــبـــــهـــــا كـــــــابـــــــه( عـــــاقـــــبـــــت بـــــيـــــن لـــــــك زيـــــــــــــادة مـــــقـــــبـــــول اولـــــــــــــوب ســـــرمـــــايـــــه عـــمـــر 
سعادت ابديه ايدوكي بوندن روشن دركه حضرت رسول َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه وسلم، هر 

دم اللهم أرنا األشياء كما هي ديد| ال جرم..
مالحظات: القسم السادس من المثنوي الشريف، مخطوطة خزائنية، منقولة من 
خط المؤلف، وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن مَُميَّز بُِخُطوط حمراء 
الـــلـــوِن فـــوقَـــهُ. الــوضــع الـــعـــام: خـــّط الــتــعــلــيــق، تــاريــخ الــنــســخ: شــهــر جــمــاد| األول| سنة 
ــد بــن مُــْصــَطــَف| الشهير بشمعي خليفة، والــغــاف  )1110 ھ/1698 م(. بــخــط مُــَحــّمَ
ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك: إِْسَماِعيل الواعظ في جامع معمار 
عـــجـــم ســـنـــة )1065 ھ/1655 م(، َوتَـــــَمـــــلُّـــــك: مــحــمــد مــــع الـــخـــاتـــم وعــــبــــارتــــه: )تــوكــلــي 
ــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُـــَراد  ــد مُ ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ عــل| خالقي عــبــده مــحــمــد(، َوتَــَمــلـُّـك: الــّسَ

مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    27 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 207. ُعثَْماني ]401[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح المثنوي، )ج/5( )1(�
ْــــنِــــي، بــرزيــنــلــي،  ـــد، بِــــِرْزي الـــمـــؤلـــف: مُـــْصـــَطـــَف| شــمــعــي )شــــمــــع اهلل( چــلــبــي بــن مُـــَحـــّمَ

البوسنوي، شمعي )ت 1000 ھ/1592 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 390، مقياس الورقة: )300 × 208 = 245 × 134(، 
عدد األسطر: )29(�

ِحــــيــــِم. وبــــه نــســتــعــيــن رب تــمــم بــالــخــيــر، بــدانــيــد وبــشــنــا  ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
ســيــدكــه شــريــعــت هــمــجــو شــمــعــيــســت، بــيــلــكــوز كـــه وفـــهـــم ايـــلـــكـــوز كـــه شــريــعــت بـــر عظيم 
وبـــــــر نـــــــور شــــمــــع كــــبــــي در، ره فـــــي نــــمــــايــــد يـــــــول كـــــوســـــتـــــرر، يــــعــــنــــي: مـــــكـــــان يـــظـــلـــم ده يـــولـــي 
كــــورمــــكــــه شـــمـــع الزم اولــــــدوغــــــي كـــبـــي اســــتــــمــــداد ايــــــــدب امـــلـــكـــه عـــمـــل ايـــلـــمـــيـــه طـــريـــقـــة الـــــري 
تـــمـــيـــيـــز وتـــشـــخـــيـــص ايـــــــــدب جـــــنـــــاب حــــقــــه واصـــــــــل اولــــــمــــــق مـــيـــســـر اولـــــــمـــــــاز، بــــــا آن كــــــه شــمــعــي 

بدست اوري راه رفته نشود، وكاري كرده نكردر...

آخـــره:... كــب| در؛ يعني: أطفال اتــك لريني خاكله پر دمملو اتدوكلري كبي 
بـــز دخ| ادتــــــــك... نـــبـــود مـــجـــال بـــالـــغ لــــره اوالن مـــجـــال وقــــــدرت اطـــفـــالـــه اولــــمــــز، يــعــنــي: 
اطفال ده بُلغا وِرجالك قّوة وقُدرت لري اولماز طفل راحتي كي نشاند با رجال حّق 

مع طفلي رجال منزل سنده قچن نصب بو محلده قلمدر.. تَّمَت.

مــــــالحــــــظــــــات: الــــمــــجــــلــــد الــــــخــــــامــــــس، تــــــوجــــــد فـــــــي آخــــــــــــره صــــفــــحــــة مـــــــن الـــــــفـــــــوائـــــــد. وبــــعــــض 
َــة بِــالــلَّــْوِن األَْحـــَمـــر، والمتن مُــَمــيَّــز بِــُخــُطــوط حــمــراء الــلــوِن فــوقَــهُ. تاريخ  الكلمات مَــْكــتُــوب
الـــنـــســـخ: فــــي الـــــرابـــــع مــــن شـــهـــر شـــــــوال ســـنـــة )1094 ھ/1683 م(. الــــنــــاســــخ: عــــبــــد اهلل. 
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: درويــــش  الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الــنــســخ عـــــادي، وال
ُعـــــــثْـــــــَمـــــــان الـــــشـــــيـــــخ فـــــــي غــــلــــطــــة فـــــــي إِْســـــــــتَـــــــــانْـــــــــبُـــــــــول مـــــــع خــــــاتــــــم مـــــــربـــــــع، وتــــــمــــــلّــــــك بــــــخــــــاتــــــم: طــــالــــب 

 �ŞERH - i MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 201�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞEM’ULLAH MUSTAFA b. MUHAMMED el - İSTANBUL، ŞEM’İ el - PRİZRENİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 186�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    28

ــد دولــت  ْـــَراِهـــيـــم درويــــش عــفــيــف الــمــولــوي، َوتَـــَمـــلُّـــك: أحــمــد بــن مُــَحــّمَ كــتــاب مــثــنــوي: إِب
د مُــَراد َشيْخ َخانقاه مُــَراد مُــّا، سنة  يِّد الحافظ مَُحّمَ آزوي مع الخاتم، َوتَــَمــلـُّـك: الّسَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 208. ُعثَْماني ]402[ الّرَ

عنوان المخطوط: خاصة الشروح في نهاية الوضوح = شرح مثنوي جال الدين 
الرومي، )ج/1( )1(�

ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ
1847 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 222، مقياس الورقة: )242 × 159 = 186 × 100(، 
عدد األسطر: )29(�

ِحـــــــيـــــــِم. حــــمــــد بــــــي حــــــد وثـــــنـــــا ال يـــــعـــــد، اول خـــــالـــــق بـــي  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولــــــــــه: بِـــــــــْســـــــــِم اهلِل ارّلَ
هــمــتــايــه اولــســونــكــه مـــيـــان مــمــكــنــاتــدن }ک ک ک گ{ )3(، نــظــم جــلــيــلــي ايــلــه 
نوع انساني مكّرم، واول نوع انساندن دخي } ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{ )4(، آيـــــت كـــريـــمـــه ســـيـــلـــه أهـــــل حـــــال وأربــــــاب 

 �HÜLASATÜ’ş - ŞURUH ›1‹
قــال الــبــغــدادي: >خاصة الــشــروح - في شــرح المثنوي. تركي؛ للشيخ محمد مــراد بــن عبد الحليم الرومي 

النقشبندي )ت 1264 ھ/1847 م(<. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون: )435/1(�  انظر؛ إِيَضاح الَْمْكنُون في الذيل عل| َكْشف الّظُ

قْم الَْحِميِدّي: 5/113. وقد ورد في آخر الجزء  والجزء السادس منه محفوظ في مكتبة محمد عــارف؛ الّرَ
السادس قول المؤلف: وقد ختم اذه الشرح في غرة شهر جماد| اآلخرة يوم الجمعة وقت الضحوة في مدة 
تسع سنين في السنة الرابعة مع ستين ومئتين وألــف )1264 ھ/1847 م(؛ تقبله اهلل تعال| بقبول حسن 

يْتُه: )خاصة الشروح في نهاية الوضوح(.  من شارحه الفقير الحقير... وَسّمَ
�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM en - NAKŞİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 180�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›3‹ سورة اإلسراء، اآلية: 20� 

›4‹ سورة الزمر، اآلية: 23� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    29 األدب والمحاضرات والعروض   

ِذْكــــــر اولـــنـــلـــري مـــمـــتـــاز ايــــلــــد|.. بـــعـــد اذ حـــمـــد خــــدا ودرودر ســــول كـــبـــريـــا مـــعـــلـــوم اوالكــــه 
بو عبد كمن قصور چهارشنبه بازارنده )مراد ما تكية( سي شيخي السيد الحاج 
ــــد مُـــــــَراد الــــنَّــــْقــــِشــــبَــــنْــــِدّي ابـــن الـــشـــيـــخ الــــحــــاج عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم الــــنَّــــْقــــِشــــبَــــنْــــِدّي(،  ــــَحــــّمَ الـــحـــافـــظ: )مُ
عــــــف| عـــنـــهـــمـــا الـــعـــفـــو الــــعــــلــــّي ديـــــركـــــه حــــدمــــز ولـــيـــاقـــتـــمـــز اولـــــمـــــيـــــازق خــــانــــقــــاهــــمــــزده دائـــمـــانـــش 
ـــــال| اوچ دفــــــعــــــه )مــــثــــنــــوي  ــــنــــــابــــــريــــــن، الــــــحــــــمــــــد هلل تـــــــعــ عــــــلــــــوم ايــــــلــــــه مـــــشـــــغـــــول اولــــــــــــور ايــــــدكــــــت بــ
شــــريــــف( خـــتـــم| مــــقــــّدر اولــــــد| وأحــــيــــانــــاً خـــاطـــر فـــاتـــر خـــطـــور ايــــدرايــــدكــــه مـــخـــتـــصـــرجـــه بــر 
ـــنــــــوب هــــجــــره نــــبــــويــــة نــــــك: بــــيــــك ايــــكــــيــــوز الـــلـــي  ــ ـــــقــــــاردق مـــــــراد اولـ شــــــرح يـــــــازيـــــــم... فـــعـــلـــه چـ
ــــبــــــه كــــــــــــــون| اشـــــبـــــو  ــــنــ ــــنــــــك اون يـــــــــدنـــــــــج| چــــــهــــــارشــ بـــــــــش ســــــنــــــه س| )1255 ھ( رجـــــــــــب شــــــريــــــفــ
شــــرح شـــريـــف يـــازلـــمـــغـــه ابــــتــــدا اولــــنــــد| بــــعــــون اهلل تــــعــــال| واســـمـــنـــه: )خــــاصــــة الــــشــــروح( 
ٍد وآله وِعترته،  تسمية اولند|... والحمد هلل وحده َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
وحــســبــنــا اهلل ونِــعــم الــوكــيــل< واهلل أعــلــم. هــر بــر حــامــدن حــمــد| اهلل تــعــال| ايــچــونــدر 
اويــــلــــه خــــداكــــه شــــريــــك ونــــظــــيــــردن مــــتــــفــــّرد در... واهلل تــــعــــال| جـــمـــلـــه عـــبـــاديـــنـــك أمـــوريـــنـــه 

أعلمدر. تَّمَت شرح ديباجة الكتاب بعون اهلل الوهاب.

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل ارّلَ

كــــــــــــــنــــــــــــــدبـــــــــشـــــــــنـــــــــو ايــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــي چــــــــــــــــــــــون شـــــــــــكـــــــــــايـــــــــــت مــــــيــــــكــــــنــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  حـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــت  جـــــــــــــــــــــــــــدايـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا  از 

بشنو: أمر حاضردر دكله معناسنه در، بشنو ايله ابتدا بيور مقره حكمت طريق 
سير وسلوكك مرشد كامل|...

آخــره:... جنت باغچه سي طرفنه. )گفتن أمير المؤمنين علي رضــي اهلل عنه 
بــــا قـــريـــن خـــــود كــــه چـــــون خـــــدو انــــداخــــتــــي در روي مــــن نـــفـــس مــــن جــنــبــيــد وإخـــــــاص عــمــل 
نماند مانع كشتين تو آن بود(: أمير المؤمنين حضرت إمام همامك بيور مسيدركنه 

ومقارننه كه توكرك بنم يوزيمه...

َـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــوانگـــــــــــــــفـــــــــــــــت أمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر الـــــــــــــمـــــــــــــؤمـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــن بــــــــــــــــــــــا آن جــــــــــــــــــــــوان پ نــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــرد اي  هـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــام  بــــــــــــــــــــــــــــــــــه  كــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

حضرت إمام علي رضي اهلل تعال| عنه...

شــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  را  آرزو  ارد  بــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــوابصــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــر  أعــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــم  واهلل  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  صــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــر 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    30

صبر انسانك آرزوسن| كتور عجلة آرزوي| كتور مز بويله اولنجه، أي حسام بر 
مـــقـــدار صــبــر ايــلــه ديــنــه ســويــلــه ديـــو عــجــلــه ايــتــمــه يــنــم بــيــلــديــكــم بــــــودر، اهلل تـــعـــال| صــوابــه 
اعـــــلـــــمـــــدر، مــــشــــهــــور دركــــــــه ايــــكــــي ســــنــــه مــــــقــــــداري صــــبــــر بــــيــــور مــــشــــلــــر. بـــــعـــــده: جــــلــــد ثــــانــــي يــه 
شروع بيورمشلر، بونده اشارت واردركه بر كمسنه يه قبض كلدكره بسط زماننه دك 
تــاخــيــرايــده وكــســل وعــجــز ايــلــه اول ايــشــي كــــدره يـــم ديــــو اقـــــدام ايــتــمــيــه. الــحــمــد هلل عــل| 
التمام.. قد تم شرح المجلد األول بعون اهلل تعال| وتوفيقه من المثنوي المعنوي؛ 
لـــمـــوالنـــا جــــال الـــديـــن الــــرومــــي الــبــلــخــي؛ عــلــيــه رحـــمـــة الــمــلــك الــــقــــوي، عــــل| يـــد شــارحــه 
الفقير )السيد الحاج حافظ محمد مراد بن الشيخ الحاج عبد الحليم(، عفا عنهما 
الــــعــــفــــو الـــــكـــــريـــــم، فـــــي لـــيـــلـــة الــــخــــامــــســــة والــــعــــشــــريــــن فـــــي الــــســــاعــــة الــــخــــامــــســــة، مـــــن شــــهــــر ربـــيـــع 
اآلخـــــــــــر؛ لـــســـنـــة ســـــــّت وخــــمــــســــيــــن ومــــئــــتــــيــــن بــــعــــد األلـــــــــف مــــــن هـــــجـــــرة مَـــــــن لــــــه الــــــعــــــّز والــــــشــــــرف، 
جعله اهلل تعال| مقبوالً ومُنتَفعاً به بين أربابه، آمين، بَِمْن أرسلته رحمة للعالمين، 

وبحرمة أهل بيته األطهرين. تمت تمام.

مــــالحــــظــــات: مـــخـــطـــوطـــة خـــزائـــنـــيـــة بـــخـــط الــــمــــؤلــــف. وقــــد بــــدأ الـــمـــؤلـــف بـــكـــتـــابـــة اذه 
الـــشـــرح فـــي يـــوم األربـــعـــاء 17 رجـــب الـــمـــرّجـــب ســـنـــة )1255 ھ/1839 م(، وأكـــمـــلـــه 
ــــنــــــة )1256 ھ/1840 م(.  لـــــيـــــلـــــة الــــــخــــــامــــــس والــــــعــــــشــــــريــــــن مـــــــن شــــــهــــــر ربــــــيــــــع األول ســ فـــــــي 
وإطار الصفحة األول| والثانية مَُذّهَب، وإطارات باقي الصفحات بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
َــة بِــالــلَّــْوِن األَْحــَمــر، والــمــتــن مُــَمــيَّــز بِــُخــُطــوط حــمــراء  ــواِهــِد والــَعــنَــاِويــن مَــْكــتُــوب وبــعــض الــّشَ
ــــــوضـــــــع الـــــــعـــــــام: خـــــّط  الــــــــلــــــــوِن فـــــــــوقَـــــــــهُ. وتُـــــــــوَجـــــــــُد عـــــــــل| الــــــــَهــــــــَواِمــــــــش بـــــعـــــض الـــــتـــــصـــــحـــــيـــــحـــــات. الـ
ـــــــيِّـــــــد  ـــــلــــــف بــــــــــــورق اإليــــــــــبــــــــــرو، وعــــــلــــــيــــــه تــــــمــــــلــــــك: الـــــــّسَ الــــــــرقــــــــعــــــــة، والـــــــــغـــــــــاف ِجــــــــلْــــــــد ُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــّي مــــــغـ
ـــــد مُـــــــــَراد َشـــــيْـــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُـــــــــَراد مُــــــــّا، ســــنــــة )1248 ھ/1832 م(. وقــــف  الــــحــــافــــظ مُـــــَحـــــّمَ

دار الــمــثــنــوي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    31 األدب والمحاضرات والعروض   

د بن حسن القسطموني، القسطنطيني، المولوي، حسن زاده،  المؤلف: مَُحّمَ
شفائي )ت بعد 1085 ھ/1674 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 388، مقياس الورقة: )210 × 150 = 170 × 105(، 
عدد األسطر: )27(�

ِحيم. وبه نستعين، الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن والصاة  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

 �ŞİFA’İ MUHAMMED MEVLEVİ ›1‹
د بن حسن القسطموني األصل القسطنطيني المولد المعروف بحسن زاده: أحد أفاضل موالي الروم،  مَُحّمَ
ُولَد سنة )1014 ھ/1606 م(، وتوفي بعد الخمس والثمانين بقليل. رحمه اهلل تعال|. وقد كان صوفيّاً 
أخــــذ طــريــق )مـــوالنـــا ُخــــداونــــدكــــار(، وصــــار شــيــخــاً بــزاويــتــهــم بــالــقــاهــرة، وكــــان شـــاعـــراً بــلــيــغــاً لـــه بــالــتــركــيــة أشــعــار 
كــــثــــيــــرة، ونــــظــــم الـــشـــعـــر الــــعــــربــــي، ولــــــه مـــخـــلـــص عــــــل| طـــريـــقـــة شـــــعـــــراء الـــــــــروم وهــــــــو: )شـــــفـــــائـــــي(، وقــــــد نـــشـــأ بـــرعـــايـــة 
أبــيــه، وكـــان أبـــوه فــي الــــذروة الــعــالــيــة مــن الــِعــلــم، وهـــو أســتــاذ األســتــاذيــن، أخـــذ عــنــه كثير مــن الــعــلــمــاء، ومنهم 
ولده اذه، وبه برع واشتهر صيته من حين بلغ الحلم، ثم الزم من شيخ اإلسام يحي| بن زكريا بن بيرم 
)ت 1053 ھ/1644 م(، وأخذ طريق الخلوتية عن الشيخ العارف باهلل تعال| عبد المجيد السيواسي، ثم 
لَْطان سليم القديم، واستمّر مدرساً بها ستة أعوام،  دَّرَس بمدارس قسطنطينية إل| أن وصل إل| مدرسة الّسُ
لَيَْمانِيَّة، وولي منها قضاء إزمير برتبة المدينة المنورة، ثم ولي قضاء أيوب برتبة بروسه،  ثم نقل إل| الّسُ
ونقل إل| مصر فــأقــام بها ثاثة أشهر وُعـــزل، ثــم صــار قاضياً بالشام فــي سنة )1060 ھ/1651 م(، وأقــام 
بــهــا ثمانية عــشــر يــومــاً، ثــم أُعــطــي قــضــاء مــصــر ثــانــيــاً، ثــم ُعـــزل وجـــاء إل| دمــشــق وأقــــام بــهــا مـــدة أربــعــة أشــهــر، 
ثم ُولّي قضاء قسطنطينية استقاالً في سنة ست وستين )1066 ھ/1657 م(، وأعطي رتبة قضاء العسكر 
، ولما وصل إل| قونية أخذ طريق المولوية عن ابن موالنا جال الدين،  بأناطولي، ثم ارتحل بِنِيَِّة الحجِّ
َولَبَِس تاَجهم، وقِدمَ إل| دمشق في سنة )1071 ھ/1660 م(، وسار إل| الحج مع الركب الشامي، وعاد 
إل| مصر ُصحبة َرْكبَِها، وألق| بها عصا ترحاله، وأعرض عن الدنيا، واستوطن مصر، والزم عل| العبادة 
واألْوَراد، ولم يزل بمصر إل| أن مات، وكانت منشآته باللغة التركية في غاية اللطافة، وأما آثاره العربية 
ــاه:  َّــٍف للقاضي ُعــمــر المغربي المالكي خليفة الحكم بمصر؛ َســّمَ فمنها هذه األبــيــات الــتــي كتبها عــل| مــؤل

المصابيح عل| الجامع الصحيح؛ وهي: 
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌع ألشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــــث نـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــُعكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ألنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع الـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــُع 
كــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــِخ الــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــُعوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث كـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــةٌ 
ُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً لـــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــاِمـــــــــــــــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــــــــــــــِه غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــــافِـــــــــــــــــــــــــــــُعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز| رب بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذٍن ل
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع عــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  يـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــُع  دام  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 �)436/3( : انظر؛ خاصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر لِلُْمِحبِّيِّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    32

ٍد وآله وصحبه وتابعيه إل| يوم الدين. َوبَْعد؛ بو عبد فقير درويش  َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
ـــــــد شـــــفـــــائـــــي الــــــمــــــولــــــوي يـــــــــه، تـــــــاريـــــــخ هـــــجـــــرتـــــدن بـــــيـــــك يــــتــــمــــش اوج )1073 ھ(  ـــّمَ ــــــَحــــ شـــــيـــــخ مُـ
سنة سنده مصر مــولــوي خانه سنده مثنوي شريف نقلي ســپــارش بيويلوب ُشــروحــدن 
ســروري أَفَــنْــِدي مرحوم شرحي، وإِْسَماِعيل أَفَــنْــِدي مرحوم شرحي، بولنوب مطالعه 
ــــنــــــدقــــــده ســـــــــــروري أَفَـــــــــنْـــــــــِدي حــــكــــايــــات طــــويــــلــــة ايــــــــــــراد| ايـــــلـــــه تــــطــــويــــل اتــــــمــــــش، وإِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل  اولــ
أَفَـــــــنْـــــــِدي آيــــاتــــي نُـــكـــاتـــي وأحـــــاديـــــث أحـــوالـــي بـــنـــانـــي ايــــلــــه تـــطـــويـــل ايـــتـــمـــش كــــورســــيــــده انـــلـــري 
نقل سامعينه مال ايراث اتمكله فقير كورسيده نقل ايده جك مقدار اختصار اوزره، 
درس بدرس، بر شرح تسويد ايتدم بيك سكسان تاريخي ذي القعدة سنده يار الهي 
درويش مُْصَطَف| االسبارته وي مسودهء كوروب تبيضية راغب اولمغن تبيضه شروع 

اولند| بو شرحدن مستفيد اولن...

آخــــــــــــــــــــــــــره:... حـــــــــيـــــــــران شــــــــــــدن حـــــــاجـــــــيـــــــان در كـــــــــــرامـــــــــــات آن زاهـــــــــــــــد كـــــــــي در بـــــــــاديـــــــــه تــــنــــهــــاش 
يافتند...

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  در  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  عــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــهزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت  در 

باديه ده بر زاهد وار ايدي عبادته مستغرق عباديه گبي قبائل متفرقه دن مجتمع بر 
قوم دركه باديه ده اولور كه ودائما عبادت وطاعت وعبوديت اوزره در لر... بولوط 

مشك كبي كوز ياشلري ياغدردي حاجيلر جمله مشكلرين آچوب طولدرديلر.

كــــــــــــــــارهــــــــــــــــا عــــــــــــــــجــــــــــــــــايــــــــــــــــب  زان  كــــــــــــــــــــــــــــوروهــــــــــــــــــــــــــــي  زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــك  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  از  مـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ازديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد در  يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن  را  ديــــــــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــادقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  أعـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــم  واهلل  عـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــب  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــامقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ديــــــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــــــــاپـــــــــــــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــــــــــــرا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــام

حاجيلر بو كراماتي كورمكله اوچ بولك اولديلر بر كوروه بو عجائب ايشلردن... 
بر قوم دخ| قبول ايتمه ي| ج| اكش| وخام سرمدي ناقصلر انكارده مقر قالديلر. 
بحمد اهلل ميّسر اولوب سوز تمام اولد| تمام شد از دست درويش غام| المولوي 
در روز پنشنبه مــاه شعبان )1083 ھ( تحرير مــولــوي خــانــهء مصر دعــا كــوي درويــش 

مُْصَطَف| حميدي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    33 األدب والمحاضرات والعروض   

مــــالحــــظــــات: مـــخـــطـــوطـــة مـــكـــتـــوبـــة بــــــإشــــــراف الــــمــــؤلــــف مـــــن خـــــط الـــــمـــــؤلـــــف. يــــوجــــد فـــي 
المخطوطة جزءان: الجزء األول ينتهي في الصفحة: )238(، ويليه الجزء الثاني 
من شرح المثنوي. تاريخ النسخ )1081 ھ/1670 م(. الناسخ: درويش مُْصَطَف| 
حـــمـــيـــدي. تـــاريـــخ الـــنـــســـخ: فـــي شـــهـــر شـــعـــبـــان ســـنـــة )1083 ھ/1672 م(، فـــي الــتــكــيــة 
ـــنـــــســـــخ الــــــــعــــــــادي، والـــــمـــــتـــــن مُـــــــَمـــــــيَّـــــــز بِـــــُخـــــُطـــــوط  الـــــمـــــولـــــويـــــة فـــــــي مــــــصــــــر. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خــــــــّط الــ
حمراء اللوِن فوقَهُ، وجميع الصفحات لها إطارات. والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه 
تملك: كسكين مُْصَطَف| أَفَنِْدي زاده؛ رسمي ُعثَْمان )1( قتام خاكپاي خواجكانان، 
الــــــــخــــــــاتــــــــم؛ وعــــــــبــــــــارتــــــــه: )حــــــــســــــــبــــــــي اهلل وحـــــــــــــده وكــــــــف|  مــــــــع  ســــــنــــــة )1242 ھ/1826 م(، 
ـــد مُـــــَراد مُــــّا الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدّي شــيــخ  رســـمـــي ُعـــثْـــَمـــان(. وتـــمـــلّـــك: الــســيــد الـــحـــاج الــشــيــخ مُـــَحـــّمَ
خانقاه مراد ما لدار المثنوي؛ مع الخاتم، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار 

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 210. ُعثَْماني ]404[ الّرَ

عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: فـــــــاتـــــــح األبـــــــــيـــــــــات وجــــــــامــــــــع اآليـــــــــــــــات فــــــــي شــــــــــرح مــــــــا وقــــــــــع فــــــــي كــــتــــاب 
المثنوي من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/1( )2(�

›1‹ عــثــمــان رســـمـــي أَفَـــــنْـــــِدي الــــرومــــي الــعــثــمــانــي، الـــمـــعـــروف بــكــســكــيــن زاده، عــــاش فـــي عــهــد الــســلــطــان مــصــطــف| 
الــــرابــــع الــعــثــمــانــي الـــمـــتـــوف| بــعــد ســنــة )1242 ھ/1826 م( مـــن تــصــانــيــفــه: خــصــائــل الــبــشــر فـــي الـــطـــب؛ بــالــلــغــة 

التركية. 
 �Fatihu’l - Ebyât = MESNEVİ ŞERHİ ›2‹

قال حاجي خليفة: >مثنوي فارسي؛ منظوم في مزاحفات الرمل المسدس عل| سّت مجلدات؛ لمنا جال 
الدين: محمد بن محمد البلخي، ثم القونوي. )ت 670 ھ(، وهو كتاب مشهور، مستغن عن التعريف، 
اعتن| عليه طائفة المولوية، وغيرهم.... وشرحه الشيخ إِْسَماِعيل األنقروي، المولوي؛ )ت 1042 ھ(، 
فــي ســـّت مــجــلــدات، وســـمـــاه: )فــاتــح األبــــيــــات(... وإِلْســَمــاِعــيــل دده الــمــذكــور )جــامــع اآليـــــات( فــي شـــرح ما 
وقــع فيه مــن اآليـــات القرآنية، واألحــاديــث النبوية، واألبــيــات العربية، وبعض األلــفــاظ المشكلة؛ بالتركي، 
َّــــَفــــهُ: حــيــن زار مــرقــد مـــوالنـــا، وأشــــار إلــيــه ولــــده: عــــارف چــلــبــي. والــمــشــهــور أن )الــمــثــنــوي( ســـّت مــجــلــدات،  أل
وقد ظهر المجلد السابع؛ بإظهار الشيخ إِْسَماِعيل المولوي الشارح. وشرحه أيضاً. وأجاب عن اعتراضات 
الــمــنــكــريــن فـــيـــه، بـــأجـــوبـــة بــلــيــغــة، مــشــبــعــة، وذكـــــر فـــيـــه: أنــــه لــمــا بــلــغ إل| تــحــريــر شــــرح الــمــجــلــد الـــخـــامـــس، سنة 
=)1035 ھ/1625 م(، ظهرت نسخة من نَسِخ )المثنوي(، مؤّرَخة كتابتها بسنة )814 ھ(، فاشتراها، 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    34

ــــــــوفِــــــــّي، الــــبــــيــــرامــــي،  ــــيــــــل بــــــن أحـــــمـــــد األنــــــــقــــــــروي )األنــــــــقــــــــره وي( الــــــــّصُ ــــَمــــــاِعــ الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســ
الـــــــــــمـــــــــــثـــــــــــنـــــــــــوي )ت 1042 ھ/  الـــــــــــحـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــي، رســـــــــــــــــــوخـــــــــــــــــــي، شـــــــــــــــــــــــــــارح  الــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــوتــــــــــــي،  الــــــــــــــــمــــــــــــــــولــــــــــــــــوي، 

1633 م( )1(�

ـــنــــــوي( - ولـــــــــم يــــــشــــــّك أنـــــــــه ِمـــــــــن كـــــامـــــه،  ــ ـــثـ ــ ـــــمـ وطـــــالـــــعـــــهـــــا بــــتــــمــــامــــهــــا؛ فــــــوجــــــد أنـــــــــه مـــــــن أنـــــــفـــــــاس الــــــمــــــولــــــوي - صــــــاحــــــب )الـ
فأنكره أهل طريقته أشّد اإلنكار، واعترضوا عليه بأربعة أوجه؛ فشرحها، وأجاب عن اعتراضاتهم بأجوبة 
طويلة الذيل. حاصلها: أنهم أنكروا لعجزهم عن الفرق بين كامه، وكام غيره، وَحَسِدِهم. وأّوَل اذه 
الــــشــــرح: )الـــحـــمـــد هلل الـــــذي جــعــل الـــمـــثـــنـــوّي الـــمـــعـــنـــوّي مــثــل الـــســـمـــاوات الـــســـبـــع... إلــــــخ(. وأول اذه الــمــجــلــد 

بعد الديباجة: 
دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــــدأي ضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــق حــــــــــــــــــســــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــن ســــــــعــــــــيــــــــد 

َّـــــــــــــــَفـــــــــــــــه: ســــنــــة  ومــــــنــــــتــــــخــــــب الــــــــمــــــــثــــــــنــــــــوي، الـــــــــــــُمـــــــــــــَســـــــــــــّمَ|: )بــــــــنــــــــصــــــــاب الـــــــــــمـــــــــــولـــــــــــوي(، إِلْســـــــــَمـــــــــاِعـــــــــيـــــــــل بـــــــــن أَْحـــــــــــــَمـــــــــــــد األنـــــــــــــــقـــــــــــــــوري، أل
)1041 ھ/1631 م(، ليحي| أَفَنِْدي، ورتّبه عل| ثاثة أقسام، ومئة درجة؛ كطريقته. القسم األول: في 

آداب الطريقة. والثاني: في آداب الشريعة. والثالث: في المعرفة، والحقيقة. 
انـــــــظـــــــر؛ كـــــشـــــف الـــــظـــــنـــــون عـــــــن أســـــــامـــــــي الـــــكـــــتـــــب والــــــفــــــنــــــون لـــــحـــــاجـــــي خــــلــــيــــفــــة: )1588/2 - 1589(، ومــــكــــتــــبــــة دار 
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 251. وقـــد طــبــع الــكــتــاب فــي مــصــر. ســنــة )1212 ھ، 1241 ھ، 1251 ھ(،  قْـــم ال الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ
وإِْستَانبُول سنة: )1247 ھ/1831 م(، )1257 ھ/1841 م(، )1289 ھ/1872 م(، وتوجد نسخة من 
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 245،  قْــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 212. ونـــســـخـــة مـــخـــطـــوطـــة الــــــّرَ قْــــــم ال الـــمـــطـــبـــوعـــة فــــي مــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الــــــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 715�  لَيَْمانِيَّة: ]989[ الّرَ وانظر؛ مكتبة الّسُ
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ــــــــوفِــــــــّي الـــــبـــــيـــــرامـــــي الــــــمــــــولــــــوي الـــــخـــــلـــــوتـــــي، الــــمــــحــــدث  ــــَمــــــانــــــي الــــحــــنــــفــــي الــــــــّصُ ــــثْــ ــــُعــ إِْســــــَمــــــاِعــــــيــــــل بــــــن أَْحـــــــــَمـــــــــد اآلنــــــــقــــــــره وي، الــ
ْـــُمـــتَـــَخـــلِّـــص بـــرســـوخـــي، الـــمـــعـــروف:  الـــمـــفـــســـر، الـــشـــاعـــر، شـــيـــخ زاويــــــة الـــمـــولـــويـــة فــــي مــنــطــقــة غــلــطــة بــــِإْســــتَــــانــــبُــــول، ال
بــشــارح الــمــثــنــوي، مــن تــصــانــيــفــه: إرشــــاد الــســالــكــيــن - فــي الـــتَّـــَصـــّوُف، وإيــضــاح الــحــكــم فــي شـــرح هــيــاكــل الــنــور 
لــــلــــســــهــــروردي، وتـــحـــفـــة الــــــبــــــررة، وتــــعــــريــــف عـــلـــم حـــكـــمـــت، وتـــكـــمـــلـــة حـــجـــة الــــســــمــــاع، وجــــامــــع اآليــــــــات فــــي شـــرح 
مــــا وقــــــع فــــي كــــتــــاب الـــمـــثـــنـــوي مــــن اآليــــــــات واألحــــــاديــــــث واألبــــــيــــــات، وجــــنــــاح األرواح، وحــــجــــة الــــســــمــــاع فــــي جــــواز 
الرقص والسماع والدوران، والحكم المندرجة في شرح القصيدة المنفرجة البن النحوي، وحل مشكات 
الــمــثــنــوي، ودرجــــات الــســالــكــيــن، والــرســالــة الــتــنــزيــهــيــة فــي شـــأن الــمــولــويــة، ورســالــة عــيــون إثـــن| عــشــر، ورســالــة 
فــي أُُصـــول طــريــقــت مــوالنــا وســلــوك نــامــه ء شــيــخ إِْســَمــاِعــيــل، ورســالــة فــي الــمــبــدأ والــمــعــاد - فــي الــكــام منظوم 
تـــــركـــــي، ورســــــالــــــة فـــــي حـــــق الــــشــــريــــعــــة والــــطــــريــــقــــة، وزبـــــــــدة الــــفــــحــــوص فـــــي نــــقــــش الـــــفـــــصـــــوص = تــــرجــــمــــة شـــــــرح نــقــش 
الــــفــــصــــوص لــــــه، وســـــمـــــاط الـــمـــوقـــنـــيـــن فـــــي شــــــرح ديــــبــــاجــــة الــــمــــثــــنــــوي، وشــــــــرح حــــديــــث األربـــــعـــــيـــــن، وشــــــــرح الـــقـــصـــيـــدة 
الـــــخـــــمـــــريـــــة الــــمــــيــــمــــيــــة البــــــــن الــــــــفــــــــارض، وشـــــــــــرح الـــــقـــــصـــــيـــــدة الـــــتـــــائـــــيـــــة = الـــــمـــــقـــــاصـــــد الــــعــــلــــيــــة فـــــــي شـــــــــرح الـــــقـــــصـــــيـــــدة الــــتــــائــــيــــة 
ـــيـــــات  البـــــــن الـــــــفـــــــارض، والــــفــــاتــــحــــة الـــعـــيـــنـــيـــة شـــــــرح مــــــا وقـــــــع فــــــي كـــــتـــــاب الــــمــــثــــنــــوي مــــــن األبــــــيــــــات الــــعــــربــــيــــة، وفــــــاتــــــح األبــ
ـــــلــــــســــــان عـــــــن حـــــكـــــم الـــــــدخـــــــان،  فـــــــي شـــــــــرح الـــــمـــــثـــــنـــــوي، والــــــفــــــتــــــوحــــــات الــــعــــيــــنــــيــــة فـــــــي تــــفــــســــيــــر ســـــــــــورة الـــــفـــــاتـــــحـــــة، وكـــــــــف الـ

=

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    35 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 288، مقياس الورقة: )200 × 145 = 165 × 100(، 
عدد األسطر: )31(�

ِحــيــِم.  ِ الــّرَ َ ْ أولــــه: اذه كــتــاب )فــاتــح األبـــيـــات وجــامــع اآليـــــات(. بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
بـــاســـم مَــــن أوجـــــد األشـــيـــاء ِمــــن عـــــدم، وأعـــدمـــهـــا بــمــعــن| الـــكـــاف والــــنــــون، فــجــعــلــهــا مــثــنــويــاً 
صــــوريــــاً كــــــان، أو مـــعـــنـــويـــاً مــــا كــــــان؛ ومـــــا يــــكــــون، كـــمـــا أخـــبـــر ُســــبْــــَحــــانَــــهُ َوتَــــــَعــــــالَ| فــــي كــتــابــه 
الـــمـــكـــنـــون: }ىئ ی ی ی ی جئ حئ{ )1(، }ہ ھ ھ ھ 
نــــبــــيــــه  عــــــــــــــــل|  َوَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ| اهللُ  ڭ{ )2(،  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
محمد سيد الكونين، ومفخر الثقلين، وإمام القبلتين، ما اختلف الَْملَوان، وما كّرَ 
الــجــديــدان، ومــا َذَكــــَر اهللَ الــذاكــرون، وغــِفــل عــن ِذْكــــِرِه الغافلون، وعــل| آلــه وأصحابه 
الطاهرين، وأوليائه الوارثين؛ الذين ُهم في سماء شرِعه كالنجوم مُِضيُؤون، وعل| 
العالِِمين العاِمِلين والصالحين، والسالكين الذين هم ِمن أنواِرهم يَْستَِضيُؤون، وعل| 
آثارهم مقتدون. أما بعد؛ َحْمِد اهلل العلي الكبير، والصاة عل| نبيه البشير النذير، 
بـــــو فـــقـــيـــر وحــــقــــيــــر كـــثـــيـــر الـــتـــقـــصـــيـــر، اول وقـــــتـــــده كـــــه حـــــضـــــرت پـــــيـــــرك كـــــــام مـــنـــيـــريـــن ابـــــتـــــدادن 
نـــقـــل وتــــقــــريــــر اتـــمـــكـــه شـــــــروع ايــــلــــدكــــده بـــعـــض يـــــــــاران أفــــــــــاض اهلل عـــلـــيـــهـــم ســــجــــال الــــعــــرفــــان، 
أول تحقيق وبيان| استحسان ايــدوب استدعا ايلديلركه، اول دَُرر معاني ومعارف، 

لــغــة الــمــثــنــوي، ومــجــمــوعــة الــلــطــائــف ومــطــمــورة الــمــعــارف فــي شـــرح بــعــض أبــيــات الــمــثــنــوي، ومــصــبــاح األســـرار 
فـــــي تـــفـــســـيـــر آيــــــة الـــــنـــــور، ومــــفــــتــــاح الــــبــــاغــــة ومــــصــــبــــاح الـــفـــصـــاحـــة - فـــــي الــــنــــحــــو، ومـــفـــاتـــيـــح الـــغـــيـــب - فـــــي الـــتـــفـــســـيـــر، 
ـــنـــــهـــــاج الـــــفـــــقـــــراء )تُــــــــوَجــــــــُد مــــنــــه مــــخــــطــــوطــــة فــــــي مـــكـــتـــبـــة دار  والــــمــــنــــتــــخــــب مــــــن شــــــــرح الــــقــــصــــيــــدة الــــتــــائــــيــــة الـــــفـــــارضـــــيـــــة، ومــ
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 282(، وطــــريــــقــــت نــــامــــه ء مــــولــــويــــة، ونـــــصـــــاب الـــــمـــــولـــــوي = مـــنـــتـــخـــب الـــمـــثـــنـــوي،  قْــــــم ال الــــمــــثــــنــــوي؛ الــــــّرَ

والواردات اةيهلإل والكلمات ااهلإلمية. وغير كلذ. 
انــــظــــر؛ خـــاصـــة األثــــــر لــلــمــحــبــي: )418/1(، وكـــشـــف الـــظـــنـــون عــــن أســــامــــي الـــكـــتـــب والـــفـــنـــون لـــحـــاجـــي خــلــيــفــة: 
لـــــلـــــبـــــغـــــدادّي:  ـــــــنُـــــــون  َكـــــــْشـــــــِف الـــــــّظُ َعــــــــــل|  ْــــــــــِل  ي ْــــــَمــــــْكــــــنُــــــون فــــــي الــــــــــّذَ )630/1، 856، 1114/2، 1872(، وإِيـــــــــَضـــــــــاح ال
ِّــــِفــــيــــن  ْــــُمــــَؤل ــــْعـــــَجـــــم ال ِــــــلْــــــبَــــــْغــــــَداِدّي: )218/1(، وأعــــــــام الــــزركــــلــــي: )309/1(، َومُـ ّـــــــة الــــَعــــاِرفِــــيــــن ل )53/1(، َوَهـــــــِدي
َّــــــا: )352/1(، وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي مـــؤلـــفـــلـــري؛ لــمــحــمــد طــاهــر  ـــد ثُــــــَري ِـــُمـــحـــّمَ َــــة: )259/2(، وســـجـــل ُعـــثْـــَمـــانـــي ل ــــال ِــــَكــــّحَ ل

بروسه لي: )24/1(� 
›1‹ سورة الذاريات، اآلية: 49� 

›2‹ سورة يۤس، اآلية: 36� 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    36

وُغــــــَرر أســــــرار ولـــطـــائـــف، ِســـلـــك تــحــريــره ديـــزلـــه، وانــــــدن پـــر كـــتـــاب مــســتــطــاب دُوِزيــــلــــه اكــر 
چـــــه جــــمــــلــــهء ابــــيــــاتــــه شـــــــرح يــــازلــــمــــزســــه بـــــــــاري ابـــــــتـــــــداده واقـــــــــع اوالن: اون ســــكــــز ابــــيــــاتــــه شــــرح 
يــازيــلــه... بــو فقيرك اول حين ده طريقت تــامــة تصنيفنه اشتغالم اولــدوغــنــدن بونلره 
ديـــــــــدم كـــــه إن شــــــــــاء اهلل تـــــعـــــال| بــــعــــد تـــكـــمـــيـــل مــــنــــهــــاج الــــســــالــــكــــيــــن، بـــــو ذكـــــــر اولــــــنــــــان تــحــقــيــق 
وتــقــريــر| مــع زيــــادِة تــحــريــر وتسطير ايــلــيــم، وبــعــض أبــيــاِت مُــشــكــلــة، وكــلــمــات معضلة 
ي| دخ| جابجا بولوب، بو أبيات ثماني عشرة ضم قلوب انلر دخ| شرح سويليم. 
پــس اّول كــتــاب مُــســتــطــاب تــمــام اولـــدقـــده پــــاران صــفــا >الــكــريــم إذا عــهــد وفـــا< مضمونن 
ادا ايـــــلـــــديـــــلـــــر... وبــــــــو كــــتــــابــــه >فــــــاتــــــح األبــــــــيــــــــات< ديــــــــو نــــــــام ســـــويـــــلـــــدم بـــــعـــــده مــــقــــدمــــا حـــضـــرت 
مثنو| نك عربي أوالن أبياتن|، وآيات كريمة، وأحاديث نبوية ي| متضمنة أوالن 
كــلــمــاتــن| جــامــعــة وشـــامـــلـــة أوالن، وبـــيـــن الـــفـــقـــرا >جـــامـــع اآليـــــــات< نــامــيــلــه شـــهـــرت بـــوالن 
كتابمزده اوالن|، بو فاتح األبيات نام كتابمز ضم ايدوب، ايكسنك ما بينن| جمع 
ايــــلــــدم... بــحــمــد الــمــلــك الــمــنــان كـــونـــلـــردن: بــيــك اوتــــــوز طـــقـــوز )1039 ھ( تــاريــخــنــده 
مبارك ذي القعدة أوائلنده بر كون أول كيوان رفعت واسمان ُرتبت؛ خسروجم جاه، 
وِكسر| منزلت آسمان معدلت را آفتاب، زافتاب اوجهاز افتح بــاب، مُرتّب أركان 
الـــشـــرعـــيـــة عـــــل| الـــمـــنـــهـــج األحــــــمــــــدّي، مــــهــــّذب ديــــــــوان الـــُعـــرفـــيـــة عـــــل| الـــــمـــــدرج الـــمـــحـــمـــدّي، 
ســــلــــطــــان الــــمــــشــــرقــــيــــن، خــــــاقــــــان الــــخــــافــــقــــيــــن، الـــــــــذي ألعــــــيــــــان الــــخــــواقــــيــــن الـــــعـــــالـــــم عـــــيـــــن، مــــاذ 
أكاسرة الزمان، معاذ قياصرة الدوران، نتيجة آل ُعثَْمان، ثمرة شجرة آل أورخان، 
ــلْــَطــان بــن  فــلــذة كــبــد ســلــيــم، غــــرهء بــــدر ســلــطــان ُســـلَـــيْـــَمـــان، وقُــــــرهْ عــيــن مــحــمــد خــــان، الــّسُ
ـــلْـــَطـــان: الــســلــطــام مــــراد خــــان )1( بــــن أحــمــد خــــان حــضــرتــلــريــنــك، شــــيّــــد اهللُ بــتــضــاُعــف  الـــّسُ
الــــــــــجــــــــــال وتــــــــــــــــــــــرادف اإلقـــــــــــبـــــــــــال أركـــــــــــــانـــــــــــــه، وأعـــــــــــــــــــل| فــــــــــي مــــــــــراقــــــــــي الــــــــــســــــــــعــــــــــادة؛ ومــــــــــــــــــــــدارج الــــــجــــــالــــــة 

ـــــلْـــــَطـــــان الــــمــــجــــاهــــد مـــــراد  ›1‹ أمــــيــــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن وخـــلـــيـــفـــة الـــمـــســـلـــمـــيـــن؛ مـــــحـــــّرر بـــــغـــــداد مـــــن الـــصـــفـــويـــيـــن الـــــــروافـــــــض؛ الـــــّسُ
لَْطاني سنة 1032 ھ/1622 م، ت 1049 ھ/1639 م(  ِــَد سنة 1018 ھ/1609 م، وجلوسه الّسُ الرابع )ُول
ـــلْـــَطـــان مــحــمــد الــثــالــث )ت 1012 ھ/1603 م(  ـــلْـــَطـــان أحـــمـــد األول )ت 1026 ھ/1616 م( ابـــن الـــّسُ ابـــن الـــّسُ
الــــثــــانــــي )ت 982 ھ/1574 م(،  ـــــلْـــــَطـــــان ســـلـــيـــم  ابـــــن الـــــّسُ الــــثــــالــــث )ت 1003 ھ/1594 م(  ـــــلْـــــَطـــــان مـــــــراد  ابـــــن الـــــّسُ
لَْطان سليم  لَْطان ُسلَيَْمان القانوني )ت 974 ھ/1566 م( ابن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الّسُ ابن الّسُ

األول )ت 926 ھ/1519 م(. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    37 األدب والمحاضرات والعروض   

شـــــانـــــه... بــــالــــرب الــمــهــيــمــن الـــمـــتـــعـــال، بــــو شـــرحـــك ُحـــســـن خــطــيــلــه يــــازلــــمــــس| وســـعـــادتـــلـــه 
مـــطـــالـــعـــة قـــلـــمـــلـــرنـــدن اوتــــــــــر| أحـــــســـــن تــــرتــــيــــب اوزره تـــــكـــــرار دوزلـــــــمـــــــس| خــــصــــوصــــنــــده مـــركـــز 
رايــــــــت اقــــــبــــــال، ومــــهــــبــــط ســـــعـــــادت كــــمــــال اوالن جــــانــــب شــــوكــــت مــــالــــلــــر| جــــانــــبــــنــــدن مــــثــــال، 
واجــــب االمــتــثــال كــلــوب تــألــيــف ايــلــدو ُگـــوزلـــه شـــرح مــثــنــويــنــك جــمــلــه ســـن| ُحــســن خطله 
بـــر خــوشــجــه يـــــــازدروب جـــنـــاب هــمــايــونــمــه ارســــــــال... اولــــنــــد|، وهـــديـــة قـــلـــنـــد|... قــال 
ُــــْرَهــــان الــواصــلــيــن إرشــــــاداً لــلــســالــكــيــن، وتــعــلــيــمــاً لــلــطــالــبــيــن: )اذه  ســلــطــان الــعــارفــيــن، وب
كتاب المثنوي(: ها: حرف تنبيه در، وفي الحقيقة اسم إشارتدن دكلدر بلكه مشار 
إليه اوزره تنبيه دن اوتـــور| إيــراد أولنمشدر، وذا: اســم إشــارتــدر، وضــع أصــل| س| 

محسوساته إشارت أولمق ايچوندر...

آخـــــــــــــره:... بــــــاغ حـــقـــيـــقـــت جـــانـــبـــنـــه تـــأخـــيـــر وتـــــوقـــــف ســـــز قــــــدم قـــــو ويـــــوقـــــار وكــــــل ديـــمـــك 
أولور. )گفتن أمير المؤمنين علي رضي اهلل عنه با قِريِن خود كه چون خدو انداختي 

در روي من نفس من جنبيد وإخاص عمل نماند مانع كشتين تو آن شده(:

َـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــوانگـــــــــــــــفـــــــــــــــت أمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر الـــــــــــــمـــــــــــــؤمـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــن بــــــــــــــــــــــا آن جــــــــــــــــــــــوان پ اي  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  بــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــام  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

أمير المؤمنين علي حضرت| أول جوانه ايتد|... مربوط ومرهوندر:

شــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  را  آرزو  ارد  ـــــــــــــــــــــــــــــــَوابصــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــر  بِـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــّصَ أَْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم  واهللُ  صـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــن 

آرزو ومــــــــــــــراد| صــــبــــراتــــمــــك كــــــتــــــورر وحـــــبـــــس نــــفــــس يــــولــــنــــه كــــتــــمــــك حـــــاصـــــل ايـــــدرشـــــتـــــاب 
وعــجــلــة كــتــورمــز صــبــرايــلــه كـــــه اهلل ســبــحــانــه وتـــعـــال| حــضــرتــلــرن| بــوتــأخــيــرك صــوابــنــه بل 
هــر كـــار وتــدبــيــرك مــرجــع ومــأبــنــه أعــلــمــدر، صــبــر مــفــتــاح فــــرج، ومــصــبــاح درون پــر حــرج 
ومـــنـــهـــاج أعــــــاي كــــل درج در، صـــبـــر نـــصـــف إيــــمــــان، ورأس ِعــــرفــــان وايــــقــــانــــدر، فــضــائــل 
صبرني چوقدر، وآثار وخواصنه نهايت يوقدر، پس آخر جلد أول| انكچون توصيهء 
صبر ايله ختم بــيــوردي، نته كــم آخــر ســـورهء عصر ده توصيهء صبر ايدنلره حضرت 
جناب حّق مدح پيوردي، واهتماماً لشأن الصبر حّق اوزره عطف أولندي. الحمد هلل 

عل| توفيقه اإِلتَْمام، والصاة عل| سيد األنام.

مالحظات: المجلد األول، توجد في أوله صفحة من الفوائد، ومنها: بيتان من 
البحر البسيط التام من شعر اإلمام محمد بن إدريس الشافعي:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    38

ْـــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــوم ِســــــــــــــــــــــــــــو| الــــــــــــــــــــــــــــُقــــــــــــــــــــــــــــْرآِن مَـــــــــــــْشـــــــــــــَغـــــــــــــلَـــــــــــــةٌ يـــــــــــِنكــــــــــــــــــــــــــــّلُ ال إاّلَ الــــــــــَحــــــــــديــــــــــث َوِعــــــــــــــلْــــــــــــــم الـــــــــــِفـــــــــــْقـــــــــــِه فـــــــــــي الـــــــــــدِّ

ـــــــــــــــــــيَـــــــــــــــــــاِطـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــِنالـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــُم مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه: قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل، حــــــــــدثــــــــــنــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواُس الـــــــــــــــــــّشَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهُ فَ َومَ

فُت بنَيِل  ومكتوب عل| هامش الصفحة األخيرة باللغة الُعثَْماني ما معناه: )تشّرَ
فــــــــــــــــي 17 جــــــــــــــــمــــــــــــــــاد| األول| ســــــنــــــة  الـــــــــــمـــــــــــثـــــــــــنـــــــــــوي  فــــــــــــــــي دار  تـــــــــــــدريـــــــــــــســـــــــــــه  َخـــــــــــــــــــتْـــــــــــــــــــِم  ِخـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــِة  نـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــِب 
)1272 ھ/1855 م(، حّرره السيد الشيخ محمد توفيق مثنويخوان دار المثنوي(. 
وفــي آخــره كشف بيع وشــراء كتب باسم الـــوّراق الصّحاف حسن أَفَــنْــِدي في 12 صفر 
ســـــنـــــة )1268 ھ/1852 م(، مـــــــع تــــثــــبــــيــــت أســـــــعـــــــار الـــــكـــــتـــــب، ومـــــنـــــهـــــا: مــــجــــمــــوعــــة الـــشـــيـــخ 
األكـــــبـــــر بـــمـــبـــلـــغ: )200(، ومــــثــــنــــوي شــــريــــف عــــــــدد: )6( بـــمـــبـــلـــغ: )150(، وتـــرجـــمـــة 
الصواعق المحرقة بمبلغ: )190(، وشــرح الكافية بمبلغ: )36(، وشــرح قصيدة 
التوسل بمبلغ: )55(، ومجموعة عبد الغني بمبلغ: )45(، وعلم الحال بمبلغ: 
)14(، وعـــلـــي الـــــقـــــاري بـــمـــبـــلـــغ: )325(، وغـــيـــر كلذ مــــن الـــكـــتـــب الـــتـــي بـــلـــغ مــجــمــوع 
ســعــرهــا: )1296(. والــمــتــن الــمــشــروح مــكــتــوب بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر، وكـــك الــفــواصــل، 
وِعبارات الشواهد من اآليات واألحاديث واألشعار مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها، 
وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش تــصــحــيــحــات وتـــعـــلـــيـــقـــات. الــــوضــــع الــــعــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ عـــــادي، 
والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي بطانته من ورق اإليبرو، وعليه تملك: الحاج عبد اهلل الشهير 
بقيم زاده مــع الخاتم، َوتَــَمــلـُّـك: عــبــد اهلل چلبي، َوتَــَمــلـُّـك: محمد ممش| بن عمر، 
يـــن  ـــد َشـــْمـــس الـــدِّ َوتَــــَمــــلـُّـــك: مــحــمــد چــلــبــي ســنــة )1196 ھ/1781 م(، َوتَــــَمــــلـُّـــك: مُـــَحـــّمَ
د مُــَراد شيخ  شيخ المولوية بقاسم پاشا، سنة )1157 ھ/1744 م(، والحافظ مَُحّمَ

خانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 211. ُعثَْماني ]405[ الّرَ
عنوان المخطوط: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 

من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/2( )1(�

 �Fatihu’l - Ebyât = MESNEVİ ŞERHİ ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي: 210. وتــوجــد نسخة مــن المطبوعة فــي مكتبة دار المثنوي؛  قْــم ال انــظــر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الــّرَ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    39 األدب والمحاضرات والعروض   

الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 
)ت 1042 ھ/1633 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 388، مقياس الورقة: )210 × 145 = 150 × 80(، 
عدد األسطر: )25(�

ِحيِم. الحمد هلل فاتح أبيات المعاني بمفاتح أبيات  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
الجلد الثاني، جاعل كلمات أوليائه المصابيح الروحاني إلضاءة قلوب اإلنساني... 
: بو فقير بر زلل بعد شرح أبيات  وتخلّقوا بأخاق الربّانّي، بعَد حمِد اهلل َعّزَ َوَجّلَ
السفر األول مشتريان علم وحكمتي اقل، ومتاع وسلعهء معرفتي بين اإلخوان كساد 
ومــتــبــذل، بــولــدقــده وقـــوابـــل خــلــق جــهــانــي دخـــي بــوجــانــبــه مــيــل ومــحــبــتــدن مــغــّفــل ومــقــّفــل 
مشاهده قلدقده مايهء شوق تحرير وتصنيفه نقصان وخلل كلوب خاطر فاتر بو طول 
املدن نيچه مّدت فارغ اولد|... )بيان بعض أز حكمت تأخير اين مجلد دوم(، بو 
ايكنجي مجلدن تأخير اولمسنك حكمتلرندن بعضسنك بياننده در روايت اولنوركه 
جــلــد اول تـــمـــام اولـــدقـــدنـــصـــكـــره حـــضـــرت خــــداونــــدكــــار بـــرايـــكـــي ســنــه مــــقــــدار| كـــوهـــر نــثــار 

اولميوب مثنوي بيورمديلر...

آخــــــــــــــــــــــــــره:... حـــــــــيـــــــــران شــــــــــــدن حـــــــاجـــــــيـــــــان در كـــــــــــرامـــــــــــات آن زاهـــــــــــــــد ك| در بـــــــــاديـــــــــه تــــنــــهــــاش 
يافتند... مثنوي:

كـــــــــــــــــارهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــجـــــــــــــــــايـــــــــــــــــب  زان  جـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــت  زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــك  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  از  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ازديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد در  يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن  را  ديــــــــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــادقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  أعـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــم  واهلل  عـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــب  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــامقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ديــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــــــــا پــــــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــــــــرا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراش وخــــــــــــــــــــــــــــام

طــائــفــهء حــجــاج بــو كــرامــات عظمانك ظـــهـــوردن| مــشــاهــدة قــيــلــدق لــرنــدن أوچ قسم 
اولـــــدســـــلـــــربـــــر كــــــــرومــــــــاول عــــجــــايــــب كــــــــارلــــــــردن جــــمــــلــــه دن بــــــــر| اول بـــــــيـــــــابـــــــان... واهلل تــــعــــال| 
مقصود بــالــذاتــه مــوصــل اوالن دوغـــري يــولــه اعــلــم دركـــه ازديــــاد يقين| دخــي اول معلوم 

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    40

الهي اوالن رشاد وسداد ندر وبر قوم دخي بوكرامت| ناپذيرن، يعني: قبول اتميجي 
اكــــشــــي وخــــــــام اولـــــديـــــلـــــر، ونــــاقــــصــــان ســـــرمـــــدي قـــالـــديـــلـــر كــــــام تــــمــــام اولـــــــــــدي، وســـوزغـــايـــتـــك 
بولدي زيرا منكر كرامت اوليا اولنلره كام سويلمك مقتضاي علم وحكمتدن عدول 
ْـــــَمـــــآب... وح| حــــق، واهللُ أَْعـــلَـــُم  ْــــَمــــْرِجــــُع وال َــــيْــــِه ال ــــَواب وإل ايــلــمــكــدر. واهللُ أَْعــــلَــــُم بِــــالــــّصَ
ــَواب. تمت تــم م. كتبه الفقير السيد أحــمــد عـــارف بهّمتي الــمــولــوي ابن الشيخ  بِــالــّصَ
ــــــد روحــــــــــــي؛ بــــخــــانــــقــــاه غــــلــــطــــة ســـــاكـــــن بــــمــــولــــويــــخــــانــــه بــــشــــكــــطــــاش، مــــــن هـــــجـــــرت الـــســـنـــة  مُــــــَحــــــّمَ

خمسين ومأتين وألف في شهر ربيع اآلخر 22، تمت م م م.

بَة، وإطارها مذهب وإطارات  مالحظات: المجلد الثاني، والصفحة األول| مَُذّهَ
َـــــــة بِــــــــــالــــــــــلَّــــــــــْوِن األَْحــــــــــَمــــــــــر،  بــــــاقــــــي الـــــصـــــفـــــحـــــات مــــــرســــــومــــــة بِــــــــــالــــــــــلَّــــــــــْوِن األَْحــــــــــــَمــــــــــــر، والــــــــَعــــــــنَــــــــاِويــــــــن مَـــــــْكـــــــتُـــــــوب
ــــَمــــيّـَـــز بِــــُخــــُطــــوط حــــمــــراء الــــلــــوِن فـــــوقَـــــهُ. الـــنـــاســـخ: أحـــمـــد عــــــارف بــهــمــتــي الـــمـــولـــوي  والـــمـــتـــن مُ
د روحي، في خانقاه غلطة ومولويخانه في بشكطاش في إِْستَانْبُول. تاريخ  ابن مَُحّمَ
النسخ: في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة )1250 ھ/1834 م(. 
ـــيِّـــد  ْـــــِغـــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مـــذهـــب، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ الـــوضـــع الــــعــــام: خــــّط الـــنـــســـخ، وال
ـــد مُـــــــَراد َشـــيْـــخ َخـــانـــقـــاه مُـــــــَراد مُــــــّا، ســنــة )1248 ھ/1832 م(. وقــــف دار  الـــحـــافـــظ مُـــَحـــّمَ

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 212. ُعثَْماني/ مطبوع ]406[ الّرَ

عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 
من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/1( )1(�
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)ت 1042 ھ/1633 م( )2(�
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قْم الَْحِميِدّي: 210� أوله وآخره: مثل الّرَ
مالحظات: المجلد األول. الوضع العام: طبع حجري، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، 
وَعليه تملّك الواقف )عل| دار الكتب التي بناها محمد مراد أَفَنِْدي القاضي عسكر 
روم الــــلــــي ســــابــــقــــاً الـــمـــشـــتـــهـــر بـــــــدادمـــــــاد زاده(: صـــــّحـــــاف حــــســــن أَفَــــــــنْــــــــِدي الــــقــــريــــمــــي الــمــلــقــب 

بخاموشي، في 19 شعبان سنة )1253 ھ/1837 م(، وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 213. ُعثَْماني/ مطبوع ]407[ الّرَ

عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 
من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/2( )1(�

الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 
)ت 1042 ھ/1633 م( )2(�

عدد الصفحات: 296�
قْم الَْحِميِدّي: 211� أوله وآخره: مثل الّرَ

ْــــــــــــِغــــــــــــاف ِجــــــلْــــــد  مـــــــالحـــــــظـــــــات: الـــــمـــــجـــــلـــــد الــــــــثــــــــانــــــــي. الــــــــوضــــــــع الـــــــــعـــــــــام: الــــــطــــــبــــــع حــــــــجــــــــري، وال
ُعــــثْــــَمــــانــــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: صـــحـــاف حـــســـن أَفَــــــنْــــــِدي الـــقـــريـــمـــي الــمــلــقــب بـــخـــامـــوشـــي، ســنــة 

)1253 ھ/1837 م(، وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 214. ُعثَْماني/ مطبوع ]408[ الّرَ

عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 
من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/3( )3(�

 �Fatihu’l - Ebyât = MESNEVİ ŞERHİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �Fatihu’l - Ebyât = MESNEVİ ŞERHİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    42

الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 
)ت 1042 ھ/1633 م( )1(�

عدد الصفحات: 416�
ِحيِم. الحمد هلل الذي جعل الجلد الثالث من المثنوي  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
منبع ينابيع الحكم ايهلإل، وصير أبياته اللطيفة ومعانيها الشريفة كالجنود القوي 
يقوي بها أرواح المريدين، وتغلب عل| جيوش النفس والشياطين الغاوين، والصاة 
عل| النبي الهادي إل| الصراط النبوي... أما بعد إخواني أيد اهلل أرواحكم بالحكم 
الــــقــــرآنــــي وأســــبــــغ عــلــيــكــم نــعــمــه ظــــاهــــرة وبـــاطـــنـــة بــــاألمــــن واألمــــــانــــــي، وقـــتـــاكـــم بــــو كـــتـــاب پــر 
معانينك تأليف وتصنيفنه داعــي وكتابت وقرأتنه بجان ودل ساعي اولدكزايسه بس 
الزم كــلــديــكــه، بــونــك ديــبــاجــهء هــمــايــون| خــيــر دُعــاكــزايــلــه مــعــنــون، وشــكــر وثــنــا كــزايــلــه 
مزين اوله، وبو كتاب مستطاب مطالعه قيلنلر وبوندن مستفيد اولنلر جمله كزه خير 

دعالر وشكر وثنالر قيله...

آخــــره:... اكــر طــالــب ايــســك دفــتــر رابــعــده اوالن؛ اول محله نظرايله كــه تــا آنــدن 
عــبــرت پــذيــر اولــــه ســـن ونــيــچــه عــلــوم ومـــعـــارف اســـتـــفـــاده قــيــلــه ســـن وبــيــحــد اســـــرار ومــعــانــي 
يه وصول بوله سن، بتوفيق اهلل وهدايته، إن شاء اهلل يحصل التوفيق والهداية إل| 
أن نــفــهــم كـــــام أهـــــل الـــنـــبـــويـــة والــــهــــدايــــة والـــــواليـــــة، الـــلـــهـــم إنـــــي قــــد جــمــعــت اذه الــكــتــاب 
من كتب أهل الوالية، وأصحاب الدراية مع تقصيري عن العمل بما فيه، وشرحته 
بلسان التركية معترفاً بقلة البضاعة وعدم االستطاعة ليكون سبباً للرحمة والمغفرة، 
وباعثاً لدعاء طالب العلم بالمغفرة، فاجعله سبباً لمغفرتك، وسبياً إل| رحمتك 
ـــــٍد وآلـــــــه وأصـــحـــابـــه  ـــّمَ ــــَحــ ــــيِّـــــِدنَـــــا مُـ وقــــربــــتــــك، ومــــقــــبــــوالً بـــيـــن الــــعــــارفــــيــــن، وصــــــل وســــلــــم َعــــــــلَ| َسـ
ـــــثــــــك شـــــــــــــرح| دخ| أحـــــــســـــــن وجــــــهــــــلــــــه أيــــســــر  ـــــالـ ـــــفــــــر ثـ ـــــقــــــه بــــــــو سـ ـــيـ ــ ـــــوفـ ــــمـــــــد اهلل وتـ ــ ـــيــــــن. بـــــــحـ ــ ـــــمــــــعـ أجـ
جهدله نهايت بولوب، شهر شوالك آخرنده بو تصنيف أول هجرت نبوينك، بيك 
اوتوز أوج سنه سنده )1033 ھ/1623 م(. أحد كون|، وقت ضحاده تمام أولد| 

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    43 األدب والمحاضرات والعروض   

امــيــددركــه حــق سبحانه وتــعــال| مــقــبــول قــيــلــه، وغــيــر| دفــتــرلــرك شــرحــن| دخ| بــر وجــه 
آســـان مــيــســرايــلــيــه. تــم الــجــزؤ الــثــالــث مــن شـــرح الــمــثــنــوي الــشــريــف ويــلــيــه الــجــزؤ الــرابــع. 

بدار الطباعة الخديوية.
مالحظات: المجلد الثالث. الوضع العام: طبعة حجرية بدار الطباعة الخديوية، 
ْـــــــــِغـــــــــاف ِجــــــلْــــــد ُعــــــثْــــــَمــــــانــــــّي، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: صـــــحـــــاف حــــســــن أَفَــــــــــنْــــــــــِدي الــــقــــريــــمــــي الـــمـــلـــقـــب  وال

بخاموشي، سنة )1253 ھ/1837 م(، وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 215. ُعثَْماني/ مطبوع ]409[ الّرَ
عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 

من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/4( )1(�
الـــمـــؤلـــف: إِْســـَمـــاِعـــيـــل بـــن أحـــمـــد األنــــقــــروي الـــمـــولـــوي، رســــوخــــي، شـــــارح الــمــثــنــوي. 

)ت 1042 ھ/1633 م( )2(�
عدد الصفحات: 456�

ِحــــــــــــيــــــــــــِم. الـــــــحـــــــمـــــــد هلل الـــــــــــــــذي جــــــعــــــل الــــــجــــــلــــــد الـــــــــــرابـــــــــــع مـــن  ِ الــــــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــــــه: بِـــــــــــــــْســـــــــــــــِم اهلِل ارّلَ
المثنوي؛ أحسن المرابع المعنوي، وأنفع المرابع للعلماء األخروي، وأجل المنافع 
لــــــلــــــفــــــقــــــراء الــــــــمــــــــولــــــــوي، وصـــــــيـــــــر مـــــــصـــــــارعـــــــه مــــــطــــــالــــــع أنــــــــــــــــوار ايهلإل، وأبــــــــيــــــــاتــــــــه صــــــــوامــــــــع أســـــــــــرار 
ٍد مالك الشرع القوي، وسالك الصراط السوي،  النبوي، َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
وعل| آله وأصحابه الذين طهروا نفوسهم من الرجس الخفي، واللوث الجلي، أما 
ــــد الـــبـــشـــيـــر الــــنــــذيــــر، وفـــقـــيـــر وحـــقـــيـــر،  بـــعـــد َحــــــْمــــــِد اهلل الـــعـــلـــي الـــكـــبـــيـــر، والـــــصـــــاة عـــــل| مُــــَحــــّمَ
وكـــثـــيـــر الــتــقــصــيــر، جـــلـــد ثـــالـــثـــك شـــرحـــنـــي تـــحـــريـــر ايـــلـــدكـــدنـــصـــكـــره بــــو أحـــســـن مــــرابــــع اوالن 
جلد رابعك شرحنه، متوكاً عل| اهلل شروع قيلدم، حق ُسبَْحانَهُ َوتََعالَ| دن اميدم 

بودركه اختتامي مقدر، واتمامي مسير...
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    44

آخره:��� }ٱ ٻ{ وقتاكم بونلره كلديسه }ٻ{ اول كتاب عظيم 
الشان كه } ٻ پ{ اول اهلل قتتدندر }پ پ پ{ تصديق ايديجيدر 
بونلرله اوالن كتاب اثبات توحيد ونبوتده، وقضا وقدرده، وحشر ونشرده }ڀ 
ڀ ڀ{ وحــال بوكه اولديلردي قبل نــزول اذه الكتاب }ڀ{ طلب فتح 
ايدرلردي }ٺ ٺ ٺ{ )1( كافر اولنلر اوزرينه يعني يهود يلرهر باركه كفار 

له جنك وجدل ايتسه لرديرلرديكه )اللهم انصرنا(.

ْــــــــــــــِغــــــــــــــاف ِجـــــــلْـــــــد  ــــبــــــعــــــة حــــــــجــــــــريــــــــة، وال مــــــــالحــــــــظــــــــات: الــــــمــــــجــــــلــــــد الـــــــــــــرابـــــــــــــع. الـــــــــوضـــــــــع الـــــــــــعـــــــــــام: طــ
ُعــــثْــــَمــــانــــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: صـــحـــاف حـــســـن أَفَــــــنْــــــِدي الـــقـــريـــمـــي الــمــلــقــب بـــخـــامـــوشـــي، ســنــة 

)1253 ھ/1837 م(، وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 216. ُعثَْماني/ مطبوع ]410[ الّرَ

عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 
من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/5( )2(�

الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 
)ت 1042 ھ/1633 م( )3(�

عدد الصفحات: 458�
ِحيِم. الحمد هلل الذي جعل الشريعة سراجاً للطالبين،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ــِريــَقــة مــذهــبــاً للسالكين، والــحــقــيــقــة مــشــهــداً لــلــواصــلــيــن، وجــعــل الــمــثــنــوي الشريف  والــّطَ
خصوصاً اذه الجلد اللطيف جامعاً ألسرار هذه الثاثة بالدالئل والبراهين، وصير 
أبياته الشريفة كاألواني ألشربة الُْعلُوم والمعاني شراباً للصابرين، ولــذة للشاربين، 
ْــــُمــــْرَســــِلــــيــــَن وخــــاتــــم الـــنـــبـــيـــيـــن، الــــداعــــي إل| مــرتــبــة  ــــٍد َســــيِّــــد ال َوَصـــــــــــــلّ| اهللُ َعـــــــلَ| َســــيِّــــِدنَــــا مُــــَحــــّمَ

›1‹ سورة البقرة، اآلية: 89� 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    45 األدب والمحاضرات والعروض   

ِــِه َوأَْصَحابِِه أَْجَمِعين. أما بعد َحْمِد اهلل واهب  الحقيقة بالشواهد واليقين، َوَعــلَ| آل
د شفيع األمم، )اليحة(: اعلم أّن فضيلةَ اذه الجلد  النعم، والصاة عل| نبيه مَُحّمَ
عل| سائر إخوانه ثابتةٌ باالعتبارات، وهي كل ما وقع فيه من األبيات والحكايات، 
واألمثال واإلشارات؛ إن اعتبرت غير موجودة في سائر إخوانه، والموجود االعتباري 
خير مــن غير الــمــوجــود، فباذه االعتبار يجوز أن يكون اذه الجلد أفضل مــن سائر 
الــمــجــلــدات، ومـــرادنـــا بــاذه التعبير كلما أتــيــت بجلد مــن أي جــلــد كـــان، وقـــرأتـــه فهو 
خـــيـــر لــــك مــــن تـــلـــك األوقــــــــــات اذه ال غـــيـــر وإن اعــــتــــبــــرت كــــل جـــلـــد مــــن الـــمـــجـــلـــدات مــثــل 
درجة السلّم، وطبقة السماوات، فالثانية أعل| من األول| والثالثة أعل| من الثانية، 
والرابعة أعل| من الثالثة، والخامسة أعل| من الرابعة، فباذه االعتبار؛ اذه الجلد 

أعل| من حيث المرتبة من المجلدات األربعة......

آخـــــــــره:... اول جــمــلــه زهـــــري نــــوش ايـــلـــدي اصــــا اول حــضــرتــه ضـــررويـــرمـــيـــوب في 
الــحــال آنـــي قـــوت وال يــتــلــه دفـــع ايــلــدي امــــدي، أي: طــالــب حـــّق اوالن عــاشــق سندخي 
حقله باطلك ما بينني مبالغه ايله فارق اول تاكم سنك اول فارقلق صفتك سكا ترياق 
فاروق اوله وسني زهر قهر مظهري اوالن شيلردن صيانت قيله، وبو مثنوي شريفك 
ايــجــنــده سنك نفسكه تلخ كــان كلمات عين آب حــيــات كــبــي؛ لــذيــذ وشــيــريــن اولــه. 

واهلل الهادي إل| عين اليقين، وهو المرشد والمعين، والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن.

ْـــــــــِغـــــــــاف ِجــــلْــــد  مـــــالحـــــظـــــات: الــــمــــجــــلــــد الــــــخــــــامــــــس. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: طــــبــــعــــة حـــــجـــــريـــــة، وال
ُعــــثْــــَمــــانــــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: صـــحـــاف حـــســـن أَفَــــــنْــــــِدي الـــقـــريـــمـــي الــمــلــقــب بـــخـــامـــوشـــي، ســنــة 

)1253 ھ/1837 م(، وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 217. ُعثَْماني/ مطبوع ]411[ الّرَ

عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 
من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/6( )1(�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    46

الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 
)ت 1042 ھ/1633 م( )1(�

عدد الصفحات: 554�

ِحــــــــيــــــــِم. الـــــحـــــمـــــد هلل الــــــــــذي جــــعــــل الــــقــــســــم الـــــــســـــــادس مــن  ِ الــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــه: بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل ارّلَ
كــــتــــاب الـــمـــثـــنـــوي الـــمـــعـــنـــوي ايهلإل الــــربــــانــــي مـــظـــهـــر الـــعـــجـــائـــب والـــــِعـــــبَـــــر، وَصـــــــيَّـــــــَره ِمــــــن بــيــن 
ْــــُعــــلُــــوم الـــتـــي يـــهـــتـــدي بـــهـــا الـــســـالـــكـــون  إخـــــوانـــــه الـــخـــمـــســـة كـــالـــجـــهـــة الـــفـــوقـــيـــة الـــمـــزيـــنـــة بـــنـــجـــوم ال
فــــي ظـــلـــمـــات بـــحـــر الــــــحــــــوادث وبــــــر الـــــصـــــور، وأبــــيــــاتــــه الـــشـــريـــفـــة كـــالـــشـــهـــب الــــــزاهــــــرة فــــي طـــرد 
الخواطر النفسانية، واألفكار الشيطانية من قلوب أهل النظر، َوَصلّ| اهللُ عل| نبيِِّه 
مــحــمــد ســيــد الــبــشــر، وشــفــيــع الــُعــصــاة يـــوم الــمــحــشــر، وعــــل| آلـــه وأصــحــابــه الـــذيـــن كــانــوا 
يَر. أمّا بعد َحْمد اهلل  عند النبي كأنهم عل| رؤوسهم الطير، من ُحسن اآلداب والسِّ
العزيز الغفار، والصاة والسام عل| نبيه محمد المختا. اين مجلد ششم را نيزبران 
اعتبارات سابقة قياسي كن زيرا اين مجلد نيزبدان اعتبارات مذكورة بر سائر اخوات 
خـــود فــضــيــلــتــي ودرجـــاتـــي داردكــــــه، ايـــن نــيــز مـــن حــيــث الــمــرتــبــة چـــون جــهــت فــوقــانــيــســت 

ينجوم علوم وِعرفان مزين كشسته...

آخره:... وبيانه اقتدارم يوق ايد| )مثنو|(:

اســـــــت مــــــــــن آن ســـــــخـــــــن زان حـــــمـــــيـــــتـــــه  اســـــــــــتدردل  روزنــــــــــــــــــــــــــــــــه  دل  جــــــــــــــانــــــــــــــب  ازدل  زانــــــــــــــــكــــــــــــــــه 

بـــنـــم كـــوكـــلـــمـــده اول ســــــوز اول مـــيـــمـــنـــه دنــــــــدر زيــــــراكــــــه كــــوكــــلــــدن كـــــوكـــــلـــــه... اول نــطــق 
ســامــي، وكـــام عــالــي اول خــامــوشــك مــيــمــون ومــبــارك اوالن قــلــب شــريــفــنــدنــدركــه قلبدن 
قلبه روزنـــه ومــنــظــره واردر، خــامــوش حــضــرت مــوالنــا قــــّدس اهلل ســـّره الــعــزيــزك مخلص 

شريفلريدركه اكثر غزللرني خاموش ديمكله ختم ايلمشلردر، مثا )بيت(:

درســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز عـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــــرا بــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــذار اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت راخاموش كه خاموش| پهترز عسل نوش|

ـــــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــمـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــون الــــــــــــــمــــــــــــــلــــــــــــــك الــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــان.ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوررلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تَـــــــــــــــــــــــّمَ

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    47 األدب والمحاضرات والعروض   

ْـــــــــِغـــــــــاف ِجــــلْــــد  مــــــالحــــــظــــــات: الــــمــــجــــلــــد الــــــــســــــــادس. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: طــــبــــعــــة حـــــجـــــريـــــة، وال
ُعــــثْــــَمــــانــــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: صـــحـــاف حـــســـن أَفَــــــنْــــــِدي الـــقـــريـــمـــي الــمــلــقــب بـــخـــامـــوشـــي، ســنــة 

)1253 ھ/1837 م(، وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 218. مفقود ]412[ الّرَ
عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 

من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/1( )1(�
الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 

)ت 1042 ھ/1633 م( )2(�
مالحظات: مفقود. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/219. مفقود ]413[ الّرَ
عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 

من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/2( )3(�
الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 

)ت 1042 ھ/1633 م( )4(�
مالحظات: مفقود. وقف دار المثنوي.

 �Fatihu’l - Ebyât = MESNEVİ ŞERHİ ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي: 213. ُعــثْــَمــانــي/مــطــبــوع، َوقـــد َوَردَ  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 210. والـــّرَ قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ

؛ )ص: 55(�  فْتَِر الَْحِميِديِّ ِذْكُرهُ في الّدَ
 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MESNEVİ ŞERHİ ›3‹

ْــَحــِمــيــِدّي: 212. ُعــثْــَمــانــي/مــطــبــوع، َوقـــد َوَردَ  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 210. والـــّرَ قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ
؛ )ص: 55(�  فْتَِر الَْحِميِديِّ ِذْكُرهُ في الّدَ

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    48

قْم الَْحِميِدّي: 2/219/ مكرر. ]414[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرعة اإلسام إل| دار السام )1(�
د بن أبي بكر بن إِبَْراِهيم الجوغي، ركن اإلسام، أبو المحاسن،  المؤلف: مَُحّمَ

إمام َزاده، البَُخاِرّي، الَْحنَِفّي )ت 573 ھ/1177 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 83، مقياس الورقة: )176 × 132 = 137 × 100(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحـــــيـــــِم. الـــحـــمـــد هلل الــــــذي دلـــنـــا عـــــل| مــعــرفــتــه بــالــشــواهــد  ِ الـــــّرَ َ ْ أولـــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل ارّلَ
ُـــصـــِلـــحـــنـــا  َّــــــة واألحـــــــكـــــــام، وشــــــــرع لـــنـــا فـــيـــمـــا ي ــــبُــــــوِدي ــــُعــ واألعــــــــــــام، وتـــــعـــــبَّـــــَدنـــــا لـــكـــرامـــتـــنـــا بــــأقــــســــام الــ
ـــد عليه  فـــي الــــداريــــن ُســــنَــــَن اإلســـــــام، وهــــدانــــا إل| مـــا ارتــــضــــاه ِمــــن أمـــــِر الــديــِن بــنــبــيــه مُـــَحـــّمَ

 �ŞİR’ATÜ’l - İSLAM ›1‹
قْم الَْقِديُم: 2060، ومكتبة برنستون؛  قْم الَْقِديُم: 1313، والّرَ انظر؛ فهرس مكتبة جامعة إِْستَانبُول، الّرَ
مجموعة جاريت، الرقم: 1693، رمز الحفظ: H 836، والرقم: 1694، رمز الحفظ: H 837، والرقم: 
1695، رمــز الحفظ: B 356، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا، الرقم: 1986، رمــز الحفظ: 5265، 
والرقم: 1986، رمز الحفظ: 5160، والرقم: 1986، رمز الحفظ: 2873، والرقم: 1986، رمز الحفظ: 
ْــــــــــــــــــَراك، و27537، أرقـــــــام  5336، ومـــكـــتـــبـــة األزهــــــــــــر؛ 25006، أرقــــــــــام الــــحــــفــــظ: )2074 مــــــنــــــطــــــق( 83486 األَت
الحفظ: )5 آداب وفضائل( 898، ومن الرقم: 27538، أرقام الحفظ: )577 آداب وفضائل( 17592، 
حت| الرقم: 27555، أرقــام الحفظ: )4324 آداب وفضائل( 134193 إسَكنَْدِريّة. وانظر أيضاً: كشف 

الظنون لحاجي خليفة: )1044/2(، وبروكلمان: )675/3(� 
 �RUKNÜLİSLAM MUHAMMED b. EBU BEKR el - BUHAR، İMAMZADE el - CUĞİ ›2‹
إمام زاده )491 - 573 ھ/1098 - 1177 م(: واعظ، فاضل، فقيه، متكلم، كان مُفتياً ببخار|. نسبته 
إل| )ُجـــــوغ( بــضــم الــجــيــم، قــريــة مــن قـــر| ســمــرقــنــد فــي أوزبــكــســتــان. ومـــن آثـــــاره: كــتــاب: )شــرعــة اإلســــام( 
في )61( فصاً، َشَرَحهُ البروسوي في كتابه المطبوع: )مفاتيح الجنان( وتُوَجُد له ترجمة تركية ُعثَْمانية 
منظومة بعنوان: )روضة اإلسام في ترجمة شرعة اإلسام(؛ للسيد علي زاده. وقد قال اللكنوي: >ونسب 
علّي القاري )شرعة اإلسام( ألَبِي بكر الرازّي، خطأً<. ومن ُكتُبه أيضاً: ُعُقود العقائد فِي فنون الَْفَوائِد، 

وعنوانه في بعض النسخ: جواهر ُعُقود العقائد، وهو منظوم، وله: شروط الصاة في الفقه الحنفي. 
انـــظـــر، الــفــوائــد الـــبَـــِهـــيَّـــة لــلــكــنــوي: )161(، وكــشــف الــظــنــون لــحــاجــي خــلــيــفــة: )1044/2، 1156(، وهــديــة 
الَة: )116/9(،  ِِّفين لَِكّحَ العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: )98/2(، َومُْعَجم الُْمَؤل

واألعام للزركلي: )54/6(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    49 األدب والمحاضرات والعروض   

السام، وجعله قائَدنا وسائَقنا بلُطِف ُخلُِقِه إل| دار السام، صل| اهلل عليه وسلم؛ 
ما لََمَع في السماء برٌق؛ وتهلََّل غمام. أما بعد؛ فهذه عقودٌ منظومة ِمن ُسنن سيد 
لةٌ  العالمين، إمام المتقين، مُنتقاة من ُكتب األئمة الُْمهتدين من علماء الدين، مفّصَ
ُــــــهــــــا لــلــمــســتــضــيء  ُــــهــــا وأبــــــواب شــــــذورهــــــا وعـــقـــائـــلـــهـــا لـــلـــمـــشـــغـــوف بـــاجـــتـــنـــائـــهـــا، مـــــشـــــروحـــــةٌ فُــــصــــول
ــن بــه أطــفــاُل أهــل اإليــمــان، وأحـــّق مــا يتحّفَظه  ُــلــّقَ بمصابيح أضــوائــهــا، فــإنَّــهــا أول| مــا ي
ِة  أهُل اإلتقان؛ بل ال مندوحةَ دونه لِسالِِك ُسبُِل الُْهد| كيا يتردّ| به الهو| في ُهّوَ
ــــــا  الــــــــــــرد|، كــــمــــا قـــــــال رّبُ الــــعــــالــــمــــيــــن جـــــــّل جــــــالــــــه: }ی ی ی جئ حئ{ )1(، ومَ
ِــــِه، أو  ـــر فـــيـــه، أو َخــــَطــــَر بِــــبَــــال ْــــَحــــّق إاّل فِــيــمــا قـــالـــه، أو عــمــل بــــه، أو أشـــــار إلـــيـــه، أو تـــفـــّكَ ال
َهَجَس في َخلَِدِه مَْن كان ال ينطق عن الهو|، وال يأمُر وال ينه| إاّل بِما ينزل عليه 
ويُوح|، ومَن كان ِصفة حالِِه في الدارين }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ{ )2(، َومَْن كان ُرفَِع 
يْتُه: )بَِشرعِة اإلسام(، والمأموُل  بِين أَجمعين إل| المقام األدن|. َوَسّمَ فوَق الْمقّرَ
ِمن الملِك الوّهاب أْن يُبارك لي َولَِمن أَُخلَِّفهُ من األعقاب بما أودعتُه اذه الِكتاب، 
ْــَمــآب. }گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ِــّيُ اإلجابة واإليجاب، وإليه المصير وال إنه ول
ْــُمــْرَســِلــيــَن  ڱ ڱ ڱ ڱ{ )3(. الــبــاب األول: فــي الــتــحــريــض عـــل| اتّـــبـــاِع ُســنّــة َســيِّــد ال
من بيان الكتاب والحديث. اعلم يا أخي أن أجمع آية في اذه الباب قوله تعال|: 
}ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{ )4(، وقوله تعال|: }ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ{ )5(. فاتِّباع الرسوِل َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم فرٌض الِزمٌ ال يَسع تركه بحاٍل، 

واِل... ومُخالفتُه تُعرُِّض نِعمةَ اإلسام للّزَ

ْــــَمــــَقــــابِــــِر فَـــــَقـــــَرأَ )قُـــــــْل ُهـــــــــَو اهللُ أََحـــــــٌد(  آخــــــــــره:... وفـــــي حـــديـــث آخــــــر: >مَـــــــْن مَـــــــّرَ عـــــل| ال
إحد| عشر مرةً ثُّمَ َوَهَب أْجَرهُ لأِلمواِت أُْعِطَي أجَرهُ بعدِد تلك األموات<، ويُستحّبُ 

›1‹ سورة يونس، اآلية: 32� 
›2‹ سورة النجم، اآلية: 17� 

›3‹ سورة الكهف، اآلية: 10� 
›4‹ سورة الحشر، اآلية: 7� 

›5‹ سورة النساء، اآلية: 65� 
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ــنــة أْن ال  قـــراءة )ســـورة يـــۤس( عــل| المقابر، ثبت كلذ بالحديث المشهور، ومــن الــّسُ
يََطأَ الُقبوَر في نَعليه، فإّنَ النبّيَ َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم كان يكرهُ كلذ، فيُستحّبُ أْن 
يمشي فــي الــمــقــابــر حــافِــيــاً، ويـــدعـــو اهلل تــعــال| لــهــم، ويستغفر لــهــم، ورأ| رســـول اهلل 
ـــــأمــــــَرهُ بِـــَخـــلْـــِعـــِهـــمـــا، وِمــــن  ـــُقــــبــــور فــــي نــعــلــيــن فـ َصـــــــــــــلَّ| اهللُ َعــــلَــــيْــــِه َوَســـــــلَّـــــــَم رُجــــــــاً يـــمـــشـــي عــــــل| الـ
ــــــنَّــــــة أْن ال يــــــذُكــــــَر مَــــيــــتــــاً ِمـــــــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن إاّل بِـــــخـــــيـــــٍر، فــــإنــــه َصــــــــــــــــلَّ| اهللُ َعـــــلَـــــيْـــــِه َوَســــــــلَّــــــــَم أمَـــــــَر  الــــــّسُ
بك، وقال: >ال تسبوا األموات فإنهم قد أفضوا إل| ما قدموا<. وقال: >ال تسبوا 
ٍد  َــِمــيــَن والــصــاة َعـــلَ| َســيِّــِدنَــا مَُحّمَ ْــَعــال ْــَحــْمــُد هلِلِ َربِّ ال األمـــوات فــتــؤذوا بــه األحــيــاء<. وال

وآله أجمعين.

ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم بـــــــن  ـــــقــــــر عـــــــــبـــــــــاد اهلل؛ إِب وكـــــــــــان الــــــــفــــــــراغ مـــــــن كــــتــــابــــتــــه عـــــــــل| يـــــــد الـــــعـــــبـــــد الــــضــــعــــيــــف أحـ
دي أمير آخوركان،  الحاج أحمد، المقرئ والناسخ بجامع المرحوم قايتباي الُمَحّمَ
ِــــَمــــن ُكـــتـــب بــاســمــه؛  ِــــَمــــن نـــظـــر فـــيـــه، ول رحــــمــــه اهلل رحـــمـــة واســـــعـــــةً، وغـــفـــر لــــه ولـــكـــاتـــبـــه، ول
أنــــــــــت أعــــــــلــــــــُم بــــــــــه، الـــــلـــــهـــــم تـــــقـــــبّـــــل كلذ مـــــــنـــــــه. تــــــــم بــــــتــــــاريــــــخ ســـــلـــــخ شـــــهـــــر ربـــــــيـــــــع اآلخــــــــــــــــــرة، يـــــوم 

األربعاء، سنة اثنتين وثاثين وثماني مئة.

مــالحــظــات: مخطوطة مملوكية خزائنية مضبوطة، ومقابلة ومــصــّحــَحــة، وتوجد 
ـــــتــــــاو| الــــظــــهــــيــــريــــة. وقــــــــد ُكـــــــتِـــــــَب فــــــي آخــــر  ـــــفـ ـــــفــــــوائــــــد مــــنــــقــــولــــة مــــــن الـ فــــــي آخــــــرهــــــا صــــفــــحــــة مــــــن الـ
هُ: )قُوبَِل وُصّحَح بَِقْدِر الُوْسِع واإلمكان، واإلنسان ليس بمعصوٍم  المخطوطة ما نّصُ
ـــــــــُطـــــــــوِر بـــــعـــــض الـــــتَّـــــْعـــــِلـــــيـــــَقـــــات  َـــــــــــيْـــــــــــَن الـــــــــّسُ عـــــــن الـــــخـــــطـــــأ والـــــــنِّـــــــســـــــيـــــــان(. وتُـــــــــــوَجـــــــــــُد عــــــــــل| الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش َوب
َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات، وإثـــبـــات الـــفـــروق بــيــن الــنــســخ الـــتـــي تــمــت مــقــابــلــتــهــا عــلــيــهــا، والــَعــنــاويــن 
ـــــمــــــراء الـــــلـــــوِن  َـــــة بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحـــــــــَمـــــــــر، واآليــــــــــــات مُـــــــَمـــــــيَّـــــــَزة بِــــــُخــــــُطــــــوٍط حـ وبـــــعـــــض الــــكــــلــــمــــات مَـــــْكـــــتُـــــوب
فَْوقََها. الناسخ: إِبَْراِهيم بن الحاج أحمد المقرئ والناسخ بجامع المرحوم قايتباي 
ـــدي أمـــيـــر آخـــــوركـــــان. تـــاريـــخ الـــنـــســـخ: يــــوم األربــــعــــاء ســلــخ شــهــر ربـــيـــع اآلخـــــر سنة  الـــُمـــَحـــّمَ
)832 ھ/1428 م(. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: خــــــّط الـــنـــســـخ الـــمـــضـــبـــوط بــــالــــحــــركــــات، والــــغــــاف 
جلد ُعثَْماني مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك: الشيخ عبد الحليم بن يوسف والد 
مــحــمــد مـــــراد مُـــــا، َوتَــــَمــــلُّــــك: يـــحـــي| الـــشـــهـــاوي الــحــنــفــي، ســنــة )1128 ھ/1716 م(، 
ـــــــد  َوتَـــــــــــَمـــــــــــلُّـــــــــــك: أحـــــــمـــــــد زاده شـــــلـــــبـــــي أدرنــــــــــــــــــــــوي؛ مـــــــــع الــــــــخــــــــاتــــــــم، َوتَـــــــــــَمـــــــــــلُّـــــــــــك: أحـــــــمـــــــد بـــــــن مُـــــــَحـــــــّمَ
د  يِّد الحافظ مَُحّمَ القارصي، وعبد القادر بن أبي بكر لُطف اهلل زاده، والواقف: الّسَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    51 األدب والمحاضرات والعروض   

مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 3/219/ مكرر. مفقود ]415[ الّرَ
عنوان المطبوع: شفاء القلوب )1(�

المؤلف: مجهول.
مالحظات: مفقود. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 220/ مفقود ]416[ الّرَ
عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 

من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/3( )2(�

 �Şifâ’ü’l - Kulûb ›1‹
؛ )ص: 55(�  فْتَِر الَْحِميِديِّ َوَردَ ِذْكُرهُ في الّدَ

ال يمكننا تحديد هوية اذه الكتاب بدقة، حيُث نجد كتاباً بُعنَْوان )شفاء القلوب بكام النبي المحبوب 
َصــــــــلَّ| اهللُ َعـــلَـــيْـــِه َوَســـــلَّـــــَم(. لــلــشــيــخ الـــمـــؤلـــف: مــحــمــد أبـــو الـــهـــد| ابـــن األســـتـــاذ أَبِـــي الـــبـــركـــات الــســيــد حــســن وادي 
أَفَــــــنْــــــِدي الـــصـــيـــادي الـــرفـــاعـــي الــــخــــان شــيــخــونــي الــــســــوري )ت: 1328 ھ/1909 م(، وهـــــو شـــيـــخ أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن 
ْـــَقـــِديـــُم: 1804. وفيها  قْـــم ال ُــه مــحــفــوظ فــي مكتبة جــامــعــة إِْســتَــانــبُــول؛ الـــّرَ ــلـْـَطــان عبد الحميد الــثــانــي، وكــتــاب الــّسُ
مَْخُطوط بعنوان: شفاء القلوب شرح جاء القلوب؛ للُمَؤلِّف: الحاج عبد السام ابن الحاج عبد الفتاح بن 
ْــــــَقــــــِديــــــُم: 1040. وفـــيـــهـــا مَـــــْخـــــُطـــــوط بــــعــــنــــوان: شــــفــــاء الــــقــــلــــوب وراحـــــــــة الـــــكـــــروب،  قْـــــــم ال عــــبــــد الــــســــام الــــقــــيــــصــــري؛ الـــــــّرَ
ــــــيْــــــتُــــــه شـــفـــاء  ــــنــــــوشــــــروان بــــــن صــــالــــح بــــن بـــــــــدر، وقـــــــد قـــــــال فــــــي أولـــــــــــه: >وَســــــّمَ ِّـــــف: أبـــــو عـــــبـــــد اهلل بـــــن رســـــتـــــم ابــــــن الــ لـــــلـــــُمـــــَؤل
الــقــلــوب وراحــــة الـــكـــروب فــي حــركــة اإلنـــســـان وســكــونــه، وفـــي عــلــمــه وعــقــلــه وديـــنـــه، وفـــي ذم الــحــمــق والــجــهــل، 
ـــــتــــــه، وفـــــــــي الـــــــصـــــــدق والـــــــــكـــــــــذب، وفـــــي  ـــــقـ ـــــتــــــه، وكـــــــثـــــــرة الـــــــكـــــــام ومـ ـــــمـ ــــبــــــخــــــل، وفـــــــــي الــــــلــــــســــــان وصـ ومـــــــــــدح الــــــــكــــــــرم، وذم الــ
ْـــَقـــِديـــُم: 999. ويــوجــد فــي مكتبة األزهــــر مَــْخــُطــوط بــعــنــوان: شــفــاء القلوب  قْـــم ال الــمــشــورة وحــســن األدب<، الـــّرَ
مــــن مـــــرض الـــــذنـــــوب، لـــلـــمـــؤلـــفـــة: الــحــســبــيــة فـــاطـــمـــة الـــحـــســـبـــيـــة، الـــــرقـــــم: 40443، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )993 أَدِْعـــــيَـــــة 
وأْوَراد( 39940 الصعايدة الرسالة الرقم: 11. وفيها مَْخُطوط بعنوان: شفاء القلوب باتباع سنة المحبوب؛ 
ْـــــَراك. وهنالك  للمؤلف: علي بن إِْســـَحـــاق. الــرقــم: 26441، أرقـــام الحفظ: )2381 تــصــوف( 85288 األَت
كــتــاب بــالــلــغــة الــعــثــمــانــيــة عــنــوانــه: حــل الـــريـــوب فــي شــفــاء الــقــلــوب - فــي الــمــوعــظــة، لــلــمــؤلــف صــالــح بــن محمد 

األرضرومي العثماني كان حيّاً سنة )1315 ھ/1897 م(. 
 �Fatihu’l - Ebyât = MESNEVİ ŞERHİ ›2‹

ْــَحــِمــيــِدّي: 214. ُعــثْــَمــانــي، َوقـــد َوَردَ ِذْكــــُرهُ في  قْــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 210. الــّرَ قْــم ال انــظــر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الــّرَ
؛ )ص: 55(�  فْتَِر الَْحِميِديِّ الّدَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    52

الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 
)ت 1042 ھ/1633 م( )1(�

مالحظات: مفقود. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/221/ مكرر. مفقود ]417[ الّرَ
عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 

من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/5( )2(�
الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 

)ت 1042 ھ/1633 م( )3(�
مالحظات: مفقود. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/221/ مكرر. مفقود ]418[ الّرَ
عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 

من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/4( )4(�
الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 

)ت 1042 ھ/1633 م( )5(�

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �Fatihu’l - Ebyât = MESNEVİ ŞERHİ ›2‹

ْــَحــِمــيــِدّي: 216. ُعــثْــَمــانــي، َوقـــد َوَردَ ِذْكــــُرهُ في  قْــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 210. الــّرَ قْــم ال انــظــر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الــّرَ
؛ )ص: 55(�  فْتَِر الَْحِميِديِّ الّدَ

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �Fatihu’l - Ebyât = MESNEVİ ŞERHİ ›4‹

ْــَحــِمــيــِدّي: 215. ُعــثْــَمــانــي، َوقـــد َوَردَ ِذْكــــُرهُ في  قْــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 210. الــّرَ قْــم ال انــظــر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الــّرَ
؛ )ص: 55(�  فْتَِر الَْحِميِديِّ الّدَ

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›5‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    53 األدب والمحاضرات والعروض   

مالحظات: مفقود. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 3/221/ مكرر. ]419[ الّرَ

دية )1(� ِريَقة الُمَحّمَ عنوان المخطوط: الّطَ

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 166، مقياس الورقة: )215 × 160 = 150 × 85(، 
عدد األسطر: )19(�

ام عل| أفضل  اة َوالّسَ أوله: الحمد هلل الذي جعلنا أمة وسطاً خير أمم، َوالّصَ
ــــنَّــــة  ــــْعــــــد؛ فـــــإن الـــعـــقـــل والـــنـــقـــل مـــتـــوافـــقـــان، والــــِكــــتَــــاب َوالــــّسُ َــ مــــن أوتــــــي الـــنـــبـــوة والــــحــــكــــم.. َوب
نيا فانية سريعة الزوال والخراب، عّزتها ذّل، ونِعمها نِقم، وشرابها  متطابقان: أّن الّدُ
يرة األَْحَمِديَّة،  دية، وأحببُت أْن أبَيَِّن السِّ ِريَقة الُمَحّمَ سراب.. فأردُت أْن أصنَِّف الّطَ
حـــــــــت| يـــــــعـــــــرَض عــــلــــيــــهــــا َعــــــَمــــــلَــــــه كـــــــــــّلُ ســـــــالـــــــك؛ فــــيــــتــــمــــيّــــز الــــمــــصــــيــــب مـــــــن الـــــمـــــخـــــطـــــئ، والـــــنـــــاجـــــي 
مــــن الــــهــــالــــك، ورتّــــبــــتــــه عــــــل| ثــــاثــــة أبـــــــــواب؛ مــــتــــوّكــــاً عــــــل| رّب األربـــــــــــاب. الــــبــــاب األول: 
ـــــــنَّـــــــة، واالحـــــــتـــــــراز عـــــن الـــــــعـــــــادات الـــســـيـــئـــة والــــــبــــــدع الـــمـــحـــدثـــة،  فـــــي االعـــــتـــــصـــــام بــــالــــِكــــتَــــاب َوالـــــــّسُ
ــط واالجــتــنــاب عــن الــطــرفــيــن اإلفـــــراط والــتــفــريــط، وهــو  واالقــتــصــاد فــي األعـــمـــال، والــتــوّسُ
ثـــــاثـــــة فـــــصـــــول: الــــفــــصــــل األول نــــــوعــــــان: الـــــنـــــوع األول: فـــــي االعـــــتـــــصـــــام بــــالــــكــــتــــاب الـــكـــريـــم 

والقرآن العظيم...

آخـــره:... الفصل الثالث: فــي أمــور مبتدعة باطلة أكــّب الــنــاس عليها عــل| ظّن 
ــــــف األوقـــــــــــاف ســـيّـــمـــا  أنــــهــــا قُــــــــرب مـــــقـــــصـــــودة؛ وهذه كــــثــــيــــرة، فـــلـــنـــذكـــر أعــــظــــمــــهــــا؛ مــــنــــهــــا: وقـ

 �TARİKAT - I MUHAMMEDİYE ›1‹
قْـــــــــم  ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 193. ومـــــكـــــتـــــبـــــة راغـــــــــــــب پــــــــاشــــــــا؛ ]898[ الـــــــــّرَ قْــــــــــــم ال ــــنـــــــوي؛ ]374[ الــــــــــــّرَ ــ ــــثـ ــ ــــــمـ انــــــــظــــــــر؛ مـــــكـــــتـــــبـــــة دار الـ

الَْحِميِدّي: 701� 
 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›2‹

ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    54

الــــنــــقــــود لـــــتـــــاوة الــــــقــــــرآن الـــــعـــــظـــــيـــــم... أو بـــــــأن يـــبـــيـــت عــــنــــد قـــــبـــــره ]رجــــــــــال أربــــعــــيــــن لــــيــــلــــة؛ أو 
أكـــــثـــــر؛ أو أقــــــــل، أو بــــــأن يـــبـــنـــي عــــــــل|[ قـــــبـــــره بـــــنـــــاءً، وكـــــــــّلُ هذه بــــــــدٌع مُـــــنـــــكـــــرات، والـــــوقـــــُف 
كـــــر ألجــــِل  والــــوصــــيــــةُ بــــاطــــان، والــــمــــأخــــوُذ مــنــهــمــا حـــــــرامٌ لــــآلخــــِذ وهـــــو عــــــاٍص بــــالــــتــــاوِة والـــــذِّ
نيا. وقد بَيَّنا كلذ في رسالتنا: )السيف الصارم وإنقاذ الهالكين وإيقاظ النائمين  الّدُ
وجاء القلوب(؛ فعليك بها وطالعها حت| تعلم حقيقة مقالنا. ونقول: الحمد هلل 
الذي هدانا لاذه وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، تَّمَت الكتاب بعون اهلل الملك العزيز 
ــــــٍد وآلـــــــــه وأصـــــحـــــابـــــه أجـــمـــعـــيـــن بـــرحـــمـــتـــك  الــــعــــلــــيــــم. َوَصـــــــــــــــــــلّ| اهللُ تــــــعــــــال| َعـــــــــــلَ| َســــــيِّــــــِدنَــــــا مُــــــَحــــــّمَ
يا نمحر يا رحيم. تمت الحروف في غرة ذي الحجة يوم )الصالي: الثاثاء( في 

وقت العصر سنة )1134 ھ(.

مــــــــــالحــــــــــظــــــــــات: يــــــــــوجــــــــــد فــــــــــــي أولـــــــــــــــــــه فــــــــــهــــــــــرس مــــــــكــــــــتــــــــوب فــــــــــــي صــــــفــــــحــــــتــــــيــــــن، ورمـــــــــــــــــــــــوز أســــــــامــــــــي 
المخرجين في األحاديث المذكورة بالكتاب في صفحة واحدة، وإطارات الصفحات 
مرسومة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والَعنَاِوين ورموز تخريج األحاديث مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
ُطوِر حواٍش وتصحيحات وتعليقات باللون األسود،  وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
وَعنَاِوين المطالب مكتوبة عل| الهوامش بِاللَّْوِن األَْحَمر. تاريخ النسخ: يوم الثاثاء 
غرة شهر ذي الحجة سنة )1134 ھ/1771 م(. الوضع العام: خّط النسخ الواضح، 
ـــد  ـــيِّـــد الـــحـــافـــظ مُـــَحـــّمَ والــــغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــــورق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ

مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 222/ مفقود ]420[ الّرَ

عنوان المطبوع: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 
من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/6( )1(�

 �Fatihu’l - Ebyât = MESNEVİ ŞERHİ ›1‹
فْـــتَـــِر  ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 217، َوقـــــد َوَردَ ِذْكــــــــُرهُ فـــي الـــّدَ قْـــــم ال ــــّرَ ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 210. والـ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ

؛ )ص: 55(�  الَْحِميِديِّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    55 األدب والمحاضرات والعروض   

الـــــمـــــؤلـــــف: إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أحـــــمـــــد األنـــــــقـــــــروي الـــــمـــــولـــــوي، رســــــوخــــــي، شـــــــــارح الـــمـــثـــنـــوي 
)ت 1042 ھ/1633 م( )1(�

مالحظات: مفقود. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/223� ]421[ الّرَ

دية )2(� ِريَقة الُمَحّمَ عنوان المخطوط: الّطَ

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 254، مقياس الورقة: )200 × 145 = 135 × 50(، 
عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 221 مكرر. أوله وآخره: كالّرَ

بة،  مالحظات: يوجد في أولــه فهرس مكتوب في صفحتين ضمن جــداول مُذّهَ
وجدول رموز أسامي المخرجين في صفحة واحدة، والرموز مكتوبة بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
نَـــــــــــــة، وإطــــــــــــــــــــــارات الــــــصــــــفــــــحــــــات كـــــلـــــهـــــا مـــــــذهـــــــبـــــــة، ورمـــــــــــوز  ـــــــــــبَـــــــــــة، َومُـــــــــــــلَـــــــــــــّوَ والــــــصــــــفــــــحــــــة األول| مُـــــــــــَذّهَ
ــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر، وتُــــــوَجــــــُد عــــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش حـــاشـــيـــة لـــخـــواجـــه زاده.  الـــمـــخـــرجـــيـــن مـــكـــتـــوبـــة بِــــــالــــــلَّ
د بمدينة سيواس في مدرسة بروانه بك. تاريخ النسخ: يوم  د بن مَُحّمَ الناسخ: مَُحّمَ
االثنين في شهر جماد| األول سنة )1106 ھ/1694 م(. الوضع العام: خّط النسخ 
د مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ الواضح النفيس، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الّسَ

َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �TARİKAT - I MUHAMMEDİYE ›2‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 221 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]404[ الّرَ

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›3‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    56

قْم الَْحِميِدّي: 2/223 ]422[ الّرَ

دية )1(� ِريَقة الُمَحّمَ عنوان المخطوط: حاشية خواجه زاده عل| شرح الّطَ
الــــمــــؤلــــف: عـــبـــد الـــنـــصـــيـــر بـــن عـــــبـــــد اهلل اآلقـــــشـــــهـــــري، الــــــرومــــــي، الـــعـــثـــمـــانـــي، الـــحـــنـــفـــي، 

خوجه زاده )ت بعد 990 ھ/1582 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 254، مقياس الورقة: )200 × 145 = 135 × 50(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. قوله: جعلنا أمة وسطاً، إشارة إل| قوله تعال|:  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
}ڤ ڤ ڤ ڤ{ )3(، أفضل وخياراً وعدالً. قال القاضي: أي خياراً 
وعــــــدالً؛ ال مــزكــيــن بــالــِعــلــم والـــعـــمـــل، وهــــو فـــي األصـــــل اســــم الــمــكــان الـــــذي يــســتــوي إلــيــه 
المساحة من الجوانب، ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي اإلفــراط 
ْــــــُجــــــبــــــن، ثــم  والـــــتـــــفـــــريـــــط، كـــــالـــــجـــــود: بــــيــــن اإلســــــــــــراف والـــــبـــــخـــــل، الــــشــــجــــاعــــة: بــــيــــن الــــتــــهــــور وال
ـــر والـــمـــؤنـــث كــســائــر  ْـــُمـــتَّـــِصـــِف بــهــا؛ مُــســتــويــاً فــيــه الـــواحـــد والـــجـــمـــع، والـــمـــذّكَ أُطـــلـــق عــــل| ال

األسماء التي يوصف بها، انته| كامه. قوله: خير أمم: بيان له...

آخــــــــره:... قـــولـــه: والـــمـــتـــورع بـــل الــــزيــــادة لــمــا دل عــلــيــه حـــديـــث قـــبـــض. قـــولـــه: }ەئ 
ەئ{ أي: ال تمل إل| الباطل. قوله: }وئ ۇئ ۇئ{ )4( أي: للحق. اللهم اختم 

اِب تم تم تم. لنا بالخير. تَّمَت الكتاب بعون الَْمِلِك الَْوّهَ

مالحظات: الحاشية مكتوبة بخط جميل عل| هامش المخطوط رقم: )223( 

 �Hâşiye alâ’t - Tarîkati’l - Muhammedîye ›1‹
تُوَجُد منها مخطوطة في مركز الملك فيصل في الرياض، رقم الحفظ: ب 9605 - 9607، ورقم الحفظ: 
ب 9999 - 10002. ومخطوطة في مكتبة األزهر، رقم: 39920، أرقام الحفظ: )1656 أَدِْعيَة وأْوَراد( 

92204 الشوام. 
 �MUSLİHUDDİN MUSTAFA b. YUSUF b. SALİH el - BURSEVİ، HOCAZADE ›2‹
قْـــــــــُم  ــــــلَــــــيْــــــَمــــــانِــــــيَّــــــة: ]1051[ الـــــــــّرَ ْــــــــَحــــــــِمــــــــيــــــــِدّي: 828، ومــــكــــتــــبــــة الــــــّسُ قْــــــــــم ال انـــــــظـــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة راغـــــــــــب پـــــــاشـــــــا؛ ]1071[ الــــــــــّرَ

 �761 : الَْحميدّيُ
›3‹ سورة البقرة، اآلية: 143� 

›4‹ سورة آل عمران، اآلية: 8� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    57 األدب والمحاضرات والعروض   

ضمن إطارين مرسومين باللون األحمر، والرموز وكلمة قوله مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. 
قْم الَْحِميِدّي: 2/223� وبقية مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 223/ مكرر. مفقود ]423[ الّرَ

عنوان المخطوط: شفاء القلوب )1(�
المؤلف: مجهول.

قْم الَْحِميِدّي: 3/219/مكرر. وقف دار المثنوي. مالحظات: انظر؛ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 224. مفقود ]424[ الّرَ

عنوان المخطوط: عبد الغني النابلسي )2(�
مالحظات: مفقود.

قْم الَْحِميِدّي: 225� ]425[ الّرَ

عنوان المخطوط: فصوص الحكم )3(�
يــــــــــــن ابـــــــــن عـــــــــربـــــــــي )ت 638 ھ/  ـــــــــي الــــــــــــدِّ ـــــــــْحـــــــــيِ ـــــــــد بـــــــــن َعــــــــــــِلــــــــــــّي الـــــــــطـــــــــائـــــــــي، مُ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: مُـــــــــَحـــــــــّمَ

1240 م( )4(�

 �Şifâ’ü’l - Kulûb ›1‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 3/219/مَُكّرَ ؛ )ص: 56(. انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ فْتَِر الَْحِميِديِّ َوَردَ ِذْكُرهُ في الّدَ

 �ABDÜLGANİ b. İSMAİL b. ABDÜLGANİ، en - NABLUSİ ›2‹
؛ )ص: 56(. بعبارة: )عبد الغني النابلسي( فقط ال غير.  فْتَِر الَْحِميِديِّ اذكه َوَردَ ِذْكُرهُ في الّدَ

قْم الَْحِميِدّي: 226 مَكّرَر.  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �FUSUSU’l - HİKEM ›3‹

طبع مع شروح لبالي زاده في اآلستانة سنة )1252 ھ/1836 م(؛ وبشرحيه لعبد الغني النابلسي، ولموالنا 
ما جامي؛ بمطبعة الترجمان، والمطبعة الشرفية سنة )1304 ھ/1887 م(، وسنة )1323 ھ/1905 م(. 

انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ لسركيس: )179/1(� 
 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. ALİ et - TAİ el - ENDELÜSİ، İBN ARABİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/140�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    58

عدد األوراق وقياساتها: 207، مقياس الورقة: )185 × 128 = 107 × 62(، 
عدد األسطر: )11(�

ِحــــيــــِم. الـــحـــمـــد هلل مُـــنـــزل الــحــكــم عــــل| قـــلـــوب الــكــلــم،  ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
بــــأحــــديــــة الــــطــــريــــق األَمــــــــــم؛ مـــــن الــــمــــقــــام األقــــــــــدم، وإن اخـــتـــلـــفـــت الــــنِّــــحــــل والــــمــــلــــل الخـــتـــاف 
د،  األمم. َوَصلّ| اهللُ عل| مُِمدِّ الِْهَمم من خزائن الجود والكرم، بالِقيل األقوم؛ مَُحّمَ
رة  وعـــل| آلــه وســلــم. أمــا بــعــد؛ فــإنــي رأيـــت رســــول اهلل َصـــــلَّ| اهللُ َعــلـَـيْــِه َوَســـلَّـــَم فــي مُبشِّ
أريتها في العشر اآلخر من محرم؛ سنة سبع وعشرين وست مئة )627 ھ/1230 م( 
بـــمـــحـــروســـة دمــــشــــق، وبــــيــــده - َصــــــــــــلَّ| اهللُ َعــــلـَـــيْــــِه َوَســــــلَّــــــَم - كــــتــــاب، فـــقـــال لـــــي: اذه كــتــاب 
فصوص الحكم، خذه واخرج به إل| الناس ينتفعون به. فقلُت: السمع والطاعة هلل 
ولرسوله، وألولي األمر ِمنَّا، كما أُمرنا، فحّققُت األمنية، وأخلصُت النيّة، وجّردُت 
ه رسول اهلل - َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم -  القصد والِْهّمة إل| إبراز اذه الكتاب؛ كما حّدَ
مـــــــن غـــــيـــــر زيـــــــــــــادة وال نُــــــقــــــصــــــان، وســــــــــألــــــــــُت اهلل أن يـــجـــعـــلـــنـــي فـــــيـــــه وفـــــــــي جــــمــــيــــع أحــــــــوالــــــــي مـــن 
ِعباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وأن يخصني في جميع ما يرقمه بناني، 
، والنفث الروحّي في الروع  بُّوِحيِّ وينطق به لساني، وينطوي عليه َجناني باإللقاء الّسُ
ـــمـــاً، لــيــتــحــّقــَق مَـــــن يــقــُف  الـــنـــفـــســـّي بــالــتــأيــيــد االعـــتـــصـــامـــي؛ حـــــت| أكــــــون مـــتـــرجـــمـــاً ال مُـــتـــحـــكِّ
عليه من أهل اهلل أنه من مقام التقديس، المنّزه عن األغراض النفسية التي يدخلها 
التلبيس، وأرجو أن يكون الحّق تعال| لما سمع دُعائي قد أجاب ندائي... )فَّصُ 
ِحــكــمــٍة ةيهلٍإ فـــي كــلــمــٍة آدمــــيــــٍة(: لــمــا شـــاء الـــحـــّقُ ُســـبْـــَحـــانَـــهُ َوتَــــَعــــالَ| ِمـــن حــيــُث أســـمـــاُؤهُ 
الُْحسن| التي ال يبلغها اإلحــصــاء؛ أَْن يــر| أعيانَها، وإِْن ِشئت قلت: أن يــر| عينه 
فــي كـــوٍن جــامــٍع يحصر األمـــر بكونه مُتّصفاً بــالــوجــود، ويظهر بــه ِســـّره إلــيــه، فـــإّن رؤيــة 

الشيء بنْفِسِه ما هي مثل رؤيته نْفَسه في أمر آخر يكون له كالمرآة...

آخره:... وليست الطبيعة عل| الحقيقة إال النََّفَس الرحماني، فإّنَ فيه انفتحْت 
فيه ُصَوُر العالم أعاه وأسفله لسريان النفخة في الجوهر الهيوالني في عالم األَجرام 
خاّصةً، وأما َسَريانُها لوجود األرواح النورية واألعراض، فك َسرياٌن آخر، ثم إنه 
َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم غلََّب في اذه الخبر التأنيَث عل| التذكير؛ ألنه قََصَد التهّمم 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    59 األدب والمحاضرات والعروض   

بـــالـــنـــســـاء، فــــقــــال: ثــــــاث، ولـــــم يـــقـــل ثـــاثـــة بـــالـــهـــاء مُــــْعــــتَــــَقــــِدِه، فــــــإْن شــــــاءَ أطــــلــــق، وإْن شـــاء 
قيَّد هلإف المعتقدات تأخذه الحدود، وهو اهلإل الذي وِسَعه قلُب عبده، فإّنَ اهلإل 
َـــســـعـــه شـــــيء ألنـــــه عـــيـــن األشـــــيـــــاء، وعــــيــــن نـــفـــســـه، والـــــشـــــيء ال يــــقــــال فــــيــــه: إنـــه  الـــمـــطـــلـــق ال ي
يسع نفسه، وال ال يسعها، فافهْم، }ک ک گ گ گ گ{ )1(. تم.

مـــــالحـــــظـــــات: مـــخـــطـــوطـــة خــــزائــــنــــيــــة، وَعــــــنَــــــاِويــــــن الــــفــــصــــوص مـــكـــتـــوبـــة بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر، 
وتوجد عل| الهوامش بعض التعليقات. الوضع العام: خّط النسخ النفيس المضبوط 
بالشكل ضبطاً كاماً، والغاف جلد ُعثَْماني بطانته من ورق اإليبرو، وعليه تملك: 
ـــــد أمــــيــــن الــــدفــــتــــري الـــمـــشـــتـــهـــر بـــفـــيـــضـــي بــــكــــزاده  ـــــد الــــوحــــي بــــن حـــســـن الــــــنــــــوري، ومُـــــَحـــــّمَ ـــّمَ مُـــــَحــ
الساكن ببروسا، سنة )1224 ھ/1809 م(، شراءً من الصحاف المولوي، والحافظ 
د مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي. مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 226� ]426[ الّرَ

عنوان المخطوط: الِْحَكم الَعطائية، أْو ِحَكم ابن عطاء اهلل )2(�
د بن عبد الكريم بن الحسن بن عطاء اهلل اإلسكندري  المؤلف: أحمد بن مَُحّمَ
ـــــفــــــضــــــل، الــــمــــالــــكــــي،  )اإلســــــــكــــــــنــــــــدرانــــــــي(، الـــــــجـــــــذامـــــــي، تـــــــــاج الــــــــديــــــــن، أبــــــو الــــــعــــــبــــــاس؛ أبــــــو الـ

وفِّي، الشاذلي )ت 709 ھ/1309 م( )3(� افِِعّي، الّصُ الّشَ

›1‹ سورة األحزاب، اآلية: 4� 
 �el - HİKEMÜ’l - ATAİYYE ›2‹

ـــَفــــهــــا ابـــــُن عـــــطـــــاء عــــَرَضــــهــــا عــــــل| َشــــيــــِخــــِه أَبِــــي الــــعــــبــــاس  ــــــا َصــــنَّـ َــــــّمَ ـــــوفِـــــيّـــــة. ول ـــــــُرِق الـــــّصُ حـــكـــم مــــنــــثــــورة عــــــل| لــــســــان أهــــــل الـــــــّطُ
ُــنَــّيَ فــي هذه الــكــراســة بِــَمــقــاِصــِد اإِلحـــيـــاِء وِزيــــــادة، ولــك  ْــُمــرســي، فــتــأمَّــلـَـهــا شــيــُخــهُ؛ وقـــال لـــه: لــقــد أتــيــَت يــا ب ال
ْــَمــتْــُن  ِــَمــا َرّقَ لهم ِمــن معانيها َوَراَق، وبسطوا الــقــول فيها، وشــرحــوهــا كــثــيــراً. وُطــبـِـَع ال َقها أربـــاب الـــذوِق ل تعّشَ
ْـــِحـــَكـــم البــن عــجــيــبــة، وفــــي غــيــرهــا مـــن الــــشــــروح، وُطــــبِــــَع الـــمـــتـــُن لـــوحـــِدِه  ْـــِهـــَمـــم فـــي َشـــــــْرِح ال بـــآخـــر كـــتـــاب: إيـــقـــاظ ال

بِفاس. 
انظر؛ كشف الظنون لحاجي خليفة: )675/1(، واكتفاء القنوع لفنديك: )172(، ومعجم المطبوعات 

العربية والمعربة؛ لسركيس: )185/1(� 
 �TACÜDDİN AHMED b. MUHAMMED el - İSKENDERİ، İBN ATAULLAH ›3‹

ــــوفِــــّي، الـــشـــاذلـــي، الــشــيــخ الـــعـــارف بـــــاهلل، شــيــخ الــطــريــقــيــن،  =ابـــن عـــطـــاء اهلل اإلســـكـــنـــدري )اإلســـكـــنـــدرانـــي(، الــــّصُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    60

عدد األوراق وقياساتها: 40، مقياس الورقة: )127 × 87 = 93 × 60(، عدد 
األسطر: )11(�

ِريَقة،  ِحيِم. قال الشيخ اإلمام العالم العامل إمام الّطَ ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
د بن الشيخ  وشيخ الحقيقة، تاج الدين أبو الفضل؛ أحمد بن الشيخ أبي بكر مَُحّمَ

وإمام الفريقين؛ عالم من العلماء المشاركين في أنواع من العلوم؛ كالتفسير، والحديث، والفقه، والنحو 
َــِعــظ الــنــاس،  واألُُصــــــول. وصــاحــب كــرامــات وأحـــــوال؛ كـــان يتكلم َعــــلَ| كــرســي فــي الــجــوامــع بــكــام حــســن، وي
وفِيّة، وآثار السلف، وله عبارة عذبة لها وقع  ولَِوْعِظه تأثير في القلوب، وكان له ذوق، ومعرفة بكام الّصُ

في النفوس، ومشاركة في الفضائل والعلوم. وكانْت عليه ِسيماء الخير. ومن شعره: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداي مــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراِد  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدمُ إل|  الـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــَل  ُرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  إذا 
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهُ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَع  وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــَح مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل اعــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــاِدوأَْن 
وإنِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ| ِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِظ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِوداِدإل| 

وهي أطول من اذه، ُكلّها َعلَ| اذه النمط. وقد توفي؛ رحمه اهلل تعال|؛ بمصر، بالقاهرة بالمنصورية، 
فـــــي نـــصـــف جـــــمـــــاد| اآلخـــــــــــرة، ســـنـــة تـــســـع وســــبــــع مــــئــــة، نـــفـــعـــنـــا اهلل بـــبـــركـــتـــه، وعــــفــــا عــــنــــه، ودُفـــــــــن بــــالــــقــــرافــــة، وقـــبـــره 

مشهور يُزار. 
ْــــــِحــــــَكــــــِم الــــعــــطــــائــــيــــة، وتـــــــــاج الـــــعـــــروس  ْــــــــــُوُصــــــــــول، واألنـــــــفـــــــاس الــــزكــــيــــة فـــــي شـــــــرح ال ـــــــات ال ـــــّدمَ ـــَقــ ــ ــ وِمـــــــــن تـــصـــانـــيـــفـــه: أُُصــــــــــــول مُ
لتهذيب النفوس، )مطبوع(، وتحرير التنزيه وتحرير التشبيه - في الكام، والتنوير في إسقاط التدبير - 
ْــِحــَكــم العطائية - في األخــاق والــتّـَـَصــّوُف، )مطبوع(، وِحــْزب  ــلـُـوك، وال في التوكل والتسليم، وترتيب الــّسُ
الـــرجـــاء واالبـــتـــهـــال وااللـــتـــجـــاء، ورســـالـــة فـــي فــضــائــل قــطــب الــعــارفــيــن شــهــاب الـــديـــن أَبِـــي الـــعـــبـــاس أَْحـــَمـــد بـــن عمر 
األنـــصـــاري الــمــرســي، ورســـالـــة فــي الـــتَّـــَصـــّوُف، وشـــرح قــصــيــدة أَبِــي مــديــن الــمــغــربــي، وعـــنـــوان الــتــوحــيــد فــي آداب 
الطريق، والفوائد، والقصد المجرد في معرفة اسم المفرد، وقصيدة ابن عطاء اهلل اإلسكندري، ولطائف 
الــمــنــن فـــي مــنــاقــب الــشــيــخ أَبِـــي الـــعـــبـــاس وشــيــخــه أَبِـــي الـــحـــســـن، )مـــطـــبـــوع(، والـــامـــعـــة الــمــنــيــرة والـــــــدرة الــمــنــيــرة، 
ْــَقــِديــر األبـــــق|، ومــنــظــوم الــمــنــاجــاة العطائية،  ْــِفــْقــه، والـــمـــرق| إِلَ| ال نَـــة لــلــبــرادعــي فِـــي ال ْـــُمـــَدّوَ ومُــْخــتَــصــر تَــْهــِذيــب ال

ووصية ابن عطاء اهلل اإلسكندري باإلخوان. 
افِِعيّة للسبكي: )176/5 -  انظر؛ الــدرر الكامنة البن حجر العسقانّي: )273/1 - 275(، وطبقات الّشَ
177(، وشذرات الذهب البن العماد الحنبلي: )19/6 - 20(، والرحلة العياشية: )357/1(، والديباج 
ـــنــــــون عـــــــن أســـــــامـــــــي الـــــكـــــتـــــب والــــــفــــــنــــــون لـــــحـــــاجـــــي خــــلــــيــــفــــة: )502/1،  ــ ـــــظـ البــــــــن فــــــــرحــــــــون: )70 - 71(، وكــــــشــــــف الـ
نُون للبغدادّي: )93/1،  يِْل َعل| َكْشِف الّظُ 675، 1554/2، 1658، 1769(، وإِيَضاح الَْمْكنُون في الّذَ
469/2(، وهــــديــــة الـــعـــارفـــيـــن أســــمــــاء الــمــؤلــفــيــن وآثـــــــار الــمــصــنــفــيــن؛ لـــلـــبـــغـــدادي: )103/1(، وخـــطـــط مـــبـــارك: 
َــة: )2/121(، واألعــــام لــلــزركــلــي: )221/1 - 222(، وبــروكــلــمــان في  ــال ِــَكــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل 69/7، َومُــْعــَجــم ال

دائرة المعارف اإِلْساِميَّة )1: 240(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    61 األدب والمحاضرات والعروض   

رشــــــيــــــد الــــــــديــــــــن عـــــبـــــد الـــــكـــــريـــــم بـــــن عــــــــــطــــــــــاء اهلل، رضـــــــــــــــي اهلل تــــــــعــــــــال| عــــــنــــــه، وأعـــــــــــــــاد عــــلــــيــــنــــا مـــن 
بــركــاتــه؛ آمــيــن: مــن عــامــة االعــتــمــاد عــل| الــعــمــل، نقصان الــرجــاء عند وجـــود الــزلــل، 
إرادتك التجريد مع إقامة اهلل إياك في األسباب من الشهوة الخفية وإرادتك األسباب 
مـــع إقــــامــــة اهلل إيـــــاك فـــي الــتــجــريــد انـــحـــطـــاط عـــن الــهــمــة الــعــلــيــة، ســـوابـــق الــهــمــم ال تــخــرق 
أســـــــوار األقـــــــــدار، أِرْح نــفــســك مــــن الـــتـــدبـــيـــر فـــمـــا قـــــام بــــه غـــيـــرك عـــنـــك ال تـــقـــم بــــه لــنــفــِســَك، 
اجـــتـــهـــادك فــيــمــا ضـــِمـــن لــــك، وتــقــصــيــرك فــيــمــا طــلــب مــنــك دلـــيـــل عــــل| انـــطـــمـــاس الــبــصــيــرة 

منك...

ِه عـــــن أْن تــــــدرَكــــــه األبــــــصــــــار، يـــا مـــن  آخــــــــــــره:... يــــا مــــن احــــتــــجــــب فـــــي ُســـــــرادقـــــــات ِعــــــــــزِّ
تجلّ| بكمال بهائه فتحّققْت َعَظَمتُهُ األسرار، كيف تخف| وأنت الظاهر؟ أم كيف 
ام َعلَ|  اة َوالّسَ تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ واهلل الموفق، وبه أستعين، َوالّصَ
ِــــــــِه َوَصـــــْحـــــبِـــــِه  ـــــٍد خــــاتــــم الـــنـــبـــيـــيـــن، الــــســــيــــد الــــكــــامــــل الــــفــــاتــــح الـــــخـــــاتـــــم، َوَعـــــــــــلَ| آل َســـــيِّـــــِدنَـــــا مُـــــَحـــــّمَ
ْــــِحــــكــــم بــــعــــون اهلل  َــــِمــــيــــَن. تـــمـــت ال ْــــَعــــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ــــــَم تَـــْســـِلـــيـــمـــاً كــــثــــيــــراً، آمــــيــــن. وال َوَســــــلَّ

تعال|.

مالحظات: مخطوطة قديمة مصححة. وعبارة: )وقال رضي اهلل عنه( مكتوبة 
ـــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: خــــّط  ــــلَّــ ــ ــــــالـ ـــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر، وإطـــــــــــــارات جـــمـــيـــع الــــصــــفــــحــــات بِـ ــــلَّــ ــــــالـــ بِـ
النسخ عادي قديم، والغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مَُغلَّف بالقماش األخضر، وعليه تملك: 
د مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا، سنة  عبد اهلل الحسني القاضي بمصر، والحافظ مَُحّمَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 226 مكرر. ]427[ الّرَ

عنوان المخطوط: العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية )1(�

ْــــغــــنــــي بــــن إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن أْحـــــَمـــــد بـــــن  الـــــمـــــؤلـــــف: عــــبــــد الــــغــــنــــي بــــن إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل بـــــن عــــبــــد ال

 �el - UKUDÜ’l - LÜ’LÜİYYE fi TARİKI’s - SADATİ’l - MEVLEVİYYE ›1‹
طبع بمطبعة المقتبس في دمشق سنة )1329 ھ/1919 م(. 

انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ لسركيس: )1834/21(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    62

ــوفِــّي، الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدّي، الــقــادري  ْــَحــنَــِفــّي، الــّصُ مَــْشــِقــّي، الــصــالــحــّي، ال ْــَراِهــيــم النابلسي الــدِّ إِب
)ت 1143 ھ/1731 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 30، مقياس الــورقــة: )184 × 121 = 122 × 65(، 
عدد األسطر: )21(�

ــــيــــــِم. الـــحـــمـــد هلل الـــــــذي قَـــــَطـــــَع بـــســـيـــِف الــــحــــقِّ دابــــــــَر مَـــن  ِحــ ــــّرَ ِ الــ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ
، وأذّلَ كـــــامَ الــجــاهــل بــســاطــع نــــور الـــبـــيـــان، وخـــــذل مَــــن تـــعـــّرض لــفــقــراء الــطــريــق  اســـتـــحـــّقَ

فأورده موارد الِْحْرمان:

َــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــل تــــــــــطــــــــــمــــــــــســــــــــون ِمــــــــــــــــــــــــــــَن الـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــاِء نـــــــــجـــــــــومَـــــــــهـــــــــا هــــــــــــــــــــــال تَـــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــُرون  أْو  ـــــــــــــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــــــــــــم  بـــــــــــــــــــــــــــــــأَُكـــــــــــــــــــــــــــــــفِّ

َــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــوا األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارداً فــــــــــــــــــــــي ِغـــــــــــيـــــــــــِلـــــــــــهـــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــال دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُؤكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنَ  ال 

كــــــتــــــب ســـــــيـــــــدي الــــــــــعــــــــــارف بـــــــــــاهلل تــــــــعــــــــال| الــــــشــــــيــــــخ عـــــــبـــــــد الـــــــوهـــــــاب الــــــشــــــعــــــرانــــــي - رحـــــــمـــــــه اهلل 
تـــــــعـــــــال| _ لـــبـــعـــض الـــــقـــــضـــــاة بـــمـــصـــر حــــيــــن حــــبــــس رجـــــــــاً مــــــن أوالد الــــشــــيــــخ الـــــغـــــمـــــري: الــــــذي 
نعلم به قاضي مصر؛ أن من أعظم بيوت األولياء بمصر أربعة بيوت... ومنهم بيت 
أبــي الــعــبــاس الــغــمــري، ومــن كــامــه: لــحــوم أوالد الــفــقــراء مسمومة، فــَمــن تــعــّرض لهم 
عّجل هاك نفسه بُسّم ساعة، فالرأي عندي التداُرك، وقد نصحتك، فاختْر لنفسك 
 ما يحلو. فأطلقه القاضي في وقته واعتذر مع كلذ له، والحمد هلل وحده، واذكه

 �ABDÜLGANİ b. İSMAİL b. ABDÜLGANİ، en - NABLUSİ ›1‹
وفِّي، النقشبندي، القادري، األَِديب، الناظم،  مَْشِقّي، الَْعاِرف بِاهلل، الَْحنَِفّي، الّصُ عبد الْغني النابلسي، الدِّ
صاحب التصانيف الكثيرة التي يُعرُف منها: )241( عنواناً، ولد في ِدمَْشَق سنة )1050 ھ/1640 م(، 
ورحــل إل| بــغــداد، وعــاد إل| ســوريــة، فتنقل فــي فلسطين ولــبــنــان، وســافــر إل| مصر والــحــجــاز، واستقر في 

ِدمَْشَق إل| أن توفي بَها سنة )1143 ھ/1731 م(. 
انظر؛ سلك الدرر لِلُْمَراِدّي: )30/3 - 38(، وعجائب اآلثار للجبرتي: )154/1 - 156(، وتراجم بعض 
أعــيــان دمــشــق البــن شــاشــو: )67 - 83(، وهــديــة الــعــارفــيــن أســمــاء الــمــؤلــفــيــن وآثــــار الــمــصــنــفــيــن؛ لــلــبــغــدادي: 
)590/1 - 594(، وعقود الجوهر لجميل العظم: )46 - 69(، وفهرس الفهارس للكتاني: )150/2 - 
152(، وجامع كــرامــات األولــيــاء للنبهاني: )85/2 - 89(، واكتفاء القنوع لفنديك: )231(، ومعجم 
َــة: )271/5 - 273(، واألعــام  ــال ِــَكــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل الــمــطــبــوعــات لــســركــيــس: )1832/2 - 1834(، َومُــْعــَجــم ال
ــــيــــــِدّي:  ــــِمــ ْــــــَحــ قْــــــــم ال ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: ]854[ الــــــــّرَ قْــــــــم ال لــــلــــزركــــلــــي: )32/4 - 33(. وانــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغـــــــــب پــــــاشــــــا؛ الــــــــّرَ

 �3/663



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    63 األدب والمحاضرات والعروض   

عندنا اآلن في دمشق الشام، بيوت الفقراء معروفة من سابق األيام، كّلُ مَن تعّرض 
ِـــَمـــن انــتــســب إلــيــهــا بـــســـوء، فــــــإن اهلل تـــعـــال| يـــحـــّلُ بـــه االنـــتـــقـــام، خـــصـــوصـــاً طـــريـــق الـــســـادة  ل
المولوية وفقرائها، وأوالد فقرائها الصلحاء الــكــرام، السالكين عــل| مسالك آبائهم 
وأجدادهم في خدمة المثنوي الشريف، بالسماع الطاهر النظيف... أما بعد، فيقول 
الـــعـــبـــد الـــفـــقـــيـــر إل| مـــعـــونـــة ربــــــه الــــقــــديــــر؛ عـــبـــد الـــغـــنـــي ابـــن الـــنـــابـــلـــســـي الـــحـــنـــفـــي، ســـــــدده اهلل 
ِريَقة المولوية، وذكرت ما تشّرفت به  تعال|... هذه ِرَسالَة شرحُت فيها أحواَل الّطَ
ِمن فَْهِم معاني إشاراتهم المرضية، لِيعتبَر بها كّلُ جاهٍل، ويتنعم المؤمن بالشرب 

من أعذب المناهل...

آخـــــــــــره:... الـــفـــصـــل الــــتــــاســــع: اشـــتـــمـــل مــجــلــس الـــمـــولـــويـــة عـــــل| مــــدايــــح وأثـــنـــيـــة تــذكــر 
ــــــــم عــــلــــيــــهــــم، وذكـــــــــــر أســـــمـــــائـــــهـــــم وألـــــقـــــابـــــهـــــم،  لــــــألولــــــيــــــاء الـــــمـــــتـــــقـــــّدمـــــيـــــن والــــــمــــــتــــــأّخــــــريــــــن، والــــــــتــــــــرّحُ
ـــــمــــــل مـــــجـــــلـــــس الــــــمــــــولــــــويــــــة عــــــل|  ـــتـ ــ ـــــفــــــصــــــل الـــــــعـــــــاشـــــــر: اشـ وإهــــــــــــــــــداء ثـــــــــــــواب الـــــــــــقـــــــــــراءة إلــــــــيــــــــهــــــــم... الـ
حـــضـــور جــمــاعــة مـــن الــمــســلــمــيــن، وطـــائـــفـــة مـــن الـــنـــاس مــخــتــلــفــيــن... وقــــد صـــنّـــفـــُت هذه 
َسالَة بمعونة اهلل تعال| لنُصرِة فُقراء الطريق القائمين بالمحبة واالعتقاد لألولياء  الرِّ
والــــصــــالــــحــــيــــن مـــــن غــــيــــر أْن يـــــكـــــون مـــقـــصـــدنـــا الــــــــــردّ عـــــــل| أحــــــــــداً مـــــن الـــــنـــــاس أجــــمــــعــــيــــن، وإْن 
هَ ونعتناه بالجاهل ونحو كلذ، فليس مُــَرادُنــا أحــداً بعينه نــرد عليه من  ذكرنا الُْمتََفقِّ
أهل الدين، واهلل تعال| ولي التوفيق والهداية، ومنه اإلحسان والعناية، وهو حسبنا 
ِــــــِه َوأَْصـــــَحـــــابِـــــِه أَْجـــَمـــِعـــيـــن، قــال  ــــٍد َوَعــــــــلَ| آل ــــَحــــّمَ ونـــعـــم الـــوكـــيـــل، َوَصـــــــــــلّ| اهللُ َعــــــلَ| َســــيِّــــِدنَــــا مُ
مؤلفه قـــدس اهلل ســـّره: حــّررنــا كلذ الكتاب فــي ثاثة أيــام بمعونة اهلل تــعــال| وحسن 
تــوفــيــقــه، آخــــرهــــا: يــــوم األربــــعــــاء تـــمـــام الــثــاثــيــن مـــن شــهــر شــعــبــان الـــمـــبـــارك الـــــذي هـــو من 
َسالَة في  شهور سنة ست وتسعين وألف )1096 ھ(. وقع الفراغ من تبييض هذه الرِّ
نهار الجمعة رابع عشر شهر ذي الحجة الذي هو من شهور سنة إحد| عشرة ومئتين 
وألـــف؛ عــل| يــد كاتبها الفقير: عبد الجليل بن مُــْصــَطــَف| بــن إِْســَمــاِعــيــل ابن المؤلف 

عبد الغني النابلسي؛ قّدس اهلل سّره آمين.

مـــالحـــظـــات: مــخــطــوطــة بــخــط حــفــيــد الـــمـــؤلـــف مـــن خـــط الـــمـــؤلـــف. تـــاريـــخ الــتــألــيــف: 
تــــــــمــــــــام الــــــثــــــاثــــــيــــــن مـــــــــن شــــــهــــــر شــــــعــــــبــــــان الــــــــمــــــــبــــــــارك الـــــــــــــــذي هـــــــــو مـــــــــن شــــــــهــــــــور ســــــنــــــة ســـــــــت وتــــســــعــــيــــن 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    64

وبـــــــعـــــــض  تـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــحـــــــــات،  الـــــــــــــــــَهـــــــــــــــــَواِمـــــــــــــــــش  عـــــــــــــــــــل|  وتُـــــــــــــــــــــوَجـــــــــــــــــــــُد  )1096 ھ/1685 م(،  وألـــــــــــــــــــــــف 
الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها. الناسخ: عبد الجليل بن مُْصَطَف| بن 
ــــــســـــــخ: يـــــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة رابـــــــــع  ــــنـ ــ إِْســـــــــَمـــــــــاِعـــــــــيـــــــــل ابـــــــن الـــــــمـــــــؤلـــــــف عـــــبـــــد الـــــغـــــنـــــي الــــــنــــــابــــــلــــــســــــي. تــــــــاريــــــــخ الـ
عــــشــــر مـــــن شــــهــــر ذي الــــحــــجــــة ســــنــــة )1211 ھ/1796 م(. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الـــنـــســـخ 
ـــــــيِّـــــــد  الــــــــــــواضــــــــــــح، والـــــــــــغـــــــــــاف ِجـــــــــلْـــــــــد ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــانـــــــــّي مـــــغـــــلـــــف بـــــــــــــــورق اإليــــــــــــبــــــــــــرو، وعــــــلــــــيــــــه تــــــمــــــلــــــك: الـــــــّسَ
ـــد مُـــــــَراد َشـــيْـــخ َخـــانـــقـــاه مُـــــــَراد مُــــــّا، ســنــة )1248 ھ/1832 م(. وقــــف دار  الـــحـــافـــظ مُـــَحـــّمَ

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 227� ]428[ الّرَ

عــــــنــــــوان الــــمــــخــــطــــوط: الـــــفـــــكـــــوك فــــــي شـــــــرح مــــســــتــــنــــدات حــــكــــم فـــــصـــــوص الـــــحـــــكـــــم؛ وفــــــّك 
ختومها )1(�

ـــــد بـــــن إِْســــــــَحــــــــاق الــــــقــــــونــــــوي، الـــــصـــــوفـــــي، صـــــــدر الــــــديــــــن )ت 673 ھ/  الـــــمـــــؤلـــــف: مُـــــَحـــــّمَ
1275 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 56، مقياس الــورقــة: )181 × 132 = 137 × 90(، 
عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/195� أوله وآخره: مثل الّرَ

مالحظات: الَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش تصحيحات. 
الـــنـــاســـخ: عــــوض بــــن أمـــيـــر حـــســـن. تـــاريـــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )897 ھ/1491 م(. الــوضــع 
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــــورق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه  الـــعـــام: خــــّط الــتــعــلــيــق الــــواضــــح، وال
ــــــــــــَراد مُــــــــــّا، ســنــة  ــــــــــــَراد َشـــــيْـــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُ ـــــد مُ ـــــيِّـــــد الــــحــــافــــظ مُـــــَحـــــّمَ تــــمــــلــــك: عــــبــــد، َوتَـــــــَمـــــــلُّـــــــك: الـــــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

 �el - FUKUK fi İZAHİ MÜŞKİLATİ’l - FUSUS ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/195�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �SADRUDDİN MUHAMMED b. İSHAK، el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/195�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]376[ الّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 228� ]429[ الّرَ

عنوان المخطوط: كماالُت مقصدي الموحدي )1(�
المؤلف: مقصدي الموحدي الصفوي اإليراني )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 208، مقياس الورقة: )193 × 120 = 138 × 76(، 
عدد األسطر: )15(�

أوله: اذه كتاب كماالت مقصدي الموحدي.
ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل ارّلَ
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قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار وپــــــــــــــــــشــــــــــــــــــت پـــــــــــــــنـــــــــــــــج ســــــــــــــــــالــــــــــــــــــي شـــــــــــــــمـــــــــــــــارايـــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  تـــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــن|  د| 

فصل آخر:

يـــــــــــــادبـــــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــازيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــونـــــــــــــــــن اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد| تــــــــكــــــــمــــــــيــــــــل نـــــــــــــــــــك دردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده اي  الـــــــــــــــقـــــــــــــــعـــــــــــــــدة  بـــــــــــــــــــو ذي 

... در بيان مناجات إل| قاضي الحاجات...

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري ديـــــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــــــــه وارحــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــاره ايـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــوربــــــــــنــــــــــم ديـــــــــــــوانـــــــــــــمـــــــــــــي أي: )مـــــــــــــقـــــــــــــصـــــــــــــدي( ســـــن

َـــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــولــــــــــــــــــدي اتــــــــــــمــــــــــــام اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي احـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاميـــــــــــــــــــــازلـــــــــــــــــــــدي جــــــــــــــــــــــــون ِرَســـــــــــــــــــــــــــال تـــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــخ إال  ديـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــدم 

يــــــــــــــــــــار ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي أي  دنــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــش  ديــــــــــــــــــــــــــــدم بـــــــــــــــــو تــــــــــــــاريــــــــــــــخــــــــــــــي قــــــــــــصــــــــــــد آجـــــــــــــــــــــــو تــــــــــــكــــــــــــراريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروده 

 �KEMALATÜ NAKŞİBENDİ ›1‹
؛ )ص: 56(: كماالت مقعدي.  فْتَِر الَْحِميِديِّ اسمه في الّدَ

 �MAKSAD el - MUVAHHİDİ ›2‹
شاعر وطبيب إيراني صفوي. تاريخ التأليف هو سنة )1005 ھ/1596 م(. 

انظر؛ قاموس األعام لشمس الدين سامي األرنؤوطي: )4363/6(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    66

مـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــر اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي اتــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــــــكايـــــــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود احــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــدانـــــــــــــــــــك

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب.تـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــام اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده جـــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــتــــــــــــــــــابــــــــــــــــــي أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  اهلل  اوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ــت بــعــون اهلل الــمــلــك الــعــام؛ تــحــريــراً فــي أوائــــل شــهــر ربــيــع األول الــمــبــارك؛ في  تَــّمَ
سنة )1100 ھ(.

مــالحــظــات: يــوجــد فـــي أولــــه فــهــرس فـــي صــفــحــة واحـــــدة، ومــكــتــوب بــالــلــون األســـود 
واألحمر، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وفي الصفحة األخيرة دعاء االستخارة. 
تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: أوائـــــــــل شـــهـــر ربــــيــــع األول ســـنـــة )1100 ھ/1688 م(. الـــــوضـــــع الــــعــــام: 
خـــّط الــنــســخ الــواضــح الــمــضــبــوط بالشكل تــمــامــاً، والــغــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مغلف بــورق 
ـــد مُــــــَراد َشـــيْـــخ َخــانــقــاه  ـــيِّـــد الــحــافــظ مُـــَحـــّمَ اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: صــــــادق، َوتَــــَمــــلـُّـــك: الـــّسَ

مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 229. فارسي ]430[ الّرَ

عنوان المخطوط: معارف ولدي = معارف ُسلَْطان َولَد = معرفت نامه )1(�

ـــــــــد( بـــــــــن  يــــــــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ ــــــــــد( بــــــــــن )بــــــــــهــــــــــاء الــــــــــــــّدَ يــــــــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: أْحــــــــــَمــــــــــد بــــــــــن )جـــــــــــــــــال الــــــــــــــّدَ
ــــد بــــن أحــــمــــد بــــن قــــاســــم بــــن مُــــَســــيّــــب بــــن عــــبــــد اهلل بــــن عـــبـــد ارل بـــن  ُحــــَســــيْــــن بــــن مُــــَحــــّمَ
أبـــي بـــكـــر الـــصـــديـــق ابـــن أبـــي قُـــحـــافـــة، بـــهـــاء الـــديـــن بـــن جــــال الـــديـــن الــــرومــــي، الـــقـــونـــوي، 

وفِّي، المولوي، بََهاء الّدَين، ُسلَْطان َولَد )ت 712 ھ/1312 م( )2(� الّصُ

 �MA’RİFETNAME ›1‹
طبع في طهران اإليرانية سنة: )1333 ھ/1914 م(، وسنة: )1352 ھ/1933 م(. 

 �MUHAMMED BAHAÜDDİN b. MEVLANA CELALEDDİN، SULTAN VELED ›2‹
يـــــن الـــــرومـــــي، الــــقــــونــــوي، الــــمــــولــــوي، وبــــهــــاء الــــديــــن اذه يــلــقــب  يـــــن أَْحـــــَمـــــد بـــــن جـــــال الـــــّدَ ُســــلْــــَطــــان ولـــــــد؛ بــــهــــاء الـــــّدَ
ـــــــَمـــــــْرقَـــــــنْـــــــِدّي، وقــــد  بـــســـلـــطـــان ولــــــــد، وهـــــــو االبــــــــــُن األكــــــبــــــُر لـــــــوالـــــــده، وأمّــــــــــــه: جــــوهــــر خــــاتــــون بــــنــــت الال شـــــــرف الـــــديـــــن الـــــــّسَ
ُولـــد ُســلـْـَطــان ولـــد ســنــة )623 ھ/1226 م(، وأخـــذ الـــتَّـــَصـــّوُف عــن الــشــمــس الــتــبــريــزي، وحــســام الــديــن چلبي، 
وفريدون زركوب، ودّرََس بعد أبيه بمدرسة قونية، ووضع مدرسة والده ضمن نظام محّدد، وتبِع أثََر والِدِه 
ـــَر ُعـــمـــراً مـــديـــداً، وتــوفــي ســنــة )712 ھ/1312 م(، وهــو  ّــاً شـــاعـــراً، وعـــمِّ ف| الـــتـــجـــّرُد، وكــــان فــقــيــهــاً أَِديـــبـــاً نــحــوي
=ابــن اثــنــتــيــن وتــســعــيــن ســـنـــة، ودُفِــــــــَن بــقــونــيــة، بــتــربــة والـــــــده، وصـــــل| عــلــيــه الــشــيــخ مــجــد الـــديـــن األقـــصـــرائـــي بــوصــيــٍة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    67 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 126، مقياس الورقة: )230 × 156 = 142 × 84(، 
عدد األسطر: )15(�

َـــــــِمـــــــيـــــــَن، والــــــــصــــــــاة َعـــــــــلَ|  ْـــــــَعـــــــال ْـــــــــَحـــــــــْمـــــــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحـــــــــيـــــــــِم. ال ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــه: بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل ارّلَ
ــٍد وآلـــه الــطــاهــريــن. قـــال الــشــيــخ اإلمــــام الــعــالــم الــكــامــل، الــمــحــقــق الــمــدقــق،  َســيِّــِدنَــا مُــَحــّمَ
قطب األولياء والعارفين؛ سلطان العلماء في العالمين، بهاء الملة والحق والدِّين، 
ر ضـــــريـــــحـــــه: }ٹ ٹ ٹ{ )1( كــــفــــتــــم اي اهلل هـــر  قـــــــــــــــّدس اهلل روحـــــــــــــه، ونـــــــــــــــّوَ
جـــزو مـــرا بــانــعــامــي بشهر خـــوش| وراحــــت بــرســان، وهـــــــزاردروازه خــوشــي بــرهــر جـــزو من 
بــكــشــا|، وراِه راســـت آن پــا شــد كــه بشهر خــوشــي بــرســانــد، وراِه كـــزآن بــاشــدكــه بشهر 

خوشي نرساند...

آخره:... واهلل أعلم، }ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ݲ ۇ 
ۇ ۆ ۆ{ )2(: خـــلـــق دو صــنــفــنــديــكــي كـــويـــد كــــي تـــرتـــيـــب مــــصــــالــــح... دران 
عــطــايــا بــكــوكــه تــوكــجــامــي، اكــتــون فـــايـــدهء نــيــكــوازد انـــش اســـت، وتــبــاهــي از نـــادا نيست 
وهمجنين دان صحت تن را، وسقم دل را، باربي اربي اثر نادانيست، وبا ادب بودن 
اثر دانش است، اكرتوپيش كسني بي ادبي كني وكويي معذور داركه ندانستم، اكر 
قــــبــــول كـــنـــنـــد تــــرانــــزنــــنــــد، ولـــيـــكـــن بــــرنــــادانــــي تــــو خـــلـــعـــت نـــدهـــنـــد، ووقــــتــــي بــــودكــــه مــــعــــذورت 

ِــــــــده  مـــنـــه، وُحــــكــــيــــْت عـــنـــه كــــــرامــــــاٌت، رحـــــمـــــه اهلل تـــــعـــــال|. مــــن تـــصـــانـــيـــفـــه: ديـــــــــَوان شــــعــــره، ومـــثـــنـــوي فِـــــي طـــــرز أثـــــر َوال
ِـــده، وابتداء نامه = مثنوني ولــدي در بيان  جال الدين الرومي )منظوم فارسي(، وولــد نامه فِي مَنَاقِب َوال
أسرار أحدي )منظوم فارسي(، وانتهاء نامه )منظوم فارسي(، وأشعار سلطان ولد - في التََّصّوُف واألدب 
)مـــنـــظـــوم فــــارســــي(، وديـــــــوان تـــركـــي بــســيــط، وربــــــاب نـــامـــه - فـــي األدب والــــتَّــــَصــــّوُف )مـــنـــظـــوم فــــارســــي(، ورســـالـــة 
در تــصــوف )فــــارســــي(، وشــــرح عــشــق نـــامـــهء ســلــطــان ولــــد )بــالــلــغــة الــتــركــيــة( وعــشــق نــامــه )مــنــظــوم فـــارســـي(، 

لَْطان ولد )فارسي(.  ومعارف ولدي؛ معارف سلطان ولد - في التََّصّوُف )فارسي(، ومقاالت الّسُ
انظر؛ الجواهر المضية في طبقات الحنفية، الترجمة الرقم: )236(، وكشف الظنون عن أسامي الكتب 
نُون  والفنون لحاجي خليفة: )832/1، 1922/2، 2025(، وإيضاح المكنون في الذيل عل| َكْشف الّظُ
ــــبــــــغــــــدادي: )547/1(، وهــــــديــــــة الـــــعـــــارفـــــيـــــن أســــــمــــــاء الــــمــــؤلــــفــــيــــن وآثــــــــــــار الــــمــــصــــنــــفــــيــــن؛ لـــــلـــــبـــــغـــــدادي: )104/1(،  ِــــــلــ ل

ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط؛ الرقم: )1198(� 
›1‹ سورة الفاتحة، اآلية: 6� 

›2‹ سورة المؤمنون، اآليتان: 35 - 36� 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    68

رنـــدارنـــد، وازبــهــشــت دل جــريــن مــيــل ورغــبــت را بــخــدمــتــكــار بــا ادب دهــنــد، ومــحــرومــي 
َواب، سنة )946 ھ(. بي ادب را دهند. تم. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ

مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: يـــــــــوجـــــــــد فــــــــــي أولـــــــــــــــــه ثـــــــــــــاث صـــــــفـــــــحـــــــات وفـــــــــــــي آخـــــــــــــــــره ثـــــــــــــاث صـــــــفـــــــحـــــــات مــــن 
ـــــــــــب، وإطــــــــــــــــــارات بــــاقــــي  الــــــفــــــوائــــــد بـــــالـــــفـــــارســـــيـــــة، وإطــــــــــــــار الــــصــــفــــحــــة األول| مـــــــع الــــبــــســــمــــلــــة مُـــــــــــَذّهَ
الصفحات باللون األســود، واآليــات القرآنية مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحــَمــر. تاريخ النسخ: 
ْـــَمـــْضـــبُـــوط بــبــعــض الــحــركــات،  ســنــة )946 ھ/1539 م(. الــوضــع الـــعـــام: خـــّط الـــنَّـــْســـخ ال
ْــــــــــــــِغــــــــــــــاف ِجــــــــــلْــــــــــد ُعــــــــــثْــــــــــَمــــــــــانــــــــــّي، وعــــــلــــــيــــــه تــــــمــــــلــــــك: بـــــــالـــــــخـــــــاتـــــــم وعــــــــــبــــــــــارتــــــــــه: )مـــــــــــــن كـــــــتـــــــب الــــفــــقــــيــــر  وال
ــــد مُــــــــَراد َشــــيْــــخ َخــــانــــقــــاه مُــــــــَراد مُـــــــّا، ســنــة  ــــَحــــّمَ ــــيِّــــد الـــحـــافـــظ مُ عـــلـــي غـــفـــر بــــــه(، َوتَـــــَمـــــلُّـــــك: الــــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/230. فارسي ]431[ الّرَ
عنوان المخطوط: ُكلشِن راز = گلشن راز )1(�

المؤلف: محمود بن عبد الكريم أمين الدين بن يحي|، التبريزي، الشبستري، 
نجم الدين، سعد الدين، الباطني )ت 720 ھ/1320 م( )2(�
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د  قْم الَْحِميِدّي: 3/447. وقد َشَرَحهُ إِبْراِهيم بن مَُحّمَ توجد منه مخطوطة أخر| في مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
علي الخراساني الــســبــزواري الــرافــضــي، بعنوان: شــرح گلشن راز )فـــارســـي/أدب( وُطــبــع الــشــرح مــع >گلشن 
راز لـــســـعـــد الـــــديـــــن مـــحـــمـــود بـــن أمــــيــــن الـــشـــبـــســـتـــري. فـــــي طـــــهـــــران، شـــيـــخ رضــــــا شــــــيــــــرازي، )1330 ھ/1911 م(. 
ــــد بــــن عـــــبـــــد اهلل؛ الـــبـــوســـنـــوي، الـــــرومـــــي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، الــــبــــايــــرامــــي؛ الـــبـــيـــرمـــي،  ــــَحــــّمَ وشـــــرحـــــه؛ عــــبــــد اهلل عـــبـــدي بـــن مُ
صاري عبد اهلل، شارح المثنوي، شارح الفصوص، غائبي؛ )ت 1054 ھ/1644 م(. وتوجد من شرحه 

قْم الَْحِميِدّي: 232�  مخطوطة في دار المثنوي؛ الّرَ
انـــظـــر؛ چـــاپـــي فــــارســــي: )3229/3، 3230، 3239، 3248(، والـــذريـــعـــة إل| تــصــانــيــف الــشــيــعــة لــلــطــهــرانــي 

الباطني: )257/13، 268، 345(، ومؤلفين چاپي: )65/1(، ونقباء البشر: )20/1(� 
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ــــبَــــْســــتَــــرّي الـــبـــاطـــنـــي: بـــفـــتـــح الـــســـيـــن الـــمـــعـــجـــمـــة، والـــــبـــــاء الــــمــــوحــــدة، مـــنـــســـوٌب إل| قــــريــــٍة مــــن قُـــــــر| تـــبـــريـــز، شــاعــر  الــــّشَ
فارسي. وله من التصانيف: سعادت نامة منظومة فارسية. وحق اليقين في معرفة رب العالمين. وكلشن 
راز منظومة فارسية في التََّصّوُف الباطني الرافضي مشهورة، ُطبَِعْت في طهران سنة )1330 ھ/1912 م(. 
: 697/تـــركـــي، وتــرجــمــة منهاج  ْــَحــمــيــدّيُ قْـــُم ال ــلـَـيْــَمــانِــيّـَـة: ]818[ الـــّرَ =)وتُـــوَجـــُد مــنــه مخطوطة فــي مجموعة الــّسُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    69 األدب والمحاضرات والعروض   

الـــــــــورقـــــــــة: )210 × 150 =  مـــــقـــــيـــــاس  1/ب - 32/ب،  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
140 × 85(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
بــــــــــــــــــــرافــــــــــــــــــــروخــــــــــــــــــــتبــــــــــــــــنــــــــــــــــام آنــــــــــــــــكــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــان را فــــــــــــــــكــــــــــــــــرت آمـــــــــــــوخـــــــــــــت جــــــــــــــــــــــــــــــــــان  نــــــــــــــــــــــــــــــــــور  ز  دل  چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراغ 

گـــــــــلـــــــــشـــــــــنز فــــــــضــــــــلــــــــش هـــــــــــــر دو عـــــــــــالـــــــــــم گـــــــــشـــــــــت روشـــــــــــــن گـــــــــــــــــشـــــــــــــــــت  آدم  خـــــــــــــــــــــــــــــــــاك  فــــــــــــــيــــــــــــــضــــــــــــــش  ز 

الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــك طـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــة  كــــــــــــونــــــــــــيــــــــــــنتــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــه در  آورد  پـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــد  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  ز 

قــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــم زد بــــــــــــــــــــــــــــــر  قــــــــــــــــــــــــــــــدرتــــــــــــــــــــــــــــــش دم  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاران نــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــش بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم زدچــــــــــــــــــــــــــــــو 

عـــــــــــالـــــــــــم دو  هــــــــــــــــــــــر  پــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدا  گـــــــــــــــشـــــــــــــــت  دم  آن  آدم...از  جـــــــــــــــــــــــان  هــــــــــــــــــويــــــــــــــــــدا  شــــــــــــــــــد  دم  آن  وز 

آخره:... ختم كتاب:
بــــــــــــــــــــــاز شــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــهء  گــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــم  گـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــن  آن  رازاز  گـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــن  را  او  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم 

اســــــــــــــــت شــــــــــــكــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــه  گــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــا  دل  راز  او  كـــــــــه تـــــــــا اكـــــــــنـــــــــون كـــــــــــس| ديـــــــگـــــــر نـــــگـــــفـــــتـــــه اســــــتدر 

گـــــــــــــــــويـــــــــــــــــاســـــــــــــــــت جـــــــــــــــــمـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  او  ســـــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــن  بـــــــــــــيـــــــــــــانـــــــــــــســـــــــــــتزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  جـــــــــــــــــمـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  او  نــــــــــــــــــــــــــرگــــــــــــــــــــــــــس  عــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــون 

يــــــــــــــــكــــــــــــــــايــــــــــــــــك چــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــم دل  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  كـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــا بـــــــــــــرخـــــــــــــيـــــــــــــزد از پـــــــــــيـــــــــــش تـــــــــــــــــو ايــــــــــــــــــــــن شــــــكتــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــل 

نــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــنــــــــــــاشــــــــــــيــــــــــــســــــــــــت نــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــان در  شــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــاي| حـــــــــــــــــــــــق در حـــــــــــــــــــــــق شـــــــــنـــــــــاشـــــــــيـــــــــســـــــــتنــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــان 

دقـــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــقبــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــول ومـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــول حـــــــــــــــقـــــــــــــــايـــــــــــــــق عـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــم  در  گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردده  مـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــا 

وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار در  مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــگــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــري  كــــــــــــــــــــــه گـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردد انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر چـــــــــــــــشـــــــــــــــم تـــــــــــــــوخـــــــــــــــاربــــــــــــــــــچــــــــــــــــــشــــــــــــــــــم 

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق شــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــتنــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــپـــــــــــــــاســـــــــــــــيـــــــــــــــســـــــــــــــت

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم رحــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــروبــــــــــــــــــــــــــــــــارغــــــــــــــــــــــــرض زيــــــــــــــــــــــــن جــــــــــمــــــــــلــــــــــه آن تـــــــــــــــاكـــــــــــــــو كــــــــــنــــــــــديــــــــــاد

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــود گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردانبـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــش كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم خــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــم وپـــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــان

الـــــــعـــــــابـــــــديـــــــن لـــــــلـــــــغـــــــزالـــــــي، وخـــــــــاصـــــــــة كـــــلـــــشـــــن راز؛ )مـــــــنـــــــظـــــــوم فـــــــــــارســـــــــــي(، وســــــــــعــــــــــادت نـــــــامـــــــه - فـــــــــي الــــــــــكــــــــــام؛ )مـــــنـــــظـــــوم 
ـــتّـَــــَصـــــّوُف الـــبـــاطـــنـــي؛ )مـــنـــظـــوم فــــارســــي(،  فـــــارســـــي(، وكـــلـــشـــن أســـــــرار )مـــنـــثـــور فـــــارســـــي(، وكـــنـــز الـــحـــقـــائـــق - فــــي الــ

ومرآة )الحقائق( المحققين؛ )فارسي(. 
َــة: )168/12، 174(. والــذريــعــة  ــال ِــَكــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل انــظــر: هــديــة الــعــارفــيــن لــلــبــغــدادّي: )407/2(. َومُــْعــَجــم ال

إل| تصانيف الشيعة للطهراني الباطني: )257/13 - 268(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    70

تمام شد ايــن كتاب مستطاب در آستانه عليه خدايا نكهدارش از چشم كژ بين 
نمقه الفقير الحقير صالح المولوي اإِلْسامْبُولي سنة )1257 ھ(.

مــــــالحــــــظــــــات: تُـــــــــوَجـــــــــُد عـــــــــل| الــــــهــــــوامــــــش بـــــعـــــض الـــــتَـــــْعـــــِلـــــيـــــَقـــــات َوالــــــتَــــــْصــــــِحــــــيــــــَحــــــات، وبــــعــــض 
الكلمات مكتوبة بِاللَّْوِن األَْحَمر. وجميع الصفحات لها إطارات وجداول باللون األحمر 
الــنــاســخ: صــالــح الــمــولــوي اإِلْســامْــبُــولــي. تــاريــخ النسخ: سنة )1257 ھ/1841 م(. 
الـــوضـــع الــــعــــام: خــــّط الــتــعــلــيــق الــــواضــــح الــنــفــيــس، والــــغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــورق 
ــــــد مُـــــــــــــَراد َشــــــيْــــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُـــــــــــــَراد مُـــــــــــّا، ســنــة  ــــــيِّــــــد الـــــحـــــافـــــظ مُــــــَحــــــّمَ اإليــــــــبــــــــرو، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: الــــــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/230. ُعثَْماني ]432[ الّرَ

َسالَة األحدية )1(� عنوان المخطوط: ترجمة دائرة التوحيد = الرِّ

يــــــــــــن ابـــــــــن عـــــــــربـــــــــي )ت 638 ھ/  ـــــــــي الــــــــــــدِّ ـــــــــْحـــــــــيِ ـــــــــد بـــــــــن َعــــــــــــِلــــــــــــّي الـــــــــطـــــــــائـــــــــي، مُ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: مُـــــــــَحـــــــــّمَ
1240 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 33/ب - 45/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )210 × 150 = 
140 × 85(، عدد األسطر: )17(�

ِحــــــــــيــــــــــِم. حــــــمــــــد ايــــــلــــــمــــــك اول الــــــلــــــهــــــم ثــــــابــــــتــــــدر كــــــــه انــــــك  ِ الــــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــه: بِــــــــــــْســــــــــــِم اهلِل ارّلَ
اولندن غير اول يوقدر اال اول اولدو ودخي حمد ايلمك اول اللهم ثابتدر كه انك 
آخــــرنــــدن غـــيـــر| آخــــر يــــوقــــدر اال آخــــر اولــــــدو، دخــــي اوســــــت| والــــــت| يــــوقــــدر، وكـــيـــفـــيّـــت| 
ونــتــه لــك| وزمــانــي يــوقــدر، )اآلن كــمــا كـــان(: شــمــدي دخــي بــويــلــه در، واول شــول 
واحـــــــــد دركـــــــــه وحـــــدانـــــيـــــتـــــز، واول شــــــــول فــــــــرد دركـــــــــه فـــــردانـــــيـــــتـــــه، ودخ| اســـــمـــــلـــــه مُـــــســـــّمـــــادن 

مُــرّكــب دكــلــدر...

 �TERCÜME - İ DAİRET’İ el - TEVHİD ›1‹
تُوَجُد مخطوطة من األصل العربي في مكتبة برنستون مجموعة يهوذا؛ الرقم: 2740، رمز الحفظ: 708� 

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. ALİ et - TAİ el - ENDELÜSİ، İBN ARABİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/140�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]266[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    71 األدب والمحاضرات والعروض   

آخـــــــــره:... بـــو اعـــتـــبـــار ايـــلـــه هـــركـــز مـــغـــايـــرت اولــــمــــز، هـــركـــم كــيــفــيــت حــقــك ظــهــوريــنــه 
عــالــم اولـــدي بــدرســتــي اشــيــا مــن اي وجــه انــك انــك غــيــريــدر، وروحـــك ظــهــور| كيفيتنه 
عـــارف اولــــور، وعــالــم اولــــور، بــدنــده شـــان يـــودر بــروجــهــلــه بـــدن عــيــن روحــــدر وبروجهله 
َــــة  َســــال ـــــت. الــــرِّ غـــيـــر روحــــــــدر ســــن بـــونـــا فـــهـــم ايـــلـــه عــــــارف اوالنــــــــه يــــك اشــــــــارت كـــفـــايـــتـــدر. تَـــــّمَ
المسماة بدائرة التوحيد لحضرة شيخ محيي الدين، قُدَِّس ِسّرُه، في غرة رجب سنة 

1257 ھ.
مـــــالحـــــظـــــات: تُــــــــوَجــــــــُد عــــــــل| الــــــهــــــوامــــــش الــــــــفــــــــوارق بــــيــــن الــــنــــســــخ وتــــصــــحــــيــــحــــات، وبـــعـــض 
الـــــكـــــلـــــمـــــات وإطـــــــــــــــــارات الـــــصـــــفـــــحـــــات بِـــــــــالـــــــــلَّـــــــــْوِن األَْحـــــــــــَمـــــــــــر. تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: ســـــنـــــة )1257 ھ/ 

قْم الَْحِميِدّي: 1/230� 1841 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 230 مكرر. ُعثَْماني/ مطبوع ]433[ الّرَ
عنوان المطبوع: كلشن عشق )1(�

ـــــد صــــالــــح اإِلْســــــتَــــــانْــــــبُــــــولــــــّي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي عـــــــزت مــــا،  ـــــد عـــــزت بـــــن مُـــــَحـــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـــــّمَ
كيچه جي زاده، الحنفي )ت 1245 ھ/1829 م( )2(�

 �GÜLŞEN - i AŞK ›1‹
د عزت كيچه جي زاده الرومي، صاحب كتاب: بهار  قال البغدادي: >كلشن عشق - منظومة تركية لُمَحّمَ
أفكار<. وقد ُطبَِع َطبَْعةً حجرية في إِْستَانبُول طبق األُُصول عن مخطوط سنة )1265 ھ/1849 م(، وسنة 

)1293 ھ/1876 م(. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون: )378/2(�  انظر؛ إِيَضاح الَْمْكنُون في الذيل عل| َكْشف الّظُ

 �MUHAMMED İZZET، İZZET MOLLA ›2‹
ــــــعـــــــروف: كــــيــــچــــه جـــــــي زاده، األَِديـــــــــــــب  ــــــمـ ـــــــــــا، الـ ــــــّزَت مُ ــــــعــ ــــتَــــــَخــــــلِّــــــص بــ ــــُمــ ْــ ــــَمــــــانــــــي، الـــــشـــــاعـــــر ال ــــثْــ ــــُعــ ـــــــد عـــــــــزت األَِديـــــــــــــــــب الــ ــــّمَ ــ ــــَحـ ــ مُـ
ِــــــَد ســنــة )1200 ھ/1786 م(، َوتـــوفـــي مُــقــيــمــاً بــمــديــنــة ســـيـــواس الــتــركــيــة سنة  ْـــَحـــَرمَـــيْـــِن، ُول ْـــَحـــنَـــِفـــّي مـــن مَـــوالـــي ال ال
)1245 ھ/1829 م(. ونقلت ُرفاته إل| إِْستَانبُول سنة )1335 ھ/1916 م(، ودُفن بتربة مسجد مصطف| 
بك، قرب موقع )عورت بازاري(. من تصانيفه: بهار أفكار، وخزان آثار = ديوان ثاني )تركي(، وديوان 
كـــجـــه جــــي زاده عـــــزت مــــا )تـــــركـــــي(، وديــــوانــــجــــهء كـــجـــه جــــي زاده عـــــزت مــــا )تـــــركـــــي(، وشــــــرح ألــــغــــاز الـــصـــدر 
ـــد راغـــــب پـــاشـــا - فـــي األدب )تــــركــــي( مــخــطــوط فـــي مــكــتــبــة جــامــعــة إِْســــتَــــانــــبُــــول: 3566، وكــلــشــن  األعـــظـــم مُـــَحـــّمَ
عشق )تركي(، والئحة في إصاح نظام الدولة )تركي(، ومحنت كشان - في الهجائيات )منظوم تركي 

=مترجم إل| األلمانية(، ومنتخب ديوان عزت )منظوم تركي(. 
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــوال اي  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  داغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ارواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  آتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

آخره:���

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال أي  وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

د عزت أَفَنِْدي تاريخ منظومه لناظمه مَُحّمَ

حـــــــــــشـــــــــــره دك عـــــــــشـــــــــاقـــــــــه اولـــــــــــــــســـــــــــــــون حــــــســــــبــــــحــــــالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــادكــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ايـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــدم بــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــظــــــــــــــــــومــــــــــــــــــه ي|

اولــــــــــــــــــــــــــــــــدي خــــــــــــــامــــــــــــــه م عــــــــــنــــــــــدلــــــــــيــــــــــب خــــــــوشــــــــمــــــــقــــــــالكــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــوز فـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــده بــــــــــــــــركــــــــــــــــلــــــــــــــــشــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــوروب

مـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــالكــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــش امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــم انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــي دريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهء  اروا  قـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــدي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ايـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــه حــــــســــــن صــــــــــــــورت ويـــــــــــــــــردي رب ذو الــــــجــــــالهـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــت مُ

ديكدي عزت كلشن عشقه نهال = )1227 ھ(اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد| تـــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــم درخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــوه دار

... تحريرات خارجيه خلفاسنده أشرف بكك طبعنه سويلديك| تاريخده:

باصيلوب كلشن عشق أهلنه دهاز اولد| = )1265 ھ/1849 م(.

مالحظات: طبعة )ليتوغرافيا( حجرية طبق األصول عن مخطوط بخّط التعليق. 
تاريخ التأليف: )1227 ھ/1812 م(، وتاريخ الطبع: سنة )1265 ھ/1849 م(. 
الـــوضـــع الــــعــــام: الــــغــــاف ِجــــلـْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بــــــورق اإليـــــبـــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: درويـــــش 

انظر، هدية العارفين للبغدادي: )363/2(، وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )320/2 - 
د ثَُريَّا: )458/3(. وقاموس  322(، وتورك شاعرلري البن األمين: )ص: 723(. وسجل ُعثَْماني لُِمحّمَ

األعام لَشْمس الدِّين سامي: )3149/4(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    73 األدب والمحاضرات والعروض   

ـــــــد عـــــــزت بـــــــن َعــــــــِلــــــــّي الـــــــكـــــــانـــــــقـــــــروي )1( الـــــســـــاكـــــن فـــــــي دار الـــــمـــــثـــــنـــــوي؛ قـــــــــرب جـــهـــارشـــنـــبـــه  مُـــــــَحـــــــّمَ
بازاري، سنة )1282 ھ/1865 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 231. فارسي ]434[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي )2(�
ــــــــد بــــــــن حـــــســـــيـــــن بـــــن أحـــــــمـــــــد بـــــــن مـــــحـــــمـــــود بـــــن  ــــــــَحــــــــّمَ ــــــــد بــــــــن مُ ــــــــَحــــــــّمَ ــــــــد بــــــــن مُ ــــــــَحــــــــّمَ الـــــــمـــــــؤلـــــــف: مُ
ــــمـــــــاد بـــــــن عـــــــبـــــــد اهلل بـــــــن عــــــبــــــد ارل بــــــن  ــــــابـــــــت بـــــــن مـــــســـــيـــــب بـــــن مـــــطـــــهـــــر بـــــن حـــ مـــــــــــودود بـــــــــــن ثـ
أبـــــــي بـــــــكـــــــر، الــــــصــــــديــــــقــــــي. الـــــــبـــــــكـــــــري، الـــــبـــــلـــــخـــــي، الــــــــقــــــــونــــــــوي، جــــــــــال الــــــــديــــــــن الــــــــــرومــــــــــي، مُــــــــّا 

خونكار، خاموش ت )672 ھ/1273 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 237، مقياس الورقة: )250 × 150 = 190 × 100(، 
عدد األسطر: )11(�

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدبـــــــــشـــــــــنـــــــــو ايـــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــي چـــــــــــــــــــــون حـــــــــــکـــــــــــايـــــــــــت مــــــيــــــكــــــنــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــت  جـــــــــــــــــــــــــــــــــدايـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  از 

انــــــــــــــــــــــــدکـــــــــــــــــــــــــــــــــــز نـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــان تـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــده انــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــده  وزن  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  نــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــرم  از 

اشـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاقســـــــــيـــــــــنـــــــــه خـــــــــــــــواهـــــــــــــــم شـــــــــــــرحـــــــــــــه شـــــــــــــرحـــــــــــــه از فـــــــــــــــراق درد  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  بــــــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــم  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــار وصـــــــــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــويـــــــــــــشهــــــــركــــــــيــــــــي كــــــــــــــــون ر مــــــــــانــــــــــد ازا صــــــــــــل خــــــويــــــش بـــــــــــــــــــــــــــــــــاز جـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــد روز 

آخره:���
آنــــــــــــــــــــــــــــــــــچــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــز دتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــزه كــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــنــــــــــــــد

ورفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــلــــــــــــــــخ كـــــــــــــشـــــــــــــنـــــــــــــش نــــــــــــــــخــــــــــــــــوردهــــــــــيــــــــــن مــــــــــكــــــــــو كــــــــــايــــــــــنــــــــــك فـــــــــــــالـــــــــــــي كــــــــــشــــــــــت كــــــــــرد

مـــــــــــــــــــــن چــــــــــــــــــــــــــــرا اخــــــــــــــــشــــــــــــــــانــــــــــــــــم آن كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدم زدســـــــــــــــــــــتپـــــــــس چــــــــــــرا كـــــــــــــــارم كـــــــــه ايــــــنــــــجــــــا خــــــــــــوف هـــســـت

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MESNEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1201�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1570[ الّرَ
 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 1201�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1570[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    74

... أي أخـــي در دفــتــر جـــارج مجلد قــد تــم الــكــتــاب بــعــون الــمــلــك المستطاب في 
يوم األربعاء في ثامن وعشرين شهر جماد| األول| سنة )1248 ھ(.

دارم طـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــع  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  زانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهء كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

مالحظات: الدفتر األول والثاني والثالث، والرابع من المثنوي. الَعنَاِوين مَْكتُوبَة 
بِاللَّْوِن األَْحَمر. تاريخ النسخ: يوم األربعاء الثامن والعشرين من شهر جماد| األول 
ْـــــــِغـــــــاف ِجـــلْـــد  ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: خــــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق الــــــواضــــــح، وال
ُعثَْمانّي بنّي اللون، وعليه تملك: علي رضا ابن السيد الشيخ الحافظ محمد توفيق 
أَفَــنْــِدي الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدّي )محمد توفيق أَفَــنْــِدي زاده(، سنة )1275 ھ/1858 م(. وقف 

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 232. ُعثَْماني ]435[ الّرَ

عنوان المخطوط: گلشن راز عارفان في بيان أصول راه راه عرفان )1(�
د بن عبد اهلل؛ البوسنوي، الرومي، الُعثَْماني،  المؤلف: عبد اهلل عبدي بن مَُحّمَ
ـــبــــــد اهلل، شــــــــارح الــــمــــثــــنــــوي، شــــــــارح الــــفــــصــــوص، غــائــبــي  ــ الـــــبـــــايـــــرامـــــي؛ الــــبــــيــــرمــــي، صــــــــاري عـ

)ت 1054 ھ/1644 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 54، مقياس الــورقــة: )190 × 140 = 140 × 90(، 
عدد األسطر: )15(�

أوله: اذه كتاب كلشن راز عارفان.
ِحيِم ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل ارّلَ

دعـــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــه ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت  دل  نـــــــــــــــــــــــــآمـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــه  ثــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــر وحـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــد ايـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــــــــــهاذه 

 �GÜLŞEN - i RAZ )ARİFİN( ›1‹
تُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة متحف جال الرومي في قونيا: 11/2467. واألصل المشروح هو: ُكلشِن 

قْم الَْحِميِدّي: 3/447�  قْم الَْحِميِدّي: 1/230، والّرَ راز = گلشن راز؛ انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ
 �ABDULLAH b. MUHAMMED، ŞARİH - i FUSUS، el - BOSNEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 970�  قْم الَْحِميِدّي: 706، و]1263[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]903[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    75 األدب والمحاضرات والعروض   

كـــــــــامـــــــــهكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان نـــــــــــــــــــــآمـــــــــــــــــــــه حــــــــــــقــــــــــــر  ســــــــــــــــــــــــــــــردر  روح  هــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــون  او 

آخره:���

حـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــتّـــــــــــــــــــــــــدرپــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوب بــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــم دكـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  در  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

غـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــتـــــــــــــــدرلــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــك اكـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــه ده نـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــوش  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازه  وار 

حـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــدراويـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــوده ســــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــوردكــــــــــــــــــــــــــك دوشـــــــــــــــــــــــــــــدر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ن|  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  صـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــم 

ديـــــــــــــــــــــــــــــل اي  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــه  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــــي 

تَّمَت الكتاب بعون اهلل تعال|.

َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر ومــضــبــوطــة بــالــشــكــل وكـــك أبــيــات  مــالحــظــات: الـــَعـــنَـــاِويـــن مَــْكــتُــوب
الــــــشــــــعــــــر، َوتُــــــــــــوَجــــــــــــُد فِــــــــــي آِخـــــــــــــــــــِرِه فـــــــوائـــــــد فـــــــي أربــــــــــــع صــــــفــــــحــــــات. الـــــــوضـــــــع الــــــــعــــــــام: خــــــــــّط الــــنــــســــخ 
يِّد الحافظ  الواضح، والغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي. مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 233� ]436[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1( )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 115، مقياس الورقة: )220 × 150 = 150 × 80(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحـــــــيـــــــِم. اذه الــــكــــتــــاب الــــمــــثــــنــــوي، وهـــــــو أُصــــــــــــوُل أصـــــــوِل  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولــــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل ارّلَ
الـــديـــن فـــي كــشــف أســــــرار الــــوصــــول والــيــقــيــن، وهــــو فـــقـــه اهلل األكــــبــــر، وشـــــــرع اهلل األزهـــــر، 

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 247�  قْم الَْحِميِدّي: 231. والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    76

ُـــــــــْرَهـــــــــان اهلل األظـــــهـــــر، ]قـــــولـــــه تــــــعــــــال|[: }ے ے ۓ ۓ ڭ{ )1( يـــشـــرُق  وب
ــــُعـــــيـــــون واألغــــــــصــــــــان، مـــنـــهـــا عــيــن  ْــــــَجــــــنــــــان، ذو الـ ْـــــــــــــــَوَر ِمـــــــــَن اإلصـــــــبـــــــاح، وهـــــــو ِجــــــنــــــاُن ال إشـــــــراقـــــــاً أَن
| عند أبناِء اذه السبيل: َسلسبياً، وعند أصحاِب المقامات والكرامات: خيراً  تَُسّمَ
مقاماً، وأحسن مَقياً، األبراُر فيه يأكلون ويشربون، واألحراُر منه يفرحون ويَْطَربُون، 
وهو َكنِيِل ِمْصَر شراٌب للصابرين، وحْسَرةٌ عل| آِل فِْرَعْون والكافرين؛ كما قال اهلل 
ۀ{ )2(،  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  تـــــــــــــــعـــــــــــــــال|: }ڳ 
ـــــــاُف الـــــــُقـــــــرآن، وِســـــعـــــةُ األرزاق، وتـــطـــيـــيـــُب  وإنــــــــه ِشـــــفـــــاءُ الــــــصــــــدور، وِجــــــــــاءُ األحــــــــــــزان، وكـــــــّشَ
األخــاق، ]قوله تــعــال|[: }ژ ژ ݲ ڑ ک{ )3(، يمنعون أْن }ڀ ڀ 
 ،)5( } ڀ ݲ ٺ ٺ ٺ ٺ{ )4(، } گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
واهلل يــــــــــرُصــــــــــُدهُ ويــــــــرقُــــــــبُــــــــهُ، }ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ{ )6(، ولـــــــــه ألــــــــقــــــــاٌب أُخـــــــــر، 
لّقبه اهلل تعال|، واقتصرنا عل| اذه القليل، والقليل ]يدّلُ عل| الكثرة، والجرعةُ[ 

تدّلُ عل| الغدير، ]والبذرة تدّلُ عل| التبذير[، والحفنة تدل عل| البدير الكثير.

ـــــد بـــــن  ـــــــد بـــــــن مُـــــَحـــــّمَ يــــــقــــــول الـــــعـــــبـــــد الــــضــــعــــيــــف الـــــمـــــحـــــتـــــاج إل| رحــــــــمــــــــة اهلل تــــــــعــــــــال|؛ مُـــــــَحـــــــّمَ
الحسين الــبــلــخــي؛ تــقــبــل اهلل مــنــه بــيــن الــمــقــول والـــقـــول: اجــتــهــدُت فــي تــطــويــل المنظوم 
المثنوي المشتمل عل| الغرائِب والنوادر، وُغَرر المقاالت، ودَُرر الّدَالالت، وطريقِة 
الّزُهاِد، وحديقِة العباِد، قصيرة المباني؛ كثيرة المعاني؛ الستدعاِء سيدي وسندي 
ومُعتَمدي، ومكاِن الروِح من جسدي، وذخيرِة يومي وغدي، وهو شيُخ العالمين، 
وقــــــــــــــدوةُ الـــــعـــــارفـــــيـــــن، وإمــــــــــــــامُ الــــــهــــــد| والـــــيـــــقـــــيـــــن، مُـــــغـــــيـــــُث الــــــــــــــور|، أمـــــيـــــن الـــــقـــــلـــــوب والــــــــنُّــــــــه|، 
ِـــنَـــبـــيّـــه، وخـــبـــايـــاه عــنــد صــفــيــه،  وديـــــعـــــةُ اهلل بــيــن َخــلــيــقــتــِه، وصـــفـــوتُـــهُ فـــي بـــريـــتِـــِه، ووصـــــايـــــاهُ ل
يــــن،  أمــــيــــُن كــــنــــوِز الـــــَفـــــرِش، وِمــــفــــتــــاُح خــــزائــــِن الــــــَعــــــْرِش: أبـــو الـــفـــضـــائـــل، حــــســــامُ الــــحــــقِّ والــــدِّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    77 األدب والمحاضرات والعروض   

د بن حسين، المعروف ]بابن أخي ترك[، أبو يزيد الوقت، وُجنيد  حسن بن مَُحّمَ
يــــــق رضــــــــــي اهلل عــــنــــه وعـــنـــهـــم  يـــــق بـــــن ِصــــــدِّ يـــــق بـــــن ِصـــــدِّ الـــــــزمـــــــان، ]مــــــعــــــروف الـــــــــــــــــدوران[، ِصـــــدِّ
أجمعين: األرموّي األصِل، المنتسب إل| الشيخ المكّرم؛ بما قال: >أمسيُت ُكردياً 
لُف، ونِْعَم الخلَُف،  وأصبحُت عربياً<، قّدَس اهلل روَحه، وأرواَح أخافِِه، فنِْعَم الّسَ
ْــِه أَضـــواءَهـــا، لم  َــَدي لــه نــَســٌب ألقت الشمُس عليه ِرداءَهــــا، ولــه َحــَســٌب أْرَخـــت الــنُّــُجــومُ ل
َــــــــَزْل فِــــنــــاُؤهــــم قِـــبْـــلَـــة اإلقـــــبـــــاِل، يـــتـــوّجـــه ]إلـــيـــهـــا ســــعــــود[ الــــــــوالة، وكـــعـــبـــة اآلمــــــــاِل تــــطــــوُف بــهــا  ي
وفودُ الَْمْجِد والُعفاِة، ال زاَل كك ما َطلََع نَْجٌم، وَذّرَ شاِرٌق؛ ليكون مُْعتََصماً ألُولي 
ّـــيـــن، الــســكــوت  ــمــاويــيــن الــَعــْرشــيــيــن الـــنُّـــوِري وَحــانــيــيــن، الــّسَ الــبــصــائِــِر واألبـــصـــاِر الــربــانــيــيــن الــّرُ
ار، الُغيّب الُْحّضار الملوك تَْحَت األَْطَمار، أَْشراف القبائِِل، أصحاب الَفضائِِل،  النُّّظَ

أنوار الدالئل، آمين. يا رّب العالمين.

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  ي ال  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ  َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة َشــــــــــــــــــــــــــــــــــاِمــــــــــــــــــــــــــــــــــُلواذه  دُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ ألصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

ٍد وآلِه أجمعين. والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن، والصاة َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل ارّلَ

مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدبـــــــــشـــــــــنـــــــــو ايـــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــي چـــــــــــــــــــــون حـــــــــــکـــــــــــايـــــــــــت مــــــيــــــكــــــنــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــت  جـــــــــــــــــــــــــــــــــدايـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  از 

انــــــــــــــــــــــــدکـــــــــــــــــــــــــــــــــــز نـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــان تـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــده انــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــده  وزن  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  نــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــرم  از 

اشـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاقســـــــــيـــــــــنـــــــــه خـــــــــــــــواهـــــــــــــــم شـــــــــــــرحـــــــــــــه شـــــــــــــرحـــــــــــــه از فـــــــــــــــراق درد  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  بــــــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــم  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز جــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــد روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــويـــــــــــــــشهـــــركـــــســـــي كـــــــو دور مــــــانــــــد از اصـــــــــل خــــويــــش

آخره:... گفتن أمير المؤمنين علي كرم اهلل وجهه با قرين خود كي چون خدو 
انداختي در روي من نفس من جنبيد وإخاص عمل نماند ما نع كشتن تو آن شد:

گفت أمير المؤمنين با آن جوان كه به هنگام نبرد اي پهلوان...

شــــــــتــــــــرگــــــشــــــت خـــــــــــاك آمـــــــيـــــــز وخـــــــشـــــــك وگـــــــــوشـــــــــت بـــر اي  هــــــــــــــــيــــــــــــــــز  بــــــــــــــــپــــــــــــــــر  اكــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــون  گــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاه  زان 

كــــــــــــــنســــــــــــــــخــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــــــــــــاك آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده مـــــــــــــــــــــــي آيـــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــخــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــد  تـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــره شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  آب 

اوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــره كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد هــــــــــــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــش كــــــــــنــــــــــدنــــــــــــــــــاخــــــــــــــــــد ايــــــــــــــــــــــــــــش بــــــــــــــــــــــــــــاز صــــــــــــــــــــــــــــاف وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوش كـــــــنـــــــد

شــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــاب ن|  را  آرزو  آرد  ـــــــــــــــــــــــَوابصــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــر  بِـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــّصَ أَْعــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــُم  واهللُ  كـــــــــــــــــــــــــــن،  صــــــــــــــبــــــــــــــر 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    78

َــــــة  ــــــظـــــــات: الـــــمـــــثـــــنـــــوي مـــــكـــــتـــــوب عــــــــــل| شـــــكـــــل شـــــطـــــريـــــن فــــــقــــــط، والــــــــَعــــــــنَــــــــاِويــــــــن مَــــــْكــــــتُــــــوب مـــــــالحـ
بِاللَّْوِن األَْحَمر. الوضع العام: خّط التعليق الواضح النفيس، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي 

لونه بُنِّّي غامق، وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/234. فارسي ]437[ الّرَ

عنوان المخطوط: الديوان الكبير = ديوان شمس تبريزي = غزليات جال الدين 
الرومي، )ج/1( )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1 - 758/ب، مقياس الورقة: )260 × 180 = 205 × 
135(، عدد األسطر: )19(�

أوله: ]غزليات - قسمت أول[:
تـــــــقـــــــصـــــــيـــــــرهـــــــا ان  عـــــــــــــــــــــــذر  در  انـــــــــــــديـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــده  چـــــــــــــــــه  دل  أي 

زانــســوي اوچــنــديــن وفــا زيــن ســوي تــو چندين جفا

زا نسوي او چندين نعم زين سو خاف پيش وكم

زا نسوي اوچندين كرم زين سوي تو چندين خطا

زين سوي تو چندين حسد چندين خيال وظن بد

زا نسوي اوچندين كشش چندين چشش چندين عطا

چندين چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شود

چــــنــــديــــن كــــشــــش از بـــــهـــــرچ تــــــا دردس| در اولــــــيــــــا...

 �GAZELİYYAT ›1‹
انـــظـــر؛ مــكــتــبــة آيــاصــوفــيــا: 8/3985، وبـــايـــزيـــد: 3350، وجــامــعــة إِْســـتَـــانـــبُـــول؛ الـــرقـــم الــقــديــم: 2/490، ونـــور 

عثمانية: 2/2554� 
 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    79 األدب والمحاضرات والعروض   

آخره:... وأَيْضاً له

پــــــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  جــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــن  زار  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  زيـــــــــــــــــن پـــــــــيـــــــــش مـــــــــــيـــــــــــرس اكـــــــــــــــــر جـــــــنـــــــيـــــــن مـــــــــــــي پـــــــــرياحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال 

زذم چـــــــــــــــــــــــــــــاك  دل  امـــــــــــــــــــــــــــــن  تـــــــــــــــــــــــــــــود  غــــــــــــــــــــــم  در  وانــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بــــــــــــــــآســــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــي پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا يــــــــــنــــــــــيمــــــــــــــــــــــن 

تم الغزليات لسلطان العاشقين موالنا جال الملة والدين رومي قدس اهلل روحه، 
وعـــّظـــم أجـــــره، ورّوح اهلل رمْـــســـه، ونــــــور اهلل قـــبـــره، وبـــــــّرد اهلل مــضــجــعــه؛ عــــل| يـــد الــعــبــد 
الــضــعــيــف، الــمــحــتــاج إل| رحــــمــــة اهلل الــمــلــك الـــصـــمـــد: أحـــمـــد بـــن مــحــمــود بــن مــحــمــد، 

أصلح اهلل شأنه.

مالحظات: مخطوطة خزائنية نفيسة تضم عدداً من مؤلفات فريد الدين العطار 
ـــيـــــات وهــــي  ـــبـــــريـــــزي مــــــن أقــــــســــــام الـــــغـــــزلــ ـــتــ وجــــــــــال الــــــديــــــن الــــــــرومــــــــي. ويـــــتـــــألـــــف ديــــــــــــوان شــــمــــس الــ
أربــعــة أقــســام، وتليها المستدركات، ثــم الترجيعات، ثــم الرباعيات. واذه الــديــوان 
مكتوب في مَتن المخطوطة ضمن جدولين، وليس عل| الهامش، والصفحة األول| 
ــــــبَــــــة ومــــلــــونــــة، والـــبـــســـمـــلـــة مـــكـــتـــوبـــة بــــالــــذهــــب وحـــــولـــــه الــــــــــــــازورد. والـــــــجـــــــداول وإطـــــــــارات  مُــــــَذّهَ
جـــمـــيـــع الــــصــــفــــحــــات مــــذهــــبــــة. الــــنــــاســــخ: أحــــمــــد بــــن مــــحــــمــــود بــــن مــــحــــمــــد. تـــــاريـــــخ الـــنـــســـخ: 
ْــــــــــِغــــــــــاف ِجـــــلْـــــد  ــــــام: خـــــــــّط الــــتــــعــــلــــيــــق الـــــــــواضـــــــــح، وال ــــــعــ ســـــنـــــة )811 ھ/1408 م(. الـــــــوضـــــــع الــ
ـــــد مُــــــــــَراد َشـــــيْـــــخ َخــــانــــقــــاه مُــــــــــَراد مُـــــــــّا، ســنــة  ـــــيِّـــــد الــــحــــافــــظ مُـــــَحـــــّمَ ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الـــــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/234. فارسي ]438[ الّرَ

عنوان المخطوط: إيهل نامه؛ وبلبل نامه، وغزليات )1(�

ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم، فـــــريـــــد الــــــديــــــن الــــــعــــــطــــــار، الــــنــــيــــســــابــــوري  ــــــد بــــــن )أبــــــي بــــــكــــــر( إِب الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
)ت 627 ھ/1230 م( )2(�

 �DİVAN - ı KEBİR ›1‹
طبع في طهران سنة )1336 ھ/1918 م(، )1375 ھ/1955 م(. 

 �FERİDÜDDİN MUHAMMED b. İBRAHİM el - HEMEDANİ، el - ATTAR ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 142�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    80

 = 180 ــــــة: )260 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  1/ب - 184/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
205 × 135(، عدد األسطر: )19(�

أوله:
اســـــــــــــــــت زوال  بـــــــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــش  انـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــه  به وصفش نطق صاحب عقل الل استبـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــام 

ســـــــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــت ديــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــامــــــــــــــــشمـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرح نـــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــش

بــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاز نـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــش پـــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــكـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــام جـــــــــــانـــــــــــهـــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــغ ز  پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر گــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــر  زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادش 

نـــــــنـــــــگـــــــيـــــــســـــــتاگـــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــاد او بـــــــــــــوئـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــت زنـــــــــگـــــــــيـــــــــســـــــــت نــــــــــــامــــــــــــيــــــــــــســــــــــــت  او  نـــــــــــــــــــــــــــام  ب|  وگـــــــــــــــــــــــــــر 

همه در جنب ذاتش عين پست| است...خــــــداونــــــدي كــــه چــــنــــدانــــي كــــه هـــســـتـــي اســـت

آخره:... وله أَيْضاً:
مــــــــيــــــــكــــــــشــــــــت وكـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــاب  از  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودل  تــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــاذه بــــــــــــكــــــــــــف كــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي كــــــشــــــتدوش 

پــــــــــــس كــــــــــــه فــــــــلــــــــك جـــــــــوافـــــــــتـــــــــا بــــــــــــي مــــــــــــي كــــــشــــــت.در ســــــــــــيــــــــــــنــــــــــــه جــــــــــــــــــانــــــــــــــــــم فــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــي زكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان كــــــــف

تم الكتاب؛ إيهل نامه وبلبل نامه وغزليات موالنا فريد الدين العطار، طيب اهلل 
ثراه.

مالحظات: اذه الديوان مكتوب عل| هامش المخطوط، وباقي مُواصَفاتِِه مثل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/234� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/234. فارسي ]439[ الّرَ

عنوان المخطوط: منطق الطير - طيور نامه )1(�
ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم، فـــــريـــــد الــــــديــــــن الــــــعــــــطــــــار، الــــنــــيــــســــابــــوري  ــــــد بــــــن )أبــــــي بــــــكــــــر( إِب الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ

)ت 627 ھ/1230 م( )2(�

 �MANTIKU’t - TAYR ›1‹
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي:  قْـــــــم ال : 881، ومـــكـــتـــبـــة دار الــــمــــثــــنــــوي؛ الـــــــّرَ ْـــــَحـــــمـــــيـــــدّيُ قْــــــــُم ال ــــيَّـــــة: ]1236[ الــــــــّرَ ــــَمـــــانِـ ــــيْـ ـــــلَـ انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة الـــــّسُ

 �1/285
 �FERİDÜDDİN MUHAMMED b. İBRAHİM el - HEMEDANİ، el - ATTAR ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 142�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    81 األدب والمحاضرات والعروض   

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 184/ب - 301/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )260 × 180 = 
205 × 135(، عدد األسطر: )مختلف(.

أوله:
راافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك را خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  وروزي  داذ  ايــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان  آنـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــه 

نــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاذ او  بـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاذ  آب  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  را  نــــــــــــــــهــــــــــــــــا ذعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش  بـــــــــــــــــــــــــــــــاذ او  بـــــــــــــــــــــــر  خـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــان را عــــــــــــــــمــــــــــــــــر 

بـــــــــــــــــــــداشـــــــــــــــــــــت زبــــــــــــــــــــــــــــردســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــي  در  را  خــــــــــــــاك را در غـــــــــايـــــــــت پــــــســــــتــــــي بـــــــــــــداشـــــــــــــت...اســـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــان 

آخره:... حكاية ]أبو سعيد[
بــــــــــــــــــــــــــــــود حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  در  مـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــه  قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــش افـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــاد ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــودبـــــــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــد 

او بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازو|  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اورد  شـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــخ  جـــــمـــــع كـــــــــرد آن جــــمــــلــــه پـــــيـــــش رو| او...شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ 

ـــــمــــــي... چــــــــــــــــــــون جـــــــــــــــوانـــــــــــــــمـــــــــــــــردي خــــــــــلــــــــــق عـــــــالـــــــمـــــــي هـــــــــــســـــــــــت از دريــــــــــــــــــائــــــــــــــــــي فـــــــــضـــــــــلـــــــــت شــــــــــــــــب نـ

صــــــــــــــفــــــــــــــاتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــق تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات در  بـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــي  جــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــردي  وز 

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ مــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــا پــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــش چــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــيــــــــــــــــارشــــــــــــــــــــــوخــــــــــــــــــــــي وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــــــــــا در گـــــــــــــــــــــــــــذار

تـــــم الــــكــــتــــاب مـــنـــطـــق الـــطـــيـــر مـــــن مُــــَصــــنّــــفــــات ســـلـــطـــان الــــعــــارفــــيــــن، وســــنــــد الـــعـــاشـــقـــيـــن... 
ــد عــطــار؛ طــيــب اهلل ثــــراه... فــي يــوم األربــعــاء عاشر  مــوالنــا فــريــد الملة والــديــن: مُــَحــّمَ
ربيع األول سنة إحــد| عشر وثمان مئة الهجرية، َوَســلـَّـَم تَْسِليماً كثيراً، والَْحْمُد هلِلِ 

َربِّ الَْعالَِميَن، برحمتك يا رّب.

مـــالحـــظـــات: هذه الــنــســخــة مــكــتــوبــة عـــــل| هـــامـــش الـــمـــخـــطـــوط. تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: يـــوم 
األربعاء العاشر من شهر ربيع األول سنة )811 ھ/1408 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل 

قْم الَْحِميِدّي: 2/234� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/234. فارسي ]440[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1( )1(�

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    82

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 301/ب - 411/ب، مقياس الورقة: )260 × 180 = 
205 × 135(، عدد األسطر: )مختلف(.

قْم الَْحِميِدّي: 231� أوله: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 233� آخره: مثل الّرَ

تـــم الــمــجــلــد األول مـــن الــمــثــنــوي الــمــعــنــوي بـــعـــون اهلل وحـــســـن تــوفــيــقــه وكـــرمـــه ومَـــنِّـــِه، 
د وآله. َوَصلّ| اهللُ عل| مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/234� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/234. فارسي ]441[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/2( )2(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 411/ب - 514/ب، مقياس الورقة: )260 × 180 = 
205 × 135(، عدد األسطر: )مختلف(.

أوله: المجلد الثاني:

مـــــــــــــهـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــي بــــــــــــــــــايــــــــــــــــــســــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر شـــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــوي تــــــــــــــــــــــــــــأخــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــد

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MESNEVİ ›2‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 249،  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 238، والــــّرَ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 231، والــــّرَ قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/253�  والّرَ
 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    83 األدب والمحاضرات والعروض   

خـــــــــــــــون نــــــــــــگــــــــــــردد شــــــــيــــــــر شــــــــيــــــــريــــــــن خـــــــــــــــوش شــــنــــوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــو

آســــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــانچـــــــــــــــون ضــــــــــيــــــــــاء الــــــــــحــــــــــق حــــــــــســــــــــام الـــــــــــديـــــــــــن عــــــنــــــان اوج  ز  گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 

چون به معراج حقايق رفته بود ب| بهارش غنچه ها ناكفته بود

آخره:���

حــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه گــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده مــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــهــــــــــــاابـــــــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــد چـــــــــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــشـــــــــــــــــك اشـــــــــــكـــــــــــهـــــــــــا

كـــــــــــــــــارهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــجـــــــــــــــــايـــــــــــــــــب  زان  جـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــت  زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  از  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ازديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد در  يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن  را  ديــــــــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــادقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  أعـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــم  واهلل  عـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــب  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

نــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي؛ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــامقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ديــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــــــــا پـــــــــــــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــــــــــــرا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش وخـــــــــــــــــــــــــــــــام

تم المجلد الثاني من المثنوي المعنوي، بعون اهلل وحسن توفيقه، وَكَرِمِه ومنِِّه، 
د وآله وعترته الطاهرين. َوَصلّ| اهللُ عل| خير خلقه مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/234� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/234. فارسي ]442[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/3( )1(�
ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ

)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 514/آ - 649/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )260 × 180 = 
205 × 135(، عدد األسطر: )مختلف(.

أوله: سر آغاز.
ايــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــوم دفـــــــــــتـــــــــــر كـــــــــــــه ســـــــــنـــــــــت شـــــــــــــد ســـــــــــــه بـــــــــاراي ضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــق حــــــــــــــــــســــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــن بـــــــــــيـــــــــــار

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    84

رابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا گـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار را اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار  بــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــل  دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  در 

زهــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  ان  نــــــه ز عــــــروقــــــي كــــــز حــــــــــــرارت مــــــي جـــــهـــــد...قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

آخــــــــــــــــره:... يـــــافـــــت عـــــاشـــــق ومـــــعـــــشـــــوق را وبــــــيــــــان آنــــــــك جـــــويـــــنـــــده يـــــابـــــنـــــده بــــــــود ك| ومــــن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره.

از خــــــــيــــــــال وصــــــــــــل گـــــشـــــتـــــه جــــــــــــون خـــــــــيـــــــــال...كان جوان در جست وجو بد هفت سال

تـــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاح رآه... تـــــــــــو مــــــبــــــيــــــن كـــــــــــه بـــــــــــر درخـــــــــــتـــــــــــي يـــــــــــا بــــــچــــــاه

بـــــــــــــــجـــــــــــــــوگــــــــــــــرتــــــــــــــو خـــــــــــــــــوآهـــــــــــــــــي بــــــــــــــاقــــــــــــــئ ايـــــــــــــــــــــــن گــــــــــــفــــــــــــت وگــــــــــــو چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم  دفــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  در  اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أي 

ام  اة َوالّسَ تم النصف األول من الكتاب المعنوي بحمد اهلل وحسن توفيقه َوالّصَ
د وآله أجمعين َوَسلََّم تَْسِليماً دائماً أبداً كثيراً. عل| نبيه وصفيه وحبيبه مَُحّمَ

قْـــــــم  ـــنـــــوي، ومُـــــــواصـــــــَفـــــــاتِـــــــِه مــــثــــل مُــــــواصــــــفــــــات الـــــــّرَ ـــثــ مـــــالحـــــظـــــات: الــــمــــجــــلــــد الـــــثـــــالـــــث مــــــن الـــــمــ
الَْحِميِدّي: 1/234�

قْم الَْحِميِدّي: 7/234� ]443[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/4( )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 648/ب - 754/ب، مقياس الورقة: )260 × 180 = 
205 × 135(، عدد األسطر: )مختلف(.

أوله: سر آغاز

كـــــــــــــــــــه گــــــــــــــــذشــــــــــــــــت از مـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــورت مـــــــــثـــــــــنـــــــــوياي ضـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــق حـــــــــــــــــســـــــــــــــــام الــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــن تــــــــــــــوي

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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تــــــم الـــمـــجـــلـــد الــــــرابــــــع مــــــن الــــمــــثــــنــــوي الــــمــــعــــنــــوي، بــــــعــــــون اهلل تــــــعــــــال|، وحـــــســـــن تـــوفـــيـــقـــه، 
عـــــل| يــــد الـــعـــبـــد الــضــعــيــف الــحــقــيــر الـــمـــحـــتـــاج إل| رحــــمــــة اهلل الـــمـــلـــك الـــــــــودود: أحــمــد بــن 
محمود، أصلح اهلل شأنه في صباح يوم الجمعة ثاني جماد| اآلخر سنة )811 ھ( 
الــــهــــجــــريــــة الــــمــــصــــطــــفــــويــــة، َوَصــــــــــــــــــــلّ| اهللُ عــــــــل| خــــيــــر خـــلـــقـــه مـــحـــمـــد وآلـــــــــه أجــــمــــعــــيــــن الـــطـــيـــبـــيـــن 

الطاهرين، َوَسلََّم تَْسِليماً كثيراً.

مالحظات: المجلد الرابع، مكتوب عل| الَهَواِمش، الناسخ: أحمد بن محمود. 
تــــاريــــخ الــــنــــســــخ: يــــــوم الـــجـــمـــعـــة ثــــانــــي جـــــمـــــاد| اآلخـــــــر ســـنـــة )811 ھ/1408 م(. وبـــاقـــي 

قْم الَْحِميِدّي: 2/234� مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 8/234� ]444[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/5( )1(�
ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ

)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 759/ب - 810/ب، مقياس الورقة: )260 × 180 = 
205 × 135(، عدد األسطر: )25(�

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 250�  قْم الَْحِميِدّي: 231، والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    86

أوله:
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ســــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــر پــــــــــــــــــنــــــــــــــــــجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــســــــــــــــــــتشــــــــــــــــه حـــــــــــــســـــــــــــام الــــــــــــــــديــــــــــــــــن كــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــور انـــــــجـــــــمـــــــســـــــت

اوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادايــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــق حــــــــــــــــــســــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــن راد را  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادان 

ور نـــــــبـــــــودي وحــــلــــقــــهــــا تـــــنـــــگ وضــــــعــــــيــــــف...گــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــودي خــــــــــــــلــــــــــــــق مــــــــــــــحــــــــــــــجــــــــــــــوب وكـــــــــثـــــــــيـــــــــف

آخره:... مجرم دانستن اياز خود را درين شفاعت گر| وعذر اين جرم خواستن ودر 
آن عــذرگــوي| خــود را مــجــرم دانستن وايـــن شكستگـ| از شناخت وعظمت شــاه خــيــزد ك| 

انا أعلمكم باهلل وأخشيكم هلل وقال اهلل تعال|: }ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ{ )1(�

را الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  خـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــم  حـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــم  ارم  ك|  را...مــــــــــــــــــــــــــــــــــن  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود  جــــــــــــــلــــــــــــــم  عــــــــــــــلــــــــــــــم  نــــــــــــــمــــــــــــــايــــــــــــــم  ره 

تــــــــــــــــــــــــــا ز خـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــره زهــــــــــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــكـــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــــور|... دوست شو وز خو| ناخوش شو بر|

گــــــــــــــزنــــــــــــــد زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر|  را  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروق  نـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــد  قـــــــــــنـــــــــــدزان  فــــــــــــــــــــــــــــاروقــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــش  تــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــاق  بــــــــــــــــــــــــــــــــد ان  كــــــــــــــــــــــــــــــــه 

والــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــاممــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــحــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــاق وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروق ا| غــــــــــــــــام دوران  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروق  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو|  تـــــــــــــــــــــــــــــــا 

تم.

مالحظات: الدفتر الخامس من المثنوي، اذه الديوان مكتوب في المتن وليس 
ـــــامــــــش، والـــــكـــــتـــــابـــــة أربــــــــــع شــــــطــــــرات فــــــي كــــــل ســــطــــر ضــــمــــن أربــــــعــــــة جــــــــــــــداول. وبــــاقــــي  ـــــهـ عــــــــل| الـ

قْم الَْحِميِدّي: 2/234� مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 9/234� ]445[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/6( )2(�
ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ

)ت 672 ھ/1273 م( )3(�

›1‹ سورة فاطر، اآلية: 28� 
 �MESNEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 250�  قْم الَْحِميِدّي: 231، والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    87 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 759/ب - 810/ب، مقياس الورقة: )260 × 180 = 
205 × 135(، عدد األسطر: )25(�

أوله: مجلد ششم از دفتر ها| مثنو| وبيّنات معنو| كه مصباح ظام وشبهت 
وخياالت شك وريبت پا شد واين مصباح را بحس حيوان| ادراك نتوان كرد زيرا مقام 
حــيــوان| أســفــل سافلين اســـت كــه ايــشــا نـــرا از بــهــر عــمــارت صـــورت عــالــم أســفــل آفــريــده 
انــــد وبــــر جــــواس ومــــــدارك ايـــشـــان دايـــــره كــشــيــده انــــدكــــه... َوَصـــــــــلّ| اهللُ عــــل| مــحــمــد وآلـــه 

أجمعين.

بـــــــــــــــــــــــــــــــس| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادس|ا|  بــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــم  جـــــــــــــــــــــــــــــوشـــــــــــــــــــــــــــــد  م|  مــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــل 

عـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــهء تــــــــــــــــــــــــــــــــــو  از جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب چــــــــــــــــــــــــــــــــــو  نــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــهءگـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــت  حــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــام|  گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردان  جـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــان  در 

مــــــــــــــــعــــــــــــــــنــــــــــــــــو| ا|  ارمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  م|  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــش  مــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــو|پـــــــــــــــــــــــــــــــــــش  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  در  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادس  قـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــم 

كــــــــــــــــي يـــــــــــــطـــــــــــــوف حـــــــــــــولـــــــــــــه مَـــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــم يــــــــــــــــُطــــــــــــــــف...شش جهت را نور ده زين شش صحف

آخـــــــــــره:... وصـــيـــت آن شـــخـــص ك| ســــر بـــســـر داشــــــت مــــيــــراث خـــــود را بـــكـــا هــلــتــر بــر 
بسرانش داد.

گـــفـــت بــــــــودا انــــــــدر وصــــيــــت پـــيـــش پــــيــــش...آن يـــــــــــــــــك| شـــــــــخـــــــــص بـــــــــــوقـــــــــــت مـــــــــــــــــرگ خـــــــويـــــــش

رودگــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــت اگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــده بــــــــــــــــــــــود در  خــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــوش|  در  بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــــــــــــه  لــــــــــــــــــــــــــــــب 

مثل:

فـــــــــــــــــــــــــــراانـــــــــــــــــــــــــــچـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــــــــــــــه گـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر بـــــــــــــــــــــــچـــــــــــــــــــــــه را شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  در  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال|  گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

تـــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــال| زشــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــيــــــــــــــــن| از كــــــــــــــــيــــــــــــــــن...يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــــــورســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــان وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا| ســــــــــــهــــــــــــمــــــــــــگــــــــــــيــــــــــــن

زانــــــك از دل جـــانـــب دل روزنـــــــه ســـــت...... در دل من ان سخن زان ميمنه ست

نـــــــه بـــــــــــــــــــــرخـــــــــــــــــــــور وبــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــآه  بــــــــــــــــــــــــــــاي هــــــــــــــمــــــــــــــت  نـــــــــــــه...  دركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآه  وآن  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

تـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــدآايــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــودي را خــــــــــــــــــــــــــرج كــــــــــــــــــــن انـــــــــــــــــــــــــــــــــدر خـــــــــــــدا

بـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــان انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  تـــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي دريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا| ب| حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانآب جـــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 

ــــــــت الـــــكـــــتـــــاب الـــــمـــــثـــــنـــــوي الـــــمـــــعـــــنـــــوي؛ بــــــــعــــــــون اهلل وحــــــســــــن تـــــوفـــــيـــــقـــــه، حــــــــامــــــــداً ومــــصــــلــــيــــاً  تَــــــــّمَ
ومسلماً. م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    88

قْم  مالحظات: الدفتر السادس من المثنوي، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ
الَْحِميِدّي: 8/234�

قْم الَْحِميِدّي: 235. فارسي ]446[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 419، مقياس الورقة: )285 × 120 = 210 × 85(، 
عدد األسطر: )35(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله: ِمثُْل الّرَ

آخره:���

فــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــلرو بـــــــــــــســـــــــــــوي اصــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــود هــــــــــجــــــــــيــــــــــون خـــــلـــــيـــــل ازا ســــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاره وجــــــــــــــــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــذر 

نـــــــــــهپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي هـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآه نــــــــــــه دركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآه  وآن  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  آن  بــــــــــــــــــــــــــــــــر  ســــــــــــــــــــــــــــــــر 

تـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــدآايــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــودي را خــــــــــــــــــــــــــرج كــــــــــــــــــــن انـــــــــــــــــــــــــــــــــدر خـــــــــــــدا

بـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــان انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  كــــــــــــــــــــــــــــــــــرانآب جـــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  بــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي  تــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــوي در 

)خداش سام زدان عزيز راكه بعد از مطالعة اين كلمات كاتب الحروف رآ

از فاتحة الكتاب فراموش نكته: }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ )3((�

دارم طــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــع  دعــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــي  خــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــد  زانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمهـــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــه 

تَّمَت. تّمَ.

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 241�  قْم الَْحِميِدّي: 231. والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›3‹ سورة إبراهيم، اآلية: 20� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    89 األدب والمحاضرات والعروض   

مـــالحـــظـــات: مــخــطــوطــة كــامــلــة مـــن األول حــــت| الـــســـادس مـــن الــمــثــنــوي. ويـــوجـــد في 
أوله تسع صفحات من الفوائد المتنوعة، َوتُوَجُد فِي آِخِرِه أربع صفحات من الفوائد 
الـــشـــعـــريـــة بـــالـــلـــغـــة الـــفـــارســـيـــة، وإطــــــــــارات وجـــــــــداول الـــصـــفـــحـــات بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــــــَمــــــر واألســــــــود، 
ـــُطـــوِر بــعــض الــتّـَـْعــِلــيــَقــات َوالــتّـَـْصــِحــيــَحــات والـــفـــوارق بين  َـــيْـــَن الـــّسُ وتُـــوَجـــُد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش َوب
َــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: خـــّط  ْـــــَعـــــنَـــــاِويـــــن وبــــعــــض الـــكـــلـــمـــات مَــــْكــــتُــــوب الــــنــــســــخ. وال
ْــِغــاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الشيخ  النسخ المضبوط بالحركات أحياناً، وال
ــد رشيد بن  بــيــرم، والــشــيــخ السيد عــيــس| أَفَـــنْـــِدي الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدّي، وابــن لــطــف اهلل، ومُــَحــّمَ
ـــــد راســــــــــم؛ مـــــع الـــــخـــــاتـــــم؛ ســــنــــة )1206 ھ/1791 م(، وحــــكــــيــــم بــــاشــــي زاده عــلــي  مُـــــَحـــــّمَ
پـــــــاشـــــــا حـــــفـــــيـــــد ســــــيــــــد عــــــلــــــي رضــــــــــــــا؛ مـــــــــع الــــــــخــــــــاتــــــــم؛ ســــــنــــــة )1230 ھ/1815 م(، والـــــشـــــيـــــخ 
ـــــد مُـــــــــــَراد مُــــــــّا شـــيـــخ الــــخــــانــــقــــاه؛ مـــــع الــــخــــاتــــم، ســنــة  ـــّمَ ــــَحــ ـــبـــــد اهلل الــــكــــاشــــغــــري. والــــحــــافــــظ مُـ عــ

)1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 236. فارسي ]447[ الّرَ
عنوان المخطوط: المثنوي )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 303، مقياس الورقة: )205 × 145 = 178 × 110(، 
عدد األسطر: )23(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله: ِمثُْل الّرَ
آخره:���

دَرج ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو|  كــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــه  راُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــاح الـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــرجصـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــر 

 �MESNEVİ ›1‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْـــــم ال ــــّرَ ر. والـ ــــــّرَ ــــَكـ ــ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 236/مُـ قْـــــم ال ــــّرَ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 231. والـ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 250�  قْم الَْحِميِدّي: 243. والّرَ 242. والّرَ
 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    90

مـــــــــــــــنـــــــــــــــطـــــــــــــــقـــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــردن ازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي وغــــــــــــــــــــمچــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــحــــــــــــو شــــــــــــــــــد در ِحـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــورش ازدلــــــــــــــــــــــــم

بــــــــــمــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا نــــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــاد آن  آن ضــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــر چــــــــــــــــــــــــــــــــون ُســــــــــــــــهــــــــــــــــيــــــــــــــــل انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر يــــــــمــــــــنمــــــــــــــــــــــــــــــن 

اســــــــت هــــــمــــــنــــــه  ســــــــخــــــــن ران  مـــــــــــن آن  ِدل  اســـــــــتدر  زانـــــــــــــكـــــــــــــه از دل جـــــــــــانـــــــــــب دل روزنــــــــــــــــــــــــــه 

اِب... قد فرغ من تسويد اذه الكتاب المثنوي،  تَّمَت الكتاب بعون الَْمِلِك الَْوّهَ
خـــتـــم بـــالـــخـــيـــر عــــــل| يــــد الـــضـــعـــيـــف أضــــعــــف عــــــــل| اهلل الـــغـــنـــي: درويــــــــش عــــبــــدي الـــمـــولـــوي؛ 

غفر اهلل له... في تاريخ سنة )1006 ھ( من هجرة خير البرية.

مَـــــة نـــفـــيـــســـة مـــكـــتـــوبـــة بـــخـــط جـــمـــيـــل ومـــضـــبـــوطـــة بــــالــــحــــركــــات ضــبــطــاً  ـــَقـــــدِّ ـــُمــ مــــالحــــظــــات: الــ
كــامــاً وإطـــارهـــا بــالــلــون األســــود واألحـــمـــر، وجــــداول وإطـــــارات الصفحة األول| والثانية 
مذّهبة، وإطارات باقي الصفحات حمراء اللون، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
وتُــــوَجــــُد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش بــعــض الــتــعــلــيــقــات. الــنــاســخ: درويـــــش عــبــدي الـــمـــولـــوي. تــاريــخ 
ـــــغــــــاف ِجـــلْـــد  الــــنــــســــخ: ســـنـــة )1006 ھ/1597 م(. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: خــــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق، والـ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ ُعثَْمانّي مَُغلَّف بالقماش، وعليه تملك: الّسَ

مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 236 مكرر. فارسي ]448[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1( )1(�
ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ

)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 303، مقياس الورقة: )215 × 165 = 165 × 100(، 
عدد األسطر: )29(�

قْم الَْحِميِدّي: 231� أوله: مثل الّرَ

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 236�  قْم الَْحِميِدّي: 231. والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    91 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 236� آخره: مثل الّرَ
آفـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــاب دل  روِزن  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداز  ـــــــــــــــــــــَوابچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  بِـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــّصَ أَْعـــــــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــــــُم  َواهللُ  شــــــــــــــــــــــــــد؛  خـــــــــــــتـــــــــــــم 

لولده العارف المحقق موالنا بهاء الملة والدين قدس اهلل سره:...

مالحظات: إطار الصفحة األول| مذهب، وإطارات وجداول الصفحات األُخر| 
ـــَمـــــر، وتُــــوَجــــُد عــــل| الــــَهــــَواِمــــش حــــواٍش  َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــ ـــَمـــــر، والـــَعـــنَـــاِويـــن مَـــْكـــتُـــوب بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــ
ْــــــــِغــــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي، وعــــلــــيــــه تـــمـــلـــك:  وتــــعــــلــــيــــقــــات. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الــــنــــســــخ، وال
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف  يِّد الحافظ مَُحّمَ الّسَ

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 237. فارسي ]449[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي )1(�
ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ

)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 399، مقياس الورقة: )190 × 110 = 130 × 60(، 
عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله: ِمثُْل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 5/234� آخره: ِمثُْل الّرَ

مالحظات: توجد في أوله سلسلة نسب جال الدين الرومي المتصلة إل| أمير 
الـــمـــؤمـــنـــيـــن ســـيـــدنـــا أبـــي بـــكـــر الــــصــــديــــق؛ أّول الـــخـــلـــفـــاء الــــراشــــديــــن رضـــــــي اهلل تــــعــــال| عــنــه، 
ــبَــة ومــلــونــة وإطــارهــا مُــذّهــب، وإطــــارات بــاقــي الصفحات باللون  والصفحة األول| مُــَذّهَ
األسود، َويُوَجُد فِي آِخِرِه قيد مطالعة ونصه: ).. طالع فيه واستفاد.. مُْصَطَف| بن 

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    92

عمر ابن الشيخ نور اهلل.. سنة >1041 ھ/1631 م<(. الوضع العام: خّط التعليق 
ْـــِغـــاف ِجــلْــد ُعــثْــَمــانــّي مـــذّهـــب، وعــلــيــه تــمــلــك: ُســلـَـيْــَمــان الــمــقــامــّي  الـــواضـــح الــنــفــيــس، وال
الــــــمــــــولــــــوّي، ســــنــــة )1221 ھ/1806 م(، وعــــلــــي بــــن حـــســـيـــن بـــن َعــــــِلــــــّي الــــــبــــــاري بــــالــــشــــراء 

الشرعي بمبلغ: )10( باره، وتملك مطموس. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 238. فارسي ]450[ الّرَ
عنوان المخطوط: المثنوي )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 231، مقياس الورقة: )205 × 140 = 150 × 90(، 
عدد األسطر: )19(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله: ِمثُْل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 4/234� آخره: مثل الّرَ

مـــالحـــظـــات: يــتــضــمــن الــمــخــطــوط الـــدفـــتـــر األول والـــثـــانـــي مـــن الــمــثــنــوي، وتـــوجـــد في 
آخره صفحة من المثنوي المعنوي.

لُها: أّوَ
تـــــــــــــــــــوّكـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا...اي رو| چــون زهــره آت شمس الضح| زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا|  ا| 

آخره:���
پـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــده نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم|  در ســــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــز تــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــالـــــــــــــــمـــــــــــــــي پـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــان شـــــــــــــــدهبـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــر عــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــي در 
وانـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــاعمـــــــــــــــــــي چـــــــــــــــــــه پـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــا ســــــــــــــــمــــــــــــــــاع ويـــــــــــــــــــــــــا جــــــــــمــــــــــاع نـــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــاط  زان  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي|  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه وام  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ذرهء  از  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهآفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  خــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــره  از  زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره 

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/238�  قْم الَْحِميِدّي: 231، والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    93 األدب والمحاضرات والعروض   

آفــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــس عــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــده ايــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــت حــــــــــيــــــــــفجــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــي كـــــــــيـــــــــفـــــــــي شــــــــــــــــــــده امــــــــــــحــــــــــــبــــــــــــوس كـــــيـــــف

وتـــوجـــد أبـــيـــات مــنــســوبــة إل| الــخــلــيــفــة الـــراشـــد الـــرابـــع عــلــي بــن أبـــي طـــالـــب رضــــي اهلل 
عنه؛ البيتان األوالن من بحر الوافر التام، والبيتان اآلخران من بحر الرمل:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُلرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِء مَ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم ول ل

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ| َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن قَــــــــــــــــــــــــــــــــِريــــــــــــــــــــــــــــــــٍب يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاُلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإّنَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل ي ال  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍق  اهلِل  وِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم 

الـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــْمال تَـــــــــــــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــــــــــــْن لــــــــــــــــلــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــِش مـــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــروَح الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــؤاد اهلل  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق  إنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

مــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــئـــــــــــيـــــــــــْمُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن غــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــّيَ الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــِس واقــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــْع بــــــــــالــــــــــقــــــــــلــــــــــيــــــــــل ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــاً  مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت وال تــــــــــــــــطــــــــــــــــلــــــــــــــــْب مَ

ــــــــــة الــــــمــــــثــــــنــــــوي مــــــضــــــبــــــوطــــــة بــــــــالــــــــحــــــــركــــــــات، وتُــــــــــــــوَجــــــــــــــُد عــــــــــــل| الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش  مَ مــــــــالحــــــــظــــــــات: مُــــــــــَقــــــــــدِّ
تصحيحات، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. الوضع العام: خّط التعليق الواضح، 
والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: مُْصَطَف| بن إِبَْراِهيم؛ مع الخاتم. وقف دار 

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 239. فارسي ]451[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1 - 2 - 3( )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 156، مقياس الورقة: )275 × 215 = 215 × 140(، 
عدد األسطر: )24(�

قْم الَْحِميِدّي: 231� أوله: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/234� آخره: مثل الّرَ

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/234�  قْم الَْحِميِدّي: 231؛ والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    94

مــــالحــــظــــات: يـــتـــضـــمـــن الـــمـــخـــطـــوط الـــــدفـــــاتـــــر: )1 - 2 - 3( مـــــن الــــمــــثــــنــــوي، وتـــوجـــد 
ـــــُطـــــوِر تـــعـــلـــيـــقـــات وتـــصـــحـــيـــحـــات. الــــنــــاســــخ: بـــيـــد أحــــقــــر الــــنــــاس؛  ـــــَن الـــــّسُ ــــيْــ َـــ عــــــل| الــــهــــوامــــش َوب
مــــــــلــــــــك عــــــــــــــــزيــــــــــــــــز اهلل. تــــــــــــاريــــــــــــخ الـــــــــنـــــــــســـــــــخ: يــــــــــــــــوم الــــــــــــــســــــــــــــادس والـــــــــعـــــــــشـــــــــريـــــــــن مــــــــــــن شــــــــهــــــــر مــــــــــحــــــــــرم ســــنــــة 
)1232 ھ/1816 م(. الوضع العام: خّط التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(.  يِّد الحافظ مَُحّمَ تملك: الّسَ

وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 240. فارسي ]452[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي )1(�
ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ

)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 287، مقياس الورقة: )205 × 145 = 160 × 105(، 
عدد األسطر: )25(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله: ِمثُْل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 235� آخره: ِمثُْل الّرَ
ــــــــــــــــــــــَوابشـــــــــــــــــــرح ايـــــــــــــــــــن كــــــــــــوتــــــــــــه كـــــــــــــــن ورخ زيـــــــــــــــــــن بــــــــتــــــــاب بِــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــّصَ أَْعــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــُم  واهللُ  كـــــــــــــــــــــــــــن؛  خــــــــــــــتــــــــــــــم 

مــــالحــــظــــات: مـــخـــطـــوطـــة كـــامـــلـــة مــــن الـــدفـــتـــر األول حـــــت| نـــهـــايـــة الـــــســـــادس، والــصــفــحــة 
مَــة مضبوطة بالشكل ضبطاً  ــبَــة؛ والــُمــَقــدِّ مَــة واألول| مــن الكتاب مُــَذّهَ األول| مــن الــُمــَقــدِّ
كاماً، والجداول وإطارات باقي الصفحات بِاللَّْوِن األَْحَمر، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن 
األَْحــــــــَمــــــــر. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: ســــنــــة )1220 ھ/1805 م(. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الــتــعــلــيــق 
الـــنـــفـــيـــس، والـــــغـــــاف جـــلـــد ُعــــثْــــَمــــانــــي بـــطـــانـــتـــه مـــــن ورق اإليـــــبـــــرو الـــنـــفـــيـــس، وعـــلـــيـــه تــمــلــك: 

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    95 األدب والمحاضرات والعروض   

د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف  يِّد الحافظ مَُحّمَ الّسَ
دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/241. فارسي ]453[ الّرَ

وفِيّة =  عنوان المخطوط: معراج نامه = مناقب العارفين في تراجم المولوية الّصُ
خاصة المناقب )1(�

ـــــــــوفِـــــــــّي،  يـــــــــــن، الـــــــــعـــــــــارفـــــــــي، الـــــــــّصُ الـــــــمـــــــؤلـــــــف: أحـــــــمـــــــد ده ده بــــــــــــــن أخـــــــــــي نـــــــــاطـــــــــور َشـــــــــْمـــــــــس الـــــــــــدِّ
المولوي، القونوي، األفاكي )ت 761 ھ/1360 م( )2(�

 �MENAKIBÜ’l - ARİFİN ve MERATİBÜ’l - KAŞİFİN ›1‹
تــــوجــــد مـــنـــه مـــخـــطـــوطـــة فــــي عـــشـــر أوراق مـــحـــفـــوظـــة فــــي مــكــتــبــة حـــســـيـــن چـــلـــبـــي: 767؛ مـــكـــتـــوبـــة فــــي الــــقــــرن الـــثـــامـــن 
الهجري. وقد نشرته دار )سخن( في طهران سنة )2011 م(. وهو من تأليف أَْحَمد األفاكي، وتنسيق 
أَْحَمد بن محمود المعروف بمعين الفقراء مؤلف )تاريخ الما زاده في ِذكر مزارات بُخار|(. انظر؛ فهرس 

قْم الَْحِميِدّي: 365�  قْم الَْحِميِدّي: 1/362. والّرَ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
قال حاجي خليفة: >مناقب العارفين، ومراتب الكاشفين، فارسي. ألَْحَمد األفاكي. أشار إليه ابن الشيخ 
|: بعارف. إل| جمع ما سمعه منه، ومن أصحابه من منقبة أبيه. وفرغ منها  جال الدين الرومي، الُمَسّمَ
ـــَمــــــد الــــجــــامــــي فــــي مــنــاقــبــه  ــ ســـنـــة )770 ھ/1396 م(، وجــــمــــع أيـــــضـــــاً: مـــــوالنـــــا، نــــــور الــــديــــن عــــبــــد ارل بــــن أَْحـ
كــتــابــاً. وتــوفــي: ســنــة )898 ھ/1492 م(، وصــنــف الــشــيــخ عــبــد الــوهــاب الــصــابــونــي، الــهــمــدانــي الــمــتــوف| في 
ِدمَْشَق، سنة )954 ھ/1547 م(، كتاباً فارسياً في مناقبه، ثم ترجمه: درويش محمود المولوي؛ بالتركي 

في سنة )998 ھ/1589 م(. 
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لَِحاجي َخِليَفة: )1843/2(� 

ْــــــَمــــــْعــــــُروف بــــمــــوالنــــا الـــــدروســـــي  ْــــــمــــــول| ال وقـــــــال عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف ريـــــاضـــــي زاده: >مَـــــنَـــــاقِـــــب الــــعــــارفــــيــــن: فِــــــي ذكــــــر مـــنـــقـــبـــة ال
الَْمْعُروف ِعنْد الُْفَقَراء بدروس أفاكي المولوي، حك| أنه َكاَن فِي السماع والدوران، َوَوقع فِي قلبه إِنَْكار 
ا نظر تَحت قدمه َشاهد نَفسه فِي ذْرَوة األفاك، َوَكاَن يَُدور  هذَهِ الفعلة غير المستحبة، َوُهَو فِي الّدور فَلَّمَ

مَعَها، فَعلم أَن اذَهَ لَيَْس بِاالْختِيَاِر، َوإِنََّما ُهَو فعل الَْفاِعل الُْمْختَار<. 
انظر؛ أسماء الكتب، المتمم لكشف الظنون؛ )ص: 295(� 

 �AHMED، el - EFLAKİ ›2‹
631 أَْحَمد أفاكي بن أخي ناطور؛ شمس الدين، العارفي الصوفي المولوي القونوي، المعروف باألفاكي، 
المتوف| سنة )761 ھ/1360 م(، وقيل: ولد سنة )649 ھ/1251 م(، َوتوفي سنة )745 ھ/1344 م( 
=بـــقـــونـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، مــــن تـــصـــانـــيـــفـــه: مـــنـــاقـــب الـــعـــارفـــيـــن ومـــــراتـــــب الـــمـــكـــاشـــفـــيـــن - فــــي تــــراجــــم الــــمــــولــــويــــة، فَـــــارســـــي فِـــي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    96

المؤلف المنسق للكتاب: أحمد بن محمود البَُخاِرّي، ما زاده، معين الفقراء، 
وفاته بعد سنة )814 ھ/1411 م( )1(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 1/آ - 6/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 150 = 150 × 
100(، عدد األسطر: )25(�

أوله: تاريخ أجداد وفرزند آن، وبعض مريدان ومصاحبان حضرت موالنا جال 
الــحــق والحقيقة والــديــن المشتهر بــمــوالنــاي روم؛ قُــــدَِّس ِســــّرُه، مناقب موالنا| بندك 
مــــوالنــــا بـــهـــاء الــــديــــن ولــــــد؛ ]مـــحـــمـــد[ بـــن مــــوالنــــا جـــــال الــــديــــن حــســيــن بــن مــــوالنــــا أحــمــد 
الخطيبي ]البكري[ البلخي رّوح اهلل أرواحهم. منقوست؛ كه پادشاه ملك خراسان 
عــاء الــديــن محمد خــــوارزم شــاه كــه عــّم جــال الــديــن محمد خــــوارزم شــاه بــود دختر| 
داشت كه بماحت وموزون| نظير| نداشت اليق هّمت بادشاهنه... در تاريخ سنة 
خمس وست مئة حضرة سلطان بهاء الدين ولد دايما بر سر منبردر أثناء تذكره إمام 
فخر الدين وسلطان محمد خوارزم شاه را مبتدع خطاب كرو|... ِذْكر أوالد حضرة 

موالنا بزرك: بهاء الحق والدين ولد البلخي...

يــن َوَغــيــره، ُطــبــع فــي الهند سنة )1315 ھ/1897 م(، وتُــرجــم إل| اللغة التركية،  مَــنَــاقِــب مَــْوالنَــا جــال الــّدَ
وطبع في أنقرة سنة )1379 ھ/1959 م، 1381 ھ/1961 م(، وفي إِْستَانبُول سنة )1973 م(، ومعراج 

نامه ومناقب العارفين. 
انــــظــــر؛ هـــديـــة الـــعـــارفـــيـــن أســــمــــاء الــمــؤلــفــيــن وآثـــــــار الــمــصــنــفــيــن؛ لـــلـــبـــغـــدادي: )109/1(. ومـــعـــجـــم الــمــخــطــوطــات 
الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي مـــكـــتـــبـــات إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول وآنـــــاطـــــولـــــي: )97/1 - 98(، )الــــــرقــــــم: 343(، ومـــعـــجـــم تـــــاريـــــخ الــــتــــراث 

العربي لقره بلوط، )الرقم: 631(� 
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ّــــفــــاتــــه: كــــتــــاب فـــــي تـــــاريـــــخ بـــــخـــــار| ونـــواحـــيـــهـــا  ـــــاِرّي، مـــــا زاده، مـــعـــيـــن الـــــفـــــقـــــراء، مـــــن مــــؤل ــــَخــ ــ ــــبُـ ــ أَْحـــــَمـــــد بـــــن مـــحـــمـــود الـ
ُـــــــــخـــــــــار|(. مــــخــــطــــوط فــــــي مـــكـــتـــبـــة كــلــيــة  وعــــلــــمــــائــــهــــا الــــــذيــــــن درســــــــــت قـــــبـــــورهـــــم )تـــــــاريـــــــخ مــــــا زاده فــــــي ِذكــــــــــر مـــــــــــــزارات ب
الـــدراســـات الــشــرقــيــة فــي مــديــنــة ســـان بــطــرســبــورغ )لــيــنــيــن غـــــراد(؛ رقـــم الــحــفــظ: )947(، وتُـــوَجـــُد مــنــه مــصــورة 
في مركز جمعة الماجد في دُبَي: )3934(. وقد طبع في إيران سنة )1370 ھ/1950 م(، تحت عنوان: 
)تاريخ مُا زاده در ذكر مزارات بُخار|(. وله: تاريخ ما زاده: أحمد بن محمود المعروف بمعين الفقراء، 

ألّف كتابه بعد سنة )814 ھ/1411 م( بقليل، وُطبَِع الِكتاب في طهران، سنة )1380 ھ/1960 م(. 
انـــظـــر؛ تـــاريـــخ بــيــهــق )تـــعـــريـــب(؛ البــن فــنــدمــه: )ص: 668(، و)تــــاريــــخ مـــا زاده؛ أحــمــد كــلــچــيــن مــعــان|؛ 

تهران؛ 1339 ش، ودانشنامه جهان اسام: 610/1، 636(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    97 األدب والمحاضرات والعروض   

آخره:... وصيت طالبان اين كتاب وراغبان فوايد اين خطاب... چهارم انكه 
بــــر وجـــــــدان مـــقـــصـــود اســـتـــعـــجـــال نــنــمــابــنــد، وبـــــو تــحــمــل مـــشـــاق طـــلـــب وامـــــتـــــداد زمــــــان ثــابــت 
وصــابــر بــا شــنــد، وبـــر مُــْقــتَــَض| ا ھ عــلــم| بتقديم رســانــنــد، تــا بــتــدريــج بــتــصــدر رســنــد، 
انـــــشـــــاء اهلل تــــعــــال|، والـــحـــمـــد هلل أوالً وآخـــــــــراً، وبـــاطـــنـــاً وظـــــاهـــــراً، َوَســــــلَّــــــَم تَـــْســـِلـــيـــمـــاً مـــبـــاركـــاً 

كثيراً كثيراً، وباإلجابة جديراً والسام. م.

ــبَــة، وملّونة، وإطـــارات باقي الصفحات بِــالــلـَّـْوِن  مالحظات: الصفحة األول| مُــَذّهَ
َـــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــــــَمــــــر، وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش تَـــْصـــِحـــيـــَحـــات.  األَْحــــــَمــــــر، والــــَعــــنَــــاِويــــن مَـــْكـــتُـــوب
ــــنـــــاســـــخ: عــــمــــر بــــن حـــســـيـــن الـــــبـــــوســـــنـــــوي. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: ســــنــــة )1028 ھ/1619 م(.  الـ
ـــد  ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: مُـــَحـــّمَ الــــوضــــع الــــعــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ عـــــــادي، وال
د مَُراد قراحصاري زاده، َوتََملُّك: محمد أسعد محيي الدين أَفَنِْدي  نجيب بن مَُحّمَ

د مَُراد ما، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي. زاده، َوتََملُّك: مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 2/241. فارسي ]454[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح بيتين من أّول المثنوي؛ شرح معن| ني )1(�
الــمــؤلــف: عــبــد ارل بــن أحــمــد نـــور الــديــن الــجــامــي؛ مــا جــامــي )ت 898 ھ/ 

1492 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 6/ب - 9/آ، مقياس الورقة: )200 × 150 = 150 × 
100(، عدد األسطر: )25(�

أوله: شرح بيتين مثنوي اين است.
نـــــــئـــــــيـــــــمعــــــــــشــــــــــق جـــــــــــــزئـــــــــــــيـــــــــــــاي| وهـــــــــــــــــــا جــــــــــــــز فــــــــــــــي ن| ئـــــيـــــم د|  پـــــــــــــــــــــــــــــ|  دهــــــــــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــــــــــاد  ب|  دم|  او 

 �ŞERH - i BEYTEYN - i MESNEVİ ›1‹
ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 14/1188. وفـــــــي مـــكـــتـــبـــة روان  قْــــــــم ال تـــــوجـــــد مـــخـــطـــوطـــة مــــنــــه فـــــي مـــكـــتـــبـــة راغـــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1542[ الــــــــّرَ
كــوشــكــي: 18/672، 7/886، 12/887، 19/1585، ونـــور عثمانية: 7/455، 15/4171، 6/4176، 

 �19/4179
 �NUREDDİN ABDURRAHMAN b. AHMED el - HORASANİ، el - CAMİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 176�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    98

كــــــــــــنــــــــــــد آراي|  نـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــه  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم  كــــــــــــــــــــــــــــــــــه  كـــــــــــــــنـــــــــــــــدفــــــــــــــــــــــــــــــــــي  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي|  دم  از  حـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــت  در 

اس منطر| چندست بعض| منشور وبعض| منظوم بقلم صدق نيت، وخلوص 
طويت، مرقوم در بيان معنئ في وحكايت شكايت د| كه در مفتتح مثنوئ حضرت 
مـــولـــو| كـــه كـــاشـــف حــقــايــق أســــــرار مــعــنــو| اســــت وقـــــوع يــافــتــه وپـــرتـــو شـــعـــور بـــعـــض| بـــران 
ــــمــــــواهــــــب الـــــجـــــلـــــيـــــلـــــة، والـــــــمـــــــراتـــــــب الــــعــــلــــيــــة،  ــــالــ بـــــافـــــتـــــه جــــعــــلــــتــــهــــا تــــحــــفــــة لـــــحـــــضـــــرة مَــــــــــن ُخــــــــــــّص بــ
ورســـمـــتـــهـــا خــــدمــــة مَــــــن فــــــاض بـــالـــفـــضـــائـــل اإلنــــســــيــــة، والــــشــــمــــائــــل الــــقــــدســــيــــة... ولــــــاذه قـــال 
الـــحـــضـــرة الـــمـــولـــويـــة فــــي مــفــتــتــح كـــتـــابـــة الـــمـــثـــنـــوي؛ مـــشـــيـــراً إل| نــفــســه وأمـــثـــالـــه الـــفـــانـــيـــن فــي 

الحّق؛ الباقين؛ قّدس اهلل تعال| سّره:

مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد...بــــــشــــــنــــــو ايـــــــــــــــن نـــــــــــي چـــــــــــــــون حــــــــکــــــــايــــــــت م| كــــنــــد شـــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــت  جـــــــــــــــــــدايـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا  از 

آخره:���
شـــــــــــــــــــو|بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد| از جـــــــــــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــدل ديـــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــر وشـــــــــــــــــــــــو| او  مـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــازذ  بــــــــــــــــلــــــــــــــــكــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودرا 

تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان|  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو|  او  بــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــا|  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش| والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامدر 

كتبه العبد الفقير جمشيد المعمائي. تم تم تم.

ــــــاســــــــخ: جـــمـــشـــيـــد  ــــنــ ــ ــــــظــــــــات: تـــــــوجـــــــد بـــــــعـــــــده صـــــفـــــحـــــتـــــان مـــــــــن الــــــــفــــــــوائــــــــد الــــــمــــــتــــــنــــــوعــــــة. الــ مــــــــالحــ
قْم الَْحِميِدّي: 1/241� المعمائي. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/241. فارسي ]455[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي )1(�
ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ

)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

 �MESNEVİ ›1‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 235�  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 233، والــــّرَ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 231، والــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 246�  والّرَ
 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    99 األدب والمحاضرات والعروض   

 = 150 ــــــة: )200 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  7/ب - 300/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
150 × 100(، عدد األسطر: )25(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله: ِمثُْل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 235� آخره: ِمثُْل الّرَ
ــــــــــــــــَوابقــــــــــصــــــــــه كــــــــــــوتــــــــــــه كـــــــــــــــن كـــــــــــــــه رفــــــــــــتــــــــــــم در حــــــــجــــــــاب بِــــــــــــــــالــــــــــــــــّصَ أَْعـــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــُم  هــــــــــيــــــــــن خــــــــــــمــــــــــــوش واهللُ 

تــم الــكــتــاب الــمــثــنــوي الــمــعــنــوي الــمــولــوي بــمــقــام قسطنطينية المحمية، حــمــاهــا اهلل 
عن اآلفات والبليات، يوم األحد من أول شهر ربيع األول المبارك سنة )1028 ھ(، 
عــــــــل| يــــــد الــــعــــبــــد الــــفــــقــــيــــر الــــحــــقــــيــــر الــــضــــعــــيــــف الــــمــــحــــتــــاج إل| اهلل الـــــغـــــنـــــي: عــــمــــر بــــن حــســيــن 
الــبُــســنــوي؛ غــفــر اهلل ذنـــوبـــه، وســتــر عــيــوبــه، بــرحــمــتــك يـــا أرحـــم الــراحــمــيــن، َوَصــــــلّ| اهللُ 

عل| محمد وآله أجمعين.

مــــــالحــــــظــــــات: مــــخــــطــــوطــــة خـــــزائـــــنـــــيـــــة كـــــامـــــلـــــة مـــــــن الـــــدفـــــتـــــر األول حـــــــــت| نـــــهـــــايـــــة الـــــــســـــــادس، 
بَة، وملّونة، والكتابة ضمن أربعة جداول، والجداول وإطارات  والصفحة األول| مَُذّهَ
َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر، وتُـــــوَجـــــُد عــل|  بـــاقـــي الــصــفــحــات بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر، والــــَعــــنَــــاِويــــن مَـــْكـــتُـــوب
ــــنـــــاســـــخ: عــــمــــر بــــن حـــســـيـــن الــــبــــوســــنــــوي.  ــــيــــــَحــــــات. الـ ـــَقـــــات َوتَــــــْصــــــِحــ ــــْعـــــِلـــــيــ الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش حـــــــــــواٍش وتَـ
تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: يـــــــوم األحــــــــد األول مـــــن شــــهــــر ربــــيــــع األول ســــنــــة )1028 ھ/1619 م(. 

قْم الَْحِميِدّي: 1/241� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 242. فارسي ]456[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1( )1(�
ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ

)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    100

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 206، مقياس الــورقــة: )230 × 80 = 140 × 90(، 
عدد األسطر: )35(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله: ِمثُْل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 236� آخره: ِمثُْل الّرَ

مالحظات: مخطوطة خزائنية تضم الدفتر األول من المثنوي، وإطـــارات جميع 
بَة، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. وتُوَجُد عل| الَهَواِمش  الصفحات والجداول مَُذّهَ
بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات المكتوبة باللونين األحمر واألســـود. الوضع العام: 
ْــِغــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي، وعليه تملك: ُســلـَـيْــَمــان فهيم  خــّط النسخ الــعــادي الــواضــح، وال
د مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ مع الخاتم، وقد أوقفه عل| دار المثنوي. وكك تملك: الّسَ

َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 243. فارسي ]457[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1( )1(�
ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ

)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 354، مقياس الورقة: )150 × 120 = 110 × 90(، 
عدد األسطر: )21(�

قْم الَْحِميِدّي: 231� أوله: مثل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 236� آخره: ِمثُْل الّرَ

ٍد وآله أجمعين، َوَسلََّم  والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن، َوَصــلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
تَْسِليماً كثيراً. تَّمَت كتاب المثنوي المعنوي بعون اهلل تعال|.

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    101 األدب والمحاضرات والعروض   

مــــــالحــــــظــــــات: الـــــــَعـــــــنَـــــــاِويـــــــن وإطــــــــــــــــــارات جــــمــــيــــع الـــــصـــــفـــــحـــــات بِـــــــــالـــــــــلَّـــــــــْوِن األَْحــــــــــــَمــــــــــــر، والــــكــــتــــابــــة 
ضمن أربعة جداول، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش تصحيحات. الوضع العام: خّط النسخ 
ــــد مُــــــــَراد َشـــيْـــخ  ــــَحــــّمَ ــــيِّــــد الـــحـــافـــظ مُ ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الــــّسَ الـــــعـــــادي، وال

َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 244. فارسي ]458[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1( )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 62، مقياس الورقة: )200 × 160 = 140 × 100(، 
عدد األسطر: )25(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله: ِمثُْل الّرَ

آخره:... نظر گردن شير در چاه وديدن عكس خود را وآن خرگوش را

دويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدچــــــــــونــــــــــگ شــــــــيــــــــر انــــــــــــــــــــدر بــــــــــــر خــــــــويــــــــشــــــــش كــــشــــيــــد م|  چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر  پـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــاه  در 

انــــدر آب از شــيــر واو در تــافــت تــــاب...چــــــــــــــــونــــــــــــــــگ در چـــــــــــــــــــه بـــــــــــنـــــــــــگـــــــــــريـــــــــــدنـــــــــــد انـــــــــــــــــــــــــــــــدر آب

مناجات:

تـــــــيـــــــســـــــت فـــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــان  در  جــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــه  يـــــــــــــــــــــا  در  تـــــــــســـــــــتآب  آن  خـــــــــــــــــــــــــــــداونـــــــــــــــــــــــــــــد  أي  وآتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  آب 

شــــــــــــــــــــــــودگــــــــــــر تــــــــــــو خــــــــــــواهــــــــــــي آتــــــــــــــــش آب خــــــــــــــــوش شــــــــود آتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  آب  ورنــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

تـــــــســـــــتايــــــــــــــــــن طـــــــــلـــــــــب در مــــــــــــــا هــــــــــــــم از ايــــــــــــــجــــــــــــــاد تـــــســـــت داد  رب  يــــــــــــــــــــا  داد  بــــــــــــــــــــي  از  رســـــــــــــــــتـــــــــــــــــن 

دادهء را  طـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــب  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  تــــــــــــــــــــــــــــو  طـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــب  دادهءبــــــــــــــــــــــــــــي  عـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــا  وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    102

مـــــالحـــــظـــــات: الـــــدفـــــتـــــر األول مــــــن الــــمــــثــــنــــوي الــــنــــســــخــــة نــــاقــــصــــة اآلخـــــــــــر، ويــــلــــيــــهــــا مـــثـــنـــويـــة 
ــــنــــــوان: )مـــــــــــژده بــــــــــردن خــــــرگــــــوش ســــــــو| نــــخــــچــــيــــران ك| شــــيــــر در چــــــــاه فـــــــتـــــــاد(، وتُـــــــوَجـــــــُد  بــــــعــ
عـــــــل| الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش تـــصـــحـــيـــحـــات وشــــــــــروح والــــــــفــــــــوارق بــــيــــن الــــنــــســــخ مــــكــــتــــوبــــة بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحــــــَمــــــر 
َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر. الـــوضـــع الــــعــــام: خــــّط الــتــعــلــيــق،  والــــلــــون األســـــــود، والــــَعــــنَــــاِويــــن مَـــْكـــتُـــوب
والــــــغــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي مـــغـــلـــف بــــــــورق اإليـــــــبـــــــرو، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: الـــــحـــــاج عــــلــــي أَفَـــــــنْـــــــِدي 
ْــَراِهــيــم علي إســام  الشهير بمحيي زاده الــذي أوقــفــه عــل| دار المثنوي، َوتَــَمــلـُّـك: وإِب
َــــــاَشــــــا ســــنــــة )1171 ھ/1757 م(، َوتَــــــَمــــــلُّــــــك:  بــــالــــخــــاتــــم، َوتَـــــــَمـــــــلُّـــــــك: الــــــحــــــاج خــــلــــوصــــي پ

حسن خلوصي.

قْم الَْحِميِدّي: 245. ُعثَْماني ]459[ الّرَ

عنوان المخطوط: فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي 
من اآليات واألحاديث واألبيات، )ج/7( )1(�

ـــــــــــوفِـــــــــــّي، رســــــوخــــــي  الـــــــمـــــــؤلـــــــف: إِْســــــــَمــــــــاِعــــــــيــــــــل بــــــــن أحـــــــمـــــــد األنـــــــــــقـــــــــــروي )األنـــــــــــقـــــــــــره وي( الـــــــــــّصُ
)ت 1042 ھ/1633 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 234، مقياس الورقة: )190 × 170 = 140 × 110(، 
عدد األسطر: )23(�

ِحــيــِم. وبــه نستعين، الحمد هلل الـــذي َجــَعــَل المثنوّيَ  ِ الــّرَ َ ْ أولـــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
المعنوّيَ ايهلإّلَ الربانِّيَ مثل السماوات السبع؛ سبع طبقات، وَصــيَّــَر أبياتَه المنيرة 
الــمــضــيــئــة كـــالـــكـــواكـــب الــــــــــدراري، والـــنـــجـــوم الـــثـــاقـــبـــات الـــثـــابـــتـــات؛ لــيــهــتــدي بـــهـــا الــســالــكــون 
ــــلـُـــوك والــــمــــقــــامــــات.. أمـــــا بــعــد،  فــــي ظـــلـــمـــات األوهــــــــام والـــشـــبـــهـــات، ولــيــعــلــمــوا مــــراتــــب الــــّسُ
ــد شــفــيــع يـــوم الــنــشــور: بــو فقير  ــــام عـــل| مُــَحــّمَ ــــاة َوالــــّسَ َحـــْمـــِد اهلل الــعــزيــز الــغــفــور، َوالــــّصَ

 �Fatihu’l - Ebyât = MESNEVİ ŞERHİ ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي: 210. وتــوجــد نسخة مــن المطبوعة فــي مكتبة دار المثنوي؛  قْــم ال انــظــر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 213�  الّرَ
 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    103 األدب والمحاضرات والعروض   

قصوري اكثر زمانده قلب بر فتورنه بوانديشه وخاطره خطور، ومزور ايلرد| كه اهلل 
تبارك وتعال| حضرتلر| أكثر أشيايي يدي عدد اوزره إيجاد اولد|...

آخــــــــــــره:... بــــيــــت: بــــحــــمــــد اهلل تــــمــــام اولـــــــــد| بـــــو نـــســـخـــة، عــــــدو اولــــــمــــــاد| قـــــــادر بـــــون| 
فسخه، مرادم بودر حق حضرتندن... }ڭ ڭ ۇ ۇ{ )1( ايت كريمه سينك 
حسبني الئم اولنلرك لومندن قورقيوب قل الحق ولو كان مراً حديتنك طبقنجه كام 

حقي سويله وز وحسبي اهلل ونعم الوكيل ديمكله بو نسخه ختم ايله وز بيت

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر بــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــي فـــــــــســـــــــخـــــــــهبـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــد اهلل تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــام اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــــــو نــــــــســــــــخــــــــه

مـــرادم بـــودرر حــق حضرتندن بـــون| مقبول ايـــده بــوبــنــده ســنــدن دخ| عــّشــاق ايچنده 
ـــــد ســــيــــد األولــــــيــــــن واآلخــــــــريــــــــن، وعـــــل|  ايـــــــــده مـــــحـــــبـــــوب... وصـــــــــلِّ وســـــلِّـــــم عـــــــل| نـــبـــيـــك مُـــــَحـــــّمَ
سائر األنبياء والُْمْرَسِليَن، وعل| آل نبيك وأصحاب حبيبك أجمعين، آمين يا رب 

العالمين.

تــــــمــــــت هذه الـــــنـــــســـــخـــــة الــــــشــــــريــــــفــــــة فـــــــــي زمـــــــــــن دولــــــــــــــة ســــــلــــــطــــــان الـــــــســـــــاطـــــــيـــــــن، وكـــــــهـــــــف أمـــــــــان 
ــــــــــلْــــــــــَطــــــــــان مــــــــــــــــراد خــــــــــان بــــــــــن أحــــــــمــــــــد خــــــــــان بــــــــــن مــــحــــمــــد  الــــــــخــــــــواقــــــــيــــــــن، ســـــــلـــــــطـــــــان بـــــــن ســــــــلــــــــطــــــــان، الــــــــــّسُ
ـــــــراده وآمــــالــــه فـــي كـــل أوقــــــات وحـــيـــن؛ في  خـــان بـــن مـــــراد خــــان خـــلـــد اهلل ِظــــالــــه، ويـــّســـر مُ
ســــنــــة )1035 ھ( مــــــن هـــــجـــــرة ســــيــــد الــــمــــرســــلــــيــــن؛ فــــــي أواخــــــــــــر شــــهــــر ذي الــــحــــجــــة فــــــي يــــوم 

الخميس؛ بعون اهلل الملك المعين، والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن. تمت.

مالحظات: مخطوطة خزائنية مضبوطة يحتمل أن تكون بخط المؤلف. المجلد 
َـــــة بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحـــــــــَمـــــــــر. تــــاريــــخ  الــــســــابــــع مـــــن شـــــــرح الــــمــــثــــنــــوي، وفـــــيـــــه بــــعــــض الــــكــــلــــمــــات مَـــــْكـــــتُـــــوب
التأليف والنسخ: يــوم الخميس أواخــر شهر ذي الحجة سنة )1035 ھ/1625 م(. 
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: حــافــظ  الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الــنــســخ الــــعــــادي، وال
خــــلــــيــــل الــــــــمــــــــدرس؛ مــــــع الـــــخـــــاتـــــم، وعــــــبــــــارتــــــه: >}ڌ ڌ ڎ ڎ{ )2( خــــلــــيــــل<، 
ـــد مُـــــــَراد شــيــخ خـــانـــقـــاه مُـــــَراد  َوتَــــَمــــلُّــــك: درويــــــش الــشــيــخ مــحــمــد، والــــواقــــف والـــحـــافـــظ مُـــَحـــّمَ

مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

›1‹ سورة المائدة، اآلية: 54� 
›2‹ سورة الزمر، اآلية: 36� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    104

قْم الَْحِميِدّي: 1/246. فارسي ]460[ الّرَ
وفِيّة =  عنوان المخطوط: معراج نامه = مناقب العارفين في تراجم المولوية الّصُ

خاصة المناقب )1(�
يــــــــــــن، الـــــــــمـــــــــولـــــــــوي، األفــــــــاكــــــــي  الــــــــمــــــــؤلــــــــف: أحــــــــمــــــــد ده ده بـــــــــــــــن أخــــــــــــي نـــــــــاطـــــــــور َشـــــــــْمـــــــــس الــــــــــــدِّ

)ت 761 ھ/1360 م( )2(�
المؤلف المنسق للكتاب: أحمد بن محمود البَُخاِرّي، ما زاده، معين الفقراء 

وفاته بعد سنة )814 ھ/1411 م( )3(�
عدد األوراق وقياساتها: 261، مقياس الورقة: )250 × 210 = 160 × 120(، 

عدد األسطر: )21(�
ِحــــــيــــــِم. وبــــــه نـــســـتـــعـــيـــن. الـــحـــمـــد لــــولــــيــــه، والـــــصـــــاة عـــل|  ِ الــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ
نـــبـــيـــه، وعــــــــل| آلــــــه وأصـــــحـــــابـــــه، وعــــــــل| مـــــن تـــبـــعـــهـــم إل| يــــــوم الــــــديــــــن، بـــرحـــمـــتـــك يــــا أرحــــم 
َس ِســـــّرُه، خــدمــت مــوالنــا بــهــاء الحق  الــراحــمــيــن. )أحــــوال مــوالنــا بــهــاء الــديــن ولـــد( قُــــدِّ
ـــــد بـــــن الــــحــــســــيــــن بــــن أحـــــمـــــد الــــخــــطــــيــــبــــي )4( الـــــبـــــكـــــري، از فـــــــرزنـــــــدان صـــديـــق  والـــــــديـــــــن؛ مُـــــَحـــــّمَ
أكبرست رضــي اهلل عنه، واســام آوردن اهل خراسان ببركت آباء واجــداد ايشان بود 
ــــد بــــودكــــه حـــضـــرت رســــالــــت َصــــــــــلَّ| اهللُ  ــــَحــــّمَ ومـــــــــادرا ودخــــتــــر پـــــاِدشـــــاه خـــــراســـــان عــــا الــــديــــن مُ
ُــْرَهــان الدين محقق الُحَسيْنِّي التبريزي( قُـــدَِّس ِســّرُه،  َعلَيِْه َوَســلَّــَم... )أحـــوال سيد ب

حضرت سيد بُْرَهان الدين...

 �HULASATÜ’l - MENAKIB ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/362�  قْم الَْحِميِدّي: 1/241. والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �AHMED، el - EFLAKİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/241�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �AHMED b. MAHMUD ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/241�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �Muhammed b. Hüseyn، el - Hatîbî، Rûmî، el - Belhî el - Bekrî، Bahâ ed - dîn ›4‹
ســـــــــلـــــــــطـــــــــان الــــــــــعــــــــــلــــــــــمــــــــــاء، بـــــــــــهـــــــــــاء الـــــــــــــــديـــــــــــــــن؛ مــــــــحــــــــمــــــــد بــــــــن حــــــــســــــــيــــــــن بــــــــن أَْحـــــــــــــــــَمـــــــــــــــــد الــــــــخــــــــطــــــــيــــــــبــــــــي، والـــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــال الـــــــــــــديـــــــــــــن الـــــــــــرومـــــــــــي 

)ت 618 ھ/1220 م(. له مؤلفات؛ ومنها: مشرق الشمسين في التََّصّوُف واألخاق. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون: )487/2(�  انظر؛ إِيَضاح الَْمْكنُون في الذيل عل| َكْشف الّظُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    105 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 1/241� آخره: مثل الّرَ
مـــالحـــظـــات: الـــَعـــنَـــاِويـــن وإطــــــــارات الــصــفــحــات بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر، الـــنـــاســـخ: جــال بــن 
ــــنــــــة )836 ھ/1432 م(. الـــــوضـــــع  حــــــــاجــــــــي. تــــــــاريــــــــخ الــــــنــــــســــــخ: فــــــــي شــــــهــــــر ذي الــــــحــــــجــــــة ســ
ـــد أســعــد  ْـــــِغـــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: الــســيــد مُـــَحـــّمَ الــــعــــام: خــــّط الــتــعــلــيــق، وال
محيي أَفَنِْدي زاده، َوتََملُّك: جعفر بن سعيد تقي الدين المشهور ابن سيد ميرزا بن 
مــــيــــر نـــــعـــــمـــــة اهلل بـــــن مــــيــــر فــــخــــر الــــــديــــــن مــــحــــمــــد بــــن مــــيــــر قــــطــــب الــــــديــــــن عــــلــــي بــــن مــــيــــر شــمــس 
ــــــــنـــــاصـــــر الــــــحــــــق األكـــــــبـــــــر األطـــــــــــــروش،  ــ الـــــــديـــــــن مــــــحــــــمــــــد... ابـــــن أبـــــي مـــــحـــــمـــــد حـــــســـــن الــــمــــلــــقــــب بِـ
وهــــــو مـــلـــك الــــديــــلــــم وطــــبــــرســــتــــان، ابـــــن أبـــــي عـــــبـــــد اهلل بـــــن أبـــي مـــحـــمـــد حـــســـن عـــســـكـــري بـــن 
ــــِلــــــّي األصــــغــــر بــــن عـــمـــر األشــــــرف بــــــن اإلمـــــــــام زيــــــن الــــســــاجــــديــــن بــــن أبـــــي عـــــبـــــد اهلل عــلــي بــن  َعــ
أبـــــي طـــــالـــــب بـــــن عــــبــــد الــــمــــطــــلــــب بــــن هـــــاشـــــم بـــــن عـــــبـــــد مـــــنـــــاف، صــــــــلــــــــوات اهلل وســــــامــــــه عــلــيــه 
ــــد مُـــــــــَراد َشــــيْــــخ َخــــانــــقــــاه مُـــــــــَراد مُــــــــّا، ســنــة  ــــيِّــــد الـــحـــافـــظ مُــــَحــــّمَ وآلـــــــه أجـــمـــعـــيـــن، َوتَـــــَمـــــلُّـــــك: الــــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/246. فارسي ]461[ الّرَ
عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1 - 6( )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 261، مقياس الورقة: )250 × 210 = 160 × 120(، 
عدد األسطر: )21(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� قْم الَْحِميِدّي: 231. الّرَ أوله: مثل الّرَ
آخره:

جــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــر  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  را  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  تــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو| دريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا| ب| حــــــــــــــــــــــــــــــــــد وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانآب 

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 241�  قْم الَْحِميِدّي: 235. والّرَ قْم الَْحِميِدّي: 231. والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    106

ـــــــــــــــــــــــــــَوابقــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن دلــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــبـــــــــــــــاب بِـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــّصَ أَْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم  واهللُ  شـــــــــــــــــــــــــد  خـــــــــــــــــتـــــــــــــــــم 
ـــــطــــــوطــــــة خــــــزائــــــنــــــيــــــة كــــــامــــــلــــــة تـــــتـــــضـــــمـــــن أجــــــــــــــــــزاء الــــــمــــــثــــــنــــــوي الـــــــســـــــتـــــــة. وهــــــي  مــــــــالحــــــــظــــــــات: مــــــخـ
مصّححة، ومقابلة عــل| مخطوطات أُخــــر|، ومــكــتــوب فــي آخــرهــا: >قُـــوبِـــَل وصّحح 
اذه الـــمـــســـّم| بــالــمــثــنــوي الـــــذي يـــعـــرف بـــالـــمـــولـــوي، قـــــــّدس اهلل روحــــــه، وأنـــــا الــفــقــيــر إل| 
الملك الغني: غياث الدين المفتي، تجاوز اهلل عنه<. والَعنَاِوين وإطارات الصفحات 
والــجــداول األربعة في كل صفحة مكتوبة بِــالــلـَّـْوِن األَْحــَمــر. الناسخ: جال بن موالنا 
حاجي. تاريخ النسخ: من سنة )827 ھ/1424 م - 836 ھ/1432 م(، وفي آخر 
اسم: أحمد يسوي. والدفتر األول مكتوب عل| األوراق: )10/ب - 49/آ( والدفتر 
الــــثــــانــــي )49/ب - 84/ب(، مـــكـــتـــوب فـــــي آخـــــــــره: تـــمـــت فـــــي أواخـــــــــر ربــــيــــع اآلخــــــــر ســنــة 
)827 ھ/1424 م(، وبعده صفحة من الفوائد باللغة العربية تتعلق بالخلوة وكيفية 
تلقي المثنوي. والدفتر الثالث: )85/ب - 130/ب(، مكتوب في آخره: تم الثالث 
في السادس من رجب المرجب سنة )827 ھ/1424 م(، عل| يد مَن تم عل| يده 
األول والثاني كتابةً. )العطن الرابع إل| أحسن المرابع، وأجّل المنافع، تسّر قلوب 
العارفين بمطالعته كسرور الرياض بصوت الغمام، وأنس العيون بطيب المنام، فيه 
ـــيـــــاح األرواح، وســــنــــاء األشـــــبـــــاح، وهـــــو كـــمـــا يــشــتــهــيــه الـــمـــخـــلـــصـــون ويــــهــــوونــــه، ويــطــلــبــه  ارتــ
ِـــــَمـــــن اجـــــتـــــن|،  الــــســــالــــكــــون ويــــتــــمــــنــــونــــه، لـــلـــعـــيـــون قــــــــــّرة، ولــــلــــنــــفــــوس مــــــســــــّرة، أطـــــيـــــب الــــثــــمــــار ل
وأجّل المرادات والُْمن|، موصل العليل إل| طبيبه، وهادي المحّب إل| حبيبه، وهو 
بحمد اهلل تعال| من أعظم المواهب، وأنفس الرغائب، مجدد عهد األُلفة، مسهل 
عــــــل| أصــــحــــابــــه الـــكـــلـــفـــة، يــــزيــــد الـــنـــظـــر فـــيـــه أســــفــــاً لـــمـــن بــــُعــــد وســـــــــــروراً وشـــــكـــــراً لـــمـــن ســـُعـــد، 
ْــُحــلــل جـــزاء ألهـــل الــعــلــم بالعمل،  تــضــّمــن صـــدره مــا ال يتضمن صـــدور الــغــانــيــات مــن ال
فهو كبدر طلع، وصد| رجع، زائد عل| تأميل اآلملين، رائد لرود العالمين، يرفع 
الــعــمــل بــعــد انــخــفــاضــه، ويــبــســط الــرخــاء بــعــد انــتــقــاصــه كشمس أشــرقــت مــن بــيــن غمامة 
مفرٍق نوراً ألصحابنا، ونسأل التوفيق لشكره فإن الشكر قيد للعتيد، وال يكون إال 

ما نريد. نظم )عدي بن الرقاع(:
ـــــــــــــــــــــِمومـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــُت نــــــــــــــــائــــــــــــــــمــــــــــــــــاً أعـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــُل ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍد بـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــِب الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــّسُ
فــــــــــــي غــــــــــصــــــــــِن أيــــــــكــــــــٍة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردُ مــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــرنُّـــــــــــــــــــــــــــــــــِمإل| أن دعـــــــــــــــــــْت ورقــــــــــــــــــــــــــاءُ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    107 األدب والمحاضرات والعروض   
ِمفــــــــــــــــلــــــــــــــــو قِـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــَل: مــــــــــــــبــــــــــــــكــــــــــــــاهــــــــــــــا بــــــــــــــــكــــــــــــــــيــــــــــــــــُت صـــــــــــــبـــــــــــــابـــــــــــــةً ِـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــد| شـــــــــفـــــــــيـــــــــت الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــس قـــــــــــبـــــــــــل الــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــّدُ ل

ُــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــا، فـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــُت: الـــــــــــــفـــــــــــــضـــــــــــــل لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــّدِمونكْل بـــــــــــــــكـــــــــــــــْت قــــــــــبــــــــــلــــــــــي فـــــــــــــــهـــــــــــــــاج لــــــــــــــــــي الــــــــــبُــــــــــكــــــــــا ب

رحـــــــم اهلل الــمــتــقــدمــيــن والـــمـــتـــأخـــريـــن، والــمــتــبــحــريــن والـــمـــتـــبـــخـــريـــن، بــفــضــلــه وكـــرمـــه، 
وجــزيــل آالئـــه ونِــَعــمــه، فــهــو خــيــر مــســؤول، وأكــــرم مـــأمـــول... َوَصــــــلّ| اهللُ عـــل| محمد 

وآله األكرمين، وعل| جميع األنبياء والمرسلين. آمين يا رّب العالمين.

ــــــرابـــــــع: )131/ب - 168/آ(، مــــكــــتــــوب فـــــي آخـــــــــره: تـــــم الــــدفــــتــــر الــــــرابــــــع فـــي  والـــــدفـــــتـــــر الـ
أواخر رمضان الواقع في شهور سنة )836 ھ/1432 م(، عل| يد أحقر األنام، وداعي 
الــــــخــــــلــــــق إل| دار الـــــــــســـــــــام: جــــــــال بــــــــن مــــــــوالنــــــــا حــــــــاجــــــــي، غــــــفــــــر لــــــهــــــمــــــا اهلل بــــــرحــــــمــــــتــــــه، وأفــــــــــاض 
عـــلـــيـــهـــم ســـــجـــــال مــــغــــفــــرتــــه، ورحــــــــم ارل مُـــــَصـــــنّـــــف اذه الــــكــــتــــاب بــــعــــونــــه وتـــــأيـــــيـــــده مـــفـــتـــتـــحـــاً 
باسمه، ومختتماً بتحميده وتمجيده. والدفتر الخامس من المثنوي المعنوي المولوي: 
بــــــالــــــمــــــثــــــنــــــوي:  الــــــــمــــــــســــــــم|  الــــــمــــــحــــــيــــــط  الـــــــبـــــــحـــــــر  مــــــــــن  الـــــــــــســـــــــــادس  )168/ب - 211/آ(، والـــــــــدفـــــــــتـــــــــر 
)211/ب - 261/ب(. مــــكــــتــــوب فـــــي آخـــــــــره: تــــمــــت كــــتــــابــــة الــــمــــثــــنــــوي الــــمــــعــــنــــوي الــــمــــولــــوي 
مــــجــــتــــمــــعــــة عــــــــل| يـــــــد أَفْــــــــَقــــــــر األنــــــــــــــام، وأرذلــــــــهــــــــم فـــــــي األنــــــــــــــام، وهــــــــو الـــــذلـــــيـــــل الــــــــراجــــــــي: جـــــال بـــــن 
حاجي، في البلد المحفوظة في شهر ذي الحجة من شهور سنة )836 ھ/1432 م(، 
راجـــــيـــــاً مـــــن اإلخـــــــــوان الـــــذيـــــن لــــهــــم قــــلــــٌب حـــــاضـــــر، ولـــــســـــان ذاكــــــــر؛ إذا شـــــاهـــــدوا مـــــا عــــانــــيــــت فــيــه 
أن ال ينسوني ولــو بالتفات قليل منهم فــإن كلذ كثير منهم سيّما في اذه اآلن، سيّما 
بالنسبة إل| مَن ال يستحق إال العدوان، فلقد بذلُت جهدي جله ألجله، وكله نِحلة، 
وأرجو من الكريم المستعان أن يعينهم عل| كلذ، ويثيبهم ألجل كلذ برحمته وعونه 

إنه هو ارل، وعليه التكان، وهو حسبي ونِعم الوكيل.

قْم الَْحِميِدّي: 1/246� وبقية مواصفات اذه المخطوط مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 247. فارسي ]462[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1 - 6( )1(�

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    108

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 243، مقياس الورقة: )290 × 220 = 200 × 130(، 
عدد األسطر: )29(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله: ِمثُْل الّرَ
آخره:

جــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــر  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  را  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  تـــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو| دريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا| ب| حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانآب 
ـــــــــــَوابقــــــــــصــــــــــه كــــــــــــوتــــــــــــه كـــــــــــــــن كـــــــــــــــه رفــــــــــــتــــــــــــم در حــــــــجــــــــاب أَْعـــــــــــــــلَـــــــــــــــُم بِـــــــــــالـــــــــــّصَ هـــــــيـــــــن خــــــــــمــــــــــوش؛ واهللُ 

مــــــالحــــــظــــــات: مـــــخـــــطـــــوطـــــة خـــــزائـــــنـــــيـــــة كـــــامـــــلـــــة مـــــــن الــــــدفــــــتــــــر األول حـــــــــت| نـــــهـــــايـــــة الـــــــــســـــــــادس، وهـــــي 
مــــصــــّحــــحــــة، ومــــقــــابــــلــــة عــــــل| مــــخــــطــــوطــــات أُخـــــــــر|، والـــــَعـــــنَـــــاِويـــــن والـــــــجـــــــداول وإطــــــــــارات الــــصــــفــــحــــات 
بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر، وتُـــوَجـــُد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش تـــصـــحـــيـــحـــات والـــفـــوارق بـــيـــن الـــنـــســـخ. الـــوضـــع الـــعـــام: 
ْــــــــَراِهــــــــيــــــــم  ــــيــــــه تــــــمــــــلــــــك: الــــــــحــــــــاج إِب ْــــــــــِغــــــــــاف ِجــــــــلْــــــــد ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــّي مــــــــذهــــــــب، وعــــــلــ خـــــــــّط الــــــنــــــســــــخ الـــــــــواضـــــــــح، وال
ـــيِّـــد  بـــالـــخـــاتـــم، وعـــبـــارتـــه }ڄ ڄ ڄ{ )2(، ســـنـــة )1198 ھ/1783 م(. وتـــمـــلّـــك: الـــّسَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي. الحافظ مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 248. فارسي ]463[ الّرَ
عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1( )3(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )4(�

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›2‹ سورة الصافات، اآلية: 109� 
 �MESNEVİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    109 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 130، مقياس الورقة: )204 × 135 = 144 × 89(، 
عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله وآخره: ِمثُْل الّرَ

تم المجلد األول من المثنوي بحمد اهلل وحسن توفيقه.

مـــــــــــــالحـــــــــــــظـــــــــــــات: الـــــــــمـــــــــجـــــــــلـــــــــد األول مـــــــــــــــن الــــــــــــمــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــوي، تـــــــــــــوجـــــــــــــد فـــــــــــــــي آخــــــــــــــــــــــــره قـــــــــــــيـــــــــــــود نــــــــفــــــــوس 
ســـــّجـــــلـــــهـــــا صــــــاحــــــبــــــه، ومــــــنــــــهــــــا: والدة مـــــحـــــمـــــد فـــــــي لـــــيـــــلـــــة الــــــثــــــاثــــــاء مـــــــن ثــــــاثــــــة وعــــــشــــــريــــــن مـــن 
تـــــــطـــــــّوع  لــــــيــــــلــــــة  فــــــــــي  خـــــــديـــــــجـــــــة  لــــــســــــنــــــة )1014 ھ/1605 م(، ووالدة  اآلخـــــــــــــــر  ربــــــــيــــــــع  شـــــــهـــــــر 
األربــــــــــــع  األول|  والـــــــصـــــــفـــــــحـــــــات  ـــنــــــة )1011 ھ/1602 م(.  ــ لــــــسـ الــــــــمــــــــبــــــــارك  رمـــــــــضـــــــــان  شــــــهــــــر 
لــــــــهــــــــا إطــــــــــــــــــــــــــارات حــــــــــــمــــــــــــراء الــــــــــــــلــــــــــــــون، وبــــــــــــاقــــــــــــي الــــــــصــــــــفــــــــحــــــــات لــــــــيــــــــس لــــــــهــــــــا إطـــــــــــــــــــــــــــــارات، وقـــــــــــــــد ُكـــــــتـــــــب 
َــــــــة بِـــــــــــالـــــــــــلَّـــــــــــْوِن األَْحـــــــــــَمـــــــــــر.  الــــــمــــــنــــــظــــــوم عـــــــــــل| شــــــكــــــل جـــــــدولـــــــيـــــــن تـــــتـــــخـــــلّـــــلـــــهـــــمـــــا الـــــــــَعـــــــــنَـــــــــاِويـــــــــن الــــــــَمــــــــْكــــــــتُــــــــوب
الــــوضــــع الـــــعـــــام: خـــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق الـــــواضـــــح، والـــــغـــــاف ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي غــــافــــه وبـــطـــانـــتـــه مــن 
ــــــد مُــــــــــــَراد َشــــــيْــــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُــــــــــــَراد مُــــــّا  ــــــيِّــــــد الـــــحـــــافـــــظ مُــــــَحــــــّمَ ــــبــــــــرو، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: الــــــّسَ ــ ورق اإليــ
ـــد  ـــد مـــحـــيـــي الـــديـــن بـــن مُـــَحـــّمَ مـــع الـــخـــاتـــم، ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(، ونـــزهـــت مُـــَحـــّمَ
ــــد مـــحـــيـــي الــــديــــن، ســـنـــة )1249 ھ/1833 م(. َوقَـــــــَف اذه  ــــَحــــّمَ صـــالـــح الـــشـــريـــف بـــن مُ
ـــيـــــــخ خـــــــانـــــــقـــــــاه مــــــــــــــراد مــــــــــــّا الـــــــعـــــــريـــــــف بــــــــــدامــــــــــاد زاده؛ عـــــــل| ــ ـــــمــــــد مــــــــــــــراد شــ  الـــــــكـــــــتـــــــاب الـــــــــحـــــــــاج مــــــحـ

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 249. فارسي ]464[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/2 - 3( )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )2(�

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231، 4/234�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    110

عدد األوراق وقياساتها: 141، مقياس الورقة: )208 × 145 = 146 × 89(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. وبه نستعين. بيان بعضي از حكمت تأخير اين  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
مجلد دوم كه اكر جملة حكمة الهي بنده را معلوم شود در فوايد آن كار بنده آز آن 
كار... حق است بحقيقت ونسبت او به مجازست يحبهم تمام است يحبونه كدام 
ِحــيــِم. َرّب أوصلني إلــيــك. وما  ِ الــّرَ َ ْ اســت، أنــت الموفق والمعين. بِــْســِم اهلِل ارّلَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/234� بعده: مثل الّرَ
آخـــره:... چــرب گــردن مــرد الف| لب وسبلت خــود را هر بــامــداد به پوست دنبه 

وبيرون آمدن ميان حريفان ك| من چنين خورده ام وچنان...
گــــــــــــــــــــــدا اي  زشــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــت  الف  نـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــودي  يــــــــــــــــــــــــــــــک کــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــي رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم افـــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــدي بــــــــــهــــــــــمــــــــــاگـــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ســــــــــــــــــاخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــيور نـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــودي عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــب وکـــــــــــــــــــــــــــــــــژ کـــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــاخـــــــــــتـــــــــــي او  داروي  طــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــي  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک 

مئ{گـــــــفـــــــت حـــــــــــق کـــــــــــه کـــــــــــژ مــــــجــــــنــــــبــــــان گــــــــــــــوش ودُمْ }حئ  َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنَ  ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــاْســـــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــِقـــــــــــــــــــــــــــــــْمگـــــــــــــفـــــــــــــت انـــــــــــــــــــــــــــــــــدر کــــــــــــــــــــژ مـــــــــــخـــــــــــســـــــــــپ اي مـــــــحـــــــتـــــــلـــــــم وفَ نـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا  وا  داري  آنـــــــــــــــــــــــــــــچـــــــــــــــــــــــــــــه 
مــــــــکــــــــش.ور نــــــــــــگــــــــــــويــــــــــــي عــــــــــــيــــــــــــب خــــــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــــــــــــاري خــــــمــــــش را  خـــــــــــــــــــــود  دغـــــــــــــــــــــل  وز  نـــــــــــمـــــــــــايـــــــــــش  از 
بــــــــحــــــــيــــــــن تـــــــــــــــــــــــا  والدت  از  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدان  يــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــون کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم مـــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــن[]گـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــت 

مالحظات: المجلد الثاني والثالث، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر في بعض 
المواضع، ولم تكتب من الصفحة )133 ب( إل| آخر النسخة وترك مكانها فارغاً. 
الــــوضــــع الـــــعـــــام: خـــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق، والـــــغـــــاف ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مـــغـــلـــف بـــــــورق اإليـــــبـــــرو، وعــلــيــه 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(.  يِّد الحافظ مَُحّمَ تملك: الّسَ

وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 250. فارسي ]465[ الّرَ
عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/5 - 6( )1(�

 �MESNEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    111 األدب والمحاضرات والعروض   
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)ت 672 ھ/1273 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 104، مقياس الورقة: )255 × 176 = 195 × 136(، 
عدد األسطر: )25(�

قْم الَْحِميِدّي: 8/234� أوله: مثل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 236� آخره: مثل الّرَ

مـــالحـــظـــات: الـــمـــجـــلـــدان: )5 - 6( مـــن الـــمـــثـــنـــوي، وتـــوجـــد عــــل| الــصــفــحــة األول| 
كتابة ديباجة المثنوي بالفارسي أولــهــا: )ديــبــاجــهء دفتر بنجم بــد انيد واكــاه بانشيد 
كه شريعت همجون..(، والَعنَاِوين والجداول وإطارات الصفحات بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
ــــــاســـــــخ: خـــــضـــــر بـــــن رجــــــــــــب. تـــــاريـــــخ  ــــنـ ــ وتُـــــــــــوَجـــــــــــُد عــــــــــل| الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش بـــــعـــــض الـــــــتَّـــــــْصـــــــِحـــــــيـــــــَحـــــــات. الـ
النسخ: ُغّرة شهر ربيع اآلخر سنة )983 ھ/1575 م(. الوضع العام: خّط التعليق 
ْـــــِغـــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي بــطــانــتــه مـــن ورق االيــــبــــرو الـــنـــفـــيـــس، وعــلــيــه تــمــلــك:  الــــواضــــح، وال
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف  يِّد الحافظ مَُحّمَ الّسَ

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 251. فارسي ]466[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/7( )2(�

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MESNEVİ ›2‹
قال حاجي خليفة: >والمشهور أن )المثنوي( ست مجلدات، وقد ظهر المجلد السابع؛ بإظهار الشيخ 
إِْسَماِعيل المولوي الشارح. وشرحه أيضاً. وأجاب عن اعتراضات المنكرين فيه، بأجوبة بليغة، مشبعة، 
وذكر فيه: أنه لما بلغ إل| تحرير شرح المجلد الخامس، سنة )1035 ھ/1625 م(، ظهرت نسخة من 
نَسِخ )المثنوي(، مؤّرَخة كتابتها بسنة )814 ھ/1411 م(، فاشتراها، وطالعها بتمامها؛ فوجد أنه من 
أنـــفـــاس الــمــولــوي - صــاحــب )الــمــثــنــوي( -. ولـــم يــشــّك أنـــه ِمـــن كـــامـــه، فــأنــكــره أهـــل طــريــقــتــه أشــــّد اإلنـــكـــار، 
واعــتــرضــوا عــلــيــه بــأربــعــة أوجــــه؛ فــشــرحــهــا، وأجــــاب عــن اعــتــراضــاتــهــم بــأجــوبــة طــويــلــة الـــذيـــل. حــاصــلــهــا: أنــهــم 
=أنــــكــــروا لـــعـــجـــزهـــم عــــن الــــفــــرق بـــيـــن كــــامــــه، وكــــــام غــــيــــره، وَحـــــَســـــِدِهـــــم. وأّوَل اذه الــــشــــرح: )الـــحـــمـــد هلل الــــذي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    112

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 41، مقياس الــورقــة: )237 × 144 = 176 × 88(، 
عدد األسطر: )25(�

ِحـــيـــِم. مجلد هفتم از جمله دفــاتــر مــثــنــوي، وطــوامــيــر  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
معنوي كه خزينه ازهــار اماني، وگنجينه انــوار معاني، اســرار اهلل است وچشمه زند 

ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ كاني زنده دالن خضر قد مان اكاه است... بِْسِم اهلِل ارّلَ

دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــت پــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــده فــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــداي ضـــــــــــــيـــــــــــــاء الـــــــــــــحـــــــــــــق حـــــــــــــســـــــــــــام الــــــــــــــــديــــــــــــــــن ســــــعــــــيــــــد

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراز چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخ هــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــقـــــــــــــــرچــــــــــــــونــــــــــــــكــــــــــــــه از چـــــــــــــــــــــــــــرخ شــــــــــــــشــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــــــــردي كــــــــــــــذر

زانكه تكميل عدد هفت است وبس...سعد االعداد ست هفت اي خوش هوس

آخره:���
ْـــــــــــــــــــــــَوِكـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــُلخـــــــــــــــــود وكـــــــــــيـــــــــــل مـــــــــــــا ســـــــــــــت لــــــــطــــــــفــــــــت أي دلـــــــيـــــــل ال نِــــــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــــــَم  ايـــــــــــــــنـــــــــــــــســـــــــــــــت أي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَع|  مُ

از درون مـــــــــطـــــــــيـــــــــعـــــــــم  كـــــــــــــــــن  مـــــــــــــــا نــــــــــمــــــــــي كــــــــــويــــــــــيــــــــــم أي بــــــــــيــــــــــچــــــــــون كـــــــــــــــه چــــــــــونهــــــــــــــرچــــــــــــــه خـــــــــــــــــواهـــــــــــــــــي 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــب ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ومــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ودمــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــــام ومـــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــه از تــــــــــــــــســــــــــــــــت ايـــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــمــــــــه

اخــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اهلل  بــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــو داديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أي قـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد كــــــــــــــــــــارحــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــي 

َــــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحـــــَمـــــر.  ــــْكــــتُــــوب مـــالحـــظـــات: الــمــجــلــد الـــســـابـــع مــــن الـــمـــثـــنـــوي، والــــَعــــنَــــاِويــــن مَ
الوضع العام: خّط الرقعة الواضح، والغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(.  يِّد الحافظ مَُحّمَ تملك: الّسَ

وقف دار المثنوي.

جعل المثنوّي المعنوّي مثل السماوات السبع... إلخ(. وأول اذه المجلد بعد الديباجة: 
دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــده فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــــد< أي ضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــق حــــــــــــــــــســــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــن ســــــــعــــــــيــــــــد 

ِــــــَحــــــاجــــــي َخـــــِلـــــيـــــَفـــــة: )1588/2 - 1589(، ومــــكــــتــــبــــة دار  ــــنــــــون ل ـــــفــ انــــــظــــــر؛ كــــشــــف الـــــظـــــنـــــون عــــــن أســــــامــــــي الــــكــــتــــب والـ
قْم الَْحِميِدّي: 231�  قْم الَْحِميِدّي: 210، والّرَ المثنوي؛ الّرَ

 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    113 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 252. مفقود ]467[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي )1(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م(. )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 252� مالحظات: مفقود. انظر؛ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/253. فارسي ]468[ الّرَ

عنوان المخطوط: المثنوي، )ج/1 - 2( )3(�

ـــــــــــــد، الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي، جـــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي، خــــــــامــــــــوش  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ
)ت 672 ھ/1273 م( )4(�

عدد األوراق وقياساتها: 1 - 197/آ، مقياس الورقة: )241 × 159 = 183 × 
100(، عدد األسطر: )21(�

قْم الَْحِميِدّي: 233� أوله: ِمثُْل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/234� آخره:... الّرَ

مالحظات: الدفتر األول والثاني من المثنوي، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
والمنظوم مكتوب في جدولين. الوضع العام: خــّط النسخ الــواضــح، والغاف جلد 
ُعثَْماني. وقف: عبد اهلل الُمَراِدّي؛ حفيد مراد عل| ضريح جّده بعبارة: >وقف في 

ضريح جدي وسيدي مراد قُدَِّس ِسّرُه<، مع الخاتم، وقف دار المثنوي.

؛ )ص: 58(�  فْتَِر الَْحِميِديِّ ›1‹ َوَردَ ِذْكُرهُ في الّدَ
 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MESNEVİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MEVLANA CELALEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - KONEVİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 231�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    114

قْم الَْحِميِدّي: 2/253. ُعثَْماني ]469[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح القصيدة الميمية لموالنا جال الدين الرومي )1(�

المؤلف: أحمد بن محمد اإِلْستَانْبُولي الُعثَْماني الصوفي المولوي أمير البَُخاِرّي، 
َشْمس الدِّين )ت 994 ھ/1585 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 197/آ - 198/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )241 × 159 = 
مختلف(، عدد األسطر: )مختلف(.

ـــبــــحــــدم در چــــــــرخ پـــــــــاالن يـــــافـــــتـــــم(: صــــبــــحــــدم وقــــــــت ديـــــــــدو كــي  أولـــــــــــه: )دوش وقــــــــت صـ
تــجــلــئ أفــعــالــدن عــبــارتــدركــه ســبــبــي يــا جــذبــهء الــهــي اولــــه كــه اول عــنــايــت از لــيــدر يــاخــود 
سلوك اوله دوام ذكر، ونفي خواطر، ومراقبه در، وباقي طاعات وعبادات انك االتي، 
واسبابي دز پس وقت صبحده چرخ ايچنده پايان بولدم ديدوكي يعني ظلمات دنيا 
ده خواب غفلتنده مُستغرق ايكن عنايت الهي... )در ميان دانهء خشخاش سندان 

يافتم(: دانهء خشخاش ايچنده...

آخره:... )خلقه كم شد از آن دركوش خاقان يافتم(: يعني أول أذواق قابليات 
دوايــر نبوت ودخ| درجــات تجليات واليتده بر ذرة جك وبر شمه جك دشمدي كه 
حــاقــان قــوالغــنــن بــولــدم، يعني تــخــت وسلطنت صــوريــن كــه فــايــدهء اســمــانــدن بــر لُقمه 
ِـــــــــــألَْرِض ِمــــن كـــــأِس الــــكــــراِم نَــــصــــيــــُب( )3(. يــعــنــي بـــادشـــاهـــلـــرده اولــــــــدوغ| ذوق اول  در )َول
ــــايـــــق الــمــكــاشــفــيــن  ــــيــــــدن بـــرشـــمـــه جـــــك يـــتـــشـــمـــش ايـــــــــدي. رزقــــــنــــــي اهلل وإيــــــاكــــــم دقـ خـــطـــابـــي ازلــ

 �ŞERHU’l - KASİDETİ’l - MİMİYYE li - MEVLANA CELALEDDİN RUMİ ›1‹
تُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة مرادية، رقم: 4/1149� 

 �EMİR SULTAN - ŞEMSEDDİN AHMED B. MUHAMMED BUHARİ ›2‹
د اإِلْستَانبُولي العثماني الصوفي المولوي، الشهير بأمير البَُخاِرّي، شيخ َزاِويَة )أُون قپاني(  أَْحَمد بن مَُحّمَ
ين الّرُوِمي، وشرح غزل  باآلستانة، تُُوفَِّي سنة )994 ھ/1585 م(، لَهُ: شرح القصيدة الميمية لجال الّدَ
جال الدين الرومي، مخطوطة في مكتبة متحف جال الدين الرومي في قونيا: 7/4925، ورسالة العشق 

في التََّصّوُف؛ مخطوطة في مكتبة حفيد أَفَنِْدي: 123� 
انظر، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: )149/1(� 

=›3‹ هذه ِحــكــمــةٌ شــّكــلــْت َعـــْجـــَز بـــيـــِت شـــعـــٍر ِمــــن الــبــحــر الــطــويــل لـــه روايـــــــاٌت مُـــتـــعـــّددة؛ فــقــد اســتــشــهــد بـــه الــزنــديــق 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    115 األدب والمحاضرات والعروض   

َــة  َســال ــت الــرِّ َــِمــيــَن. تَــّمَ ْــَعــال ْـــَحـــْمـــُد هلِلِ َربِّ ال والــمــشــاهــديــن بفضل فيض رب العالمين، وال
في أواخر رجب المرجب.

أبو حيان التوحيدي، )ت 400 ھ/1010 م(، فقال: يُقاُل: أهرقت الماء، وأرقت الماء، وقيل: أهرورق 
الماء؛ قال الشاعر: الطويل. 

فـــــــــــضـــــــــــلـــــــــــةً األرِض  عـــــــــــــــــــــــــــــــــل|  فـــــــــــــــــأهـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــألرِض مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِم نـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــُبشـــــــــــــــــربـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا 
انظر؛ البصائر والذخائر: )121/1(� 

وذكَر أبو منصور الثعالبي )ت 429 ھ/1038 م( رواية أخر|؛ حيث قال في معرض حديثه عن النبيذيين: 
وماءُ الَكْرِم للّرُجِل الكريِم. 

ولألرِض ِمن كأِس الكراِم نصيُب. 
انظر؛ التمثيل والمحاضرة: )ص: 202(� 

ـــــود  ُــــــو الــــــَقــــــاِســــــِم مُـــــَحـــــّمَ ــــنْــــــِد، أَب ــــِهــ َــــــــــة، الـــــغـــــزنـــــوي فَــــــاتِــــــح الــ ْول َــــِمــــيــــن الــــــــــّدَ ـــــلْـــــَطـــــان ي ولـــلـــبـــيـــت روايــــــــــة أخــــــــر| مـــــع نـــســـبـــتـــه إل| الـــــّسُ
: )361 - 421 ھ/971 - 1030 م(، وروايته:  ْولَة ُسبُْكتِِكين التُّْرِكّيُ ابُن َسيِّد األُمََراء نَاِصِر الّدَ

ُجــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــةً  األرِض  عـــــــــــــــــــــــــــــــل|  وأهـــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــألرِض مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِم نـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــُبشــــــــــــــــربــــــــــــــــنــــــــــــــــا 
انــــــــظــــــــر: ســـــيـــــر أعـــــــــــــام الــــــنــــــبــــــاء لـــــلـــــذهـــــبـــــي: )483/17 - 485، الــــــتــــــرجــــــمــــــة: 319(، والـــــمـــــنـــــتـــــظـــــم البــــــــن الــــــــجــــــــوزي: 
)52/8 - 54(، والــــكــــامــــل فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ: )139/9، 401(، ووفـــــيـــــات األعـــــيـــــان البـــــن َخـــــلِـّــــكـــــان: )175/5 - 
182(، والمختصر في أخبار البشر: )134/2 و157(، ودول اإلســام: )251/1(، والعبر في خبر مَن 
غــبــر لــلــذهــبــي: )145/3(، وتــتــمــة الــمــخــتــصــر: )511/1، 512(، وطـــبـــقـــات الــشــافــعــيــة لــلــســبــكــي الــشــافــعــي: 
)314/5 - 327(، والبداية والنهاية البن كثير: )29/12 - 31(، والجواهر المضية في طبقات الحنفية 
للقرشي: )157/2، 158(، وتاريخ ابن خلدون: )357/4، 358، 363، 364، 369، 378(، والنجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ البن تغري بردي: )373/4، 374(، وكشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون لحاجي خليفة: )426(، وَشَذَرات الّذََهب في أَخبار مَْن َذَهب البن الِعَماد الَحنبلّي: )220/3، 

221(، َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )401/2(، واألعام للزركلي: 171/7� 
ها:  وذكر اإلمَام أبو حامد الغزالي )المتوف|: 505 ھ/1111 م( رواية نَّصُ

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراُب الــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــُبشـــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً َطـــــــــــــــــــــــــــــــيِّـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاً ِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد َطـــــــــــــــــــــــــــــيِّـــــــــــــــــــــــــــــٍب 
فَــــــــــــــــــْضــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــةً األرِض  عــــــــــــــــــــــــــــــل|  وأهــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألرِض مــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِس الــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــرام نـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــُبشـــــــــــــــربـــــــــــــــنـــــــــــــــا 

انظر؛ إحياء علوم الدين: )97/4(� 
واقتبسه الرافضّيُ الباطني دبيس بن صدقة الحلّي الشيعي )ت 529 ھ/1135 م(، فقال: 

حــــــــــــــــــكــــــــــــــــــمــــــــــــــــــةٌ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادِث  تـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــك  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألرض مــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام نـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــُبوهلل 
انظر؛ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان اِلبِْن َخلَِّكاَن: )264/2(، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة 

ما يعتبر من حوادث الزمان لليافعي: )196/3(� 
وقد اقتبسه أبو القاسم محّمد بن يحي| كاتب الحضرة المرينية )ت 768 ھ/1366 م(، وكان فقيهاً شاعراً 

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    116

مــــــالحــــــظــــــات: مــــكــــتــــوب فــــــي آخــــــــــره فـــــــوائـــــــد، ومـــــنـــــهـــــا: شــــــهــــــادة والدة ســــنــــة )1065 ھ/ 
لَْطان إِبَْراِهيم سنة )1051 ھ/1641 م(،  1654 م(، وخبر سلطنة أمير المؤمنين الّسُ
األول  أحــــــــمــــــــد  ـــــــــلْـــــــــَطـــــــــان  ابـــــــــن الـــــــــّسُ األول )1640 - 1648 م(  ْــــــــــــَراِهــــــــــــيــــــــــــم  إِب ـــــــــلْـــــــــَطـــــــــان  الـــــــــّسُ وهـــــــــــــــو: 
لَْطان  د الثالث )1595 - 1603 م( ابن الّسُ لَْطان مَُحّمَ )1603 - 1617 م( ابن الّسُ
ـــــلْـــــَطـــــان ســـلـــيـــم الــــثــــانــــي )1566 - 1574 م(  مـــــــراد الــــثــــالــــث )1574 - 1595 م( ابـــــن الـــــّسُ
ــــلْــــَطــــان  ـــــلْـــــَطـــــان ُســـــلَـــــيْـــــَمـــــان الــــقــــانــــونــــي )1520 - 1566 م( ابــــن أمــــيــــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن الــــّسُ ابـــــن الـــــّسُ
ــلـْـَطــان أبــا يــزيــد الثاني )1481 - 1512 م(  سليم األول )1512 - 1520 م( ابــن الــّسُ
ــــلْــــَطــــان مـــــــراد الـــثـــانـــي  ــــد الــــفــــاتــــح الــــثــــانــــي )1451 - 1481 م( ابــــن الــــّسُ ــــلْــــَطــــان مُــــَحــــّمَ ابــــن الــــّسُ
1421 م(   - 1403( األول  َچــــــــــلَــــــــــبِــــــــــي  ـــــــــــد  مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ ـــــــــــلْـــــــــــَطـــــــــــان  ابـــــــــــن الـــــــــــّسُ 1451 م(   - 1421(
لَْطان مــراد األول )1360 -  لَْطان أبا يزيد األول )1389 - 1403 م( ابن الّسُ ابن الّسُ
ُعـــــثْـــــَمـــــان األول  ـــــلْـــــَطـــــان  ابـــــن الـــــّسُ ـــــلْـــــَطـــــان أورخــــــــــــان )1326 - 1360 م(  ابـــــن الـــــّسُ 1389 م( 
)1299 - 1326 م(. يرحمهم اهلل تعال|. والمتن المنظوم المشروح مَُميَّز بُِخُطوط 
سوداء اللوِن فوقَهُ. الوضع العام: خّط النسخ عادي، والغاف جلد ُعثَْمانّي. وقف 

دار المثنوي.

احاً، وقد بَّزَ أهَل زمانه في الموشحات، وقد حكي عنه أنّه أراَق الّدواةَ في محفٍل  مُكثراً مَليَح الُفكاهات َوّشَ
جليٍل؛ فقال بديهةً: 

الـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــاَس ُغـــــــــــــــــــــــــّضـــــــــــــــــــــــــوا جـــــــــــفـــــــــــونَـــــــــــكـــــــــــم  فــــــــــــــــــــــــــــــــإنــــــــــــــــــــــــــــــــي ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــِفــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــِح مــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــُبأال يـــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامَ 
بـــــــــيـــــــــنـــــــــكـــــــــم  كـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــأِس  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  دواةً  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألرِض مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِم نـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــُبهــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــــُت 

انظر؛ أزهار الرياض في أخبار القاضي ِعياض للمقري التلمساني: )378/2(� 
ـــنـــه ســعــد الـــديـــن الـــتـــفـــتـــازانـــي، )ت 791 ھ/1142 م( فـــي مــقــدمــة كـــتـــابـــه: شــــرح الــتــلــخــيــص )الــمــخــتــصــر(  وضـــّمَ
ّـــلـــبـــيـــُب،  ـــتِـــــهـــــاب؛ فــــأمــــٌر يـــــرتـــــاُح لــــه ال الــــشــــرح الــمــخــتــصــر عـــــل| تــلــخــيــص الـــمـــفـــتـــاح؛ حـــيـــث قــــــال: >وأمــــــــا األخــــــذ واالنــ

ولألرض من كأس الكرام نصيب<. 
قْم الَْحِميِدّي: 1267�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1647[ الّرَ

ُـــــــــــهُ بـــــيـــــن الــــبــــاغــــيــــيــــن والــــــُفــــــقــــــهــــــاء والـــــمـــــفـــــســـــريـــــن والـــــــشـــــــعـــــــراء، ومـــــنـــــهـــــم الـــــشـــــيـــــخ الـــــصـــــوفـــــي الــــــعــــــارف  وبــــــعــــــد كلذ كـــــــثُـــــــَر تـــــــــــداُول
عبد الغني النابلسي )ت 1143 ھ/1731 م( الذي قال: 

مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــُبيـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــون ال تــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــْق بــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌف  ذاك  الـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــِل  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل  بـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ فــــــــــــــــــــــإنَّــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــا  بِـــــــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــــــْكـــــــــــــــــــــــــِم الـــــــــــــــــــــــــتَّـــــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــــلّـــــــــــــــــــــــــي، والـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــاُل قـــــــــــــــــريـــــــــــــــــُبفـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــُت لــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــم: خـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّـــــــــــــــــــــــــــــــــوا ال
ُجــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــةً  األرِض  عـــــــــــــــــــــــــــــــل|  وأهـــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألرِض مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِم نـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــُبشــــــــــــــــربــــــــــــــــنــــــــــــــــا 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    117 األدب والمحاضرات والعروض   
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ِحـــيـــِم. الــلــهــم إنـــي أســألــك أن تكشف لــي أســــرار هذه  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
َــــــة. قــــــال األســـــتـــــاذ اإلمـــــــــام أبــــو الــــقــــاســــم عـــبـــد الـــكـــريـــم بـــن هــــــوازن بــــــن عـــبـــد الـــمـــلـــك بـــن  َســــــال الــــــرِّ
َد بجماِل  دَ بجاِل ملكوته، وتوّحَ طلحة القشيري - رحمه اهلل -: الحمد هلل الذي تفّرَ
ز بُعلوِّ أحديته، وتقّدَس بُسُموِّ َصمديَّته، وتكبَّر في ذاته عن مُضاَرَعِة  جبروته، وتعّزَ
ــــِه،  ـــةُ بِــــَحــــقِّ ــــفــــاُت الـــمـــخـــتـــّصَ ه فــــي ِصــــفــــاتــــِه عــــن ُكــــــلِّ تَـــــنَـــــاٍه وقُــــــُصــــــوٍر، لــــه الــــصِّ ُكــــــلِّ نـــظـــيـــٍر، وتـــــنـــــّزَ
ُــهُ، وال عــّدٌ  واآليــــــاُت الــنــاِطــَقــةُ بـــأنَّـــهُ َغـــيْـــُر مُـــَشـــبَّـــٍه بــَخــلـْـِقــِه. فــُســبــحــانــه ِمـــن عـــزيـــٍز، ال حــــّدٌ يــنــال
َـــشـــفـــُعـــه، وال َعــــــــَددٌ يـــجـــَمـــُعـــهُ،  َــــــــٌد ي َـــــْحـــــُصـــــُرهُ، وال أََحــــــــٌد يــــنــــُصــــُرهُ، وال َول ُـــه، وال أَمَــــــــٌد ي يـــخـــتـــال
ُرهُ. تعال| عن  ُــَصــوِّ ُرهُ، وال َوْهـــٌم ي ُــَقــدِّ ُــدِرُكــهُ، وال فَــْهــٌم ي وال مَــكــاٌن يُمسُكهُ، وال َزمـــاٌن ي
يـــَن، أو دَفَــــَع بــِفــْعــِلــِه الــنــْقــَص  ُـــقـــاَل: َكــيْــَف هـــو؟ أْو أيـــَن هـــو؟ أو اكــتَــَســَب بِــُصــنْــِعــِه الـــّزَ أَْن ي
، وهـــــو الــخــبــيــُر  ـــــيْـــــَن؛ إْذ لـــيـــس كــمــثــلــه شـــــيء وهـــــو الـــســـمـــيـــع الـــبـــصـــيـــر، وال يـــغـــلـــبـــهُ َحـــــــــّيٌ والـــــّشَ

القديُر.

ـــــــُل عــلــيــه  َــــــــْدفَــــــــُع، وأتـــــــوّكَ َـــــــــــْزِوي وي َـــــْصـــــنَـــــُع، وأشــــــكــــــُرهُ عــــــل| مــــا ي ُــــولــــي وي أَْحــــــــَمــــــــُدهُ عــــــل| مــــا ي
َــــْمــــنَــــُع. وأشــــهــــُد أّنَ ال هلإ إال اهلل َوْحـــــــــَدهُ ال شـــريـــَك لــه،  ُـــْعـــِطـــي َوي وأَقْـــــنَـــــُع، وأرض| بــمــا ي
ــــــداً عــــبــــُدهُ  ـــّمَ ــ ــــــَحـ َشـــــــَهـــــــادَةَ مُــــــوقِــــــٍن بـــــتـــــوِحـــــيـــــِدِه، مُـــســـتـــِجـــيـــٍر بِـــــُحـــــْســـــِن تـــــأيـــــيـــــِدِه. وأشـــــهـــــُد أّنَ ســــيــــَدنــــا مُ
ـــــِة الـــــــــور|، صــــــــل| اهلل عــلــيــه  ُـــــــهُ الـــمـــبـــعـــوُث إل| كـــــافَّ ْــــُمــــْجــــتَــــبَ| وَرســـــــول الــــُمــــْصــــَطــــَف|، وأَِمـــــيـــــنُـــــهُ ال
ْــــُهــــد|، َوَســـــلَّـــــَم تَــْســِلــيــمــاً كــثــيــراً.  وعـــــل| آلــــه مــصــابــيــح الــــــــّدُج|، وعـــــل| أصـــحـــابِـــِه مَــفــاتــيــح ال
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َــــــــة َكـــــتَـــــبَـــــَهـــــا الــــفــــقــــيــــُر إل| اهلل تــــــعــــــال|؛ عــــبــــُد الــــكــــريــــم بــــن هــــــــــوازن الـــــُقـــــَشـــــيـــــرّي، إل|  هذه ِرَســــــــال
جماعة الصوفية بِبُلداِن اإِلْساِم، في َسنَِة َسبٍع وثاثين وأربع مئة.

لَُهْم  أما بعد: رضي اهلل عنكم، فقد جعل اهلل هذه الطائَِفةَ َصفَوةَ أَوليائِِه، وفَّضَ
ــــِة ِمــــن عـــــبـــــاِدِه، بـــْعـــَد ُرِســـــِلـــــِه وأَنـــبـــيـــائـــِه، صـــــلـــــواُت اهلل وســــامُــــهُ عــلــيــهــم، وَجـــَعـــَل  عــــل| الــــكــــافَّ
ُهْم ِمْن بَين األُمَِّة بطوالِِع أنواِرِه. فَُهُم الِغياُث للخلِْق،  قلوبَهم مَعاِدَن أسراِرِه، واْختَّصَ
ــــــاُهــــــْم ِمــــــــْن ُكــــــــــــــــُدوراِت الــــبــــشــــريــــِة،  . َصــــــّفَ ْــــــَحــــــقِّ ْـــــــَحـــــــقِّ بِــــــال ِــــــِهــــــْم مَــــــــَع ال والـــــــــدائـــــــــروَن فـــــي ُعــــــمــــــوِم أحــــــوال
ـــَقـــُهـــْم لِلقياِم  َّـــِة. َوَوفَّ َــُهــْم ِمــن حــقــائــِق األحـــدي ورقَّـــاُهـــْم إل| مَــَحــلِّ الــُمــشــاهــدات بما تَـــَجـــلَّ| ل
ُـــــــوبِـــــــيَّـــــــة؛ فــــقــــامــــوا بـــــــــــأداِء مـــــا عـــلـــيـــهـــم ِمــــن  ب ـــــَدُهــــــم مـــــجـــــاري أحــــــكــــــاِم الـــــــّرُ َّــــــة، وأشــــــهـ بـــــــــــآداِب الــــــُعــــــبُــــــوِدي
قوا بما ِمنْهُ ُسبحانه لَُهْم ِمن التقليِب والتصريِف. ثُّمَ َرجعوا  واجباِت تكليٍف، وتحّقَ
َــتّـَـِكــلـُـوا عـــل| ما  ، بِـــالـــِصـــْدِق واالفـــتـــقـــاِر، ]ونَـــْعـــِت ااِلنـــِكـــســـاِر[، ولـــم ي إل| اهلِل، عـــّزَ وجـــــّلَ
حَصَل منهم ِمَن األعماِل، أو َصَفا لَُهم ِمن األحواِل. ِعلماً ِمنه - سبحانه - بأنَّه يفعُل 
ما يُريد، ويختار ما يشاء ِمن العبيد، ال يحكم عليه خلٌْق، وال يتوّجه عليه لمخلوٍق 
ـــــْدٍل، وأمــــــــــرهُ قـــــضـــــاءٌ فـــــصـــــٌل. ثـــــم اعـــلـــمـــوا؛  ــــَعــ ــ ، ثـــــوابـــــهُ ابــــــتــــــداءٌ بــــفــــضــــٍل، وعــــــذابــــــهُ حــــكــــٌم بـ حـــــــــّقٌ
رحــمــكــم اهلل: أن الــمــحــّقــقــيــن مــن هذه الــطــائــفــة انـــقـــرَض أكــثــرهــم، ولـــم يــبــق فــي زمــانــنــا 

ِريَقة إاّل أثُرُهم... اذه من هذه الّطَ

نيا؛ فإّنَ ُصحبتَهم ُسّمٌ  آخره:... فصل ومن شأن الُمريد؛ التباُعد عن أبناِء الّدُ
ٌب ألنَّهم ينتفعون به وهو ينتقُص بهم، قال اهلل تعال|: }ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  مُجّرَ
بــاً إل| اهلل تــعــال|، وأهــل  ڤ ڤ{ )1(. وأّن الــّزهــاد يــخــرجــون الــمــال عــن الكيس تــقــّرُ

قاً باهلل تعال|. الصفاء يخرجون الخلق والمعارف تحّقُ

قــــــال األســـــتـــــاذ اإلمـــــــــام ابـــــــن هـــــــوازن الـــقـــشـــيـــري - رضـــــــــي اهلل عـــنـــه -: فـــــهذه وصــــيَّــــتُــــنــــا إل| 
َـــاالً علينا. وقــد نَــَجــَز لنا إمــاءُ  الُمريدين، نــســأُل اهلل لهم التوفيق، وأن ال يجعلها َوب
َسالَة في أوائل سنة ثمان وثاثين وأربع مئة )438 ھ/1046 م(، نسأل اهلل  هذه الرِّ
ةً علينا وَوبَاالً، ]بل تكون لنا وسيلةً ونواالً[، إّن الفضَل  الكريم أن ال يجعلها ُحّجَ

›1‹ سورة الكهف، اآلية: 28� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    119 األدب والمحاضرات والعروض   

ـــــٍد وآلــــــــه وصـــحـــبـــه  ـ ـــّمَ ــ ــــــَحـ ــــيِّــــــِدنَــــــا مُ مــــنــــه مــــــألــــــوف، وهـــــــو بـــالـــعـــفـــو مــــــوصــــــوف، َوَصـــــــــــــــــلّ| اهللُ َعــــــــــلَ| َســ
أجمعين. َوَسلََّم تَْسِليماً، وَحْسبُنَا اهللُ َونِْعَم الَْوِكيُل. قد وقع الفراغ من تحرير هذه 

َسالَة الشريفة في أوائل شهر ذي الحجة سنة )1059 ھ(. الرِّ

مالحظات: مخطوطة خزائنية نفيسة، ويوجد في أولها فهرس مكتوب في أربع 
صــــفــــحــــات، كـــلـــمـــة بـــــــاب فـــــي الــــفــــهــــرس بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر، وتـــــوجـــــد صـــفـــحـــتـــان مـــــن الــــفــــوائــــد 
الــمــتــنــوعــة الــمــنــقــولــة مــــن )مُـــنـــيـــة الـــســـالـــكـــيـــن(، والــــَعــــنَــــاِويــــن وبـــعـــض الـــكـــلـــمـــات مـــثـــل: بـــاب 
ـــــد الــــصــــادق  َـــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر. الــــنــــاســــخ: مُـــــَحـــــّمَ وفـــــصـــــل، وُســـــئـــــل وأجـــــــــاب وقـــــــــال؛ مَـــــْكـــــتُـــــوب
المولوي. تاريخ النسخ: أوائل شهر ذي الحجة سنة )1059 ھ/1649 م(. الوضع 
الــــــعــــــام: خـــــــّط الــــنــــســــخ الــــــواضــــــح الــــمــــضــــبــــوط بــــالــــحــــركــــات أحـــــيـــــانـــــاً، والــــــغــــــاف جــــلــــد ُعــــثْــــَمــــانــــي 
قــــديــــم تـــتـــوســـطـــه شـــمـــســـيـــة، وبـــطـــانـــتـــه مــــن ورق اإليـــــبـــــرو الــــمــــلــــون، وَعــــلــــيــــه تـــســـعـــيـــرة بــمــبــلــغ: 
ــــَراد مُــّا،  ــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُ ــد مُ ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ )4360(، وقــف اذه الــكــتــاب: الــّسَ
ســـــنـــــة )1248 ھ/1832 م(، مــــــــع الـــــــخـــــــاتـــــــم. وقــــــفــــــه لــــــــــــدار الـــــمـــــثـــــنـــــوي فــــــــي مــــحــــلــــة تـــوقـــيـــعـــي 

جعفر؛ في إِْستَانْبُول.

قْم الَْحِميِدّي: 255. ُعثَْماني ]471[ الّرَ

عنوان المخطوط: محبوب قلوب العارفين = مجموعة رسائل نقشبندية )1(�
المؤلف: محمد صادق بن فيض اهلل بن محمد أمين، صدر الدين، الشرواني، 
صـــــــــــــــــــادق أَفَـــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــِدي األســـــــــــــــــــكـــــــــــــــــــداري، اإِلْســـــــــــــتَـــــــــــــانْـــــــــــــبُـــــــــــــولـــــــــــــي، شـــــــــــــروانـــــــــــــي زاده، الـــــــــبـــــــــكـــــــــري الــــــصــــــديــــــقــــــي 
الــــتــــيــــمــــي الــــــقــــــرشــــــي، شـــــيـــــخ اإلســـــــــــــــام، الـــــصـــــوفـــــي الـــــــنَّـــــــْقـــــــِشـــــــبَـــــــنْـــــــِدّي، قـــــطـــــب األولــــــــــيــــــــــاء، الـــحـــنـــفـــي 

)ت 1121 ھ/1709 م( )2(�
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 �SADIK ÜSKÜDARİ ›2‹

شـــيـــخ اإلســـــــــام: )49( صــــــادق مــحــمــد أَفَـــــــنْـــــــِدي: تـــلـــق| الـــعـــلـــوم بـــرعـــايـــة والـــــــده فــــيــــض اهلل الـــــمـــــدّرس فــــي الـــمـــدرســـة 
ــلـَـيْــَمــانِــيّـَـة، وطــلــب الــعــلــوم عـــل| مــشــايــخ عــصــره، فــأخــذ عــن جـــده الــمــحــقــق صـــدر الـــديـــن، والزم عـــل| قــاعــدة  الــّسُ
ِّــــــــَي قـــضـــاءهـــا، واســـتـــجـــاز لــــه والـــــــده بـــهـــا مــــن شـــيـــخ اإلســـــام  مَــــوالــــي الــــــــروم، ثــــم قـــــــِدمَ دمـــشـــق فــــي خـــدمـــة والـــــــده لـــمـــا ُول

=الحافظ النجم الغزي العامري وغيره. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    120
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وقد ذكره العامة المؤرخ: محمد بن عبد ارل العامري الغزي القرشي الدمشقي الفقيه الشافعي مفتي 
الشام الشهير بابن الغزي )1096 - 1167 ھ/1685 - 1753 م( في ثبته المسّم| )لطائف المنة في فوائد 
نة(، المطبوع بدار غراس في الكويت سنة: )1426 ھ/2005 م(. فذكره في جملة مَن اجتمع  خدمة الّسُ
، وضعفْت قُواهُ ِمن  ّنُ بهم فقال: اجتمعت به وترددُت إليه، وسمعُت من فوائده، ورأيته قد أخَذْت منه السِّ
الــهــرم، وكــان عالماً فــاضــاً فقيهاً، ولــه تحريرات عــل| مباحث مــن التفسير والفقه، وقــد تمكن مــن اللغات 

الثاث العربية والتركية والفارسية نثراً ونظماً. 
ومــن مؤلفاته )القصيدة السينية( باللغات الــثــاث، ورســالــهء عــقــائــد، ورســالــه فــي بــيــان أن الــنــبــوة أفــضــل من 
ْكر، ورسالهء موجزة في بيان المصافحة، ورسالهء مرغوبه في التََّصّوُف،  الوالية، ورسالة في بيان أقسام الذِّ
ْكـــــر الـــخـــفـــي عـــــل| الــــجــــهــــري، ورســـــالـــــة فــــي إثـــبـــات  ورســـــالـــــة فــــي الــتــصــلــيــة والــــتــــرضــــيــــة، ورســـــالـــــة فــــي بــــيــــان فــضــيــلــة الـــــذِّ

الصانع، ورسالهء منتخبة من إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان، ورسالة نفي الشركة، وغير كلذ. 
وبعدما تخرج تولّ| قضاء والية حلب السورية سنة )1091 ھ/1680 م(، ثم قضاء مصر، ثم تولّ| قضاء 
العسكر في األناضول سنة )1104 ھ/1693 م(، ثم قضاء عسكر روم إيلي سنة )1105 ھ/1694 م(، 
وبــــــعــــــدمــــــا ُعــــــــــــزل شـــــــيـــــــُخ اإلســـــــــــــــام فــــــــيــــــــض اهلل أبـــــو ســـــعـــــيـــــد زاده، آلــــــــــت الـــــمـــــشـــــيـــــخـــــة فــــــــي الـــــــدفـــــــعـــــــة: )64( إل| صــــــــادق 
ــلـْـَطــان أَْحــَمــد  محمد أَفَـــنْـــِدي ســنــة )1105 ھ/1694 م(، فــي عــهــد أمــيــر الــمــؤمــنــيــن؛ وخــلــيــفــة المسلمين؛ الــّسُ
د الرابع )1058 ھ/1099 ھ/1648 -  لَْطان مَُحّمَ الثالث )1115 - 1143 ھ/1703 - 1730 م(، ابن الّسُ
ــــبــــــاً، فــــــالــــــتــــــزم مـــــنـــــزلـــــه فـــــــي إِْســــــــتَــــــــانــــــــبُــــــــول، ثـــــــم آلـــــــــت إلــــــيــــــه الــــمــــشــــيــــخــــة ثــــــانــــــيــــــةً فـــي  1687 م(، ثـــــــم ُعـــــــــــزل بـــــعـــــد ســـــنـــــة تــــــقــــــريــ
ـــــــــــنْـــــــــــِدي ســـــنـــــة )1118 ھ/1707 م(، ثـــم  الــــــدفــــــعــــــة: )71( بـــــعـــــد عـــــــــزل شـــــيـــــخ اإلســـــــــــــــام: بــــشــــمــــقــــجــــي زاده عـــــلـــــي أَفَ
ـــــــــلْـــــــــَطـــــــــان مــــصــــطــــف|  ُعــــــــــــــزل ســــــنــــــة )1119 ھ/1708 م(، فـــــــــي عــــــهــــــد أمـــــــيـــــــر الــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن؛ وخـــــلـــــيـــــفـــــة الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن؛ الـــــــــّسُ
ـــــتــــــــزم شـــــيـــــخ اإلســـــــــام  الــــــــرابــــــــع )1648 - 1687 م(، والـــ ــــَطـــــــان مــــحــــمــــد  ــ ــــلْـ ــ ـ ــــّسُ ــ ابـــــــن الـ الـــــثـــــانـــــي )1695 - 1703 م(، 
ـــنــــــزلــــــه، وتـــــــفـــــــرغ لــــلــــعــــلــــم والـــــــعـــــــبـــــــادة حـــــــــت| وافـــــــــــــاه األجـــــــــــل فـــــــي إِْســــــــتَــــــــانــــــــبُــــــــول فـــــــي 28 مـــــــــــن شـــــهـــــر رمـــــــضـــــــان الــــــمــــــبــــــارك ســـنـــة  مـــ
)1121 ھ/1709/11/11 م(، ودُفن في تربة جامع فندقلي قرب دباغ خانه في منطقة الصحابي الجليل 

أبي أيوب األنصاري َرِضَي اهللُ َعنْهُ. 
ِـــــــــلْـــــــــُمـــــــــَراِدّي: )202/2(، وســــــــّمــــــــاه: >صـــــــــــادق الـــــشـــــروانـــــي؛  انــــــظــــــر، ســــلــــك الـــــــــــدرر فــــــي أعــــــيــــــان الــــــقــــــرن الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر ل
صادق بن روح اهلل بــن محمد األمين الشرواني القسطنطيني الحنفي العالم العامة المحقق شيخ اإلسام 
مفتي الديار الرومية<. ومجلة النصاب لمستقيم زاده: الورقة: )459(، ويوميات شامية؛ ص: )124، 
134(، والمراجع التركية الُْعثَْمانِيَّة: تاريخ راشد: )212/3 - 214، 765/4 - 766(، وعلمية سالنامة 
َّــــــا: )188/3 - 189(، ودوحــــــــة الـــمـــشـــايـــخ مــــع الــــذيــــل؛  ــــد ثُــــــَري ِــــُمــــحــــّمَ ســـــي؛ ص: )495(، وســــجــــل ُعــــثْــــَمــــانــــي ل
يـــــــن ســــــامــــــي: )913/2، 2945/3(، وعــــثــــمــــانــــلــــي مــــؤلــــفــــلــــري:  الـــــــدِّ لـــــَشـــــْمـــــس  )77 - 78(، وقـــــــامـــــــوس األعــــــــــــام 
)342/1 - 343(، ومــؤســســة شــيــخ اإلســـــام، ص: )50(، وفـــهـــرس آل الــبــيــت األردنــــــي؛ الــفــقــه وأصـــولـــه: 

)2: 626، الرقم: 1006(� 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    121 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 108، مقياس الورقة: )176 × 122 = 127 × 81(، 
عدد األسطر: )15(�

أولــــــــــــــه: مـــــفـــــتـــــاح كـــــــل كــــــتــــــاب كـــــــريـــــــم، وجـــــــامـــــــع مـــــعـــــانـــــي كــــــــــــام، وســــــــــر لــــــوحــــــه ســــــــــــوره عـــلـــم 
ِحـــــــيـــــــِم، }ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ݲ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ِ الـــــــّرَ َ ْ عــــلــــيــــم، بِـــــــــْســـــــــِم اهلِل ارّلَ
ٍد وآله أجمعين. السام عليك يا محبوب  ڃ{ )1(، َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
قـــــلـــــوب الـــــعـــــارفـــــيـــــن، الـــــســـــام عـــلـــيـــك يـــا مـــعـــيـــن زمـــــــــرة عــــاشــــقــــيــــن، الـــــســـــام عـــلـــيـــك يـــا ســـلـــطـــان 
الكاملين، أعزك اهلل في الدارين، ورضي اهلل تعال| عنك وعنا وعن كافة المؤمنين. 
عــزيــزم نــورم افــنــدم: )كــامــل مُــْصــَطــَف| أَفَـــنْـــِدي( حضرتلري؛ مــدت وافـــره دن ماقاتمز 
ــر اولــمــيــوب، الــمــراســلــة نــصــف الــمــواصــلــة اولــمــغــلــه كـــرم نــامــه كــز وصــــول ومــفــهــوم|  مُــيــّسَ
معلوم دايكز اولمغله دلــده ظاهر اوالن سروريمز| ســرورو ايــدن مــوال بيلور بو اثناده 
ـــيــــــرلــــــر|  ــ ـــــمــــــد أَفَـــــــــــــــنْـــــــــــــــِدي( وغـ ـــنـــــــان ولـــــــــــد مـــــعـــــنـــــويـــــمـــــز؛ فــــضــــيــــلــــتــــلــــو: )مــــــحـ ــ ـــــولــ ـــنــــــده بــ ــ ـــتـ ــ ـــــكـــــــز خــــــذمـ ـــيــ ــ داعــ
مكتوبلرنده سلطانمزك صــّحــت خبرين وانــلــره لطف ايــلــه معامله گـــردن وســـزك شاكر 
وراض| اولـــدقـــلـــرنـــدن... فــقــيــر دخ| شــكــرانــه جــنــاب ســعــادتــه وأديـــــب حــاجــي عــمــر آغــا 
اوغــلــمــزه بــر قطعه دُعــانــامــه تــحــريــر ابـــتـــدار اولــنــدقــده حكمت إيهل ظــهــور ايـــدن وردات 
من عند اهلل با اختيار بو اولــوب... تحرير جسارت قلنمشدر ابتدا: بيك يوز اوج 
)1103 ھ/1692 م( تــاريــخــنــده روايــلــنــده )صــوفــيــة( ده نـــام بــلــدهء عظيمة ده ساكين 

اولوب با تعليم وتلقين ليل ونها كلمهء توحيد مداوم اولديغم...

آخــــــــــــره:... مـــعـــلـــوم اولــــــــوب دعـــــــوا دن فـــــــارغ اولـــــــد بــــو انــــــه دكــــيــــن تـــحـــريـــر اولـــــنـــــان مــــــرادم 
اظهار فن اولميوب انجق وفاتمدنصكره بو رساله أحبابه بادكار اولوب نيچه سالك 
را حـــقـــيـــقـــت اونـــلـــنـــلـــر مـــطـــالـــعـــه ايــــتــــدكــــده بـــــو فـــقـــيـــر| خـــيـــر دُعــــــــا ايــــلــــه يــــــاد ايــــــــده لـــــر بـــــو رســـالـــيـــه 
نــــضــــرايــــدن جـــانـــلـــر كــــنــــدي حـــالـــلـــريـــنـــي بـــيـــلـــورلـــر الــــبــــنــــده دقّــــتــــلــــه مُـــطـــالـــعـــه ايــــــــدن ســــالــــك كـــنـــدي 
حــالــنــي فــكــر ايـــتـــدكـــده كـــنـــدوســـي مـــقـــام جــهــتــنــدن قــنــقــي شـــهـــرده ســـاكـــنـــدر وقــنــفــي مــحــلــه ده 
الفت ايدر انصاف ايدوب اكا كوره حركت ايدر باب رضايي بولوب بلوب حمد ايدر 

›1‹ سورة الشعراء، اآليتان: 88 - 89� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    122

بورسالم نامي محبوب اولديغي چون أي بيسر )دَفُْع َغّمـ(ـ در اكا تاريخ ايله اني تاج 
سر. م م م تَّمَت م م م م.

مالحظات: تاريخ التأليف: سنة )1103 ھ/1692 م(. الصفحة األول| واألخيرة 
ْـــــَعـــــنَـــــاِويـــــن وبــــعــــض الـــكـــلـــمـــات  ــــــبَــــــة، وال ـــــبَــــــة ومــــلــــونــــة، وإطــــــــــــارات جـــمـــيـــع الـــصـــفـــحـــات مُــــــَذّهَ ـ ـــــَذّهَ مُـ
مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها، تاريخ 
النسخ: سنة )1194 ھ/1780 م(، يستخلص من قوله: )دفع غم( د = 4، ف = 
الـــــعـــــام:  الــــــوضــــــع  الـــــمـــــجـــــمـــــوع: )1194 ھ(.  80، ع = 70، غ = 1000، م = 40 = 
يِّد الحافظ  خّط النسخ النفيس الواضح، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الّسَ
د مُــَراد َشيْخ َخانقاه مُــَراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.  مَُحّمَ
ــــــَراد شــيــخ خــانــقــاه مـــراد  ـــد مُ وقـــف اذه الــكــتــاب الــمــســتــطــاب: الــشــيــخ الـــحـــاج الــســيــد مُـــَحـــّمَ
مُــــا، الــعــريــف بـــدامـــاد زاده؛ رزقـــــه اهلل الــحــســن| وزيــــــادة، ســنــة )1248 ھ/1832 م(، 

مع الخاتم.

قْم الَْحِميِدّي: 256. ُعثَْماني ]472[ الّرَ

لُوك القويم والصراط المستقيم )1(� عنوان المخطوط: الّسُ
ــــد الــــقــــونــــوي، األركـــــلـــــي، الـــُعـــثْـــَمـــانـــي،  الــــمــــؤلــــف: مـــصـــطـــف| مــســتــقــيــم نــــيــــازي بــــن مُــــَحــــّمَ

وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1185 ھ/1771 م( )2(� الّصُ

 �es - SÜLUKÜ’l - KAVİM ve’s - SIRATİ’l - MÜSTAKİM ›1‹
ـــــلُـــــوك الـــقـــويـــم والـــــصـــــراط الــمــســتــقــيــم - فــــي الـــــتَّـــــَصـــــّوُف لــلــشــيــخ مـــصـــطـــف| مــســتــقــيــم ابـــن الـــحـــاج  قـــــال الــــبــــغــــدادي: >الـــــّسُ

د الرومي النقشبندي )ت 1185 ھ(<.  مَُحّمَ
انظر؛ إِيَضاح الَْمْكنُون في الذيل عل| كشف الظنون للبغدادي: )26/2(. وتُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة 

مركز الملك فيصل في الرياض؛ رقم الحفظ: 07079� 
 �MÜSTAKİM MUSTAFA NİYAZİ ›2‹

ْـــُعـــثْـــَمـــانِـــيّـَــة الــتــركــيــة:  ـــد الــــرومــــي، الــنــقــشــبــنــدي الــمــلــقــب بــمــســتــقــيــم. صـــوفـــي؛ نــقــشــبــنــدي. مـــن آثــــــاره ال مــصــطــف| بــن مُـــَحـــّمَ
لُوك القويم والصراط المستقيم في التََّصّوُف، وصحبة الغاية في التََّصّوُف، وموجب اإليقان ألهل الفرقان.  الّسُ

َــة:  ــال ِــَكــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل ْــَمــْكــنُــون فــي الــذيــل عـــل| كــشــف الــظــنــون لــلــبــغــدادي: )26/2(. َومُـــْعـــَجـــم ال انــظــر؛ إِيـــَضـــاح ال
)277/12(، وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )167/1(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    123 األدب والمحاضرات والعروض   

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 43، مقياس الــورقــة: )190 × 117 = 101 × 55(، 
عدد األسطر: )10(�

ِحــــيــــِم. إيهل إيهل تـــوبـــه كــــــردم؛ تـــوبـــه كـــر دم، رحــم  ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
كــن؛ رحمت نما، چــون بدركاه توخود را در پناه اورده ام ياشفيع المذنبين باركناه 
اورده ام بــــــــــرد رت ابــــــن بــــــار بـــــا پــــشــــث دوتــــــــــاه اورده ام... بـــــو فــــقــــيــــر، پـــــر تـــقـــصـــيـــر، شـــيـــخ؛ 
)مُـــــْصـــــَطـــــَف| مــســتــقــيــم نـــــيـــــازي( عـــــامّـــــهء احــــبــــاب اصــــدقــــامــــه تـــحـــفـــه، ويـــــادكـــــار اولــــــــوب )عــلــم 
الـــــبـــــاطـــــن ســــــــّر مــــــن اســـــــــــــــــرار اهلل( حـــــديـــــث شــــريــــفــــنــــه مــــــن وجــــــــه خــــبــــر دار، اولـــــنـــــلـــــره مــــشــــايــــخ ذو 
االحــــــتــــــرام حـــضـــراتـــنـــك صـــحـــبـــة خـــاصـــلـــريـــنـــي تـــفـــهـــمـــلـــريـــنـــه مـــــــــدار، اولـــمـــغـــلـــه قــــابــــلــــدركــــه انـــلـــره 

اقبال ايله محبه...

َهبِدرلر، يعني: التون زنجير ديمكدر،  آخره:... بو سلسله شريفيه، ِسلِْسلَة الّذَ
ـــنــــــه ايـــكـــي  ــ ـــــمــــــي عـــــزيـــــزلـــــر اســــامــــيــــلــــره ايـــــلـــــه بــــلــــه يـــــــاد اولـ هــــركــــمــــك بــــويــــنــــي بــــــو زنـــــجـــــيـــــره كــــجــــه واسـ
ــــــائـــــــل اولـــــــــــــه }ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ـــــهـــــــان ســـــعـــــادتـــــنـــــه نـ جــ
ــد، وآلـــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن، وعـــل| جميع  وئ{ )1(، َوَصــــــلّ| اهللُ عـــل| نبينا مُــَحــّمَ

األنبياء والُْمْرَسِليَن، والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن.

مــــــالحــــــظــــــات: مــــخــــطــــوطــــة خـــــزائـــــنـــــيـــــة بـــــخـــــط الــــــمــــــؤلــــــف. وتُـــــــــــوَجـــــــــــُد عـــــــــل| الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش بـــعـــض 
ــــــهُ:  الــــتَّــــْعــــِلــــيــــَقــــات َوالـــــتَّـــــْصـــــِحـــــيـــــَحـــــات. وقـــــــد ُكــــتــــب فـــــي آخــــــــره مـــــمـــــهـــــوراً بـــخـــتـــم الــــمــــؤلــــف مـــــا نَــــــّصُ
)قــد وقــع اإلْذُن، وإعــطــاء السند لموالنا أبــي الــســعــود بــن أبي بكر - ســلــمــه اهلل، وزاد 
عـــرفـــانـــه - فـــي ســنــة إحــــد| وســتــيــن ومــئــة وألــــف )1161 ھ/1748 م( مـــن هــجــرة الــنــبــي 
َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه وسلم، في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة من سنته، عفي 
ــــــن أحـــســـن إلــيــهــمــا وإلــــيــــه أجـــمـــعـــيـــن(، وعــــبــــارة الـــخـــاتـــم: )مــصــطــف|  عـــنـــه وعـــــن والــــديــــه ومَ
ْـــــــــــــِغـــــــــــــاف ِجــــــلْــــــد  مــــســــتــــقــــيــــم نــــــــــــيــــــــــــازي(. الـــــــــوضـــــــــع الــــــــــعــــــــــام: خــــــــــــّط الــــــنــــــســــــخ الــــــــــواضــــــــــح الــــــنــــــفــــــيــــــس، وال
ـــــد مُــــــــــَراد َشـــــيْـــــخ َخــــانــــقــــاه مُــــــــــَراد مُـــــــــّا، ســنــة  ـــــيِّـــــد الــــحــــافــــظ مُـــــَحـــــّمَ ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الـــــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

›1‹ سورة البقرة، اآلية: 269� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    124

قْم الَْحِميِدّي: 1/257. فارسي ]473[ الّرَ
َسالَة الحقية في سلوك النَّْقِشبَنِْديَّة )1(� عنوان المخطوط: الرِّ

ــــد الـــكـــاشـــغـــري، الــــنَّــــْقــــِشــــبَــــنْــــِدّي، نــــدائــــي )ت 1174 ھ/  ــــَحــــّمَ الـــمـــؤلـــف: عــــبــــد اهلل بــــن مُ
1760 م( )2(�

 = 106 الـــــــــورقـــــــــة: )165 ×  1/ب - 43/ب، مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
128 × 60(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 2/170� أوله وآخره:... مثل الّرَ
هزار وصد وشصت وپنج بود در تاريخ هجرت نبوية در ِشهر إِْسامْبُول در قرب 
حـــضـــرت أبـــــي أيـــــوب أنــــصــــاري در مـــــاه ربـــيـــع األول نـــوشـــتـــه شـــــد، والــــســــام عـــــل| مَـــــن اتــبــع 

الهد|، سنة )1165 ھ(.
ـــبَـــة، والــــجــــداول وإطـــــارات  مــالحــظــات: مخطوطة خــزائــنــيــة نفيسة. الصفحة األول| مُـــَذّهَ
بــاقــي الصفحات بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحـــَمـــر، وتُـــوَجـــُد عـــل| الــَهــَواِمــش بعض الــتَّــْعــِلــيــَقــات َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات 
والفوارق بين النسخ. والَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت 
مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها. تاريخ النسخ: ربيع اآلخر سنة )1165 ھ/1751 م( 
فــــــي إِْســــــــامْــــــــبُــــــــول قــــــــرب حـــــضـــــرة أبــــــــي أيــــــــوب األنـــــــــصـــــــــاري. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خــــــــّط الــــنــــســــخ الـــــواضـــــح 

النفيس، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مذهب وبطانته من اإليبرو. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/257. فارسي ]474[ الّرَ
َّـــة. مـــدائـــح نــبــويــة، نعت  َـــة الــحــقــيــة فـــي ســـلـــوك الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدي َســـال عـــنـــوان الــمــخــطــوط: الـــرِّ

النبي )3(�

 �RİSALE - i HAKKİYYE fi SÜLUKİ’n - NAKŞİBENDİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/170�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ABDULLAH NİDAİ en - NAKŞEBENDİ، el - KAŞGARİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/170�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �RİSALE - i HAKKİYYE fi SÜLUKİ’n - NAKŞİBENDİYYE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/257�  قْم الَْحِميِدّي: 2/170، والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    125 األدب والمحاضرات والعروض   

ــــد الـــكـــاشـــغـــري، الــــنَّــــْقــــِشــــبَــــنْــــِدّي، نــــدائــــي )ت 1174 ھ/  ــــَحــــّمَ الـــمـــؤلـــف: عــــبــــد اهلل بــــن مُ
1760 م( )1(�

 = 106 الـــــــــورقـــــــــة: )165 ×  مـــــقـــــيـــــاس  44/ب - 63/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
128 × 60(، عدد األسطر: )17(�

أوله: مُخّمس در نعت النبي:
كــــــــــــرد اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام  خــــــــــــــــــــــــدا  را  ــــــــــــــــــد  مُــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــّمَ نــــــــــــــــــــــــور  أزل  در 

رحمت خود را مصور ساخت أحمد نام كرد

كــــــــــــــــرد بــــــــــــــــيــــــــــــــــغــــــــــــــــام  هــــــــــــــــمــــــــــــــــه  بـــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــوش  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالك  دم  از 

كــــــــــــــــرد ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  آن  در  كــــــــــــــــــّرمــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا  تـــــــــــــــــــــــــــــــاج  عـــــــــــــــــــــــارفـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــرا 

رحمة للعالمين طغراش مست جام كرد...

آخره:���
ُرب| رنـــــــــــــــــك| بـــــــــــــــــرا| صـــــــيـــــــد دلـــــــــهـــــــــا جـــــــــلـــــــــوه كـــــــركـــــــرد

غرائب بو العجب حالي بصد رنكين قبا بوشي

)ندائي( صيد فتراكش هزاران تاج مي آرزد

مشو مأيوس ازجام وصالش باده ها نوشي. م م م.

قْم الَْحِميِدّي: 1/257� مالحظات: مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/257. فارسي ]475[ الّرَ

َّــــــــــــــــــة. قــــــــصــــــــيــــــــدة َــــــــــــــــــــــة الـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــة فــــــــــــــــــي ســـــــــــــــلـــــــــــــــوك الــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــْقــــــــــــــــــِشــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــِدي َســــــــــــــــــــــال  عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوان الـــــــــــــمـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوط: الــــــــــــــــــــــرِّ
مناجاة )2(�

 �ABDULLAH NİDAİ en - NAKŞEBENDİ، el - KAŞGARİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/170�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �RİSALE - i HAKKİYYE fi SÜLUKİ’n - NAKŞİBENDİYYE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/257�  قْم الَْحِميِدّي: 2/170، الّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    126

ــــد الـــكـــاشـــغـــري، الــــنَّــــْقــــِشــــبَــــنْــــِدّي، نــــدائــــي )ت 1174 ھ/  ــــَحــــّمَ الـــمـــؤلـــف: عــــبــــد اهلل بــــن مُ
1760 م( )1(�

 = 106 الـــــــــورقـــــــــة: )165 ×  مـــــقـــــيـــــاس  64/ب - 81/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
128 × 60(، عدد األسطر: )17(�

أوله:���
وقت خود را مكذران مسكين ندايي هوش دار
در كـــــــــــمـــــــــــال بـــــــــــــيـــــــــــــروئ حـــــــــــضـــــــــــرت بـــــــــكـــــــــن اوقــــــــــــــــــــــــــات را

يقين داني تقرب كرده باشي ماه انور راچود عواي محبت ميكني صديق اكبر را

كمال عدل ار بشكست نو شروان وقيصر را...صفا| سينهء عدل وعمر مشهور معروفست
آخره:���

رو صـــــــــــــــــــــادقـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــه  خـــــــــــــــــــــــــــــــود  ره  در  مــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاش  غــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــل 
مـــســـكـــيـــن نـــــدايـــــي مـــقـــصـــد خـــــــود را بـــــــرت ومــــيــــو|

مــــــي اهــــــــــــــــــــــل  بـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــرب رنـــــــــــــــــــــــــــــــــدان  بـــــــــــيـــــــــــا  مـــــســـــتـــــي مــــــــــــــدام شـــــعـــــبـــــذ هــــــــــــــاي| بـــــجـــــيـــــنـــــك رنــــــياي ِدل 

مـــــــــــــــأيـــــــــــــــوس مـــــــــــــــانـــــــــــــــده در طــــــــــلــــــــــب جـــــــــــــــــــام تـــــــابـــــــكـــــــيبكذشت عمر جرعه طلب در سبر كشي

يك بو ودويك نمود در آينيه جمله شي... م م م.در خــم رحــــدات ايـــن هــمــه اشــيــا يــكــي بــود

بَة، والصفحة األول| واألخيرة ممسوحة بعض  مالحظات: الصفحة األول| مَُذّهَ
قْم  كلماتها جراء الرطوبة والتعرض للبلل بالماء. وباقي مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

الَْحِميِدّي: 1/257�

قْم الَْحِميِدّي: 1/258� ]476[ الّرَ

عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: ُحــــســــن لـــطـــائـــف الــــُدَرر بــــنــــفــــائــــس الـــمـــخـــتـــصـــر = اخــــتــــصــــار مــخــتــصــر 
المقاصد الحسنة في األحاديث المشتهرة عل| األلسنة )2(�

 �ABDULLAH NİDAİ en - NAKŞEBENDİ، el - KAŞGARİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/170�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHTASARÜ’l - MAKASIDİ’l - HASENE fi BEYANİ KESİR mine’l - EHADİS ›2‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    127 األدب والمحاضرات والعروض   

ُــــــــوُســــــــف بــــــــن أحـــــــمـــــــد بـــــــن عــــــــلــــــــوان الــــــــزرقــــــــانــــــــي،  ــــــــد بــــــــن عــــــبــــــد الــــــبــــــاقــــــي بــــــن ي الـــــــمـــــــؤلـــــــف: مُــــــــَحــــــــّمَ
المالكي، شهاب الدين، أبو عبد اهلل )ت 1122 ھ/1710 م( )1(�

الـــــــــورقـــــــــة: )203 × 140 =  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 1/ب - 24 ب، مـــــقـــــيـــــاس 
155 × 73(، عدد األسطر: )21(�

ـــاَظ ُســنَّــِة  ــَر ُحـــّفَ ِحـــيـــِم. وبـــه الــعــون. الــحــمــد هلل الـــذي نــّضَ ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
ِــــــــــِه َوَصــــــْحــــــبِــــــِه وذريــــــتــــــه وأزواجــــــــــه  ــــــــام عـــــــل| حـــبـــيـــبـــه ونَــــــِجــــــيِّــــــِه، َوَعـــــــــــــلَ| آل ــــــــاة َوالــــــــّسَ ــــيِّــــــِه، َوالــــــــّصَ ــــبـِـ نَــ
د بن عبد الباقي الزرقاني قد اختصر  َوَصِفيِِّه. أما بعد؛ فإن العبد الحقير الفاني مَُحّمَ
فيما مض| كتاب )المقاصد الحسنة في األحاديث المشتهرة عل| األلسنة( للحافظ 
ــــد بــــن عـــــبـــــد ارل الـــــســـــخـــــاوي، تــــغــــّمــــده اهلل  الـــشـــهـــيـــر الــــعــــالــــم الـــكـــبـــيـــر، أبــــي الــــخــــيــــر مُــــَحــــّمَ
برحمته.. ثم بدا لي اختصار كلذ المختصر بحيث أذكر لفظ الحديث فقط وأقول 
عقبه: صحيح أو حسن أو ضعيف أو نحو كلذ، ليكون سهاً للمستعجل السالك، 
وأبدلت لفظ حديث الواقع فيه بما صورته )ح( بالمداد األحمر.. )حرف األلف( 
ح: آخر الطب الكي، ال أصل له، ح: آفة الحديث الكذب، وآفة الِعلم النسيان، 

د كل تقي، حسن لغيره... ضعيف، ومعناه صحيح، ح: آل مَُحّمَ

آخـــــــــــــــــره:... وأمــــــــــا الـــــســـــيـــــدة نـــفـــيـــســـة فــــمــــدفــــونــــة فــــــي الــــبــــقــــعــــة الـــــمـــــعـــــروفـــــة بــــهــــا اتــــــفــــــاقــــــاً؛ إال 
أّن بـــعـــض أهــــــل الـــمـــعـــرفـــة َذَكــــــــــــَر: أّنَ خــــصــــوص الـــقـــبـــر الــــــــذي يــــــــزار لـــيـــس قــــبــــرهــــا. كــــــذا ذكـــــره 
السخاوي. والمعروف بين الناس، وهو الذي ذكره في )الكواكب الدرية( أن قبرها 
الـــــــــذي دفـــــعـــــت بــــالــــمــــراغــــة مـــــحـــــّلٌ بـــيـــنـــه وبـــــيـــــن مــــشــــهــــِدهــــا الـــــــــذي يـــــــــزار اآلن مــــســــافــــة بــــعــــيــــدة، ثــم 
ظــــهــــرت فــــي اذه الـــمـــكـــان الـــــــذي يـــــــزار اآلن، ألّن ُحــــكــــَم الـــــبـــــرزخ ُحــــكــــُم إنــــســــان تـــــــدل| فــي 
تيار جاٍر فِطيَف بعد كلذ في مكان آخر؛ فَطَفْت في اذه الموضع الذي يُزار اآلن. 

اخـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــر الــــــــــــــــزرقــــــــــــــــانــــــــــــــــي كـــــــــــــتـــــــــــــاب >الــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــاصــــــــــــد الـــــــــحـــــــــســـــــــنـــــــــة فــــــــــــــــي األحـــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــث الــــــــــمــــــــــشــــــــــتــــــــــهــــــــــرة عـــــــــــــــــــــل| األلــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــة< لــــــــلــــــــســــــــخــــــــاوي 
)ت 902 ھ/1497 م( ثم اختصر المختصر. وانته| من اختصاره سنة )1112 ھ/1700 م(. و)اختصار 

مختصر المقاصد الحسنة( في الحديث، طبع في الرياض سنة )1401 ھ/1981 م(. 
 �MUHAMMED b. ABDÜLBAKİ b. YUSUF b. AH، ez - ZÜRKANİ ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 1023�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1324[ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    128

ٍد وسلم، َوَعلَ| آلِِه َوَصْحبِِه  انته|. واهلل تعال| أعلم، َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
األخيار وأزواجه وذريته األطهار.

ــــد بــــن عـــبـــد الـــبـــاقـــي الـــــزرقـــــانـــــي، كـــــذا بــخــّط  ــــَحــــّمَ بـــيّـــضـــه مُـــلـــّخـــصـــه الـــعـــبـــد الـــفـــقـــيـــر الـــفـــانـــي مُ
جامعه. تمت تمت تم تم تم.

مالحظات: مخطوطة مصّححة ومنقولة من خط المؤلف، وفيها رموز كاملة، 
ـــَمــــــر، وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش  ــ فـــعـــامـــة )ح = حــــديــــث( وَعــــنَــــاِويــــن األحـــــــرف بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحـ
ــُطــوِر الــعــنــاويــن، وبــعــض الــتَّــْعــِلــيــَقــات َوالــتّـَـْصــِحــيــَحــات. وعـــل| الــصــفــحــة األول|  َـــيْـــَن الــّسُ َوب
ــــــد بــــــن  ــــّمَ ــــــَحــ ــــنــــــاســــــخ الــــــمــــــؤلــــــف: مُ كــــــشــــــاف بــــــأســــــمــــــاء الـــــــرســـــــائـــــــل الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــــــي الــــــمــــــجــــــمــــــوع. الــ
ْـــــِغـــــاف ِجـــلْـــد  عـــبـــد الـــبـــاقـــي الــــزرقــــانــــي. الـــوضـــع الــــعــــام: خــــّط الـــنـــســـخ الــــواضــــح الـــنـــفـــيـــس، وال
ــــــد بــــــن َعــــــــِلــــــــّي الــــــــكــــــــانــــــــقــــــــروي )1(، ســـنـــة  ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــّي، وعـــــلـــــيـــــه تــــمــــلــــك الــــــــواقــــــــف: درويـــــــــــــش مُــــــَحــــــّمَ
)1274 ھ/1857 م( مع الخاتم الوقفي عل| وقف دار المثنوي. ورقم الميكروفيلم 

في األرشيف: 1341�

قْم الَْحِميِدّي: 2/258� ]477[ الّرَ

َـــــــــة تـــمـــثـــيـــل الـــــمـــــؤمـــــن بــــالــــمــــديــــنــــة = مَـــــثَـــــُل  َـــــــــة الـــــجـــــهـــــاديـــــة = ِرَســـــــــال عــــــنــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: ِرَســـــــــال
الُْمْؤِمِن )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �RİSALE fi TEMSİLİ’l - MÜ’MİN bi’l - MEDİNE ›2‹

تُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة الله لي، في إِْستَانبُول؛ في آخر المجموع: 2153. وانظر؛ مكتبة برنستون؛ 
مجموعة يهوذا، األوراق: 54/ب - 56/آ. الرقم: 2502، رمز الحفظ: 4440. وعنوان المخطوط: رسالة 

المدينة اإلنسانيَّة. المؤلف: أبو المعالي الحمداني. 
وانظر؛ مكتبة األزهر؛ 27388، أرقام الحفظ: )3006 آداب وفضائل( 88968 األَتَْراك الرسالة الرقم: 2� 
رسالة الجهادية، المؤلف: أبو المعالي الحداد الحلبي. وانظر؛ مخطوطة رسالة جهادية، اسم المؤلف: 
أبوالمعالي ابن الحداد الحلبي، في مركز الملك فيصل في الــريــاض، رقــم الحفظ: 14129 - 7. وانظر؛ 
فــــهــــرس آل الــــبــــيــــت األردنـــــــــــــي: 178، )الـــــرســـــالـــــة الــــجــــهــــاديــــة فــــقــــه حــــنــــفــــي(، )الـــــــحـــــــداد أبــــو الــــمــــعــــالــــي(، مــخــطــوطــة 
ـــــامــــــة 454/4،  ـــــعـ فـــــــي مــــكــــتــــبــــة األوقــــــــــــــــاف الـــــــعـــــــامـــــــة/بـــــــغـــــــداد: )13722/7 مـــــــــجـــــــــامـــــــــيـــــــــع )1 و( ف. م. ع. األوقــــــــــــــــاف الـ

أبو المعالي، الحداد )4: 326( 178� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    129 األدب والمحاضرات والعروض   

المؤلف: أبو المعالي = أبو المعاني ابن الحدادي، الحلبي )1(�

 = 140 ــــــة: )203 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  25/ب - 27/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
155 × 73(، عدد األسطر: )21(�

ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َــــِمــــيــــَن َوالـــــّصَ ْــــَعــــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
ــــيــــــن أمــــــــــا بــــــعــــــد فــــــقــــــد قــــــــــال الــــــشــــــيــــــخ اإلمـــــــــــــــام الــــــــــزاهــــــــــدّي؛  ـــــمــــــعــ ــــــــد وآلـــــــــــــه وصــــــحــــــبــــــه أجـ عــــــــــل| مُــــــــَحــــــــّمَ
تــــاج الـــعـــابـــديـــن، قــــدوة الـــمـــحـــقـــقـــيـــن: أبـــو الـــعـــالـــي ابــــن الــــحــــدادّي الـــحـــلـــبـــّي، قــــّدس ســــّره، 
ونفعنا به، بجميع الصالحين، رضوان اهلل تعال| عليهم أجمعين: >مَثَُل الُْمْؤِمِن 
فـــــــي الـــــدنـــــيـــــا كــــمــــثــــل مـــــديـــــنـــــة، وروحـــــــــــه وجــــــــوارحــــــــه كـــــالـــــحـــــصـــــن الـــــحـــــصـــــيـــــن بــــتــــلــــك الـــــمـــــديـــــنـــــة، 
واإليــــمــــان فـــي قـــلـــبـــه كـــالـــمـــلـــك فـــي قـــصـــره، ولـــلـــمـــلـــك كـــريـــمـــة، وهــــو الـــتـــوحـــيـــد، ولــــه تـــاج 
وهــــــــــو الــــــمــــــحــــــبــــــة، ولــــــــــه عــــــلــــــم وهــــــــــو األنـــــــــــــــس، ولــــــــــه وزيــــــــــــر وهــــــــــو الـــــــعـــــــقـــــــل، ولــــــــــه صـــــــاحـــــــب وهــــــو 
الِعلم، وله صاحب سر وهو الذِّكر، وله نديم وهو الزهد، وله سراج وهو الحلم، 
ولـــه أبــــواب وهـــو الــحــمــل، الــمــراقــبــة وهـــو صـــاحـــب بـــريـــد، وهـــو الـــفـــراســـة، ولـــه صــاحــب 
لـــســـيـــف؛ وهـــــو الــــحــــّق، ولـــــه مــــنــــاٍد؛ وهـــــو اإلقــــــــرار، ولـــــه جــــنــــود يـــصـــحـــبـــونـــه، ولـــــه مـــعـــارف 

ال يــخــالــفــونــه.

ـــــْصــــــره، ثـــــابـــــٌت عــــــل| أمــــــــره ونــــهــــيــــه؛ إذ أقــــبــــل بـــعـــض جــمــاعــتــه  فـــبـــيـــنـــمـــا هـــــو مـــتـــفـــّكـــٌر فـــــي قـ
عل| مملكته؛ وقال: يا أيها الملك الكريم! إن الشيطان قد توّجه إل| مملكتك في 
جيش عظيم، فاحترز عن مملكتك فإنه عدّوٌ واصل، وعن قْصِدك غير ناكل، عل| 

مدينتك ال شّك نازل.

فـــلـــمـــا ســـمـــع كلذ الــــمــــلــــُك نــــــــاد| فـــــي جـــمـــاعـــتـــه، وأهــــــــل الـــنـــصـــح مـــــن خــــاّصــــتــــه، وأعــــــاد 
عـــلـــيـــهـــم الـــــخـــــطـــــاب، وطــــالــــبــــهــــم بــــــالــــــرأي والــــــــجــــــــواب. ثـــــم الــــتــــفــــت إل| الـــــــوزيـــــــر، وهـــــــو الـــعـــقـــل 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    130

فـــــقـــــال الــــــــوزيــــــــر: أيـــــهـــــا الـــــمـــــلـــــك فـــــاحـــــفـــــر حــــــــول مــــديــــنــــتــــنــــا خـــــــنـــــــدقـــــــاً... فــــبــــيــــنــــمــــا هــــــو كـــك 
إذ عـــــلـــــْت ُغــــــبــــــار الـــــبـــــاطـــــل، فــــأقــــبــــل الـــــــعـــــــدّو بــــيــــن فـــــــــارس وراجــــــــــــل، فـــــنـــــزل الــــــهــــــو| عــــــن يـــمـــيـــن 
ــــــنـــــــوده عـــــــشـــــــرة: الـــــحـــــســـــد والــــتــــجــــبــــر  ــــيــــــامــــــه، ونــــــشــــــر أعــــــــامــــــــه، وكــــــــــان جـ الـــــمـــــديـــــنـــــة، فــــــضــــــرب خــ
والعجب والكبر والغّل والمكر والحقد والغدر والوسوسة في السر؛ والمخالفة في 
األمـــــر. ونـــزلـــت الـــنـــفـــس عـــن شـــمـــال الـــمـــديـــنـــة فـــضـــربـــت خـــيـــامـــهـــا، وكـــــان جـــنـــودهـــا عـــشـــرة: 
الحرص والشهوة والشح والرغبة والزيغ والقسوة والبخل واألمل والطمع والكسل. 
ونــــزلــــت الـــدنـــيـــا أمــــــام الـــمـــديـــنـــة وكــــــان جـــنـــودهـــا عــــشــــرة: الــــريــــاء والـــتـــفـــاخـــر والـــبـــطـــر والــــهــــو| 
ــــتــــــفــــــريــــــط فـــــــي الــــــشــــــريــــــعــــــة. ونـــــــــــزل إبــــلــــيــــس  والــــــلــــــعــــــب والـــــــــــــــزور والــــــــكــــــــذب والــــــفــــــســــــق والــــــحــــــقــــــد والــ
- عـــلـــيـــه الـــلـــعـــنـــة - وراء الـــمـــديـــنـــة، وكـــــان جـــنـــوده عـــشـــرة: الـــظـــلـــم والـــخـــيـــانـــة والـــكـــفـــر وتـــرك 
األمـــانـــة والــبــغــض والـــنـــفـــاق والـــشـــّك فـــي قـــــدرة اهلل والـــخـــاف بــمــا أمـــر والـــجـــدال واإلكــــراه 
والـــتـــغـــفـــيـــل عــــن ُســــنّــــة رســــــــول اهلل عـــلـــيـــه الـــــســـــام. قـــــال الـــــــــراوي: فــــهــــال الـــمـــلـــك كلذ حــيــن 

أبصر وجزع من كلذ وتحيّر...

آخـــــــــــــره:... فــــأجــــابــــت الــــنــــفــــس بــــلــــســــان، واإلشــــــــــــارة بـــيـــنـــنـــا فـــــأســـــروهـــــا، فــــدخــــلــــت تــحــت 
طـــــاعـــــة الــــمــــلــــك، فـــــبـــــان لــــهــــا الــــظــــلــــمــــاء والـــــــنـــــــور، وتـــــركـــــت الــــبــــاطــــل والـــــــــــــزور، وأنـــــشـــــأ الـــمـــعـــن| 

يقول:

قــــــــــــــــــــــــــــد غــــــــــلــــــــــبــــــــــايــــــــــــــا صـــــــــــاحـــــــــــبـــــــــــّي قِــــــــــــفــــــــــــا كــــــــــــــي تَــــــــــــْســــــــــــَمــــــــــــَعــــــــــــا الــــــــَعــــــــَجــــــــبــــــــا لـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداه  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُب اهلإل 

ّـــــــــــــــدهـــــــــــــــم الــــــــــــــصــــــــــــــبــــــــــــــِح أي َطـــــــــــــــــلَـــــــــــــــــبَـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــت| إذا كـــــــــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــــــــــــــوءُ  َخـــــــــــــــــــــــــْصـــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــهُ  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلٌ  الــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاد  رّبُ 

فـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــيَّـــــــــــــــــــرْت كــــــــــــــــــــــــــــــــّلَ مـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــادلــــــــــــــــــــــوا َشـــــــــــــَغـــــــــــــبَـــــــــــــاَوَهـــــــــــــــــــــــــــبَّـــــــــــــــــــــــــــِت الـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــُح صــــــــــــــــرفــــــــــــــــاً فــــــــــــــــي مـــــــــــضـــــــــــاربِـــــــــــِهـــــــــــم

ُــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــابِــــــــــــــــــــــــــُدهُ َـــــــــــــــــــاوَظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلَ إبــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــُس فــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍب ي ْـــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــَرب يــــــــــــــدعــــــــــــــو بـــــــــــمـــــــــــا قـــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــَل وال

َسالَة بعون الملك الوهاب ت الرِّ تَّمَ

ـــَمـــــر. الـــوضـــع الـــعـــام:  َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــ ْـــَعـــنَـــاِويـــن وبـــعـــض الــكــلــمــات مَـــْكـــتُـــوب مـــالحـــظـــات: ال
ـــد بـــن  ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: درويـــــــش مُـــَحـــّمَ خـــــّط الــتــعــلــيــق الـــــواضـــــح، وال

َعِلّي الكانقروي )1(، سنة )1274 ھ/1857 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    131 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 3/258� ]478[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في تجديد اإليمان )1(�

د بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده، سچاقلي زاده، الحنفي،  المؤلف: مَُحّمَ
وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1150 ھ/1737 م( )2(� الّصُ

 = 140 ــــــة: )203 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  27/آ - 28/ب،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
155 × 73(، عدد األسطر: )21(�

ِحـــــــيـــــــِم. وبـــــحـــــمـــــده وصــــــــــــاة... يـــــقـــــول الـــــبـــــائـــــس الـــفـــقـــيـــر  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل ارّلَ
ــــلـــــم يــــــقــــــول بــــتــــجــــديــــد  ـــــــد الــــــمــــــدعــــــو بـــــســـــاجـــــقـــــلـــــي زاده.. إْن قـــــــلـــــــَت: مـــــــا تـــــــقـــــــوُل فـــــــي مـــــسـ مُـــــــَحـــــــّمَ
د رسولك،  اإليمان إْن صدر مني كفر، فإْن تبت منه وآمنت بجميع ما جاء به مَُحّمَ
َح  ــــّكُ فـــــي اإليــــــمــــــان ُكـــــــْفـــــــٌر؛ ُصــــــــرِّ ــ ــــــشـ ألـــــيـــــس اذه شـــــّكـــــاً مـــــن كلذ الــــمــــســــلــــم فـــــي إيـــــمـــــانـــــه، والـ
بـــه فـــي الـــفـــتـــاو|؟. قـــلـــُت وبـــاهلل الــتــوفــيــق: مـــعـــن| الـــشـــّك فـــي إيـــمـــان فــيــمــا صـــرح بـــه فــي 
الــــفــــتــــاو|؛ الــــشــــّك فــــي الـــتـــصـــديـــق الـــــذي هــــو الـــِعـــلـــم الـــيـــقـــيـــنـــي بـــجـــمـــيـــع مــــا جــــاء بــــه الـــرســـول 
مع اإلذعان والقبول. وفي المواقف: مَن َعِلَم شيئاً علم علمه بالضرورة إذا التفت 
إل| ِعـــــــلْـــــــِمـــــــِه بـــــــــه، أقــــــــــــول: فـــــالـــــِعـــــلـــــم بــــــشــــــيء يـــــســـــتـــــلـــــزمُ الــــــِعــــــلــــــَم بـــــــك الــــــِعــــــلــــــم عـــــنـــــد االلـــــتـــــفـــــات 

إلــيــه...

ــد الــبــركــوي تجديد اإليــمــان عند خــوف صـــدور اإلمـــارة  آخــــره:... ولـــذا صــور مُــَحــّمَ
َــة تركية - بمجموع األمــريــن التوبة عن اإلمـــارة، والتصديق الجديد بعده.  - فــي ِرَســال
َشَكَر اهللُ سعيَهُ وجزاه للمسلمين خيراً. قوله ولعل اذه أصل الحنفية من عدم عود 
َــة  َســال الــتــســاقــط بالكفر بــعــد الــتــوبــة عــنــه خــافــاً للشافعية، اذه وإنــمــا قلنا فــي صـــدر الــرِّ
فيما صرح به في الفتاو|؛ ألّن الشّكَ في اإليمان يجوز أْن يُطلق عل| الشكِّ في عدم 

 �RİSALE fi TECDİDİ’l - İMAN ›1‹
تُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإِلْساِميَّة، بالرياض، رقم الحفظ: 

 �15 - 11588
 �MUHAMMED b. EBUBEKİR el - MAR’AŞİ el - HANEFİ، SAÇAKLIZADE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 8/97�  انظر دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    132

صدور شيٍء من األمــارات عن المصّدق؛ نكل الشّكَ في اإليمان باذه ليس بكفٍر؛ 
كما عرفت، واهلل الهادي، فله الحمد. تَّمَت.

ــــَهـــــَواِمـــــش تـــعـــلـــيـــقـــات، وبـــعـــض الـــكـــلـــمـــات مُــــَمــــيَّــــزة بــخــطــوط  مـــالحـــظـــات: تُـــــوَجـــــُد عـــــل| الـ
حـــــمـــــراء الـــــلـــــون فــــوقــــهــــا. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق الـــــــواضـــــــح، وبـــــاقـــــي مــــواصــــفــــاتــــه مــثــل 

قْم الَْحِميِدّي: 1/258� مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/258� ]479[ الّرَ

عنوان المخطوط: فرائض السجاوندي )الفرائض السراجية( )1(�

ـــد الــســجــاونــدي، ســــراج الـــديـــن، الــحــنــفــي )ت 596 ھ/  ــد بــن مُـــَحـــّمَ الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ
1200 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 29/ب - 33/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )19(�

ام عل|  اة َوالّسَ ِحيِم. الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن َوالّصَ ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
د وآله أجمعين قال النبي عليه السام: >تََعلَُّموا الَْفَرائَِض َوَعلُِّموَها النَّاَس  نبيه مَُحّمَ
فَِإنّها نِصف الِْعلْم< وقال النبي عليه السام: >أول علم ينزع من أمتي وينس| فهو 
عـــلـــم الــــفــــرائــــض<. فـــاعـــلـــم أن الـــفـــرائـــض عـــلـــم يــبــحــث فـــيـــه عــــن أحـــــــوال قــســمــة الـــتـــركـــة بــيــن 
الورثة، والفرض منه: معرفة مقدار حّق المستحّق منها، ليوصل إليه، ويحترز عن 
التصرف في مال غيره، وموضوعه: القسمة المذكورة، والتركة: ما بقي بعد الميت 
من ماله صافياً عن تعلق حّق الغير بعينه، يبدأ من تركة الميت بالتجهيز والتكفين 
وسطاً، ثم قضاء الديون من جميع ما بقي، ثم تنفيذ الوصايا من ثلث الباقي بعده، 

ثم قسمة التركة بين الورثة...

 �el - FERAİZÜ’s - SİRACİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/103�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. TAYFUR el - GAZNEVİ، es - SECAVENDİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/24�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    133 األدب والمحاضرات والعروض   

آخره:... كزوٍج وبنت أم، فمات الزوج قبل القسمة عن امرأة وأبوين، ثم مات 
البنت عن ابنين وبنت وجدة، ثم مات الجدة عن زوج وأخوين. وتصحيح المسألة 
مــن مــئــة وثــمــانــيــة وعــشــريــن. فــصــل فــي ذوي األرحـــــام، وهـــم أوالد الــبــنــات وأوالد بـــنـــات 
االبــــــــن، ثــــم جــــد الـــفـــاســـديـــن والـــــجـــــدة الــــفــــاســــدة أوالهــــــــم بـــالـــمـــيـــراث األقــــــــرب فـــــاألقـــــرب عـــل| 

َسالَة بعون اهلل الوهاب. ت الرِّ ترتيب العصبات وتفصيلهم في المطوالت. تَّمَ

مـــالحـــظـــات: تُــــوَجــــُد عــــل| الــــَهــــَواِمــــش تَـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوتَـــْصـــِحـــيـــَحـــات. الـــوضـــع الــــعــــام: خــّط 
قْم الَْحِميِدّي: 1/258� التعليق الواضح، وباقي مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/258� ]480[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح أم البراهين )1(�

ُـــــــــــــــوُســـــــــــــــف بـــــــــــــــن عــــــــــمــــــــــر الـــــــــــســـــــــــنـــــــــــوســـــــــــي، الــــــــــحــــــــــســــــــــنــــــــــي، الـــــــتـــــــلـــــــمـــــــســـــــانـــــــي  ـــــــــــــد بـــــــــــــن ي الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف: مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ
)ت 895 ھ/1490 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 34/ب - 69/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )21(�

ِحيِم. قال الشيخ الفقيه الصالح الولي، أبو عبد اهلل،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
د بن يُوُسف السنوسي الحسني المالكي، عفا اهلل ُسبَْحانَهُ َوتََعالَ| عنه، ونفعنا  مَُحّمَ
ببركات علومه آمين: الحمد هلل الواسع الجود والعطاء، الذي شهد بوجوب وجوده، 
ووحـــدانـــيـــتـــه وعـــظـــيـــم جـــالـــه وجــــــوب افـــتـــقـــار الـــكـــائـــنـــات كــلــهــا إلـــيـــه فــــي األرض والـــســـمـــاء؛ 
العزيز الذي عّزَ في مُلكِه عن أْن يكون له شريك في تدبير شيء ما؛ فتعال| عّزَ وجّلَ 
عن الشركاء... َوبَْعد؛ فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في اذه الزمان الصعب أن 
يسع| فيما ينقذ به مهجته من الخلود في النار، وكلذ ليس إال بإتقان عقائد علم 

 �ŞERHU UMMÜL BERAHİN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. YUSUF el - HASENİ et - TİLİMSANİ، es - SENUSİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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نَِّة العارفون األخيار، وما أندر مَن يُتقن  التوحيد عل| الوجه الذي قرره أئمة أَْهل الّسُ
َــــْحــــُر الـــــجـــــهـــــاالت... وِمــــــن ُجـــمـــلـــة نِـــَعـــِم  كلذ فــــي اذه الــــزمــــان الـــصـــعـــب الــــــذي فـــــاض فـــيـــه ب
موالنا العظيم ومنحه الفايقة الكريمة أْن وفَّقنا سبحانه بفضله في اذه الزمان الكثير 
الشّر والجهل لوضِع عقيدٍة صغيرِة الْجْرِم، كثيرة الِعلم، مُحتوية عل| جميع عقائد 
التوحيد... وهــو أنَّــا َشَرْحنَا َكلمتي الشهادة التي ال غــن| للمسلم عن معرفتها... 
َــيّـَـنــا َوْجـــــهَ دخـــول جميع عــقــائــد اإليـــمـــان فــيــهــا... فــاذه أوان  فــذكــرنــا مــعــنــاهــا أوالً، ثــم ب

الشروع في اذه الشرح المبارك...

ـــبـــــعـــــة الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــكـــلـــمـــة  آخــــــــــــــــــــــره:... واذه الـــــفـــــصـــــل الــــــــــرابــــــــــع، هــــــــو آخــــــــــر الــــــفــــــصــــــول الـــــســ
التوحيد؛ جعلناها سبعة تفاؤالً ورجــاء من المول| الكريم جــّل وعــا أْن يجعلها لنا 
ولــجــمــيــع أحــبــتــنــا ِحـــصـــنـــاً َحـــصـــيـــنـــاً... كـــمـــا أن خــتــمــنــا الـــعـــقـــيـــدة وشـــرحـــهـــا بــتــحــقــيــق مــعــن| 
كلمتي الشهادة؛ نرجو به من موالنا جّل وعّز أن يختم لنا ولجميع أحبتنا وإخواننا 
في الدين بأفضل درجات اإليمان، ويجمع شملنا وشملهم إل| الممات مع أوليائه 
الــمــقــربــيــن، أهــــل الـــنِّـــعـــم الــمــقــيــمــة والـــــــروح والــــريــــحــــان. ولــنــخــتــم اذه الـــشـــرح الـــمـــبـــارك إن 
شاء اهلل تعال|، فنقول: الحمد هلل الكريم الوهاب المعطي النعم الجليلة لمن شاء 
بـــمـــحـــض فــــضــــلــــه، ال لـــســـبـــب مــــــن األســـــــبـــــــاب، الــــفــــاتــــح بــــصــــائــــر الــــقــــلــــوب بــــــــجــــــــوده... ومـــتـــع 
جـــمـــعـــنـــا إثــــــــر الــــــمــــــوت فــــــي أعـــــــــل| فـــــــــــردوس بــــلــــذيــــذ رؤيــــــتــــــك مــــــع الــــــذيــــــن أنــــعــــمــــت عـــلـــيـــهـــم مــن 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم انفع باذه الشرح كل من اعتن| به 
من أهل الخير واإليمان، ومّنَ اهلل عل| كلِّ مَن حِفظ العقيدة أصله بحسن الخاتمة، 
والـــــفـــــوز بـــعـــمـــوم الــــغــــفــــران، الـــلـــهـــم اجـــعـــل ِحـــفـــظـــهـــا لـــهـــم نـــــــوراً عـــظـــيـــمـــاً فــــي الـــدنـــيـــا واآلخـــــــرة، 
وأعــطــهــم بــســبــبــهــا بـــا مــحــنــة مـــن الــــفــــردوس األعـــــل| الـــمـــنـــازل الـــفـــاخـــرة، واحــفــظــنــا وإيـــاهـــم 
إل| الـــمـــمـــات مـــن جــمــيــع الـــفـــتـــن، واجـــعـــل يـــا مـــوالنـــا بــيــنــنــا وبـــيـــن الـــقـــوم الــظــالــمــيــن حــجــابــاً 
ْـــــِمـــــنـــــن، نـــتـــوســـل إلــــيــــك يــــا مــــوالنــــا فــي  مــــســــتــــوراً فــــي ديـــنـــنـــا ودنــــيــــانــــا، يـــا عـــظـــيـــم الــــمــــواهــــب وال
نَــــيْــــِل هذه الــمــطــالــب كــلــهــا بـــذاتـــك الـــعـــلـــيـــة... ثــم بــنــبــيــك ورســــولــــك ذي األنـــفـــس الــزكــيــة 
الـــشـــفـــيـــع الـــمـــشـــفـــع عـــــنـــــدك، ســـيـــد األولـــــيـــــن واآلخـــــــريـــــــن، ســـيـــدنـــا ومـــــوالنـــــا مـــحـــمـــد صــــــل| اهلل 
عليه وســلــم، وعــل| آلــه عــدد مــا ذكــرك الــذاكــرون، وغفل عــن ذكــرك الغافلون، وآخــر 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    135 األدب والمحاضرات والعروض   

َــــــِمــــــيــــــَن. تــــــم كـــــتـــــاب الــــســــنــــوســــي عــــــــل| يــــــد أضـــــعـــــف عـــبـــاد  ْــــــَعــــــال ْــــــــَحــــــــْمــــــــُد هلِلِ َربِّ ال دعـــــــواهـــــــم أن ال
د بن حسن بن ُسلَيَْمان... سنة )1093 ھ(. الملك العام: مَُحّمَ

َــــــيْــــــَن  مـــــالحـــــظـــــات: تُـــــــوَجـــــــُد فـــــي أولــــــــه صـــفـــحـــة مـــــن الـــــفـــــوائـــــد، وتـــــوجـــــد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب
ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. وقد تأثرت الكتابة بالرطوبة من الصفحة:  الّسُ
ـــــــد بـــــــن حـــــســـــن بـــــن ُســــــــلَــــــــيْــــــــَمــــــــان. تـــــاريـــــخ  ــــــاســـــــخ: مُـــــــَحـــــــّمَ ــــنـ ــ )45( حــــــــــت| الـــــصـــــفـــــحـــــة: )65(� الـ
الــنــســخ: يــــوم االثــنــيــن أول جـــمـــاد| اآلخــــر ســنــة )1093 ھ/1682 م(. الـــوضـــع الــعــام: 

قْم الَْحِميِدّي: 1/258� خّط النسخ الواضح. وباقي مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/258� ]481[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة الدخان )1(�

ـــــد الـــــرومـــــي األقـــــحـــــصـــــاري الـــــصـــــاروخـــــانـــــي، الـــحـــنـــفـــي،  الــــمــــؤلــــف: أحــــمــــد فــــائــــز بــــن مُـــــَحـــــّمَ
وفِّي، الخلوتي، أحمد رومي، فائز )ت 1043 ھ/1633 م( )2(� الّصُ

ـــــــــوفِـــــــــّي،  ـــــفــــــي، الـــــــــّصُ ــــنـ ــــــــد الـــــــــرومـــــــــي األقـــــــــحـــــــــصـــــــــاري، الــــــحــ الـــــــمـــــــؤلـــــــف: أحـــــــمـــــــد فــــــائــــــز بــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ
)ت 1043 ھ/1633 م( )3(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 70/ب - 74/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

ــام عــل| رســـول اهلل،  ــاة َوالــّسَ ِحــيــِم. الحمد هلل َوالــّصَ ِ الــّرَ َ ْ أولـــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
ة ألهل  وعل| آل رســول اهلل، َوبَْعد؛ فقد ظهر في اذه الزمان من قِبَِل الَكَفَرِة العدّوَ
ُــقــال لــه: الــدخــان، وابــتُــِلــَي بــشــرِب دُخــانــِه كــافــة األنـــام مــن الــخــواص  اإليــمــان ورق نَــبْــٍت ي

 �RİSALETÜ’d - DUHAN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/1292�  تُوَجُد منه مخطوطة؛ انظر؛ فهرس مكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ

 �AHMED b. MUHAMMED، el - AKHİSARİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 9�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]12[ الّرَ

 �AHMED b. MUHAMMED، el - AKHİSARİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    136

والــــعــــوام، فــوجــب عــــل| عــلــمــاء الـــديـــن بــيــان ُحـــْكـــِمـــِه لــلــمــســلــمــيــن، هـــل يــحــّل اســتــعــمــالــه؟ 
أمْ يــجــب اجتنابه؟. فاستمعوا يــا أولــي األلــبــاب مــا يقال فــي اذه الــبــاب: قــد كثر فيه 
األقاويل، والحق الذي عليه التعويل: أّنَ الِفعل االختياري الصادر عن الُْمكلَِّف إن 
لـــم يــتــرتــب عــلــيــه فـــائـــدة ديــنــيــة أو دنـــيـــويـــة؛ فــهــو دائــــر بــيــن الـــَعـــبَـــِث والــلــعــب والـــلـــهـــو، وفــي 
ـــــّد مــــن الــــفــــرق لــعــطــف بــعــضــهــا عـــل|  ُـ ُكــــتــــِب الـــلـــغـــِة لــــم يــــفــــّرق بـــيـــن هذه الـــثـــاثـــة، نكل ال ب
بعض في الــقــرآن الكريم، وهــو عــل| ما ذكــره بعض الفحول، وكــان حقيقاً بالقبول. 
إن الـــعـــبـــث: الــفــعــل الـــــذي لــيــس فــيــه لــــذة وال فــــائــــدة، وأمـــــا الـــــذي فــيــه لــــذة بـــا فـــائـــدة فهو 
لعٌب ومثله اللهو إال أن فيه زيادة حظ النفس بحيث يشتغل بها عما يهّمها، والكل 
حرام ألنها لم تذكر في القرآن إال عل| طريق الــذمّ، فلما ُعلم حرمة هذه الثاثة؛ 
ُعِلم حرمة استعمال الدخان لدخوله إما في اللعب أو اللهو أو العبث، وهو بالعبث 
أنــســب لــخــلــّوه عــن الــلــذة الــتــي فــي الــلــعــب والــلــهــو، الــلــهــم إال أن يستلذه نــفــوس بعض 
من المستعملين له بتسويل شيطانّي، فِحينَئٍِذ يدخل في اللعب أو في اللهو، وعل| 
ْــضــاً  أي وجــه كـــان؛ فهو عـــاٍر عــن الــفــائــدة الدينية وهــو ظــاهــر، وعــن الــفــوائــد الدنيوية أَي
ألنــه ال يصلح لشيء مــن الــغــذاء والــــدواء أصـــاً، بــل هــو مــضــّرٌ التِّــفــاِق األطــبــاء عــل| أّنَ 

مُطلَق الدخان مُضّرٌ...

ـــــاعــــــدة كـــلـــيـــة ســـــــــواء كـــــانـــــت مـــنـــتـــظـــمـــة مــن  آخـــــــــــــــره:... فـــــــإن أهـــــــل االجـــــتـــــهـــــاد إذا ذكـــــــــــروا قـ
مــــوضــــوعــــهــــا ومــــحــــمــــولــــهــــا، أو عـــــرفـــــت مــــــن كـــــامـــــهـــــم، فــــبــــيــــان جـــــزئـــــي مــــــن جــــزئــــيــــاتــــهــــا يـــكـــون 
تخريجاً ال قياساً، وليس ألحد أن يقول: قد انقرض أهل التخريج أَيْضاً لكونهم في 
َــــة إْذ يــقــال لـــه: هذه دعــــو| با  الــطــبــقــة الــرابــعــة عـــل| مـــا رتّــبــهــا بــعــُض الــفــضــاء فـــي ِرَســــال
دليل، فإن الفياض الحّق لم يسّد عل| عباِده باَب اإلفاضة، وهو الموفق والمعين، 
نِْعَم المول| ونِعَم المعين، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. تَّمَت. بَِعْوِن اهلل 

اِب. الَْمِلِك الَْوّهَ

ـــيـــــَحـــــات، وقــــــد تـــــأثـــــرت بــعــض  مــــالحــــظــــات: تُــــــوَجــــــُد عــــــل| الــــهــــوامــــش تَــــْعــــِلــــيــــَقــــات َوتَـــــْصـــــِحــ
األوراق بــــــــالــــــــرطــــــــوبــــــــة. الـــــــــوضـــــــــع الـــــــــــعـــــــــــام: خـــــــــــــّط الـــــــنـــــــســـــــخ الـــــــــــــواضـــــــــــــح، وبــــــــــاقــــــــــي مـــــــواصـــــــفـــــــاتـــــــه مــــثــــل 

قْم الَْحِميِدّي: 1/258� مواصفات الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    137 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 7/258. ُعثَْماني/ عربي ]482[ الّرَ

َــــة مــذاهــبــيــة = مــخــتــصــر فـــي بــيــان مــقــاالت  عـــنـــوان الــمــخــطــوط: تــرجــمــان األمـــــم = ِرَســــال
أهل الِعلم والمذاهب المختلفة لطوائف األمم )1(�

ـــــــْرَوانِـــــــّي، مُـــــــّا زاده،  ـــــد أمــــيــــن بــــن صــــــدر الـــــديـــــن )جـــــمـــــال الـــــديـــــن( الـــــــشِّ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـــــّمَ
افِِعّي، ثم الحنفي )ت 1036 ھ/1627 م( )2(� الُحَسيْنِّي، القسطنطيني، الّشَ

 = 140 ــــــة: )203 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  74/ب - 84/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

ـــيــــــِم. الــــحــــمــــد هلل الـــــــذي جــعــلــنــا مــــن الــــفــــرقــــة الـــنـــاجـــيـــة،  ــ ِحـ ــــّرَ ِ الــ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ
ــــٍد الــــهــــادي إل| ســبــيــل  ـــّمَ ــــَحـ وعــصــمــنــا عــــن االعــــتــــقــــادات الـــزائـــغـــيـــة، والــــصــــاة َعـــــــلَ| َســــيِّــــِدنَــــا مُ
َــــــــــــْعــــــــــــد؛ فـــــيـــــقـــــول الــــعــــبــــد  الــــــــــرشــــــــــاد، وعـــــــــــــل| آلــــــــــه وأصـــــــحـــــــابـــــــه الــــــــذيــــــــن ســـــلـــــكـــــوا ســـــبـــــيـــــل الــــــــــســــــــــداد. َوب
ــد أمــيــن بــن صـــدر الــديــن الــشــروانــي: إن اذه مختصر فــي بــيــان مــقــاالت  الــجــانــي؛ مُــَحــّمَ
أهــــــــل الـــــعـــــالـــــم والــــــمــــــذاهــــــب الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـــــطـــــوائـــــف األمـــــــــــم، أوردتــــــــهــــــــا عــــــــل| ســـبـــيـــل اإلجــــــمــــــال، 
مــجــتــنــبــاً عــــن الـــتـــطـــويـــل واإلمـــــــــال، أمــــرنــــي بــــه مــــن ال يــســعــنــي إال مـــوافـــقـــتـــه ألنـــــه أحــــــاط بــي 
نعمه وماطفته... أعني الوزير األعظم والدستور األفخم، الذي عم إحسانه وفشا، 
د پاشا،... ورتبته عل| مَُقدِّمَة، وعشرة أبــواب وخاتمة، مَُقدِّمَة، واعلم أني  مَُحّمَ
أمرت من كلذ الجناب المستطاب أن أورد ما أوردته في اذه الكتاب بلسان التركي 
لتعّم فائدته، وتكثر عائدته... وبعد بلكل كه اختاف أمم وتباين مذاهب بني آدم 

سنت قديمه وطريقه عتيقه وال يزالون مختلفين وينه بيورركه...

آخـــــره:... بــو نـــزاع دفــع اولــســون، وطــلــب ايتسه لــر، وغـــاة روافــضــك بــاب دينده 
اوالن شــبــه فــاســدة لــريــن الــقــا ايــــدوب عــقــيــده عــوامــه تــزلــزل بــراقــســه لــر بــر عــالــم متبحركه 

 �MUHTASAR fi BEYANİ MEZAHİBİ’l - MUHTELİFE ›1‹
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 6/639. وقــــد طــبــع فـــي أنـــقـــرة سنة  قْـــــم ال تُــــوَجــــُد مــنــه مــخــطــوطــة فـــي مــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا، ]815[ الـــــّرَ

)1401 ھ/1981 م(. 
 �MUHAMMED EMİN b. SADRUDDİN el - HÜSEYNİ، MOLLAZADE eş - ŞİRVANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/142�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]169[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    138

جـــمـــيـــع مـــــذاهـــــبـــــك، اصـــــــــول فــــروعــــنــــه مـــطـــلـــع ومــــــآخــــــذ ومــــبــــاديــــنــــه واقـــــــــف اولـــــــــه بــــولــــنــــمــــركــــه ادلــــــه 
قــاطــعــه ايـــلـــه خــصــمــي الــــــزام ايـــلـــيـــه، بـــس مــغــلــوب خــصــم اولـــمـــق الزم كـــلـــور فـــي زمـــانـــنـــا بو 
مـــقـــولـــه كــمــســنــه لـــــره اصـــــا اعـــتـــبـــار اولـــمـــيـــوب نــــه يــــــرده بـــــرد فــــاســــد، وجــــاهــــل شـــيـــخ نـــامـــنـــه بــر 
باطل، واريسه كاعتبار والتفات اولنوب سفر وحضر ده مدار امور، بو مقاله كمسنه 
لــــــــــردر. }ىئ ىئ ىئ ی ی ی{ )1( وال نـــســـتـــعـــيـــن إال إيــــــــــاه. تَــــــــــّمَ فـــــي أواخـــــــر 

رجب سنة )1093 ھ(.

ـــــَواِمــــــش  ــــَهـ َـــــة بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحـــــــــَمـــــــــر، وتُــــــــوَجــــــــُد عـــــــل| الــ مـــــالحـــــظـــــات: بــــعــــض الــــكــــلــــمــــات مَـــــْكـــــتُـــــوب
بــــعــــض الــــتــــعــــلــــيــــقــــات. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: أواخـــــــــــر شــــهــــر رجـــــــب ســــنــــة )1093 ھ/1682 م(. 
الـــوضـــع الــــعــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ الــــواضــــح الـــمـــضـــبـــوط بـــالـــحـــركـــات أحــــيــــانــــاً، وبــــاقــــي مــواصــفــاتــه 

قْم الَْحِميِدّي: 1/258� مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 8/258� ]483[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة التقليد )2(�

ــــــــــوفِــــــــــّي  ــــــــــد الــــــــــــرومــــــــــــي األقـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــاري، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي، الــــــــــّصُ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: أحـــــــــمـــــــــد فــــــــائــــــــز بــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ
)ت 1043 ھ/1633 م( )3(�

›1‹ سورة يوسف، اآلية: 86� 
 �RİSALETÜ’t - TAKLİD ›2‹

قال حاجي خليفة: >رسالة التقليد؛ للشيخ أَْحَمد الرومي األقحصاري؛ المتوف| سنة )1043 ھ/1633 م(، 
لها: )الحمد هلل عل| نواله... إلخ(<.  أّوَ

انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لَِحاجي َخِليَفة: )856/1(� 
وهو ملّخص من كتاب: )عقيدة أهل التوحيد والتسديد المخرج من ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة 
د بن يُوُسف بن عمر بن شعيب  أنف كلِّ مُبتدٍع عنيد(، المشهورة بـ )كبر| السنوسي(، أبو عبد اهلل مَُحّمَ
اها: )أعمدة أهل التوفيق والتسديد في عقيدة  السنوسي الحسني )ت 895 ھ/1490 م(. ثم شرحها وَسّمَ
أهـــل الــتــوحــيــد(، مــطــبــوع فــي مطبعة جــريــدة اإلســــام ســنــة )1317 ھ/1899 م(. انــظــر: مــعــجــم المطبوعات 

العربية والمعربة؛ لسركيس: )1059/2(� 
 �AHMED b. MUHAMMED، el - AKHİSARİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 6/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    139 األدب والمحاضرات والعروض   

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 84/ب - 91/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )21(�

ــام عل|  ــاة َوالــّسَ ِحــيــِم. الحمد هلل عــل| نــوالــه، َوالــّصَ ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
َــــْعــــد؛ فــاعــلــمــوا أيـــهـــا اإلخـــــــوان: أن الـــواجـــب فـــي عــقــائــد اإليـــمـــان الــمــعــرفــة؛  نــبــيــه وآلـــــه. َوب
وهــــي: الـــجـــزم الــمــطــابــق عـــن دلـــيـــل، وال يــكــفــي فــيــهــا الــتــقــلــيــد، وهــــو الـــجـــزم الــمــطــابــق با 
صتُهُ من كام اإلمام السنوسي: أّن الحكم الحادث  دليل، وتحقيق كلذ عل| ما لَّخَ
ينشأُ عــن أمـــوٍر خمسة: ِعلم واعتقاد وظــن ووهــم وشــك، ألن الحاكم يأمر عــل| أمر 
ثبوتاً أو نفياً، إما أن يجد في نفسه الجزم بك الحكم، أو ال، واألول: وهو وجود 

الجزم إن كان لسبب، أعني به ضرورةً أو بُْرَهاناً...

ـــــثــــــر األنـــــبـــــيـــــاء  ــــــصـــــــاة والــــــــســــــــام أكـ ــــــــداً عــــلــــيــــه الـ آخــــــــــــــــــره:... فــــيــــمــــا عــــــلــــــم: أن ســـــيـــــدنـــــا مُــــــــَحــــــــّمَ
أتـــــبـــــاعـــــاً، وأّن أمــــتــــه ثـــلـــثـــا أهــــــل الــــجــــنــــة؛ إذ ال شــــــّك أّن الـــنـــظـــر عــــــل| الـــــوجـــــه الــــمــــذكــــور غــيــر 
بـــــعـــــيـــــٍد حـــــصـــــولـــــه لــــمــــعــــظــــم هذه األمــــــــــــة قـــــبـــــل آخــــــــــر الـــــــــزمـــــــــان الــــــــــــذي يــــــرفــــــع فـــــيـــــه الــــــِعــــــلــــــم الـــــنـــــافـــــع، 
ويـــــــنـــــــتـــــــشـــــــر فــــــــيــــــــه الــــــــجــــــــهــــــــل الـــــــــمـــــــــحـــــــــض، وال يــــــــــبــــــــــق| فــــــــيــــــــه الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــد الــــــــمــــــــطــــــــابــــــــق عــــــــنــــــــد كـــــــثـــــــيـــــــر مــــمــــن 
ــــــة، ولــــعــــلـّـــنــــا أدركـــــنـــــا  تـــــظـــــّن بــــــه الـــــِعـــــلـــــم؛ فـــــضـــــاً عــــــن الــــمــــعــــرفــــة، وفــــــضــــــاً عــــــن كـــثـــيـــر مــــــن الــــــعــــــامّ
اذه الــــــــــــــــزمــــــــــــــــان بــــــــــــــا ريـــــــــــــــــــــــب، وقــــــــــــــــــد ُروي عــــــــــــــن أبـــــــــــــــــي أُمـــــــــــــــــامـــــــــــــــــة؛ أنــــــــــــــــــه عــــــــلــــــــيــــــــه الــــــــــــــصــــــــــــــاة والــــــــــــســــــــــــام 
ُــــــــــْمــــــــــِســــــــــي َكـــــــــــافِـــــــــــراً  ــــــــــْؤِمــــــــــنــــــــــاً َوي ُجـــــــــــــــُل مُ ُـــــــــْصـــــــــبِـــــــــُح فِـــــــيـــــــَهـــــــا الـــــــــــــــّرَ مَـــــــــــــــــاِن فِـــــــــتْـــــــــنَـــــــــةٌ ي َــــــــــــــُكــــــــــــــوُن فِــــــــــــي آِخــــــــــــــــــِر الـــــــــــــــــّزَ قـــــــــــــــال: >ي
ــــــــبــــــــِل ْـــــــــــِعـــــــــــلْـــــــــــِم<، نـــــــــــــســـــــــــــأُل اهلل تــــــــــعــــــــــال| الــــــــــهــــــــــدايــــــــــةَ والــــــــتــــــــوفــــــــيــــــــَق ألقـــــــــــــــــــوِم الــــــــّسُ ــــــــــــــــْن أََجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرهُ اهللُ بِـــــــــــال  إاِل مَ

والحاالت. تم.

مالحظات: تُــوَجــُد عــل| الهوامش حــواٍش وتعليقات. الوضع الــعــام: خــّط النسخ 
قْم الَْحِميِدّي: 1/258� الواضح، وباقي مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 9/258� ]484[ الّرَ

ْكر )1(� عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الذِّ

 �RİSALE fi ENNE’s - SALAT LEYLETÜ’r - REGAİB ve NISF ŞA’BAN ve’l - K ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 11/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    140

ــــــــــوفِــــــــــّي  ــــــــــد الــــــــــــرومــــــــــــي األقـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــاري، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي، الــــــــــّصُ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: أحـــــــــمـــــــــد فــــــــائــــــــز بــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ
)ت 1043 ھ/1633 م( )1(�

 = 140 ــــــة: )203 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  91/ب - 99/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
155 × 73(، عدد األسطر: )21(�

ــام عل|  ــاة َوالــّسَ ِحــيــِم. الحمد هلل عــل| نــوالــه، َوالــّصَ ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
َــــــــْعــــــــد؛ فــــاعــــلــــمــــوا أيـــــهـــــا اإلخـــــــــــــــوان، أن رســـــــــــــول اهلل َصــــــــــــــــــلَّ| اهللُ َعــــــلَــــــيْــــــِه وســــلــــم؛  نـــبـــيـــه وآلـــــــــــه. َوب
ــــٍد، َوَشـــــــّرَ  ْــــــَهــــــْدِي َهــــــــْدُي مُــــَحــــّمَ ْــــَحــــِديــــِث ِكـــــــتَـــــــاُب اهلِل، َوَخـــــيْـــــَر ال ــــْعـــــُد، فَـــــــــِإّنَ َخــــيْــــَر ال َـ ـــــــــا ب قــــــال: >أَمَّ
األُمُــوِر مُْحَدثَاتَُها، َوُكــّلُ مُْحَدثٍَة بِــْدَعــةٌ، َوُكــّلُ بِْدَعٍة َضالَةٌ، َوُكــّلُ َضالٍَة فِي النَّاِر<. 
َــــــْعــــــِدي فَــــَســــيَــــَر|  َـــــِعـــــْش ِمــــنْــــُكــــْم ب وفــــــي حــــديــــث آخــــــر أنــــــه عـــلـــيـــه الــــصــــاة والـــــســـــام قـــــــال: >مَــــــــْن ي
ُكوا بَِها،  اِشــِديــَن الَْمْهِديِّيَن، تََمّسَ اْختِافاً َكثِيراً، فََعلَيُْكْم بُِسنَّتِي، َوُســنَّــِة الُْخلََفاِء الــّرَ
ــــِإّنَ ُكـــــّلَ مُـــْحـــَدثَـــٍة بِــــْدَعــــةٌ، َوُكـــــّلُ  ـــ َّـــــاُكـــــْم َومُــــْحــــَدثَــــاِت األُمُـــــــور، فَ ــــوا َعــلَــيْــَهــا بِــــالــــنَّــــَواِجــــِذ، َوإِي َوَعــــّضُ

بِْدَعٍة َضالَةٌ، َوُكّلُ َضالٍَة فِي النَّاِر<...

آخـــــــــــــــــــــره:... يـــــنـــــظـــــر؛ إْن كــــــــــان كـــــــــامُـــــــــهُ مُــــــــوافــــــــقــــــــاً لـــــــــألصـــــــــول؛ والــــــكــــــتــــــب الـــــمـــــعـــــتـــــبـــــرة، ولـــــم 
يــكــن فــيــهــا ِخـــــاف؛ يــجــوز الــعــمــل بــهــا، نكل يــنــبــغــي لــلــعــامــل بــهــا أْن ال يـــِقـــَف فـــي مــقــام 
تقليده، بل يطلب منه دلياً عل| ما نُِقَل، وإْن كان كامُهُ مُخالفاً لألصول والكتب 
ُـــعـــلـــم صـــّحـــتـــه ال  َح الـــُعـــلـــمـــاء: بـــــأن مــــا ال ي الـــمـــعـــتـــبـــرة، فــــا يــلــتــفــت إلـــيـــه أصـــــــاً، إْذ قــــد صــــــــّرَ
يصّح اتّباعه، وإْن لم يعلم بطانه، فضاً عما ُعِلَم بُطانُهُ. نسأل اهلل الِعصمة عن 
الخطأ والخطل، والتوفيق لما يُِحبُّهُ ويرضاه ِمْن قوٍل وعمل. تَّمَت بعون اهلل الملك 
ــــد بــــن حـــســـن ُســــلـَـــيْــــَمــــان يــــســــر اهلل مـــــــراده فــي  ــــَحــــّمَ الـــعـــلـــي الـــمـــنـــان عـــــل| يــــد الـــعـــبـــد الـــضـــعـــيـــف مُ

الدارين الحنّان في شهر رجب سنة )1093 ھ(.

د بن حسن ُسلَيَْمان.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش تعليقات. الناسخ: مَُحّمَ
تــــــــاريــــــــخ الــــــنــــــســــــخ: فــــــــي شــــــهــــــر رجـــــــــــب ســــــنــــــة )1093 ھ/1682 م(. الــــــــوضــــــــع الـــــــــعـــــــــام: خــــــّط 

 �AHMED b. MUHAMMED، el - AKHİSARİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    141 األدب والمحاضرات والعروض   

قْـــم  الــنــســخ الـــواضـــح الــمــضــبــوط ببعض الــحــركــات، وبــاقــي مــواصــفــاتــه مــثــل مــواصــفــات الـــّرَ
الَْحِميِدّي: 1/258�

قْم الَْحِميِدّي: 10/258� ]485[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في ذكر اللسان والقلب )1(�
ــــــــــوفِــــــــــّي  ــــــــــد الــــــــــــرومــــــــــــي األقـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــاري، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي، الــــــــــّصُ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: أحـــــــــمـــــــــد فــــــــائــــــــز بــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ

)ت 1043 ھ/1633 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 99/ب - 104/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )21(�

ــــــام  ـــــــاة َوالــــــّسَ ِحــــــيــــــِم. الــــحــــمــــد هلل عــــــل| نـــــوالـــــه، َوالـــــــّصَ ِ الــــــّرَ َ ْ ــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ أولــ
كـــــــر عـــــــل| مــــــا ذكــــــره  َــــــــْعــــــــد؛ فـــــاعـــــلـــــمـــــوا أيـــــهـــــا اإلخــــــــــــوان: أن مــــطــــلــــق الـــــــذِّ عـــــــل| نــــبــــيــــه وآلــــــــــه. َوب
المحّققون ينقسم إل| قسمين: أحدهما: ذكر اللسان، واآلخر: ِذكر القلب. أما 
ِذكر اللسان فهو ذكر ملفوظ باللسان مسموع باآلذان يحصل بالحروف والصوت. 
وأما ذكــر الــقــلــب فــهــو غــيــر مــلــفــوظ بــالــلــســان وال مــســمــوع باآلذان، وإنــمــا هــو الــفــكــر، 
كــر بــالــلــســان أقــســام: قــســم فــيــه  ومــاحــظــة الــقــلــب، وهــو أعــل| مــراتــب الــذكــر، ثــم الــذِّ
ـــــــب؛ إمــــــا فـــــي الــــُعــــمــــر مــــــرة أو أكـــــثـــــر، وقــــســــم فــــيــــه الــــجــــهــــر ُســـــنّـــــة والــــجــــهــــر رفــــع  الــــجــــهــــر واجـ
الصوت فقط، وال يدخل فيه تحريك األعضاء؛ بل هو بدعة، وقسم فيه اإلخفاء 

ُســنَّــة...

آخـــره:... وأمــا مــداد الُعلََماء فهو وظيفة العمر لياً ونــهــاراً، فإنهم يسألون عن 
الــنــوازل، وبجوابهم وبيانهم يظهر حكم اهلل تعال| فيها، وتُمتثل أوامـــره، وتُجتنب 
نواهيه، فكّلُ مَْن َعبَد اهلل تعال| وأطاعه، ففي صحيفتهم، وكل مَن ترك معصيةً أو 
بدعةً، ففي صحيفتهم، فإنهم ورثة األنبياء، ألنهم ورثوا الداللة عل| اهلل تعال|، 

 �RİSALE fi ZİKRİ’l - LİSAN ve’l - KALB ›1‹
 �AHMED b. MUHAMMED، el - AKHİSARİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 6/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    142

{ )1( إلـــيـــه، وهــــم يــوم  والــــدعــــوة إلـــيـــه، وقــــد قــــــال اهلل تــــعــــال|: }چ چ ڇ ڇ 
القيامة يحشرون معهم كما قــال تــعــال|: }چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ{ )2(، اللهم اهدنا الصراط المستقيم 
ــــــت  صــــــــــــراط الـــــــذيـــــــن أنـــــعـــــمـــــت عــــلــــيــــهــــم غـــــيـــــر الـــــمـــــغـــــضـــــوب عــــلــــيــــهــــم وال الــــــضــــــالــــــيــــــن، آمـــــــيـــــــن. تَــــــّمَ

بعون اهلل تعال|.
مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: تُــــــــــــــوَجــــــــــــــُد عــــــــــــــل| الــــــــــهــــــــــوامــــــــــش حـــــــــــــــــــــواٍش وتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــقـــــــات. الــــــــــوضــــــــــع الــــــــــــعــــــــــــام: خـــــــّط 
قْـــم  الــنــســخ الـــواضـــح الــمــضــبــوط ببعض الــحــركــات، وبــاقــي مــواصــفــاتــه مــثــل مــواصــفــات الـــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/258�

قْم الَْحِميِدّي: 11/258� ]486[ الّرَ
عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الذكر )3(�

ــــــــــوفِــــــــــّي  ــــــــــد الــــــــــــرومــــــــــــي األقـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــاري، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي، الــــــــــّصُ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: أحـــــــــمـــــــــد فــــــــائــــــــز بــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ
)ت 1043 ھ/1633 م( )4(�

عدد األوراق وقياساتها: 104/ب - 109/ب، مقياس الورقة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )21(�

قْم الَْحِميِدّي: 9/258� أوله وآخره: مثل الّرَ
تمت بعون اهلل تعال| في شهر شعبان يوم الجمعة بعد العصر سنة )1093 ھ(.
مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش حواٍش وتعليقات. تاريخ النسخ: يوم الجمعة 
قْــم  فــي شهر شعبان سنة )1093 ھ/1682 م(، وبــاقــي مــواصــفــاتــه مثل مــواصــفــات الــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/258�

›1‹ سورة فصلت، اآلية: 33� 
›2‹ سورة النساء، اآلية: 69� 

�RİSALE fi BEYANİ’l - BİD’ATİ’s - SEYYİE ve GAYRİ’s - SEYYİE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 9/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �AHMED b. MUHAMMED، el - AKHİSARİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    143 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 12/258� ]487[ الّرَ

عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: شـــــــــــرح وصـــــــيـــــــة اإلمـــــــــــــــــام األعــــــــــظــــــــــم؛ الــــــــمــــــــســــــــم|: تـــــلـــــخـــــيـــــص خـــــاصـــــة 
األصول )1(�

ــــيّــــــاً ســــنــــة 986 ھ/  الـــــمـــــؤلـــــف: حـــبـــيـــب بـــن بـــــيـــــري خـــلـــيـــفـــة بـــن خــــضــــر اآليـــــديـــــنـــــي )كـــــــــان حــ
1578 م( )2(�

 �TELHİS HULASATÜ’l - USUL ›1‹
تُـــــوَجـــــُد مـــنـــه مــخــطــوطــة فــــي مــكــتــبــة بـــرنـــســـتـــون؛ مــجــمــوعــة يــــهــــوذا؛ تـــحـــت الــــرقــــم: 2205، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 5759، 
عنوان المخطوط: تلخيص خاصة األُُصول. والمؤلف: مجهول. وبداية المخطوط:... الحمُد هلل الذي 
أبــــدَع الــخــلــَق وأعـــــاد... الـــخ. وعـــدد األوراق: 41/ب - 52/أ. ومــنــهــا مخطوطة فــي المكتبة الــمــحــمــوديــة في 

المدينة المنورة؛ رقم الحفظ: 2660/7� 
قال حاجي خليفة: >وصية: اإلمَام أَبِي حنيفة - رحمه اهلل تعال| - قال: اإليمان إقرار باللسان<. )تُوَجُد 
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 3/139( ولــــهــــا: شـــــــروح؛ مـــنـــهـــا: شـــــرح لــلــشــيــخ  قْـــــم ال ــــد عـــــــارف، الـــــّرَ ــــَحــــّمَ مــنــهــا مــخــطــوطــة فــــي مــكــتــبــة مُ
ـــــمــــــد هلل الـــمـــتـــوحـــد  لــــــــــــــــه: )الــــــحـ ــــــد بــــــن مـــــحـــــمـــــود، الــــــمــــــعــــــروف: بــــأكــــمــــل الـــــــديـــــــن، الــــحــــنــــفــــي. )ت 786 ھ(، أّوَ مُــــــَحــــــّمَ
قْم الَْحِميِدّي: 7/1394�  بوجوب الوجود والبقاء... الخ(. )تُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة مَُراد مُا، الّرَ
ومــــكــــتــــبــــة بـــــرنـــــســـــتـــــون؛ مــــجــــمــــوعــــة يـــــــهـــــــوذا؛ الـــــــرقـــــــم: 2204، رمــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 4602(. جــــمــــع فــــيــــه فــــــوائــــــد مــــــن كــــام 
لــــــــــــه: )الــــحــــمــــد هلل الــــــــذي أبـــــدع  |: )بـــتـــلـــخـــيـــص ُخـــــاصـــــة األُُصـــــــــــــــول(؛ أّوَ الــــمــــشــــايــــخ. ومــــــن شــــروحــــهــــا؛ شــــــرح مُـــــــســـــــّمَ
الـــخـــلـــق، وأعــــــــــــاد...(. وقـــــد ذكـــــر فـــيـــه اســــــم: )األمــــيــــر كــــــــورل(، لــعــلــه مــــن أمـــــــراء الـــجـــراكـــســـة. ولـــهـــا شـــــرح آخــــر؛ 
|: )بـــخـــاصـــة  ــــــرح الـــــمـــــول| أكــــمــــل الـــــديـــــن(. ولــــهــــا شـــــرح أيـــــضـــــاً؛ وهـــــو الـــــُمـــــَســـــّمَ لـــبـــعـــض الــــفــــضــــاء؛ أخـــــــذه مــــن )شـ

له: )الَْحْمد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن... الخ(. ولعلي القاري شرح عليها، أيضاً.  األُُصول(، أّوَ
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لَِحاجي َخِليَفة: )2015/2(� 

 �Habîb b. Pîrî b. Hızır Aydınî ›2‹
الــــراجــــح أن الـــمـــؤلـــف هـــو مـــا ذكــــرنــــاه؛ حــيــث تـــوجـــد مــخــطــوطــة بـــعـــنـــوان )تــلــخــيــص خـــاصـــة األُُصــــــــول( لــلــمــؤلــف: 
حـــبـــيـــب بـــن بــــيــــري، وهــــــي مـــحـــفـــوظـــة فــــي مــــركــــز الـــمـــلـــك فـــيـــصـــل لـــلـــبـــحـــوث والـــــــدراســـــــات اإِلْســـــــاِمـــــــيَّـــــــة، رقــــــم الـــحـــفـــظ: 
دّ واالنــــــــتــــــــصــــــــار، ألبـــــــــي حــــنــــيــــفــــة إمـــــــــــام فـــــقـــــهـــــاء األمــــــــصــــــــار )فــــقــــه  )0600 - فـــــــــــح(. وتـــــــوجـــــــد مــــخــــطــــوطــــة مـــــــن كــــــتــــــاب الـــــــــــــــــّرَ
حنفي(، تأليف: محمد بن محمد بن عبد الستار الــكــردري )642 ھ/1244 م(، وقــد كتبها: حبيب بن 
بــــيــــري خـــلـــيـــفـــة ابــــن خــــضــــر اآليـــــديـــــنـــــي )ســــنــــة 984 ھ/1576 م(، وهـــــــي فـــــي مـــكـــتـــبـــة: لـــــــوس آنــــجــــلــــوس بــــالــــواليــــات 
الــــمــــتــــحــــدة األمـــــيـــــركـــــيـــــة: )مــــجــــمــــوعــــة: D 317/2(. أمــــــــا كــــــتــــــاب: )الــــمــــســــالــــك فــــــي الـــــمـــــنـــــاســـــك(، )فـــــقـــــه حـــنـــفـــي( 
لــمــؤلــفــه: مــحــمــد بــن مــكــرم بــن شــعــبــان ]الـــِكـــْرمـــانـــي[ )أبــو مــنــصــور( )ت نــحــو 883 ھ/1478 م( فــتــوجــد منه 
مخطوطة كتبها حبيب بن بيري اآليديني )سنة 986 ھ/1578 م(، وهــي محفوظة في دار الكتب الوطنية 

بتونس: ]443[ - )136 و(، حسبما ورد في فهرس دار الكتب الوطنية التونسية: )89/1(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    144

عدد األوراق وقياساتها: 109/ب - 118/ب، مقياس الورقة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )21(�

ِحيِم. وبه ثقتي. الحمد هلل الذي أبدع الخلق وأعاد،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ورفع الحق وأشــاد، وقمع الباطل وأبــاد، وأظهر اإلســام وأنــاد، وشرع األحكام كما 
ـــداً وأســــــاد، ووعــــد لـــه مــقــام الــشــفــاعــة يــــوم يـــجـــازي الـــعـــبـــاد، َصـــــــلَّ| اهللُ  أراد، وبــعــث مُـــَحـــّمَ
َعلَيِْه وعــل| آلــه الذين أزاحـــوا عن األرض الفساد. أمــا بعد، فلما كــان أشــرف الُْعلُوم 
مـــحـــّجـــة، وأوضـــحـــهـــا حـــّجـــة هـــو أصـــــول الـــديـــن الـــــذي هـــو الـــكـــاشـــف عـــن أســـتـــار األلـــوهـــيـــة؛ 
ُـــوبِـــيَّـــة، الـــفـــارق بــيــن الــنــبــي والــمــتــنــبــي، كـــان االشــتــغــال بــه أحسن  ب الــمــطــلــع عـــل| أســــرار الـــّرُ
ـــــعـــــداِء إل|  االشــــتــــغــــال، والــــمــــذاكــــرة والـــمـــبـــاحـــثـــة عـــنـــه خـــيـــر الـــِقـــيـــل والـــــقـــــال، ألنـــــه وســـيـــلـــةُ الـــــّسُ
ـــــتــــــد|،  ـــــلــــــك ال يـــــــبـــــــل|، مـــــــن تــــمــــســــك بـــــــه فـــــقـــــد اهـ ــــنــــــة الـــــخـــــلـــــد ومـ ـــــمــــــأل األعـــــــــــــــل|، وجــ مـــــقـــــاربـــــة الـ
ومـــن أعـــرض عــنــه فــقــد غـــو|، وقـــد صــنّــف فــيــه تصانيف كــثــيــرة ورســائــل شــريــفــة؛ نكل 
األهم منها بالنسبة إل| كل مكلّف ما وّص| به إمام المعظم، والفاروق المكرم... 
ـــيــــــر الــــــذي  ــ ـــــريــــــحــــــه... ومـــــــا هــــــي إال دولـــــــــة األمـ أبــــو حــــنــــيــــفــــة الــــكــــوفــــي قـــــــــّدس روحـــــــــــه، ونـــــــــــّور ضـ
يـــــصـــــاحـــــبـــــه اإلقـــــــــبـــــــــال والــــــمــــــجــــــد والـــــــــــكـــــــــــرم؛ الـــــــمـــــــخـــــــدوم األعـــــــــظـــــــــم، مـــــلـــــكـــــي األخــــــــــــــــاق والــــــشــــــيــــــم، 
مــظــهــر الــصــفــات الــرحــمــانــيــة، مــجــمــع األخــــاق الــربــانــيــة، الــلــطــيــف بــعــبــاد اهلل، المتخلق 
بــــأخــــاق اهلل، الــــذي لـــم يــشــرف مــســنــد األمــــــارة بــمــثــلــه فـــي الــــصــــدارة، ولــــم يــمــكــن إحــاطــة 
صفاته بلسان العبارة واإلشارة، سيف الدنيا والدين، ناصر الشريعة القويمة، سالك 
الطريق المستقيمة، الخالص طويته في إعاء كلمة اهلل، الصادق نيته في إحياء ُسنّة 
رسول اهلل: )األمير ُكَرل(، أدام اهلل أيامه، وأسبغ عل| األنام إحسانه، فلما رأيت 
هذه الحسنة الكبر| في زماني؛ طرحت مالي، وجمعت حالي، وتوّجهت إل| شرح 
ما يمّر ببالي، بشرط أن ال أتعرض لما هو الواضح إال عل| سبيل اإلجمال، وأبيّن 
ـــيْـــتُـــه:  مـــا فــيــه خــفــاء عـــل| ســبــيــل الــتــفــصــيــل واالســــتــــدالل، فــأتــمــمــتــه فـــي زمــــان يــســيــر، َوَســـّمَ
بــــ )تـــلـــخـــيـــص خــــاصــــة األصـــــــــــول( وجـــعـــلـــتـــه لــــخــــزانــــة األمـــــيـــــر الــــعــــالــــم الــــعــــامــــل الــــــــذي جــعــلــت 
 كــتــابــي مــشــّرفــاً بــألــقــابــه - أعـــــّز اهلل أنـــصـــاره - وحــّصــل فــي الـــداريـــن آمــالــه، الــلــهــم كـــْن لــه،

وال تكن عليه - لمحمد وآله - قال رضي اهلل عنه: )أولها(؛ أي: األول من الخصال 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    145 األدب والمحاضرات والعروض   

الــتــي وص| بــهــا اإلمــــام األعــظــم رحـــمـــه اهلل: اإليـــمـــان وهــــو: )إقـــــرار بــالــلــســان، وتــصــديــق 
بالجنان ومعرفة بالقلب(: عّرف اإليمان باإلقرار والتصديق والمعرفة...

آخــــــــــــــــــــــره:... قـــــــــــــــال اهلل تـــــــــعـــــــــال|: }ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ݲ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ{ )1(. وقوله تعال|؛ في حق المؤمنين: }ے 
ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ{ )2(. وفي حق الكافرين: }ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

ڦ{ )3(�

ىئ{ )4(�  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  الـــــــــلـــــــــهـــــــــم }ەئ 
د وآله وصحبه أجمعين، والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن.  َوَصلّ| اهللُ عل| خير خلقه مَُحّمَ

تم.

ويــــر| كلذ حــقــاً وال كـــك ســائــر الــمــآثــم فــصــاحــبــهــا يــعــرف الــمــنــعــم والــعــفــو فــيــجــوز 
العفو عنه في الحكمة. واذه آخر ما أردنا إيراده في شرح هذه الوصية المباركة، 
جعله اهلل نافعاً لطالبيه، وشافعاً لمؤلفه وناظريه، والحمد هلل وحده، والصاة عل| 

د وآله وصحبه أجمعين. تَّمَت بعون اهلل تعال|. مَُحّمَ

مـــالحـــظـــات: مــخــطــوطــة خـــزائـــنـــيـــة، يـــوجـــد فــــي آخــــرهــــا قـــيـــد مــقــابــلــة ونــــصــــه: )قُـــوبِـــلَـــت 
ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي:  قْــــــــم ال َـــــــة بِــــــــَقــــــــْدِر الــــــــــُوْســــــــــِع(. وبــــــاقــــــي مــــواصــــفــــاتــــه مــــثــــل مـــــواصـــــفـــــات الــــــــّرَ َســـــــال هذه الـــــــرِّ

�1/258

قْم الَْحِميِدّي: 13/258� ]488[ الّرَ

عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: شـــــــــــرح وصـــــــيـــــــة اإلمـــــــــــــــــام األعــــــــــظــــــــــم؛ الــــــــمــــــــســــــــم|: تـــــلـــــخـــــيـــــص خـــــاصـــــة 
األصول )5(�

›1‹ سورة الكهف، اآليتان: 108 - 109� 
›2‹ سورة البقرة، اآلية: 82� 
›3‹ سورة البقرة، اآلية: 39� 

›4‹ سورة آل عمران، اآلية: 8� 
 �TELHİS HULASATÜ’l - USUL ›5‹

قْم الَْحِميِدّي: 12/258�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    146

ــــيّــــــاً ســــنــــة 986 ھ/  الـــــمـــــؤلـــــف: حـــبـــيـــب بـــن بـــــيـــــري خـــلـــيـــفـــة بـــن خــــضــــر اآليـــــديـــــنـــــي )كـــــــــان حــ
1578 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 119/ب - 130/ب، مقياس الورقة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )21(�

أولـــــه:... متمكناً فــي مــكــان ألن الــعــراء عــن الــمــكــان ثــابــت فــي األزل، إذ هــو غير 
الــــمــــتــــمــــكــــن، وقـــــــــد بــــــيّــــــن إنــــــمــــــا ِســـــــــــــــو| اهلل حـــــــــــــادث، فـــــلـــــو يــــمــــكــــن بـــــعـــــد خـــــلـــــق الـــــمـــــكـــــان لـــتـــغـــيّـــر 
َــــــــَحــــــــَدَث مـــــمـــــاّســـــةٌ، والــــتــــغــــيــــر وقـــــبـــــول الـــــــحـــــــوادث مـــــن أمـــــــــــارات الــــحــــدث،  عــــمــــا كـــــــان عــــلــــيــــه، ول
ـــــــــَقـــــــــبْـــــــــَل خــــــلــــــق الـــــــــعـــــــــرش أيــــــــــــن كـــــــــــــــان اهلل؟  ــــــــــــحــــــــــــاٌل، وإل| اذه أشـــــــــــــــــار، فَ وهــــــــــــو عــــــــــــل| الـــــــقـــــــديـــــــم مُ
وذهـــــبـــــت الـــمـــشـــبـــهـــة والـــمـــجـــســـمـــة والــــكــــرامــــيــــة إل|: اهلل مـــتـــمـــكـــن عـــــــل| الــــــعــــــرش، واحــــتــــجــــوا 
قـــــــائـــــــم بـــــــنـــــــفـــــــســـــــه...  مـــــــــــوجـــــــــــود  تــــــــــــعــــــــــــال|: }ڈ ژ ژ ڑ{ )2(، وبـــــــــــأنـــــــــــه  بـــــــقـــــــولـــــــه 
قــــــــــــــــــال فـــــــــصـــــــــل والـــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــع: تــــــــــــقــــــــــــَر بــــــــــــــــــأن الــــــــــــــــقــــــــــــــــرآن كـــــــــــــــــــــــــــام اهلل غـــــــــيـــــــــر مـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــوق، ووحــــــــــــــيــــــــــــــه وتـــــــنـــــــزيـــــــلـــــــه 
مـــــــحـــــــفـــــــوظ فــــــــــي الـــــــــــصـــــــــــدور غـــــــيـــــــر حــــــــــــــــالٍّ فـــــــيـــــــهـــــــا، والــــــــحــــــــبــــــــر والـــــــــكـــــــــاغـــــــــد والــــــــكــــــــتــــــــابــــــــة مــــــخــــــلــــــوقــــــة ألنـــــهـــــا 
أفــــــــعــــــــال الــــــــعــــــــبــــــــاد، وكـــــــــــــــــــام اهلل ســـــبـــــحـــــانـــــه وتــــــــــعــــــــــال| غــــــيــــــر مـــــــخـــــــلـــــــوق؛ ألن الــــــكــــــتــــــابــــــة والــــــــحــــــــروف 
والـــكـــلـــمـــات واآليــــــــات آلـــــة الــــقــــرآن لـــحـــاجـــة الـــعـــبـــاد إلـــيـــهـــا، وكــــــــام اهلل تــــعــــال| قـــائـــم بـــذاتـــه، 
 ومــــــعــــــنــــــاه مـــــفـــــهـــــوم بــــــــهذه األشــــــــــيــــــــــاء، فـــــمـــــن قــــــــــــال: بــــــــــأن كـــــــــــــــام اهلل مــــــخــــــلــــــوق. فـــــهـــــو كــــــافــــــر بـــــاهلل

العظيم...

قْم الَْحِميِدّي: 12/258� آخره:... مثل الّرَ

مــــالحــــظــــات: أولـــــهـــــا فـــيـــه نــــقــــص، ويـــــوجـــــد فـــــي آخـــــرهـــــا قـــيـــد مـــقـــابـــلـــة ونـــــصـــــه: )قُــــوبِــــلَــــت 
ْــــــــــــضــــــــــــاً: )شــــــــــــــرح وصـــــــيـــــــة اإلمـــــــــــام  َــــــــــة بِــــــــــــَقــــــــــــْدِر الـــــــــــــــُوْســـــــــــــــِع(. ومـــــــكـــــــتـــــــوب فــــــــي آخــــــــرهــــــــا أَي َســــــــــال هذه الــــــــــرِّ
قْم  األعظم المسم| بتلخيص خاصة األصول(. وباقي مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

الَْحِميِدّي: 1/258�

 �Habîb b. Pîrî b. Hızır Aydınî ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 12/258�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›2‹ سورة هط، اآلية: 5� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    147 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 14/258� ]489[ الّرَ

َـــــــــــــة فـــــــــي األرض الـــــــخـــــــراجـــــــيـــــــة واألرض  عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: أحـــــــــكـــــــــام األراضــــــــــــــــــــــي = ِرَســـــــــــــال
العشرية )1(�

د الرومي )ت 717 ھ/1317 م( )2(� المؤلف المرجوح: أحمد بن مَُحّمَ

وفِّي  د الرومي األقحصاري، الحنفي، الّصُ المؤلف الراجح: أحمد فائز بن مَُحّمَ
)ت 1043 ھ/1633 م( )3(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 130/ب - 137/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

ـــــــــام عــــل|  ـــــــــاة َوالـــــــــّسَ ِحـــــــيـــــــِم. أمـــــــا بــــعــــد حــــــمــــــد اهلل، َوالـــــــــّصَ ِ الـــــــّرَ َ ْ أولــــــــــه: بِـــــــــْســـــــــِم اهلِل ارّلَ
رســــــــــــــــــــــــــول اهلل، وعــــــــــــــــل| آل رســــــــــــــــــــــــــول اهلل، فـــــــاعـــــــلـــــــم أّنَ األراضـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــل| مــــــــــا ذكــــــــــــــــَر فــــــــــي فـــــــتـــــــاو| 
قاضيخان؛ نوعان: عشريّة وخراجيّة. أما العشرية: فأرض العرب كلّها، وحدودها 
مـــــذكـــــورة فـــــي ُكـــــتُـــــِب الــــِفــــقــــه، وكـــــــذا أرض أســـــلَـــــَم أهــــلُــــهــــا، أو فُـــــتِـــــَحـــــْت عـــــنـــــوةً وقُــــســــمــــْت بــيــن 
ْــضــاً. وأمّــا الخراجيّة فسواد الــِعــراق، وحــدودهــا مــذكــورة في  الغانمين، فهي عشرية أَي
ُكتُِب الِفقه، وكذا كّل أرٍض فُتَِحْت ُصلحاً أو عنوةً، وأُقِّرَ أهلُها عليها، فهي خراجيّة 
ّــة؛ مــع أنّــهــا كــانــت مــن جــمــلــة أراضــــي الـــِعـــراق فُــتِــَحــْت  ْـــضـــاً، إاّل الــبــصــرة، فــإنّــهــا عــشــري أَي

عنوةً، وأُقِّرَ أهلُها عليها...

آخـــره:... فــرأ| الُعلََماء: أن هذه األوقــاف أرصــدت لهم من بيت المال عوضاً 
عّما كانوا يأخذونه منه كّل عاٍم، فرخصوا فيها ألنهم كانوا يأخذون كلذ الَقْدر منه 

 �RİSALE fi ARUZÜ’l - UŞRİYE ve’l - HAZRECİYE ›1‹
�RİSALE fi BEYAN AHKAMU’l - ARAZİ

قْم الَْحِميِدّي: 3/461�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]537[ الّرَ
 �ŞEYH AHMED er - RUM ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 3/461�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]537[ الّرَ
 �AHMED b. MUHAMMED، el - AKHİSARİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 6/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    148

فة يجوُز  ِمن غير عمٍل يُكلَّفونه، بْل عل| الِقيام بالِعلم خاصةً، فَمن كان بهذه الصِّ
له فيما بينه وبين اهلل تعال| األخذ منها، وإْن لم يقْم بمباشرِة ما َشَرَطُ الواقُف، ومَن 
م عليه األخُذ منها، وإْن باَشَر ما  لم يكن بِصفِة القيام بالِعلم اشتغاالً وإشغاالً؛ يُحّرَ
لَْطان أو نائبه - ألّن اذه ِمن بيِت الماِل، وال يتحّول عن  َشَرَطُ الواقُِف - بتقدير الّسُ

ُحكمه الشرعي بجعل أحٍد. تَّمَت بعون اهلل تعال|.

َــــة بِــــالــــلَّــــْوِن  ــــْكــــتُــــوب مـــالحـــظـــات: تُـــــوَجـــــُد عـــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش تـــعـــلـــيـــقـــات، وبـــعـــض الـــكـــلـــمـــات مَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/258� األَْحَمر. وباقي مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 15/258� ]490[ الّرَ

عـــــنـــــوان الــــمــــخــــطــــوط: الـــــــــدّر الـــمـــلـــتـــقـــط فـــــي تـــبـــيـــيـــن الـــغـــلـــط وكــــشــــف الــــلــــغــــط = األحـــــاديـــــث 
الموضوعة )1(�

ـــــــَغـــــــانـــــــي = الـــــــّصـــــــاغـــــــانـــــــي، الــــحــــنــــفــــي )ت 650 ھ/  ـــــــد الـــــــّصَ الــــــمــــــؤلــــــف: الـــــحـــــســـــن بـــــن مُـــــــَحـــــــّمَ
1252 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 137/ب - 139/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

ِحيِم. الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ـــد بـــن  ــــٍد وآلــــــه أجــمــعــيــن قـــــال الـــشـــيـــخ اإلمـــــــام الـــعـــامـــة رضـــــي الــــديــــن الـــحـــســـن بـــن مُـــَحـــّمَ مُــــَحــــّمَ

 �el - EHADİSÜ’l - MEVZUA ›1‹
نشر فــي بــغــداد سنة )1392 ھ/1972 م(؛ انــظــر؛ المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: )441/1(� 
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 63/1038. ومــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ مــجــمــوعــة يــهــوذا؛  قْــــم ال ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة: ]1751[ الــــّرَ وانـــظـــر؛ مــكــتــبــة الـــّسُ

الرقم: 777، رمز الحفظ: 1062� 
ويـــوجـــد عــلــيــه ردٌّ بــعــنــوان: الـــــردّ عـــل| الــصــغــانــي فـــي إيـــــراده لــبــعــض أحـــاديـــث >الـــشـــهـــاب< لــلــقــضــاعــي، الــمــؤلــف: 
قْـــــــــم  الـــــــــّرَ پــــــــاشــــــــا؛ ]2347[  مــــكــــتــــبــــة راغـــــــــــــب  انــــــــظــــــــر؛  الـــــــعـــــــراقـــــــي )ت 806 ھ/1404 م(.  عـــــبـــــد الـــــرحـــــيـــــم بـــــن حـــــســـــيـــــن 

الَْحِميِدّي: 5/1470� 
 �RADIYYÜDDİN HASAN b. MUHAMMED el - ADEVİ el - CAGANİ، es - SAGANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 89�  انظر؛ دار المثنوي: الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    149 األدب والمحاضرات والعروض   

الــحــســن الــصــغــانــي قـــد وقـــع فـــي كــتــاب الــشــهــاب الــقــاضــي الــقــضــاعــي كــثــيــر مـــن األحـــاديـــث 
الـــمـــوضـــوعـــة، فــمــن كلذ الــصــبــحــة تــمــنــع الـــــــرزق، الــســعــيــد مـــن وعــــظ بـــغـــيـــره، الــشــقــي من 
شـــقـــي فــــي بـــطـــن أمــــــه، الـــحـــج جـــهـــاد كــــل ضـــعـــيـــف، الـــجـــنـــة دار األســــخــــيــــاء، الـــمـــؤمـــن يــســيــر 

المؤنة، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس...

آخره:... وقد جمع أساميهم بعُض الّرواة في بيتين تسهياً للحفظ؛ وهما:

وبــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّج الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــس ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ِخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراشأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث نـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــور ويـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــر ويـــــــــــــــــغـــــــــــــــــنـــــــــــــــــم

أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــس شــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــراشونـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــة ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار، وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تـــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــة

ومن ُكتُِب الموضوعات؛ الكتاب الذي يدع| )مسند أنس( )1(. يرويه سمعان؛ 
عن أنس، وهو مقدار ثاث مئة حديث، أوله: >إن أمتي في سائر األمم كالقمر في 

النجوم<. اذه آخر ما نُِقَل في اذه الفن.

قْم الَْحِميِدّي: 14/258� مالحظات: مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 16/258� ]491[ الّرَ

ــــَغــــانــــي = الـــّصـــاغـــانـــي فــــي إيــــــــراده لــبــعــض أحـــاديـــث  عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: الـــــــردّ عـــــل| الــــّصَ
>الشهاب< للقضاعي )2(�

افِِعّي )ت 806 ھ/1404 م( )3(� المؤلف: عبد الرحيم بن حسين، العراقي، الّشَ

ُــــــــــــــدع| بــــمــــســــنــــد أنــــــــــس الـــــــبـــــــصـــــــري، مـــــــقـــــــدار ثــــــــــاث مـــــئـــــة حـــــــديـــــــث، يـــــرويـــــه  ›1‹ )الـــــــحـــــــديـــــــث: 445، ومــــــنــــــهــــــا: كــــــتــــــاب ي
ســمــعــان بــن الــمــهــدي عـــن أنــــس، وأولــــــه: أمــتــي فـــي ســائــر األمــــم كــالــقــمــر فـــي الــنــجــوم، وفـــي الـــذيـــل: ســمــعــان بــن 
المهدي عن أنس ال يكاد يُعرف؛ ألصقت به نسخة مكذوبة - قبح اهلل من وضعها - وفي اللسان: هي من 
روايـــة محمد بن مقاتل الــــرازي عــن جعفر بن هـــارون عــن ســمــعــان، فــذكــر النسخة، وهــي أكــثــر مــن ثــاث مئة 

حديث، أكثر متونها موضوعة انته|(. 
انظر؛ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع؛ لعلي القاري بن سلطان الهروي: )ص: 247(� 

 �RİSALE fi’r - REDDİ ala’s - SAGANİ bi - MEVZUATİH ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/1470�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]2347[ الّرَ

 �ZEYNÜDDİN ABDURRAHİM b. HÜSEYN eş - ŞAFİİ، el - IRAKİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 62�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    150

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 139/آ - 143/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

ــــــــاِدِه فـــمـــيـــزوا  ِحــــــــيــــــــِم. الـــــحـــــمـــــد هلل الـــــــــذي حـــــِفـــــظ األمــــــــر بــــــــنُــــــــّقَ ِ الــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــه: بِـــــــــْســـــــــِم اهلِل ارّلَ
صالحه من فاسده، وبيّنوا ِجَهةَ فساِدِه؛ سواء تطرق الخلل إل| مَتْنِِه أمْ إل| إسنادِه، 
ــــيــــــف، فـــــمـــــنـــــهـــــم مَـــــــن  ــــنــ ـــــتــــــصــ وقـــــــــــــد أفــــــــــــــــرد جـــــــمـــــــاعـــــــة مــــــــــن األحـــــــــــــاديـــــــــــــث الـــــضـــــعـــــيـــــفـــــة والــــــــمــــــــوضــــــــوعــــــــة بــــــالـ
اختصر، ومنهم مَن طّوَل، وأدخل فيه ما ليس بموضوع وال بضعيف، وقد أشار إل| 
نحو كلذ اإلمـــام أبــو عــمــرو بــن الــصــاح فــي )عــلــوم الــحــديــث( لــه، فــي الــنــوع الــحــادي 
والـــــعـــــشـــــريـــــن، فــــــقــــــال: ولـــــقـــــد أكـــــثـــــر الــــــــــذي جــــمــــع فــــــي اذه الــــعــــصــــر الـــــمـــــوضـــــوعـــــات فــــــي نــحــو 
ا ال دليل عل| َوْضِعِه، وإنما حّقه أْن يُذكَر في مُطلِق  مجلدين، فأودع فيها كثيراً ِمّمَ

األحاديِث الضعيفة...

آخــــــــره:... يـــــروي أحــــاديــــث مــنــاكــيــر، ويــــــروي أحــــاديــــث حـــســـان، وأمـــــا حـــديـــث علي 
وابــن عــبــاس فــذكــرهــمــا البيهقي فــي كــتــاب الــمــدخــل، وإنــمــا ذكــرتــه عـــل| مَـــن ادّع| أنــه 
موضوع، وليس كك. واذه آخر ما تيسر لي من الكام عل| ما وقع في الموضوعات 
للعامة رضي الدين الصغاني، ِمّما ليس بموضوع، بل يكون صحيحاً، وقد يكون 
حسناً، وقد يكون َضْعُفهُ يسيراً. واهلل أعلم وأحكم. تَّمَت بعون اهلل الملك الصمد.

د. تاريخ النسخ: يوم الجمعة الثلث األخير من شهر  مالحظات: الناسخ: مَُحّمَ
قْم الَْحِميِدّي:  شعبان سنة )1094 ھ/1683 م(. وباقي مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

�14/258

قْم الَْحِميِدّي: 17/258� ]492[ الّرَ

َغاني = الّصاغاني )1(� عنوان المخطوط: ِرَسالَة في رد الّصَ

 �RİSALE fi REDDİ’s - SAĞANİ bi - MEVZUATİH ›1‹
طبعت مــوضــوعــات الصاغاني فــي الــقــاهــرة مــع الــلــؤلــؤ الــمــرصــوع للقاوقجي سنة )1305 ھ/1887 م(، وفي 
دمـــشـــق ســـنـــة )1401 ھ/1980 م(، وســـنـــة )1405 ھ/1984 م(. انــــظــــر: ذخــــائــــر الـــــتـــــراث الـــعـــربـــي اإِلْســـــامـــــي 
=المطبوعة: )642/2(. والمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: )443/3 - 444(. وهنالك ردّ للحافظ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    151 األدب والمحاضرات والعروض   

ــــــــــوفِــــــــــّي  ــــــــــد الــــــــــــرومــــــــــــي األقـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــاري، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي، الــــــــــّصُ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: أحـــــــــمـــــــــد فــــــــائــــــــز بــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ
)ت 1043 ھ/1633 م( )1(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 143/آ - 147/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

ِحيِم أما بعد حمد اهلل ذي اإلنعام والصاة عل| نبيه  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
َسالَة التي ألفها الصغاني في  وآله الكرام فاعلموا أيها اإلخوان: أني بعدما طالعت الرِّ
الموضوعات، نظرت إل| الُدَرر المنتثرة للسيوطي، وإل| تمييز الطيب من الخبيث 
لــلــشــيــبــانــي، فــــرأيــــُت أكـــثـــر مـــا ذكــــر فــيــهــا أنــــه مــــوضــــوٌع، لــيــس بـــمـــوضـــوٍع؛ مـــع أن الــعــراقــي 
تــعــّرض لبعِض مــا فيها، فـــأردُت ِذكـــَر تخريج مــا وجـــدُت فيهما مــن األحــاديــث الواقعة 
فيها مع بعض ما تعّرض له العراقي، فقلُت: حديُث؛ >الصبحة تمنع الرزق< )2(� 
قال صاحب الُدَرر المنتثرة: اذه الحديث رواه عبد اهلل بن أحمد في زوائد المسند 

من حديث ُعثَْمان بن عفان...

آخــــــــــــــــــــــــره:... أمـــــــــــا كــــــتــــــب الــــــــمــــــــاحــــــــم، فـــــكـــــلـــــهـــــا بـــــــــهذه الـــــــصـــــــفـــــــة، ولـــــــيـــــــس يــــــصــــــح فـــــــــي ذكــــــر 

الــــعــــراقــــي عــــــل| رســـــالـــــة الـــصـــغـــانـــي فـــــي الــــمــــوضــــوعــــات، ورســــــالــــــة الــــــعــــــراق مــــــوجــــــودة فـــــي مـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا. انـــظـــر: 
قْم الَْحِميِدّي: 5/1470. ومكتبة بلدية اإلسَكنَْدِريّة: 11/95. وللصغاني كتاب في األحاديث  ]2167[ الّرَ
الـــمـــوضـــوعـــة فــــي شـــهـــاب األخــــبــــار لــلــقــضــاعــي وقـــــد طـــبـــع فــــي الـــقـــاهـــرة ســـنـــة )1305 ھ/1887 م(. انــــظــــر؛ مــكــتــبــة 

قْم الَْحِميِدّي: 2/325�  راغب پاشا؛ ]376[ الّرَ
 �AHMED b. MUHAMMED، el - AKHİSARİ ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 6/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 15/258. وفــــي الـــحـــديـــث أنــــه نــــه| عـــن الــصــبــحــة، وهــي  قْــــم ال ›2‹ انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
ْكر ثم وقت طلب الكسب، والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير:  النوم أول النهار، ألنه وقت الذِّ
)5129( ونـــســـبـــه أيــــضــــاً البـــــن عـــــدي فــــي الــــكــــامــــل، والـــبـــيـــهـــقـــي فــــي الـــشـــعـــب مــــن حــــديــــث عــــثــــمــــان، ولــلــبــيــهــقــي فــي 
ِـــــــي فـــــــروة،  ـــيـــــده تـــــــــدور عـــــــل| ابـــــــن أَب الــــشــــعــــب أيـــــضـــــاً مـــــن حـــــديـــــث أنـــــــــس، ورمـــــــــز لـــــه بــــالــــصــــحــــة، وهـــــــو خـــــطـــــأ، ألن أســـــانــ
وبـــــــك تـــعـــقـــبـــه الـــــمـــــنـــــاوي فـــــي الـــــشـــــرح الــــكــــبــــيــــر: )232/4(، وقـــــــد اســـــتـــــدركـــــه قــــاضــــي الــــمــــلــــك الـــــمـــــدراســـــي فـــــي ذيــــل 
القول المسدد: )65 و67( وأطال القول فيه، وتكلف في بعض ما قال، حت| لقد قال في ابن أبي فروة: 
>تكلموا فيه نكل لــم يتهم بــالــكــذب<، واذه غير جــيــد، فــإن إســحــاق اتــهــم بــالــكــذب. انــظــر؛ مسند اإلمَـــام 

أَْحَمد بن حنبل؛ الحديث: )531، 392/1(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    152

الـــــمـــــاحـــــم الـــــمـــــتـــــرقـــــبـــــة، والـــــفـــــتـــــن الــــمــــنــــتــــظــــرة غـــــيـــــر أحــــــــاديــــــــث يـــــســـــيـــــرة، وأمـــــــــــا الـــــــمـــــــغـــــــازي؛ فـــمـــن 
د بن إِْسَحاق، وكان يأخذ من أهل الكتاب، وكتب الواقدي،  أشهرها: كتاب مَُحّمَ
افِِعّي: َكَذَب وليس في المغازي أصّح ِمن مغازي موس| بن ُعقبة، وأما  وقد قال الّشَ
كتب التفسير، فمن أشهرها كتاب الكلبي ومقاتل بن ُسلَيَْمان، وقد قال أحمد: في 
تــفــســيــر الــكــلــبــي مـــن أولــــه إل| آخــــره كــــذب. قــيــل لـــه: فــهــل يــحــّل الــنــظــر فــيــه؟ قــــال: ال، 

وكتاب الواقدي قريب منه.

َـــــــة لـــلـــشـــيـــخ الــــفــــاضــــل  َســـــــال مـــــالحـــــظـــــات: مــــكــــتــــوبــــة عــــــــل| الـــــهـــــامـــــش فــــــي أولـــــــهـــــــا: )هذه الـــــــرِّ
ُـــــرهـــــة زاد اهلل تــــــقــــــواه(. وكــلــمــة  أحــــمــــد الــــــرومــــــي الـــحـــنـــفـــي الـــمـــتـــمـــكـــن فـــــي قـــصـــبـــة أقــــحــــصــــار ب
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال حـــديـــث مــكــتــوبــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر. وبـــاقـــي مــواصــفــاتــه مــثــل مـــواصـــفـــات الــــّرَ

�14/258

قْم الَْحِميِدّي: 18/258� ]493[ الّرَ

عنوان المخطوط: الغماز عل| اللماز )1(�
الـــــمـــــؤلـــــف: عــــلــــي بــــن عـــــبـــــد اهلل )عــــفــــيــــف الـــــديـــــن( بـــــن أحــــمــــد بــــن َعـــــِلـــــّي بـــــن عـــيـــس| بـــن 
ـــافِـــِعـــّي، )الـــســـمـــهـــودي؛ الـــســـمـــنـــودي(، )نــــور الــديــن،  ـــد بـــن عــيــس| الــحــســنــي، الـــّشَ مُـــَحـــّمَ
وفِّي  جال الدين، جمال الدين(، أبو الحسن، الحسني، الهاشمي، القرشي، الّصُ

)ت 911 ھ/1505 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 147/ب - 156/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

 �el - GAMMAZ ale’l - LEMMAZ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/1832. ومكتبة األزهر؛ 5748؛ أرقام الحفظ: )3067  انظر؛ فهرس مكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ
الـــــحـــــفـــــظ: )3540 حــــــديــــــث( 48239 اإلمــــــبــــــابــــــي. و: 5750؛ أرقــــــــام  حــــــديــــــث( 40663، و: 5749؛ أرقــــــــــــام 

الحفظ: )7390 حديث( 129080 طنطا. 
 �NURUDDİN ALİ b. ABDULLAH b. AHMED el - HASENİ، es - SEMHUDİ ›2‹

قْـــــــــُم  ــــــلَــــــيْــــــَمــــــانِــــــيَّــــــة؛ ]1156[ الـــــــــّرَ ْــــــــَحــــــــِمــــــــيــــــــِدّي: 974. ومــــكــــتــــبــــة الــــــّسُ قْــــــــــم ال انـــــــظـــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة راغـــــــــــب پـــــــاشـــــــا؛ ]1267[ الــــــــــّرَ
 �826 : الَْحميدّيُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    153 األدب والمحاضرات والعروض   

ـــــفــــــاتــــــح عـــــــــل| مَـــــــــن فـــــــــــي اهلل جــــاهــــد  ـــــمــــــد هلل الـ ِحـــــــــيـــــــــِم. الــــــحـ ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــه: بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل ارّلَ
َـــــــْعـــــــد؛ لـــمـــا رأيــــــــت مـــــن ال يــــخــــاف مــن  ـــــد، َوب واجــــتــــهــــد، وصـــــاتـــــه وســـــامـــــه عــــــل| نـــبـــيـــه مُـــــَحـــــّمَ
كــل جلف جــاف يخلط األحــاديــث الصحيحة بــالــواهــيــة، يجعل الباطل صحيحاً بــأذن 
واعـــــيـــــة، فــــاســــتــــخــــرت اهلل تــــعــــال| فــــي تـــجـــريـــد الـــضـــعـــيـــف والـــــمـــــوضـــــوع، والــــــــذي ال أصــــــل لــه 
عــــنــــد أئـــــمـــــة الــــحــــفــــاظ لـــيـــكـــف عــــنــــه مـــــن هـــــو فـــــي دركــــــــــه، ال ســـيـــمـــا أكـــــثـــــر مـــــا بـــــأيـــــدي اآلن مــن 
جهلة الوعاظ، ورتبته عل| معجم الحروف، ليسهل الكشف في كلذ عند الوقوف. 
يْتُه )الغماز عل| اللماز(؛ مستعيناً باهلل عل| اذه اإلنجاز... حرف الهمزة.  َوَسّمَ

حديث: )الشيخ في قومه كالنبي في أمته(....

آخــــــــره:... حـــديـــث: )يــخــفــف الـــعـــذاب عــــل| أمـــتـــي حــــت| يـــكـــون عــلــيــهــم أخــــف من 
صـــــــاة مــــكــــتــــوبــــة(. رواه أحــــمــــد بــــن حـــنـــبـــل فـــــي مــــســــنــــده بـــــاذه الــــلــــفــــظ، حـــــديـــــث: )يــــصــــوم 
أهــــــل قــــبــــاء يــــقــــال حـــيـــث يــــــر| الـــــهـــــال بـــمـــكـــان دون غـــيـــر حـــيـــث اخـــتـــلـــفـــت الــــمــــطــــالــــع(. قـــال 
الــــســــخــــاوي: مــــا عـــلـــمـــت لــــه أصـــــــل. حــــديــــث: )يـــــــؤم الــــقــــوم أحـــســـنـــهـــم وجـــــهـــــاً( هــــو حــديــث 
ْــَراِهــيــم(  ضعيف حــديــث: )اذه وضــوئــي ووضـــوء األنــبــيــاء مــن قبلي ووضـــوء خليلي إِب
ــد بــن مــاجــه وأبــو بــكــر البيهقي بــســنــد ضــعــيــف، وقــــال الــحــازمــي: طــرقــه كلها  رو| مُــَحــّمَ
واهــــــيــــــة. حــــــديــــــث: )يـــــــــوم صــــومــــكــــم يـــــــوم نـــــحـــــركـــــم(. قـــــــال فــــــي الــــمــــقــــاصــــد عــــــن جــــمــــاعــــة مــن 
َواب. تم كتاب الغماز عل|  الحفاظ: ال أصل له في كتب الحديث. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ
الـــــلـــــمـــــاز، تــــألــــيــــف الــــشــــيــــخ الــــعــــامــــة مـــحـــمـــد جـــــــال الـــــديـــــن الــــســــمــــنــــودي الــــشــــافــــعــــي؛ نــــفــــع اهلل 

تعال| بعلومه، آمين بحرمة نبيه.

مــــــالحــــــظــــــات: تــــــوجــــــد بــــــعــــــده صــــفــــحــــتــــان ]156/آ - ب[ فــــيــــهــــمــــا تـــــرجـــــمـــــة ألبـــــــــي الـــــفـــــرج 
عــــبــــد ارل بــــن الـــــجـــــوزي، مـــنـــقـــولـــة مــــن كـــتـــاب وفــــيــــات األعـــــيـــــان البــــن َخــــلِّــــكــــان. وبـــاقـــي 

قْم الَْحِميِدّي: 14/258� مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 19/258� ]494[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في أبوي النبي عليه الصاة والسام وأبي طالب )1(�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    154

ــــــــــوفِــــــــــّي  ــــــــــد الــــــــــــرومــــــــــــي األقـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــاري، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي، الــــــــــّصُ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: أحـــــــــمـــــــــد فــــــــائــــــــز بــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ
)ت 1043 ھ/1633 م( )1(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 157/آ - 160/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

َــاَشــا ]ت 940 ھ/1533 م[ فــي تفسير قــولــه: }ٿ  أولـــه: قــال الــمــول| ابــن كــمــال پ
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{ )2(، روي 
أنه عليه السام قال ألبي طالب لما حضره الوفاة: قل كلمة أحاّج لك بها عند اهلل 
تعال|، فأب|، فقال عليه السام: >ألَْستَْغِفَرن لَك مَا لم أُنه َعنْه<، فنزلْت، وفيه: 
إن مــــوت أبـــي طـــالـــب قــبــل الـــهـــجـــرة، واذه آخــــر مـــا نـــزلـــت بــالــمــديــنــة. ال يـــقـــال: مـــا ذكــر 
إنــــــمــــــا يــــــتــــــّم أن لـــــــو كـــــــــان نـــــــــــزول اآليـــــــــــة عــــقــــيــــب مـــــــــوت أبـــــــي طـــــــالـــــــب، ولــــــيــــــس بـــــــــــازم لـــــــجـــــــواز أن 
يكون النبي عليه السام يستغفر له إل| وقت نزول اآلية؛ ألنّا نقول الظاهر من قول 
الراوي: )فنزلت( إنما هو التعقيب با تراٍخ، وإنما قال للمشركين دون الكافرين 
ألن مــنــهــم مَــــن هـــو مـــعـــذور؛ كـــالـــذي لـــم يــبــلــغــه الـــدعـــوة فـــا يــنــه| عـــن االســتــغــفــار. وذكـــر 
الـــكـــلـــبـــي: إن الـــنـــبـــي عــلــيــه الــــســــام زار قـــبـــر أمِّــــــه فــــي ألـــــف فـــــــارس، وهـــــو يـــريـــد أن يــســتــغــفــر 
لها، فلما أقــام عند قبرها؛ فــإذا بجبريل عليه الــســام، فوضع يــده عــل| صــدره وتا 
هذه اآليــــــــــة، فــــبــــك| عـــلـــيـــه الـــــصـــــاة والـــــــســـــــام، وبــــــــك| الــــمــــســــلــــمــــون، فــــمــــا رؤي يـــــومـــــاً أشـــــّد 
باكياً وأكثر من يومئٍذ. انته|. وقوله تعال|: }ڱ ڱ ں{ )3( في آخر سورة 
الــشــعــراء. قـــال اإلمــــام: واعــلــم أن الــرافــضــة ذهــبــوا إل| أن آبـــاء الــنــبــي عليه الــســام كــانــوا 

مؤمنين، وتمسكوا بك في هذه اآلية وبالخبر...

آخره:... وقد رأيت هذه المسألة اذكه عل| ما ذكر في الكتب الكثيرة مثل: 
تــفــســيــر الـــكـــشـــاف وحــــواشــــيــــه لـــلـــعـــامـــة قـــطـــب الـــــديـــــن، وســــعــــد الــــديــــن الــــتــــفــــتــــازانــــي، وشــــرف 

 �AHMED b. MUHAMMED، el - AKHİSARİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›2‹ سورة التوبة، اآلية: 113� 
›3‹ سورة الشعراء، اآلية: 219� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    155 األدب والمحاضرات والعروض   

الدين الطيبي، وولي الدين العراقي، وسراج الدين البلقيني، وفخر الدين الزيلعي، 
وشــهــاب الــديــن الــعــســقــانــي، وأكــمــل الــديــن. وأنــــوار الــتــنــزيــل وأســــرار الــتــأويــل للقاضي 
البيضاوي وحواشيه... وِرَسالَة أُخر| للشيخ إِبَْراِهيم الحلبي صاحب ملتق| األبحر، 
وِرَسالَة أخر| مفصلة في الرد عليها أَيْضاً للشيخ علي القدسي شارح الكنز، رأيتها 

في مصر، وقد كتب عل| ظهرها علماء عصره االستحسان. نظم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن َذَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر...فــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــع األقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا مَ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ِرَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوِّ

الـــــــــــــُعـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــا ُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل  أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل  وبـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَدهـــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إهُل َرّب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّسَ وفّ

ـــــتــــــاب حـــــقـــــوق اإلســـــــــــام لـــلـــشـــيـــخ عــــبــــد الــــوهــــاب  ــــبـــــــر، وكـ ــ ـــــتــــــاب الــــمــــســــامــــرة لـــلـــشـــيـــخ األكـ وكـ
الشعراني... عل| ما ذكروه في الرسائل. وكتب عل| ظهرها علماءُ عصره: الشيخ 
ـــنــــــهــــــوري،  ــ عـــــــبـــــــد الـــــــوهـــــــاب الـــــــشـــــــعـــــــرانـــــــي، والــــــشــــــيــــــخ الــــــصــــــالــــــح الـــــبـــــلـــــقـــــيـــــنـــــي، والــــــشــــــيــــــخ ســـــــالـــــــم الــــــسـ
والــشــيــخ أحــمــد الــشــرنــوبــي، والــشــيــخ نـــور الـــديـــن الــــزيــــادي، والــشــيــخ مــحــمــد الــمــيــمــونــي، 
والشيخ حسين العبادي، والشيخ محمد النحرواي، والشيخ محب الدين، والشيخ 
أمــــيــــن الـــــديـــــن، والــــشــــيــــخ عـــــبـــــد الـــــرؤوف الـــــمـــــنـــــاوي، والــــشــــيــــخ ولــــــي الـــــديـــــن، والــــشــــيــــخ يـــحـــي| 

األنباهي، وغيرهم يطول ِذكرهم لو ُذكَر.

قوبلت بقدر الوسع.

مــــــالحــــــظــــــات: مـــــكـــــتـــــوب فــــــي آخـــــــرهـــــــا: >قُــــــوبِــــــلــــــت بـــــــقـــــــْدِر الــــــــوســــــــع<. وتــــــوجــــــد نُـــــــقـــــــوٌل فـــي 
َسالَة عن المول| ابن كمال پَاَشا )ت 940 ھ/1533 م(، وعن أبي السعود  هذه الرِّ
العمادي )982 ھ/1574 م(، وعن ِرَسالَة إِبَْراِهيم الحلبي )ت 956 ھ/1549 م( 
بـــــعـــــد  )ت  وابـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــادل  )931 ھ/1524 م(،  ســــــــــنــــــــــة  إِْســـــــــــــــــــامْـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــول  فــــــــــــــي  كــــــــتــــــــبــــــــهــــــــا  الــــــــــــتــــــــــــي 
879 ھ/1475 م( وغـــيـــرهـــم مـــن الــمــفــســريــن والـــعـــلـــمـــاء الــمــتــقــدمــيــن، وبـــاقـــي مــواصــفــاتــه 

قْم الَْحِميِدّي: 14/258� مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 20/258� ]495[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في أبوي النبي عليه الصاة والسام وأبي طالب )1(�

 �RİSALE fi EBEVEYÜ’n - NEBİ ALEYHİ’s - SELAM ve EBU TALİB ›1‹



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    156

د بن إِبَْراِهيم بن  د بْن مَُحّمَ د بن َعِلّي بن َخِليل بن مَُحّمَ المؤلف: علي بن مَُحّمَ
ْــــــَراِهــــــيــــــم بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز بــــن ســـعـــيـــد بـــن ســــعــــد بــــن عــــبــــادة  ــــِلــــــّي بــــــن إِب ْـــــــــن َغــــــانِــــــم بــــــن َعــ مُـــــــــوَس| ب
ين نور  األنصاري، الخزرجي، السعدي، الَْمْقِدِسي، البغدادي، الَْحنَِفّي، عاء الّدَ

الدين، أبو البركات، أبو الحسن )ت 1004 ھ/1596 م( )1(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 160/ب - 163/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

ِحيِم. وبه ثقتي. قال الشيخ الفاضل.. علي القدسي  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
فــي رســالــتــه الــتــي صنفها فــي الـــرد عــل| الــرســائــل المنسوبة إل| األســيــوطــي وكــتــب عل| 
ظـــــهـــــرهـــــا الـــــــُعـــــــلَـــــــَمـــــــاء الـــــــكـــــــبـــــــار، مــــــــن جـــــمـــــيـــــع األمــــــــــصــــــــــار؛ الــــــقــــــبــــــول الـــــــــتـــــــــام، وقــــــــــد ســـــبـــــقـــــه فــــــــي اذه 
المعن|، العامة الكامل؛ الشيخ إِبَْراِهيم الحلبي، وكتب بعدهما؛ الشيخ الفاضل 
علي بن سلطان محمد المكي في رده ِرَسالَة نفيسة. قال ُحّفاظ األحاديث جميعاً: 
إن الحديث في إيمان أبويه عليه السام وعمه أبي طالب؛ بعد إحيائهم، موضوٌع، 
وضعه: أبو الحسين يحي| بن الحسين العلوي الرافضي؛ كان رافضياً غالياً وكان من 
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علي القدسي المقدسي: نزيل القاهرة، عالم فقيه حنفي محّدث لغوي مؤرخ، يعرف بابن غانم، وبالقدسي، 
والــمــقــدســي. نــشــر مــن مــؤلــفــاتــه: بغية الــمــرتــاد لتصحيح الــضــاد؛ طــبــع فــي الــهــنــد ســنــة )1305 ھ/1887 م(، 
وله كتب أُخر|؛ منها: أوضح رمز فِي شرح نظم الكنز؛ أي: كنز الدقائق فِي الُْفُروع. والبديعة المهمة فِي 
اد. وتعليقة عل| األشباه والنظائر اِلبِْن نجيم فِي الُْفُروع.  بَيَان نقض الِْقْسَمة. وبغية المرتاد لتصحيح الّضَ
ْـــَوقْـــف.  َـــة فِـــي ال ْــجــمــع فِـــي َصـــاة الــرغــائــب. وِرَســـال ْـــَقـــامُـــوس لــلــفــيــروزآبــادي. وردع الـــراغـــب َعـــن ال وَحــاِشــيَــة عـــل| ال

 . ائِق فِي الَحِديث َوغير كلَذِ وشرح منظومة ابْن وهبان فِي الُْفُروع. والَْفائِق فِي اللَّْفظ الّرَ
نيا للخفاجي: )244 - 246(، والبدر  انظر: خاصة األثــر: )180/3(، وريحانة األلبا وزهــرة الحياة الّدُ
ــــنُــــون  الــــطــــالــــع: )491/1(، وُســـــلّـــــم الـــــوصـــــول إل| طـــبـــقـــات الـــفـــحـــول لـــحـــاجـــي خـــلـــيـــفـــة: )386/2(. وَكـــــْشـــــف الــــّظُ
ِــــَحــــاجــــي َخــــِلــــيــــَفــــة: )99/1، 250، 840، 876، 899، 1309/2، 1516،  ْـــــُفـــــنُـــــون ل َعــــــن أَســــــاِمــــــي الــــُكــــتُــــب وال
نُون للبغدادّي: )173/1، 645/2(، َوَهِديّة  يِْل َعل| َكْشِف الّظُ 1866، 1982(، وإِيَضاح الَْمْكنُون في الّذَ
َـــة: )195/7(، وأعــــام الــزركــلــي: )12/5(�  ـــال ِـــَكـــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل ِـــلْـــبَـــْغـــَداِدّي: )750/1(، َومُـــْعـــَجـــم ال الــَعــاِرفِــيــن ل
مــعــجــم الــمــطــبــوعــات الــعــربــيــة والــمــعــربــة لــســركــيــس: )197/1(. والــمــعــجــم الـــشـــامـــل لـــلـــتـــراث الـــعـــربـــي الــمــطــبــوع: 

قُْم الَْحِميِدّي: 38/503�  )285/4 - 286(. وفهرس مكتبة راغب پَاَشا: ]622[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    157 األدب والمحاضرات والعروض   

مّدعي الخافة... موضوٌع، يردُّهُ النقُل والعقُل. أما النقُل؛ فقوله تعال|: }ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ{ )1(، اآلية...
َــَعــثَــهُ اهللُ فِــي أُمَّــٍة  آخـــره:... قَــاَل َرُســـوُل اهلِل َصـــلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَســلَّــَم: >مَــا ِمــْن نَبِيٍّ ب
ُّــوَن َوأَْصَحاب، يَأُخُذوَن بُِسنَنِِه، َويَْقتَُدوَن بَِها، ثُّمَ  قَبِْلي، إاِل َكاَن لَهُ ِمْن أُمَّتِِه َحــَواِري
ُــــــْؤمَــــــُروَن، فَــَمــْن  َـــْفـــَعـــلُـــوَن مَــــا ال ي َـــْفـــَعـــلُـــوَن، َوي ُـــوَن مَــــا ال ي َـــُقـــول َـــْعـــِدِهـــْم ُخــــلُــــوٌف، ي َـــْخـــلُـــُف ِمــــْن ب ي
َجاَهَدُهْم بِيَِدِه فَُهَو مُْؤِمٌن، َومَْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه فَُهَو مُْؤِمٌن، َومَْن َجاَهَدُهْم بَِقلْبِِه فَُهَو 
َ ِمَن اإِليَماِن َحبَّةُ َخْردٍَل<. وفي رواية الطبراني، وأبو نعيم،  مُْؤِمٌن، َولَيَْس َوَراءَ كلَذِ
َـــــُهـــــْم<. قــــال في  ــــَعـــــال َـــــُهـــــْم َوأَفْـ ْـــــَكـــــِذُب فـــا تــعــتــمــدوا أَقْـــــَوال َـــْفـــُشـــو ال والـــــبـــــزار، والــبــيــهــقــي: >ثُـــــــّمَ ي
التوضيح: أما بعد القرن الثالث، فا يجوز العمل بحديث لغلبة الكذب، فلذا صّحَ 
عنده: القضاء بظاهر العدالة، وعندهما: ال يجوز، فاذه الختاف العهد. انته|. 

من كام الشيخ علي القدسي.

قُوبِلَت عل| قدر الُوْسِع.

مــــــالحــــــظــــــات: كـــــتـــــب فــــــي آخــــــرهــــــا مــــــا نـــــصـــــه: )قُـــــــوبِـــــــلَـــــــت عــــــــل| قــــــــدر الــــــــــُوْســــــــــِع(، وبــــعــــد 
تـــــــوثـــــــيـــــــق الـــــــمـــــــقـــــــابـــــــلـــــــة يــــــــوجــــــــد خــــــــــاتــــــــــم: وقــــــــــــف اذه الــــــــكــــــــتــــــــاب مــــــحــــــمــــــد عــــــــــزت بــــــــــن َعـــــــــــِلـــــــــــّي ســـــنـــــة 
ْـــــــــــَحـــــــــــِمـــــــــــيـــــــــــِدّي:  ال قْـــــــــــــــم  الـــــــــــــــّرَ مــــــــــواصــــــــــفــــــــــات  مــــــــثــــــــل  مـــــــــواصـــــــــفـــــــــاتـــــــــه  وبـــــــــــاقـــــــــــي  )1274 ھ/1857 م(. 

�1/258

قْم الَْحِميِدّي: 21/258. ُعثَْماني ]496[ الّرَ

عنوان المخطوط: المنهاج المصطفوية في الفقه والعبادات )2(�

›1‹ سورة األنعام، اآلية: 158� 
 �EL - MİNHACÜ’L - MUSTAVİYYE ›2‹

قــال الــبــغــدادي: >الــمــنــهــاج المصطفوية فــي الفقه والــعــبــادات - تــركــي للشيخ مصطف| بن أَْحــَمــد بــن مصطف| 
لها: الحمد هلل الذي جعل الصاة  الخادمي الرومي المدرس الحنفي المتوف| سنة )1186 ھ/1772 م(. أّوَ

عماد الدين، وبضاعة أهل اليقين. إلخ... في مجلد لطيف<. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون: )589/2(�  انظر؛ إِيَضاح الَْمْكنُون في الذيل عل| َكْشف الّظُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    158

الــــــــــــديــــــــــــن )ت 1020 ھ/  عــــــــلــــــــم  الــــــــــــمــــــــــــولــــــــــــوي،  الــــــــــــــبــــــــــــــغــــــــــــــدادي،  عـــــــلـــــــمـــــــي ده ده  الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: 
1611 م( )1(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 163/ب - 167/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

ِحــــيــــِم. الـــحـــمـــد هلل الـــــذي جــعــل الـــصـــاة عـــمـــاد الـــديـــن،  ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
وبـــــــضـــــــاعـــــــة أهـــــــــــل الــــــيــــــقــــــيــــــن، والــــــــــصــــــــــاة والــــــــــســــــــــام عـــــــــــل| أفـــــــضـــــــل الــــــمــــــرســــــلــــــيــــــن، وآلــــــــــــــه وصــــحــــبــــه 
َـــــْعـــــد؛ اي طـــالـــب حــــّق اوالن  الــمــصــلــيــن الــمــتــقــيــن، والــــذيــــن اتـــبـــعـــوهـــم إل| يــــوم الــــديــــن. َوب
ـــد رســــــول اهلل َصــــــــلَّ| اهللُ َعـــلَـــيْـــِه  اخـــــوان مــؤمــنــيــن بــلــكــل كــيــم ايـــمـــان واســـــام حـــضـــرت مُـــَحـــّمَ
وســــــــــــــلــــــــــــــم، اهلل تــــــــــعــــــــــال| جـــــــــنـــــــــاب عــــــالــــــيــــــســــــي جـــــــانـــــــبـــــــنـــــــدن جــــــمــــــيــــــع كــــــــــــتــــــــــــوردوكــــــــــــي، آيـــــــــــــــــات قــــــرآنــــــيــــــة 
وأحــاديــث صحيحة حــّق وصــدق ايدوكنه كوكل ايله اينانمق وكــر حكيمكدر؛ شكر 

وشبه سز يقين اوزره...

آخره:���
بوم وشر مسكن ايدوب كنجيني ويرانلركفيضيا سويله ندر وضعي بو ديوانه لرك

ـــــفــــــكــــــم قـــــــــــدرنـــــــــــي بـــــــلـــــــمـــــــزلـــــــرا ودردانــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــركطعن ايدر سوز لرينه عاقل وفرزانه لرك ـــيـ ــ حـ

كــــــــــچــــــــــنــــــــــور اهــــــــــــــــــــل كـــــــــــــمـــــــــــــال ايـــــــــــــلـــــــــــــه بـــــــــــــــرابـــــــــــــــر جـــــهـــــلـــــهنه عجيب كونكره قالدق كوره باهلل هله

تَّمَت بعون اهلل الملك الصمد. عل| يد عبده الضعيف محمد.

مالحظات: الفواصل وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت 
د. وباقي مواصفاته مثل مواصفات  مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها، الناسخ: مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/258� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 22/258. ُعثَْماني ]497[ الّرَ

عنوان المخطوط: تفسير الفاتحة الشريفة )2(�

 �İLMİ DEDE el - MEVLEVİ el - BAĞDADİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/189�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �FATİHA - i ŞERİFE TEFSİRİ ›2‹



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    159 األدب والمحاضرات والعروض   

ـــَطــــــَف|، الـــــخـــــادمـــــي، الـــحـــنـــفـــي )ت 1176 ھ/  ــ ـــــْصـ ــــد بــــن مُـ ــــد بــــن مُــــَحــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُــــَحــــّمَ
1763 م(، أو )1168 ھ/1755 م( )1(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 167/آ - 170/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

ِحـــــيـــــِم. الـــحـــمـــد هلل  ِ الـــــّرَ َ ْ ـــــِم اهلِل ارّلَ أولـــــــه: أعـــــــوذ بـــــاهلل مــــن الـــشـــيـــطـــان الــــرجــــيــــم، بِـــــــْســ
تــــحــــت الــــنــــظــــم الـــــكـــــريـــــم؛ مــــعــــنــــاي مـــســـتـــقـــيـــم، اولـــــــدركـــــــه جـــمـــلـــه كــــمــــال صــــفــــتــــلــــري اهلل تــــعــــال| 
حــضــرتــلــريــنــه مـــخـــصـــوصـــدر، مـــثـــا غـــيـــب بــلــمــك وهـــرنـــســـنـــه اوزره قــــــادر اولـــــمـــــاق، وجــمــيــع 
ـــيــــــا اكـــــــــا مـــــحـــــتـــــاج اولـــــــــــــــوب، اول تــــــــصــــــــّرُف قــــلــــمــــق وزيـــــــــــــري ونـــــظـــــيـــــري ووكـــــيـــــلـــــي اولـــــمـــــيـــــوب،  ــ اشـ

دوكلي مخلوقاتي ياره دن، ورزقلرين| ويرن اهلل تعال| اولوب أصاً...

آخره:���
زاللي چشمه خضر اوزليوب ميل سراب ايلروبرب رشوت جنابي اولكه قصد انتساب ايلر

خدا البته بركون صبر ايدر سك فتح باب ايلرزمــانــي كلمينجه صــنــر كــم دولــــت شــتــاب ايلر

جهان مينكل بو قدن وار ايدن اهلل عرض ايله...دال حالك نه دهرك قطبته نه شاهد عرض ايله

أهـــــــــــــــــــل حــــــــــقــــــــــه بــــــــــغــــــــــض قــــــــلــــــــمــــــــز أهـــــــــــــــــــل إيـــــــــــمـــــــــــانـــــــــــم ديــــــــــن... أهــــل فــقــه قــرشــوتــو مـــز بـــر مــســلــمــانــم ديــن

روز مـــــــحـــــــشـــــــر طــــــــــالــــــــــب غــــــــــــفــــــــــــران رحــــــــــمــــــــــانــــــــــم ديــــــــــــن.عادت ايتمز كندويه أصحاب تقو| بعضن|

مــالحــظــات: مكتوب فــي أولــهــا باللون األحــمــر مــا نصه باللغة التركية الُعثَْمانية: 
>بو لوح مباركده يازيان كلمات شريفه لوح درونده توحيد حقي وما سواهي محو 
وابطال ايچون در أوالً تفسير سورة فاتحة كريمة اجمال| بيان اولنور مفسرين محققين 
دن نــــقــــل وتـــــرجـــــمـــــه طــــريــــقــــيــــلــــه<. وتــــــوجــــــد بــــعــــدهــــا صــــفــــحــــتــــان مــــــن الـــــفـــــوائـــــد فــــــي صـــفـــحـــتـــيـــن، 
ومـــنـــهـــا: بــعــض الـــفـــتـــاو|، وأســــمــــاء أصـــحـــاب الـــكـــهـــف. واآليـــــــات مُـــَمـــيَّـــزة بــخــطــوط حــمــراء 
الـــلـــون فــوقــهــا. الـــوضـــع الـــعـــام: خـــّط الــنــســخ الـــواضـــح. وبـــاقـــي مــواصــفــاتــه مــثــل مــواصــفــات 

قْم الَْحِميِدّي: 1/258� الّرَ

 �MUHAMMED b. MUSTAFA b. OSMAN el - KONEVİ، el - HADİMİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/161�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    160

قْم الَْحِميِدّي: 23/258. عربي/ ُعثَْماني ]498[ الّرَ

عنوان المخطوط: قصيدة منسوبة إل| اإلمام علّي في المناجاة )1(�
المؤلف: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي، أبو الحسن )ت 40 ھ/ 

661 م( )2(�

 �el - MÜNACAT ›1‹
قْم  قْم الَْحِميِدّي: 11/259. ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ منسوبة إل| اإلمَام علي. انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �)882( �A. F �103 :الَْحِميِدّي: 14/1828. والمكتبة الوطنية النمساوية؛ الرقم: 967؛ رمز الحفظ

)ب 2(؛ فلوجل: 1996 )ب/1(� 
 �ALİ b. EBİ TALİB b. ABDÜLMUTTALİB el - HAŞİMİ ›2‹

 �Alî b. Ebû Tâlib b. Abd el - Muttalib el - Hâşimî el - Kuraşî
ِلِب َواْسُمهُ َشيْبَةُ( بِْن )َهاِشٍم َواْسُمهُ  اإلمَام الشهيد: َعِلّيُ بُْن )أَبِي َطالٍِب َواْسُمهُ َعبُْد مَنَاٍف( بِْن )َعبِْد الُْمّطَ
ةَ بِْن َكْعِب بِْن لَُؤيِّ بِْن  ، َواْسُمهُ َزيٌْد( بِْن ِكاِب بِْن مُّرَ َعْمٌرو( ابن )َعبِْد مَنَاٍف، َواْسُمهُ الُْمِغيَرةُ(، بُْن )قَُصيٍّ
ْــِن  ْــــِن مَــَعــدِّ ب ْـــِن نِــــَزاِر ب ْـــِن مُـــَضـــَر ب ْـــيَـــاَس ب ْـــِن إِل ْـــِن مُـــْدِرَكـــةَ ب ْـــَمـــةَ ب ْــِن ُخـــَزي ْــِن ِكــنَــانَــةَ ب ْـــِن الــنَّــْضــِر ب ِـــِك ب ْـــِن مَـــال ْـــِن فِـــْهـــِر ب ِـــِب ب َغـــال
، ابُْن َعمِّ َرُسوِل اهلِل َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه  َعْدنَاَن. أَبُو الَْحَسِن والحسين، ويكن| بأبي تراب، وأبي قثم الَْهاِشِمّيُ
، َويَُقاُل  ْــِن َهاِشِم بِْن َعبِْد مَنَاِف بِْن قَُصيِّ ْهــَراِء. َوأُمُّـــهُ فَاِطَمةُ بِنُْت أََســِد ب َوَســلـَّـَم، َوَختْنُهُ َعــلَ| ابْنَتِِه فَاِطَمةَ الــّزَ

ُل َهاِشِميٍَّة َولََدْت َهاِشِميّاً. وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة.  إِنََّها أَّوَ
ولــــــــد بــــمــــكــــة الــــمــــكــــرمــــة ســــنــــة )23 ق: ھ/600 م(، وقــــــــد ربــــــــي عــــــلــــــّيٌ فــــــي حــــجــــر الــــنــــبــــي صــــــــــــل| اهلل عــــلــــيــــه وســــلــــم، 
ولـــمـــا آخ| الـــنـــبـــي َصـــــــــــلَّ| اهللُ َعــــلـَـــيْــــِه َوَســــــلَّــــــَم بـــيـــن أصـــحـــابـــه قـــــال لـــــه: أنـــــت أخــــــي، وشـــهـــد بـــــــدراً وأُُحـــــــــــداً؛ والــمــشــاهــد 
كلها، وبويع له بالخافة بعد استشهاد أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين: عثمان بن عفان األموي 
رضــي اهلل عنه. وأخطر ما وقــع في خافة علي رضــي اهلل عنه: وقعة النهروان بين جيشه، والمنشقين عنه 
ـــوا أنــُفــَســهــم بـــالـــشـــراة، وقـــد أقــــام عــلــي رضـــــي اهلل عــنــه بــالــكــوفــة  مـــن أُبـــــاة الــتــحــكــيــم الـــذيـــن ُســـّمـــوا بـــالـــخـــوارج، وســـّمَ
َـــــِد عـــبـــد ارل بـــن مــلــجــم الـــــُمـــــرادي الـــخـــارجـــي؛  الـــعـــراقـــيـــة حــــت| اســتــشــهــد فـــي الـــكـــوفـــة بــطــعــنــة خــنــجــر غـــــدٍر مـــن ي
ـــــلَّــــــَم( فــأكــثــر،  وكلذ فـــي 17 رمـــضـــان ســنــة )40 ھ/661 م(؛ رو| الـــحـــديـــث عـــن الــنــبــي )َصـــــــــــلَّ| اهللُ َعـــلَـــيْـــِه َوَسـ

ورو| عن أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما. 
ــــنــــــوه: الـــــحـــــســـــن والـــــحـــــســـــيـــــن ومـــــحـــــمـــــد بـــــن الـــــحـــــنـــــفـــــيـــــة، وعـــــــمـــــــر؛ وعـــــــبـــــــد اهلل بـــــــن مــــــســــــعــــــود، وعــــــبــــــد اهلل بــــــن  ــــنــــــه بــ ورو| عــ
عــمــر، وعــبــد اهلل بــن عــبــاس، وعــبــد اهلل بــن جعفر، وعــبــد اهلل بــن الــزبــيــر، وأبـــو مـــوس| األشــعــري، وأبو سعيد 
ـــيـــــب الـــــــــرومـــــــــي، وزيــــــــد بــــــــن أرقـــــــــــــم، وجــــــابــــــر بــــــن عــــــــبــــــــد اهلل، وأبــــــــو أمــــــــامــــــــة، وجـــــريـــــر بـــــن  الـــــــــخـــــــــدري، وأبـــــــــــو رافـــــــــــع، وصـــــهــ

عبد اهلل، وأبو سريحة حذيفة بن أسيد، وأبو هريرة الدوسّي؛ وغيرهم؛ رضي اهلل عنهم. 
من آثاره: خطبه وأقواله ورسائله التي جمعت في كتاب سمي )نهج الباغة(، وأكثرها منحولة من تأليف 
=الــــرضــــي والــــمــــرتــــض| الــهــاشــمــيــيــن فــــي الـــعـــهـــد الـــعـــبـــاســـي. وتـــنـــســـب أيــــضــــاً إل| اإلمَــــــــام عـــلـــي الـــكـــتـــب الـــتـــالـــيـــة: أجـــوبـــة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    161 األدب والمحاضرات والعروض   

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 173/آ - 174/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )203 × 140 = 
155 × 73(، عدد األسطر: )23(�

أولــــــه: اذه مـــنـــاجـــاة أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن عــلــي كــــرم وجـــهـــه، ورضـــــــي اهلل عــنــه وعــــن ســائــر 
الصحابة.

تـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــت تُــــــــــــــــعــــــــــــــــطــــــــــــــــي مَــــــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاء وتــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــُعلــك الحمُد يــا ذا الــجــود والمجِد والعل|

اي يـــــوجـــــه لــــــك اولــــــــــوق وبــــخــــشــــش واش| اهلل جــــمــــلــــه او كــــوجــــيــــلــــر والاوكــــــــمــــــــس| ســـكـــا 
مــــــخــــــصــــــوصــــــدرســــــن| اوكــــــــرلــــــــرســــــــن بــــــــر يـــــــوجـــــــه تـــــكـــــريـــــســـــن دلـــــــــــدوكـــــــــــوك| اســـــــتـــــــه دوكـــــــــوكـــــــــه كــــــــوره 

اإلمَـــــام عــلــي لــكــمــيــل بــن زيـــــاد، وأدعـــيـــة األيـــــام الــســبــعــة فـــي األوراد، وأشـــعـــار َعـــِلـــّي بـــن أبِـــي طـــالـــب، وألــــف كلمة 
من كام اإلمَــام َعِلّي بن أبِي طالب = كلمات أمير المؤمنين، والقصيدة الزينبية، والقصيدة الجلجلوتي. 
والـــقـــصـــيـــدة الـــــزبـــــوريـــــة، والـــقـــصـــيـــدة الـــمـــجـــديـــة، وقـــصـــيـــدة حـــلـــيـــة رســـــــــول اهلل صــــــــل| اهلل عـــلـــيـــه وســــلــــم، وديـــــــــوان أمــيــر 
المؤمنين َعِلّي بن أبِــي طــالــب، ومناجاة َعِلّي بن أبِــي طــالــب، وجنة األســمــاء في األدعــيــة، والجوشن الكبير 
في األدعية، وحرز أمير المؤمنين َعِلّي بن أبِي طالب، والدرر المكنون في الحكمة، ورسالة في بيان أسئلة 
النصار| وأجوبة علي كــرم اهلل وجهه، وعقيدة اإلمَــام َعِلّي بن أبِي طالب، ومسند َعِلّي بن أبِي طالب في 
الحديث، ووصايا اإلمَــام َعِلّي بن أبِي طالب، ونثر الآللئ من كام أمير المؤمنين َعِلّي بن أبِي طالب في 

األخاق والحكم، وغير كلذ من الكتب المنحولة التي لّفقها الروافض. 
انظر؛ تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك: )427/4 - 576، 5/5 - 157(، وأُسد الغابة: )91/4(، 
ــــــرة الــــــحــــــفــــــاظ: )10/1(،  ـــــــداد: )133/1(، وتــــــــذكــ ــــــغـ ـــــــخ بــ ـــــاريـ ــ ــــيــــــاة الـــــصـــــحـــــابـــــة: )105/2(، وتـ واإلصـــــــــابـــــــــة فـــــــي حــ
وخــــــاصــــــة تــــذهــــيــــب الـــــكـــــمـــــال: )ص: 232(، وطــــبــــقــــات الــــــقــــــراء لــــلــــذهــــبــــي: )30/1( والــــعــــبــــر فــــــي خــــبــــر مــــــن غــبــر 
للذهبي: )46/1(، والنجوم الــزاهــرة فــي ملوك مصر والــقــاهــرة؛ البن تغري بـــردي: )119/1(، وشــذرات 
الــــذهــــب البــــن الــــعــــمــــاد الـــحـــنـــبـــلـــي: )49/1(، وتـــلـــقـــيـــح فــــهــــوم أهـــــل األثـــــــر فــــي عــــيــــون الــــتــــاريــــخ والـــســـيـــر ألبـــــي الـــفـــرج 
ابن الجوزي: )ص: 79 - 80(، وتاريخ دمشق البن عساكر: )3/42 - 589؛ الترجمة الرقم: 4933(، 
والـــوافـــي بــالــوفــيــات لــلــصــفــدي: )177/21 - 186(، و)الــجــمــع بــيــن رجــــال الــصــحــيــحــيــن: 352/1 - 353(، 
وزبدة الحلب في تاريخ حلب لكمال الدين ابن العديم: )ص: 21 - 22(، والبداية والنهاية البن كثير: 
ـــــامــــــع الــــــغــــــرر لــــــــــلــــــــــدواداري: )314/3(، مـــــــــرآة الــــجــــنــــان وعــــبــــرة  )222/7 - 361؛ 1/8 - 13(، كــــنــــز الـــــــــــدرر وجـ
الــــيــــقــــظــــان فــــــي مــــعــــرفــــة مــــــا يـــعـــتـــبـــر مــــــن حـــــــــــوادث الـــــــزمـــــــان لــــلــــيــــافــــعــــي: )89/1 - 96(، وســـــمـــــط الـــــنـــــجـــــوم الـــــعـــــوالـــــي فــي 
أنــــبــــاء األوائــــــــل والــــتــــوالــــي لــعــبــد الــمــلــك الـــعـــصـــامـــي الـــمـــكـــي: )551/2 - 582؛ 1/3 - 105(. وكـــشـــف الــظــنــون 
عــــن أســــامــــي الـــكـــتـــب والــــفــــنــــون لـــحـــاجـــي خـــلـــيـــفـــة: )606/1، 715، 802(، ومـــعـــجـــم الـــمـــطـــبـــوعـــات لــســركــيــس: 
)1353/2 - 1355(، وهـــديـــة الــعــارفــيــن لــلــبــغــدادي: )667/1( واألعــــــام لــلــزركــلــي: )296/4(، َومُـــْعـــَجـــم 

الَة: )112/7(�  ِِّفين لَِكّحَ الُْمَؤل

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    162

ـــنـــــه دافــــــــع  ديـــــــــورســـــــــن كـــــمـــــســـــنـــــه مـــــــانـــــــع اولـــــــــمـــــــــاز اســــــتــــــمــــــه دوكـــــــــــوكـــــــــــدن دلـــــــــدوكـــــــــك الـــــــــورســـــــــن كـــــمـــــســ
اوالمز.

لــــــــــــــئــــــــــــــن جـــــــــــــــــلّـــــــــــــــــت وجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــت خـــــــطـــــــيـــــــئـــــــتـــــــي فــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــوك عـــــــــــــــــــــــــــــــــن ذنــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــي أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُعإيهل 

ا| حليم اكر كناهلر نقدر بيوك وجوق اولورسه ده سنك عفوك بنم كناهلرم دن 
دخ| بيوكدك رحمتك دخ| ككشدكدر غايت ايله.

ومـــــــــــــــــوئـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزي  وخـــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــي  إلــــــــيــــــــك لـــــــــــــد| اإلعـــــــــــســـــــــــار والــــــــيــــــــســــــــر أفــــــــــــــــــــــزُع...إيهل 

آخره:���

حـــــــــــــــجـــــــــــــــتـــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن  آنــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــي  إذا كـــــــــــــان لــــــــــي فــــــــــي الـــــــقـــــــبـــــــر مــــــــثــــــــو| ومــــــضــــــجــــــُعإيهل 

ــــبــــــر ده اولـــــــجـــــــق ســـــؤالـــــك  يـــــــــــا رب اولـــــــــــــوب قـــــبـــــر كـــــــد دوكـــــــــــم وقــــــتــــــن بــــــن| بـــــلـــــو كـــــــــوز قــــــومــــــه وقــ
جولبن| بكا اوكوت.

ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــك ركــــــــــــــــــــــــــــــــــعوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــــــــد

يــا رب ســن| برليجيلر بر لدكجه أحمد اوزريــنــه طــوات ويــرود دخ| سنك قاپكده 
عبادتله بلر| بونكل خيرل| قوللرالسنك پلواردقجه أحمد صلوات ديدم.

ـــــُطـــــوِر. الــوضــع  َــــيْــــَن الـــــّسُ ْـــُعـــثْـــَمـــانـــيَّـــة ب مـــالحـــظـــات: قـــصـــيـــدة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة؛ والـــتـــرجـــمـــة ال
الــــعــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ الـــعـــربـــي الــــواضــــح الـــمـــضـــبـــوط بـــالـــشـــكـــل، وخـــــط الـــتـــرجـــمـــة غـــيـــر واضــــح 

قْم الَْحِميِدّي: 1/258� وهنكل مقروء، وباقي مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 24/258� ]499[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في سجود السهو )1(�

المؤلف: الشيخ مُْصَطَف| )2(�

 �Risâle fî - Sücûdi’l - Sehvü ›1‹
 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›2‹

ربـــــمـــــا يـــــكـــــون الــــشــــيــــخ مُـــــْصـــــَطـــــَف| بـــــن َعــــــِلــــــّي األخــــــســــــخــــــوّي، بــــــكــــــزاده )ت 1200 ھ/1785 م(. انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة دار 
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    163 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 175/آ - ب، مقياس الورقة: )203 × 140 = 155 × 
73(، عدد األسطر: )23(�

أوله: الحمد هلل الذي جعل الِعلم نوراً للعلماء العاملين، وجعل الصاة بُْرَهاناً 
ونـــــجـــــاة لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن، والــــــصــــــاة عــــــل| أشــــــــرف رســــلــــه مـــحـــمـــد الـــمـــبـــعـــوث رحــــمــــة لــلــعــالــمــيــن، 
وعل| آله وأصحابه الذين ارتََقوا برؤيته إل| أعل| عليين، َوبَْعد؛ فلما ُصِدَر للصدر 
األجــــّل مَـــن كـــان لــه جـــديـــراً، حــمــد اهلل كــل مَـــن يـــازم بــابــه غــنــيّــاً وفــقــيــراً، إنـــه فــريــد دهــره 
بين العلماء فائقاً، ووحيد عصره بين الفضاء رائقاً، أتّم الخواّص، أكمل الكاملين 
حــــســــبــــاً، أحــــســــن الــــخــــلــــق؛ أشــــــــرف الـــخـــلـــق نــــســــبــــاً، أعــــنــــي بــــــه: مَــــــن هـــــو الــــقــــائــــم فـــــي الـــصـــدر 
العالي، القاضي العادل الفاضل بعسكر آناطولي، أبقاه اهلل إل| يوم القيام، وأثبته 
بــحــســن الــتــدبــيــر فـــي اذه الـــمـــقـــام... أردت أن أكـــتـــب شــيــئــاً مــمــا بــبــالــي، لــيــكــون ذريـــعـــةً 
لــلــُقــرب مــن ذاتـــه الــعــالــي، مــع قــلـّـة بــضــاعــتــي، وضــعــف حــالــي، فــإنــه ال قـــدر للقطر عند 
البحر العميق، وال خير للخبير لد| البحر الدقيق؛ راجياً من اهلل العناية والتوفيق، 
ومـــنـــه الــتــســديــد والــتــحــقــيــق، قــــال صـــاحـــب الــــــدرر والــــغــــرر: )بـــــاب ســـجـــود الــســهــو والــشــكــر 

يجب( أي: سجود السهو )بعد تسليمتين أو تسليمة سجدتان( فاعل يجب...

آخـــــــــــــــــره:... فــــلــــو تــــــــرك كلذ الــــتــــفــــســــيــــر، واكـــــــتـــــــف| بــــجــــعــــل لــــفــــظ )الــــــســــــجــــــدتــــــان( فـــاعـــل 
الــفــعــل الـــمـــذكـــور كــــان مـــوافـــقـــاً لـــلـــصـــواب والـــــدرايـــــة، ومـــطـــابـــقـــاً لــمــا فــعــل صـــاحـــب الـــوقـــايـــة، 
واذه محمول عل| ذهول الشارح وغفلته عن الرويّة في سياق الكام وسياقه، فإنها 

كثيراً ما تعرض لإلنسان؛ مع أنه في بيان السهو والنسيان. الشيخ مُْصَطَف|.

َـــة فــي صفحة واحــــدة، عــامــات الــوقــف مكتوبة بــالــلــون األحــمــر.  مــالحــظــات: ِرَســـال
قْم الَْحِميِدّي: 1/258� الوضع العام: خّط عادي، وباقي مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/259� ]500[ الّرَ

عنوان المخطوط: إجازة الُْمجاز: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي = األخسقوّي = 
أخسخه لي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )1(�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    164

د بن عبد السام، الرئيس الزمزمي،  المؤلف المجيز: إِبَْراِهيم الرئيس بن مَُحّمَ
وفِّي، الخلوتِّي )ت 1195 ھ/1781 م( )1(� افِِعّي، الّصُ المكّي، الّشَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �EDİYYE - İCAZE ve fevaid

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 6/135. ومــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]2490[ الــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
 �1490

قْم الَْحِميِدّي: 6/135�  ›1‹ قارن مع مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
ْـــــراِهـــــيـــــم الـــرئـــيـــس الــــزمــــزمــــي )1110 - 1195 ھ( - )1698 - 1781 م( اإلمَـــــــــام الـــفـــصـــيـــح الـــمـــعـــتَـــَقـــد، الــشــهــيــر  إِب
ــافِــِعــّي مُــؤقــت الــحــرم المكّي  ــد بــن عــبــد الــســام الــرئــيــس الــزمــزمــي، الــمــكــّيَ الــّشَ ْــراِهــيــم بــن مُــَحــّمَ ْكـــر؛ الــشــيــخ إِب الـــذِّ
الشريف؛ ُولَِد في مّكة المكّرمة سنة )1110 ھ/1698 م(، وتبّحر بالعلوم، وتصّد| في أُمِّ الُقر| لإلفتاِء 
افِِعّي، فكان يُقرئ فيه ويُفيد، ويُبدئ ويُعيد، ويتكلّم  د بن إدريس الّشَ والتدريس عل| مذهب اإلمَام مَُحّمَ

في سائر العلوم لفظاً، وعل| أُصولِها وفُروِعها معن| وِحْفظاً: 
ُذِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْت  إْن  الــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــوم  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل صــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــه 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِم مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــُقــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا 

وكـــــان مـــواظـــبـــاً الـــــدراســـــة، وقــــد ســمــع مـــن الـــشـــيـــوخ: ابــن عــقــيــلــة، وعـــمـــر بـــن أَْحــــَمــــد بــــن عــقــيــل، وســـالـــم الــبــصــري، 
وعطاء اهلل المصري، وابن الطيب، وحضر عل| الشيخ أَْحَمد األشبولي؛ دروس الجامع الصغير؛ وغيره، 
وأخــذ عــن السيد عــبــد اهلل ميرغني، ومــن الــوارديــن مــن أطـــراف الــبــاد، كالشيخ عــبــد اهلل الــشــبــراوي، والشيخ 
عـــمـــر الـــــدعـــــوجـــــي، والــــشــــيــــخ أَْحــــــَمــــــد الـــــجـــــوهـــــري، وأُجــــــيــــــَز مـــــن الــــُعــــلــــمــــاء، وأجـــــــازهـــــــم، فـــقـــد أُجـــــيـــــز إجـــــــــــازةً عــــــامّــــــةً عــن 
الشيوخ: ابن الطيب الفاسي الشرقي، وعيد البرلسي، وعبد الوهاب الطنطاوي، وغيرهم، وأجــازه الشيخ 
ْكــر عــل| طريقة الــســادة النقشبندية، وألــف باسمه رســالــةً َســّمــاهــا: البيان  السيد عــبــد ارل الــعــيــدروس بــالــذِّ
والتعليم لمتبع ِملّة إِبْراِهيم، َذَكَر فيها َسنَده، وأجازه السيد مصطف| البكري في الطريقة الخلوتية، وجعله 
ــَحــر، والزم حــســن الــجــبــرتــي )والــــد الـــمـــؤّرخ عــبــد ارل بــن  ْكـــر، وفـــي ِوْرِد الــّسَ خليَفتَه فــي فَــتْــِح مــجــالــِس الـــذِّ
حـــســـن الــــجــــبــــرتــــي(، مُــــــــّدة ســـنـــة أثــــنــــاء مــــجــــاورتــــه فــــي مــــّكــــة الــــمــــكــــّرمــــة، وكلذ ســـنـــة )1155 ھ/1742 م( مـــازمـــة 

ُكلية، وأخذ عنه علومَ الفلك واألوفاق واالستخراجات والرسم، وغير كلذ، ومََهَر في كلذ. 
وقد أجــاز الشيَخ مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسقوّي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م(، وأجــاز الشيَخ أَْحَمد بن 
عبد القادر بن بكري العجيلي، الذي أخذ العلوم عن آبائه الكرام، وعن غيرهم من األعام وهم كثيرون، 
د األمير، والشيخ  د بن بكري، والسيد إِبْراِهيم بن مَُحّمَ منهم: الشيخ: عبد الخالق المزجاجي، وعمه مَُحّمَ
ـــــافِـــــِعـــــيّـــــة فــــــي أم الــــــــقــــــــر|؛ بـــــروايـــــتـــــه عــــــن الــــشــــيــــخ عـــــبـــــد الـــــوهـــــاب بـــــن أَْحـــــــَمـــــــد الـــطـــنـــطـــاوي  ْـــــــراِهـــــــيـــــــم الــــــزمــــــزمــــــي؛ مـــفـــتـــي الـــــّشَ إِب
د(، وأجــاَز السيَد عبد ارل األهدل في  المصري مؤلف: )بذل العسجد في شيء من أسرار اسم مَُحّمَ
ســنــة )1192 ھ/1778 م(، الــــذي أخـــذ عــنــه، وعـــن الــشــيــخ عــبــد الــوهــاب الــطــنــطــاوي اآلمـــــدي، وعـــن الــمــحــّقــق 

يخ عبد اهلل بن سالم البصري.  َعبد اهلل النمرسي؛ عن الّشَ

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    165 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 1/آ، مقياس الورقة: )215 × 153 = 192 × 123(، 
عدد األسطر: )مختلف(.

ــــــام عـــــل| خـــاتـــم الــنــبــيــيــن،  ــــــاة َوالــــــّسَ َــــِمــــيــــَن، َوالــــــّصَ ْــــَعــــال ـــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ْـــــَحــ أولـــــه وآخـــــــره: ال
د شيخ زمزم: إني قد أجزت الفاضل أبا اإلشراق  وبعد فيقول كاتبها إِبَْراِهيم بن مَُحّمَ
ــــْصــــَطــــَف| بــــن َعــــِلــــّي الـــُحـــَســـيْـــنِـــّي الــشــهــيــر بــبــيــك زاده بــجــمــيــع مــــا أرويـــــــه وأخــــذتــــه عــن  الـــســـيـــد مُ
الثقات مــن الحديث الشريف روايـــةً ودرايــــةً، نفعه اهلل بــك، وسلك بــي وبــه أوضــح 
الــــمــــســــالــــك. وكــــتــــب عــــــل| عـــجـــل تــــحــــريــــراً فـــــي ذي الـــحـــجـــة ســـنـــة )1194 ھ/1780 م(، 

ٍد، وعل| آله وصحبه وسلم. َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ

مالحظات: إجازة بخط المؤلف المجيز. وبعد اإلجازة توجد إجازة الداغستاني 
لــبــيــكــزاده، وتـــوجـــد بــعــدهــا ثـــاث صــفــحــات مـــن األدعـــيـــة الـــمـــأثـــورة الــمــنــقــولــة مـــن كــتــاب: 
)ألـــف بــاء للشيخ أبــو الــحــجــاج يــوســف الــبــلــوي المغربي الــمــعــروف بــابــن الــشــيــخ(، ثم 
ْــَراِهــيــم الزمزمي في الــدالئــل. يروي  ْــَراِهــيــم الزمزمي؛ ونّصه: >الشيخ إِب سند الشيخ إِب
الشيخ إِبَْراِهيم بن محمد الزمزمي عن: العامة عبد الوهاب بن أحمد الطنطاوي عن 
العامة محمد البديري الدمياطي عن شيخه قطب زمانه محمد بن أحمد المكناسي 

وألَّف الزمزمّيُ ُكتباً ُعِرَف منها: رسالة َسّماها: البيان والتعليم لمتبع ِملِّة إِبْراِهيم، وله أيضاً من المؤلَّفات: 
وســيــلــة الــثــقــات لــفــهــم آلـــة الــمــقــنــطــرات )فـــي الــهــيــئــة؛ مــنــظــوم(، مــخــطــوطــة فــي المكتبة الــخــديــويــة فــي الــقــاهــرة؛ 
رقــــم الـــحـــفـــظ: 282/5، ومــنــظــومــة فـــي األوقــــــــات؛ مــخــطــوطــة فـــي مــكــتــبــة بــرنــســتــون )مــجــمــوعــه جــــاريــــت(؛ رقــم 
ـــنـــــة جـــــــــــدة؛ رقـــــم  الـــــحـــــفـــــظ: 1/2077، 1/150، وجـــــــــــــــداول فــــلــــكــــيــــة؛ مــــخــــطــــوطــــة فـــــــي الــــمــــكــــتــــبــــة الـــــمـــــركـــــزيـــــة فـــــــي مـــــديــ
الحفظ: 6/293؛ مجاميع، ومنظومة ف| العمل بالربع المجيب - في الهيئة. واقتن| ُكتُباً نفيسةً في سائر 
دَها أوالدُه من بعده، وباعوها بأبخس األثمان، واذكه حال الدنيا، ولم يزل الزمزمي عل|  العلوم، ثّم بّدَ
حـــالـــة حـــمـــيـــدة، واشـــتـــهـــر أمــــــُره فـــي اآلفـــــــاق، وُعــــــرف بـــالـــصـــاح والـــفـــضـــل، وأتـــتـــه الـــهـــدايـــا والــــمــــراســــات مـــن جميع 
، وكلذ في سابع عشر ربيع األول من سنة خمس وتسعين ومئة  األطراف والجهات حت| لَِحَق بربه عّزَ وجّلَ

وألف للهجرة. 
انـــظـــر، عــجــائــب اآلثــــــار؛ لــلــجــبــرتــي: )69/2 - 70(، وأبـــجـــد الــعــلــوم الـــوشـــي الــمــرقــوم فـــي بــيــان أحـــــوال الــعــلــوم 
ــنُــون لــلــبــغــدادّي: )582/2(،  ْـــِل َعـــل| َكـــْشـــِف الــّظُ ي ْــَمــْكــنُــون فــي الـــّذَ لــلــقــنــوجــي: )186/3 - 187(، وإِيـــَضـــاح ال
َــــة:  ــــال ِــــَكــــّحَ ِّــــِفــــيــــن ل ْــــُمــــَؤل ــــْعـــــَجـــــم ال وهــــديــــة الـــعـــارفـــيـــن أســــمــــاء الـــمـــؤلـــفـــيـــن وآثــــــــار الـــمـــصـــنـــفـــيـــن؛ لــــلــــبــــغــــدادي: )40/1(، َومُـ

 �)98/1(

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    166

ـــيـــــانـــــي عــــــــن مــــحــــمــــد الــــــشــــــرقــــــي عــــــــن عـــــــبـــــــد اهلل بـــــــن ســــــاســــــا عــــــــن ســــيــــدي  عــــــــن أبــــــي الــــــقــــــاســــــم الـــــســـــفــ
عبد اهلل القرواني عن عبد العزيز التباع عن المؤلف الجزولي، رحمهم اهلل تعال|<. 
واذه المجموع يتّضمن عدداً من إجازات بيك زاده وغيره، وأدعية مباركة وقصيدة 
ـــتــــــوب فـــــــي أولــــــــــــه مـــــــا نـــــــّصـــــــه: >مــــــــــــــــؤّذن الــــمــــالــــكــــيــــة أخـــــــونـــــــا وحــــبــــيــــبــــنــــا مــــوقــــظ  ــ ـــــكـ ـــَمــــــانــــــي، ومـ ــ ـــثْـ ــ ــــُعـ ـــــالــ بـ
النائمين، ومنبه الغافلين، مّداح رسول رب العالمين؛ الشيخ محمد المسبّل لزمزم 
الشريفة خلف بــاب السام القديم؛ أدامـــه اهلل إيقاظاً للمسلمين<. وتوجد في أوله 
فوائد ومنها: >شرح الفصوص المسّم| بمطلع خصوص الكلم في معاني الحكم؛ 
لداوود القيصري قُدَِّس ِسّرُه<، >شرح الفصوص لصدر الدين القنوي المسم| بزبدة 
الـــتـــحـــقـــيـــق ونـــــزهـــــة الـــتـــوفـــيـــق لـــلـــشـــيـــخ بـــيـــر مـــحـــمـــد بـــن قـــطـــب الـــــديـــــن الــــخــــولــــي الـــحـــنـــفـــي قُـــــــدَِّس 
ِســـّرُه<، وفي أولــه: آيــات الشفاء، وهــي: }پ پ ڀ ڀ{ )1(، و}ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ{ )2(، و}ۀ ہ ہ{ )3(، 
و}ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ{ )4(، و}ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ )5(، 
قْم  و}ۉ ۉ ې ې ې ې{ )6(. وتوجد منظومة كالمنظومة الموجودة في الّرَ

الَْحِميِدّي: 9/135. وأولها:
َّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدِري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن ال ُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُؤوُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَ

وبـــــــعـــــــد الـــــمـــــنـــــظـــــومـــــة تـــــــوجـــــــد األســـــــــمـــــــــاء الــــــتــــــالــــــيــــــة: مـــــحـــــمـــــد مـــــنـــــيـــــب بـــــن ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان، خــــلــــيــــل بــــن 
مُـــــــــــْصـــــــــــَطـــــــــــَف| الـــــــــطـــــــــبـــــــــاخ، ُخــــــــــــــــــــــــــــداوردي أحــــــــمــــــــد مـــــــحـــــــمـــــــد، أخــــــــــبــــــــــار شـــــــيـــــــخ يــــــــوســــــــف أبــــــــو بــــــــكــــــــر عــــمــــر 
مــحــمــد بــن يـــوســـف بـــن حــســيــن بــن مـــحـــمـــد، ذكـــــر قـــابـــو تــكــيــن مــــن شــيــخــي مُـــــْصـــــَطـــــَف|، بــر 
مثنوي ُعثَْمان بن محمد، وقهوجي أحمد بن محمود كوملكجي حسن بن َعِلّي بن 
ْــــــَراِهــــــيــــــم،  ْــــــَراِهــــــيــــــم بــــــن ُعـــــثْـــــَمـــــان الــــــمــــــدرس مــــعــــيــــدا فـــــي مـــــدرســـــة ســـــيـــــدي حـــــافـــــظ ُعـــــثْـــــَمـــــان بـــــن إِب إِب

›1‹ سورة التوبة، اآلية: 14� 
›2‹ سورة يونس، اآلية: 57� 
›3‹ سورة النحل، اآلية: 69� 

›4‹ سورة اإلسراء، اآلية: 82� 
›5‹ سورة الشعراء، اآلية: 80� 
›6‹ سورة فصلت، اآلية: 44� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    167 األدب والمحاضرات والعروض   

زليخة بنت عبد اهلل، محمد أمين بن أحمد القهوي، محمد بن محمد إمام زاويتنا، 
علي بن حسين الطبيب، موجورلي علي أَفَنِْدي. الوضع العام: خّط النسخ الواضح 
جميل، والغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك: حسن بن حسين 
د مَُراد َشيْخ  يِّد الحافظ مَُحّمَ العائي من المجاورين في مكة المكرمة، َوتََملُّك: الّسَ
َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1231 ھ/1816 م(. وقف دار المثنوي. رقم الميكروفيلم 

في األرشيف: 1342�

قْم الَْحِميِدّي: 2/259� ]501[ الّرَ

عنوان المخطوط: إجازة الُْمجاز: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي = األخسقوّي = 
أخسخه لي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )1(�

المؤلف المجيز: علي بن صادق بن محمد بن إِبَْراِهيم بن محب اهلل حسين بن 
ـــنـــــفـــــي، الــــصــــوفــــي  مــــحــــمــــد الــــحــــنــــفــــي الــــطــــاغــــســــتــــانــــي الـــــداغـــــســـــتـــــانـــــي الـــــدمـــــشـــــقـــــّي الـــــشـــــمـــــاخـــــي الـــــحــ

)1199 - 1785 م( )2(�

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �EDİYYE - İCAZE ve fevaid
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 6/135. ومــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]2490[ الــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ

 �1490
 �Alî b. Sadık b. Muhammed b. İbrâhîm Dâğıstâni ›2‹

اِغستَاني )1125 - 1199 ھ = 1713 - 1785 م(: الشيخ اإلمَام العالم العامة، المحقق المدقق،  علي الّدَ
النحرير المفنن، محدث، مفسر، مشارك في أنواع من العلوم. ُولَِد في بلدة شماخ الطاغستانية، وكانت 
والدتـــــــــه فـــــي حــــــــدود ســـنـــة خـــمـــس وعــــشــــريــــن ومــــئــــة وألـــــــــف، وقــــــــرأ عــــــل| جـــمـــلـــٍة مـــــن الــــُعــــلــــمــــاء فـــــي بـــــادهـــــم، كــالــشــيــخ 
عبد الكريم اآلمـــدي، والشيخ أيــوب الطاغستاني، والشيخ عبد الوهاب الطاغستاني، ثــم رحــل إل| حلب 
الـــشـــهـــبـــاء فـــــي ســــــوريــــــا، وأخــــــــذ بـــهـــا عـــــن الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــود بـــن عـــــبـــــد اهلل األنـــــطـــــاكـــــي، ثـــــم رحــــــل إل| الــــحــــجــــاز وجـــــــــاَوَر 
ةً، وأخذ بالمدينة عن الشيخ محمد حياه السندي، ثم قِدمَ دمشق الشام،  هناك في الحرمين الشريفين مــّدَ
واســتــوطــنــهــا، وكلذ سنة )1150 ھ/1737 م(، ولــمــا تــوفــي الشيخ الــشــهــاب أَْحــَمــد المنيني الــمــدرس تحت 
ــهَ التدريس مكانه للداغستاني المذكور، وتصدر في ِدمَْشَق وكان يرجع  قُبّة النسر في الجامع األمــوّي؛ ُوجِّ
ـــــالــــــج فـــــــي آخـــــــــر أمــــــــــــــره، فـــــــي شـــــهـــــر صـــــفـــــر ســـنـــة  ـــــفـ =إلــــــيــــــه فـــــــي مُــــــهــــــّمــــــات األمــــــــــــــــور، وبــــــقــــــي يــــــــــــــدرِّس إل| وفــــــــاتــــــــه. ونــــــــــــزل بـــــــه الـ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    168

عدد األوراق وقياساتها: 1/آ، مقياس الورقة: )215 × 153 = 192 × 123(، 
عدد األسطر: )مختلف(.

ِحـــــــيـــــــِم. الـــــحـــــمـــــد هلل وكـــــــــف|، وصــــــــاة وســــــام  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولــــــــه وآخــــــــــره: بِــــــــْســــــــِم اهلِل ارّلَ
ــــيـــــــمـــــــا عـــــــــــــل| ســـــــــمـــــــــاء مــــــــــا طـــــــاولـــــــتـــــــهـــــــا ســــــــــمــــــــــاء، وعــــــــــل|  ــ عـــــــــــــل| عــــــــــبــــــــــاده الــــــــــذيــــــــــن اصـــــــــــطـــــــــــف|. وال سـ
آلـــــــــــه وأصــــــــحــــــــابــــــــه شــــــــمــــــــوس االقـــــــــــــتـــــــــــــداء، ونـــــــــجـــــــــوم االهـــــــــــــتـــــــــــــداء. أمـــــــــــا بـــــــعـــــــد فـــــــقـــــــد اجـــــــتـــــــمـــــــع مــــعــــنــــا 
فـــــــي رجـــــعـــــتـــــه مـــــــن الـــــحـــــرمـــــيـــــن الـــــشـــــريـــــفـــــيـــــن األخ فــــــــــــي اهلل، الــــــــعــــــــارف بــــــــــاهلل، الـــــشـــــيـــــخ الــــســــيــــد 
مُــــْصــــَطــــَف| األَفَــــنْــــِدي الـــمـــعـــروف بـــبـــيـــك زاده، جـــعـــل اهلل الـــتـــق| والـــســـعـــادة زاده، وطـــلـــب 
ْـــــُعـــــلُـــــوم  مــــنــــا اإلجــــــــــازة ظـــــنّـــــاً مــــنــــه بـــــأنـــــا أهـــــــل لـــــــك؛ فـــــأجـــــزنـــــاه بــــمــــا يـــــجـــــوز لـــــي روايــــــتــــــه مـــــن ال
مـــنـــقـــوالً ومـــعـــقـــوالً بـــشـــروط الـــمـــعـــتـــبـــرة عـــنـــد أهـــل الـــِعـــلـــم واألثــــر، واليـــنـــســـانـــي مـــن صـــالـــح 
دعــــائــــه فــــي الــــســــّر والــــعــــلــــن، والــــحــــمــــد هلل الـــــذي بـــنـــعـــمـــتـــه تـــتـــّم الـــصـــالـــحـــات. قـــالـــه بـــفـــمـــه، 
ــــنّــــة الـــنـــبـــويـــة  ورقــــمــــه بـــقـــلـــمـــه أَفْـــــَقـــــر الــــــور| إلــــيــــه ســــبــــحــــانــــه: عــــلــــّي الــــداغــــســــتــــانــــي؛ خــــــادم الــــّسُ

بــدمــشــق الــمــحــمــيــة، عــفــا عــنــه.

قْم الَْحِميِدّي:  مالحظات: إجازة بخط المؤلف المجيز. وباقي مواصفاته مثل الّرَ
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)1196 ھ/1781 م(، وبقي في داره منقطعاً إل| أن توفي، وكانت وفاته َسَحَر ليلِة الخميس، ثالث عشر 
ذي الـــحـــجـــة، ســـنـــة )1199 ھ/1785 م( وُصــــلِّــــي عــلــيــه بـــجـــامـــع الــــــــورد، بــمــحــلــة ُســـويـــقـــِة صــــاروجــــا فــــي ِدمَـــــْشـــــَق، 

ودُفَِن بَِسفِح قاسيون، بُقرب ضريح الشيخ محمد البلخي، رحمه اهلل تعال|. 
ولم يقتصر نشاط الداغستاني عل| التدريس، بل سمع الحديث النبوي، وأجاز العلماء، وساهم بالتأليف 
ّــفــهــا: رســالــة فــي نــجــاة األبــويــن الشريفين، ولــه تعليقات عــل| أمــاكــن مــن تفسير  أيــضــاً، فمن التآليف الــتــي أل
َب  الـــــبـــــيـــــضـــــاوي، وشــــــــــرح حـــــديـــــث الـــــرحـــــمـــــة، وحـــــاشـــــيـــــة عــــــــل| خـــــاصـــــة الـــــحـــــســـــاب. ولــــــــه رســــــالــــــة فــــــي األســــــــطــــــــرالب عــــــــــّرَ
بــهــا - مــن الــفــارســيــة - رســالــة الــبــهــاء الــعــامــلــّي محمد بن حسين الــهــمــدانــي الــرافــضــي. ولـــه: حــــواٍش فــي التفسير 

والحساب. 
ِــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــَراِدّي: )215/3(، وهــــــــــــديــــــــــــة الـــــــــعـــــــــارفـــــــــيـــــــــن أســــــــــــمــــــــــــاء الــــــــمــــــــؤلــــــــفــــــــيــــــــن وآثــــــــــــــــــــــــار الــــــمــــــصــــــنــــــفــــــيــــــن؛  انــــــــــــظــــــــــــر؛ ســــــــلــــــــك الــــــــــــــــــــــــدرر ل
لـــــــــلـــــــــبـــــــــغـــــــــدادي،  الــــــــــــظــــــــــــنــــــــــــون؛  الــــــــــــــذيــــــــــــــل عــــــــــــــــــل| كـــــــــشـــــــــف  فــــــــــــــي  ْــــــــــــــَمــــــــــــــْكــــــــــــــنُــــــــــــــون  ال لـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــغـــــــــــدادي: )770/1 - 771(، وإِيــــــــــــــــــــَضــــــــــــــــــــاح 
مــــخــــطــــوطــــات  الـــــــغـــــــنـــــــاء: )ص: 140( وفــــــــهــــــــرس  والـــــــــــروضـــــــــــة  ــــــديــــــــن: )27 - 30(،  ــــــابــ ابــــــــن عــ وثـــــــبـــــــت   .)140/1(
َـــــــة: ـــــــال ِـــــــَكـــــــّحَ ِّـــــــِفـــــــيـــــــن ل ْـــــــُمـــــــَؤل  الــــمــــكــــتــــبــــة الــــــظــــــاهــــــريــــــة، الـــــهـــــيـــــئـــــة: )178(. واألعـــــــــــــــــام لــــــلــــــزركــــــلــــــي: )294/4(، َومُــــــــْعــــــــَجــــــــم ال

 �)108/7(

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    169 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 3/259� ]502[ الّرَ

عنوان المخطوط: إجازة الُْمجاز: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي = األخسقوّي = 
أخسخه لي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )1(�

ـــيــــــدّي، الــــصــــوفــــّي،  ــ ـــنِـــــّي، مـــــرتـــــض| الــــــزبـ ـــيْــ ــــَســ ـــــد الـــــُحـ ـــــد بـــــن مُـــــَحـــــّمَ ـــّمَ الــــمــــؤلــــف الـــمـــجـــيـــز: مُـــــَحــ
النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1205 ھ/1790 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/آ، مقياس الورقة: )215 × 153 = 192 × 123(، 
عدد األسطر: )مختلف(.

ٍد وسلم. ِحيِم. صل| اهلل َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ ِ الّرَ َ ْ أوله وآخره: بِْسِم اهلِل ارّلَ

الـــحـــمـــد هلل الــــــذي أســـبـــغ عــلــيــنــا الــــِمــــنّــــةَ، جــعــلــنــا مــــن خـــدمـــة لــلــحــديــث الـــنـــبـــوي، ونــقــلــة 
للسنة، وضــِمــن لــنــا عـــل| لــســان نبينا محمد َصــــــلَّ| اهللُ َعــلـَـيْــِه َوَســــلَّــــَم؛ بــأنــه >مَــــْن َســلـَـَك 
ْــــَجــــنَّــــِة<، وأشـــهـــد أن ال هلإ  َـــه َطـــِريـــقـــاً إِلَ| ال ــــَل اهللُ تـــعـــال| ل َــلــتَــِمــُس فِـــيـــِه ِعــلْــمــاً َســــّهَ َطـــِريـــقـــاً ي
إال اهلل وحــــــــــــده ال شــــــريــــــك لــــــــه شـــــــــهـــــــــادةً أدخـــــــــرهـــــــــا يــــــــــوم الــــــمــــــعــــــاد ذخـــــــــيـــــــــرةً وُجــــــــــنّــــــــــة، وأشــــــــهــــــــد أن 
َـــــْعـــــد؛  ـــــولــــــه، أرســــلــــه إل| اإلنـــــــس والــــجــــنــــة. َوب ســـيـــدنـــا ومـــــوالنـــــا وحـــبـــيـــبـــنـــا مـــحـــمـــداً عــــبــــده ورسـ
فــــقــــد قـــــــــِدم عـــلـــيـــنـــا )مــــــصــــــر( حــــــاّجــــــاً الــــشــــيــــخ الــــفــــاضــــل الـــــعـــــامـــــة، الـــمـــفـــيـــد الــــكــــامــــل الـــفـــهـــامـــة، 
صدر المدرسين، ومفيد الطالبين، الحائز ألنواع ُرتب المفاخر، الجامع بين ِعلمي 
الــبــاطــن والــظــاهــر، الــســالــك ســبــيــل الــحــّق الـــســـوّي، الــنــاهــج ســنــن األثــــر الــنــبــوّي، الــمــشــرق 
فـــي أُفـــــق الــفــضــائــل بــــــدره، الــمــمــلــوء بــــأنــــوار الـــمـــعـــارف اةيهلإل صــــــدره؛ ســيــدنــا ومـــوالنـــا: 
صـــفـــي الــــديــــن أبـــــــو اإلشـــــــراق الـــســـيـــد مُــــْصــــَطــــَف| بــــن َعـــــِلـــــّي الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي الـــحـــنـــفـــي الــــنَّــــْقــــِشــــبَــــنْــــِدّي، 

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �EDİYYE - İCAZE ve fevaid
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 6/135. ومــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]2490[ الــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ

 �1490
 �Ebû’l - Feyz، Muhammed Murtazâ b. Muhammed. el - Hüseynî ez - Zebîdî ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 8/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    170

الـــشـــهـــيـــر بــــبــــيــــكــــزاده؛ نــــزيــــل الــقــســطــنــطــيــنــيــة، أمـــــتـــــع اهلل األنــــــــام بــــفــــوائــــده، وأجــــــــر| عـــلـــيـــه مــن 
مواهب الفيوضات جميل عوائده، وردّه إل| وطنه سالماً، ولألجور حائزاً وغانماً؛ 
آمـــــيـــــن. وحــــيــــن وقــــــع االجــــتــــمــــاع فـــــي عــــالــــم األشــــــبــــــاح، بـــعـــد مــــكــــابــــدة لـــــواعـــــج األشــــــــــواق عـــل| 
الــــغــــيــــب فـــــي عــــالــــم األرواح، وأشــــــرقــــــت أنــــــــــوار االتـــــــصـــــــال، وبـــــزغـــــت أهـــــلّـــــة األنــــــــس مـــــن أُفُـــــــق 
الـــــجـــــمـــــال، رام مــــنــــي روايـــــــــــة شـــــــيء مــــــن الــــحــــديــــث عـــــــل| مــــــا جـــــــرت بــــــه عـــــــــادة الــــمــــحــــّدثــــيــــن فــي 
الـــقـــديـــم والــــحــــديــــث، فـــســـمـــع مــــن حـــفـــظـــي ولـــفـــظـــي حــــديــــث الـــرحـــمـــة الـــمـــســـلـــســـل بـــاألولـــيـــة، 
وحـــــــديـــــــث: إنـــــمـــــا األعـــــــمـــــــال بـــــالـــــنـــــيـــــات، وأول حـــــديـــــث الـــــثـــــاثـــــيـــــات إمــــــــــاء لـــلـــمـــتـــن والــــســــنــــد؛ 
متّكاً عل| فيض الواحد األحد، وأشار إلّي حفظه اهلل تعال| أن أكتب له ما سمعه 
مــنــي، وأجـــيـــزه فــيــه وفــــي ســائــر مـــرويـــاتـــي ومــســمــوعــاتــي، فــقــابــلــتــه بــالــســمــع والـــطـــاعـــة؛ مع 
اعــــتــــرافــــي بـــقـــلـــة الـــبـــضـــاعـــة، كـــيـــف والــــجــــســــم عـــلـــيـــل، والــــخــــاطــــر كـــلـــيـــل، والــــحــــاصــــل قــلــيــل، 
والــــفــــكــــر مــــتــــبــــّدد، وشــــغــــل الـــــبـــــال مُــــــتَــــــَعــــــدِّد، ســـــائـــــاً ســـتـــر الــــخــــلــــل، وغــــفــــر الــــــزلــــــل، فـــاإلنـــســـان 
عــل| الضعف مــجــبــول، والــعــذر عند كـــرام الــنــاس مــقــبــول، فــأمــا حــديــث الــرحــمــة بشرط 
األولــــــيــــــة فــــقــــد ســـمـــعـــتـــه عـــــــل| جـــمـــلـــة مـــــن الــــشــــيــــوخ بــــأســــانــــيــــد مــــتــــنــــوعــــة، وروايــــــــــــــات مــخــتــلــفــة؛ 
قــد أوردت بــيــان كلذ فــي رســالــتــيــن مستقلتين، إحــداهــمــا: الــمــرقــاة الــعــلــيــة، والــثــانــيــة: 
ــــــذي ســـمـــعـــه مـــنـــي وكلذ فـــيـــمـــا أخـــبـــرنـــا  الـــــعـــــروس الـــمـــحـــلـــيـــة، والـــــغـــــرض هـــنـــا بــــيــــان الـــطـــريـــق الـ
ـــــمــــــد بــــــن ســـــالـــــم بـــــن  بـــــــــه الــــــشــــــيــــــخــــــان الـــــــمـــــــســـــــنـــــــدان الـــــــجـــــــلـــــــيـــــــان: نــــــجــــــم الـــــــــديـــــــــن أبـــــــــو الـــــــــمـــــــــكـــــــــارم مــــــحـ
أحـــمـــد الــحــفــتــي الــشــافــعــي األزهــــــــري، والـــشـــيـــخ أبـــو الـــمـــعـــالـــي الــحــســن بــن َعـــِلـــّي بـــن أحــمــد 
الـــمـــنـــطـــاوي الـــشـــافـــعـــي األزهــــــــــري، وهـــــو أول حــــديــــث ســمــعــتــه مــــن حــفــظــهــمــا ولــفــظــهــمــا فــي 
مـــجـــلـــســـيـــن مـــتـــفـــرقـــيـــن فـــــي ســــنــــة )1167 ھ/1753 م(، قـــــــــاال: أخــــبــــرنــــا اإلمــــــــــام الــــمــــحــــّدث 
مــحــمــد بــن عـــبـــد اهلل الــســجــلــمــاســي، وهــــو أول حـــديـــث ســمــعــنــاه مـــنـــه، واإلمـــــــام الــمــحــدث 
عــيــد بــن َعــِلــّي بــن عــســاكــر الــنــمــرســي الــشــافــعــي األزهـــــري، وهـــو أول حــديــث سمعناه منه 
فــــــي مـــجـــلـــســـيـــن مــــفــــتــــرقــــيــــن، قـــــــــال: أخـــــبـــــرنـــــا مـــســـنـــد الـــــحـــــجـــــاز عـــــبـــــد اهلل بـــــن ســـــالـــــم بـــــن مــحــمــد 
الـــــبـــــصـــــري الـــــمـــــكـــــي، وهــــــــو أول، أخـــــبـــــرنـــــا الـــــحـــــافـــــظ شــــمــــس الــــــديــــــن مــــحــــمــــد بــــن عــــــــاء الــــديــــن 
البابلي، وهو أول، أخبرنا الشهاب أحمد بن محمد بن يونس الحنفي الشهير بابن 
الشلبي، وهــو أول، أخبرنا المسند يوسف بن زكريا األنــصــاري، وهــو أول، أخبرنا 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    171 األدب والمحاضرات والعروض   

الــجــمــال إبـــراهـــيـــم بـــن َعـــِلـــّي بـــن أحـــمـــد الــقــلــقــشــنــدي، وهــــو أول، أخــبــرنــا الــمــســنــد شــهــاب 
الــديــن أحــمــد بــن مــحــمــد بــن أبــي بــكــر الــواســطــي، وهـــو أول، أخــبــرنــا الــصــدر أبــو الــفــتــح 
محمد بن محمد بن إِبَْراِهيم الميدومي، وهو أول، أخبرنا النجيب عبد اللطيف بن 
عــبــد الــمــنــعــم الـــحـــرانـــي، وهــــو أول، أخـــبـــرنـــا الـــحـــافـــظ أبـــو الـــفـــرج عـــبـــد ارل بـــن َعـــِلـــّي 
ابـــــــــن الـــــــــجـــــــــوزّي، وهـــــــــو أول، أخـــــبـــــرنـــــا أبـــــو ســـــعـــــد إِْســــــَمــــــاِعــــــيــــــل بــــــن أحــــــمــــــد األنــــــــــصــــــــــاري، وهـــــو 
أول، أخـــــــبـــــــرنـــــــا والــــــــــــــــــدي أبــــــــو صــــــــالــــــــح أحـــــــمـــــــد بـــــــن عــــــبــــــد الــــــمــــــلــــــك الـــــــنـــــــيـــــــســـــــابـــــــوري، وهــــــــــــو أول، 
أَْخبََرنَا أَبُو َطاِهٍر محمد بن محمد بن محمش الزيادّي، وهو أول، أخبرنا أَبُو َحاِمِد 
ْــــِن  ْـــــــُن بِــــْشــــِر ب ِ ب َ ْ أحـــمـــد بـــن مــحــمــد بــن يـــحـــي| بـــن بِــــــــاٍل، وهـــــو أول، أخـــبـــرنـــا َعـــــــبْـــــــُد ارّلَ
ْــُن ُعــيَــيْــنَــةَ الهالي،  ، وهــو أول، أخــبــرنــا ُســْفــيَــاُن ب ْـــَعـــبْـــِدّيُ ْــِن ِمـــْهـــَراَن ال ْــِن َحــبـِـيــِب ب ْــَحــَكــِم ب ال
وهو أول، وإليه ينتهي التسلسل عل| األصّح؛ َعْن َعْمِرو بِْن ِدينَاٍر َعْن أَبِي قَابُوَس، 
ْــَعــاِص، َرِضـــَي اهللُ  ْــِن ال ْــِن َعــْمــِرو ب ْــَعــاِص، َعــْن َعــبْــِد اهلِل ب ْــِن ال ْــِن َعــْمــِرو ب ِــَعــبْــِد اهلِل ب مَـــْولً| ل
 ُ َ ْ َــْرَحــُمــُهــُم ارّلَ اِحـــُمـــوَن ي َعــنْــُهــَمــا قَــــاَل: قَــــاَل: َرُســـــوَل اهلِل َصـــــلَّ| اهللُ َعــلـَـيْــِه َوَســـلَّـــَم: >الـــّرَ
ــــَمــــاِء<. اذه حــديــث  َـــْرَحـــْمـــُكـــْم مَـــــْن فِــــي الــــّسَ - تـــبـــارك وتـــعـــال| - اْرَحـــــُمـــــوا مَـــــْن فِــــي األَْرِض ي
عـــالـــي اإلســــنــــاد، أخـــرجـــه أحـــمـــد وعــبــد بــن حــمــيــد فـــي مــســنــديــهــمــا عـــن ســفــيــان، وأخـــرجـــه 
الـــــبُـــــَخـــــاِرّي فــــي تــصــنــيــفــيــة الـــُكـــنــــ| واألدب عــــن ابــــن بِــــشــــر، وأخــــرجــــه الـــحـــاكـــم فــــي كــتــبــه عــن 
ْــِن مَُسْرَهٍد،  ِد ب ُــــو دَاُوودَ فِي ُسنَنِه، َعــْن مُــَســّدَ ابِن مَْحِمش، فوافقناه بعلّو، َوأَْخــَرَجــهُ أَب
ـــتــــــرمــــــذي فــــــي جــــامــــعــــه عــــــن مــــحــــمــــد بــــن يـــــحـــــي| بـــــن أبـــي عـــمـــر  ــ وأبـــــي بـــــكـــــر بـــــن أبــــي شــــيــــبــــة، والـ
الــــــعــــــدنــــــي، ثــــاثــــتــــهــــم عـــــــن ُســـــفـــــيـــــان بـــــــا تــــســــلــــســــل، فــــــوقــــــع لـــــنـــــا بـــــــك عــــــالــــــيــــــاً، وهلل الــــحــــمــــد. 
وقال الترمذي والحاكم: إنه صحيح اإلسناد، ولعلّه بالنظر إل| ماله من المتابعات 
والشواهد، وإال فأبو قابوس أحد رواته تقصر درجته عن الصحيح؛ لكونه مجهول 

االسم، واهلل أعلم.

وأما حديث: >إِنََّما األَْعَماُل بِالنِّيَّاِت<، فقد أخبرني به َجْمٌع َجّمٌ من مشايخنا، 
منهم: الشهابان: أحمد بن عبد الفتاح الملوي، وأحمد بن الحسن الخالدي، قاال: 
أخــــبــــرنــــا الــــشــــمــــس مـــحـــمـــد بـــن مــــنــــصــــور األطــــفــــيــــحــــي، ومــــحــــمــــد بــــن عــــبــــد الــــبــــاقــــي الـــــزرقـــــانـــــي، 
وأبــــو الــــعــــز مــحــمــد بــن أحـــمـــد بـــن الـــعـــجـــمـــي، وعــــبــــد اهلل بــــن ســـالـــم الــــبــــصــــري، وأحـــمـــد بـــن 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    172

مــحــمــد الــنــخــلــي، قـــالـــوا: وهـــم خــمــســة: أجــزنــا الــحــافــظ شــمــس الــديــن مــحــمــد بــن الــعــاء 
البابلي، وزاد األربعة األول؛ فقالوا: وأبو الضياء علي بن َعِلّي الشبراملسي، قاال: 
أخبرنا النور علي بن يحي| الزيادي، أجزنا المسند يوسف بن عبد اهلل األرميوني، 
أخــــبــــرنــــا الــــحــــافــــظ شــــمــــس الـــــديـــــن مـــحـــمـــد بـــن عـــــبـــــد ارل الـــــســـــخـــــاوي، أخــــبــــرنــــا الـــحـــافـــظ 
أبو الفضل أحمد بن َعِلّي ابن حجر العسقاني، أخبرنا أبو الفرج عبد ارل بن 
أحـــمـــد الــــغــــزي، أخـــبـــرنـــا الـــشـــهـــاب أحـــمـــد بـــن أبـــي طـــالـــب الــــحــــّجــــار، أخـــبـــرنـــا أبـــو عـــبـــد اهلل 
ـــيــــــس|  ــ الـــــــــُحـــــــــَســـــــــيْـــــــــنِـــــــــّي الــــــــــمــــــــــبــــــــــارك الـــــــــــزبـــــــــــيـــــــــــدي، أخــــــــبــــــــرنــــــــا الــــــــحــــــــافــــــــظ أبـــــــــــو الـــــــــــوقـــــــــــت عــــــــــــبــــــــــــد األول بــــــــــــن عـ
الــــــســــــجــــــزي، أخـــــبـــــرنـــــا أبـــــو الـــــحـــــســـــن الـــــــــــــــــــداوودي، أخـــــبـــــرنـــــا أبــــو مــــحــــمــــد الـــــســـــرخـــــســـــي، أخــــبــــرنــــا 
ُـــــوُســـــف بـــــن مـــطـــر الـــــفـــــربـــــري، أخــــبــــرنــــا أبـــــو عـــــبـــــد اهلل مــحــمــد بــن  ــــد بــــن ي أبـــــو عـــــبـــــد اهلل؛ مُــــَحــــّمَ
ْـــُحـــَمـــيْـــِدّيُ عــبــد الــعــزيــز بــن الــزبــيــر، حــدثــنــا ُســـْفـــيَـــاُن؛  ثَـــنَـــا ال إِْســـَمـــاِعـــيـــل الــــبُــــَخــــاِرّي؛ قــــال: َحـــّدَ
؛ أَنَّهُ َسِمَع َعلَْقَمةَ بَْن  د بْن إِبَْراِهيم التَّيِْمّيُ عن يَْحيَ| بن َسِعيٍد األنصاري؛ عن مَُحّمَ
ْــِمــنْــبَــِر؛ قَـــاَل:  ــاِب َرِضـــــَي اهللُ َعــنْــهُ؛ َعـــلَ| ال ْــَخــّطَ ْــَن ال َــُقــوُل: َســِمــْعــُت ُعــَمــَر ب ــــاٍص الــلـَّـيْــثِــّيَ ي َوقَّ
َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: >إِنََّما األَْعَماُل بِالنِّيَّاِت؛ َوإِنََّما لُِكلِّ 
امْـــِرٍئ مَــا نَـــَو|، فَــَمــْن َكــانَــْت ِهــْجــَرتُــهُ إل| اهلل ورســولــه فهجرته إل| اهلل ورســولــه، ومَــْن 
كانت ِهجرته إل| دُنْيَا يُِصيبَُها، أَْو امَْرأٍَة يَنِْكُحَها، فَِهْجَرتُهُ إل| مَا َهاَجَر إِلَيِْه<. اذه 
حـــديـــث صــحــيــح، أخـــرجـــه الــــبُــــَخــــاِرّي فـــي ثــمــانــيــة مـــواضـــع فـــي كــتــابــه الــصــحــيــح، واألئـــمـــة 

الخمسة بعده، وكلّهم من طريق يَْحيَ| بن َسِعيٍد األنصاري.

وأما أول الثاثيات: فأخبرني به شيخي المسند محمد بن عاء الدين المزجاجي 
الــــحــــنــــفــــي الـــــزبـــــيـــــدي قـــــــــــــراءةً عــــلــــيــــه، وأنـــــــــا أســـــمـــــع لـــجـــمـــيـــع الـــــكـــــتـــــاب، قـــــــــال: أخـــــبـــــرنـــــا الــــــبُــــــْرَهــــــان 
إِبَْراِهيم بن حسن الكوراني المدني، أخبرنا عبد اهلل بن سعد اهلل الحنفي، أخبرنا 
الشيخ قطب الدين محمد بن أحمد الحنفي المكي، أخبرنا والدي العاء أحمد بن 
مــحــمــد الــحــنــفــي، أخـــبـــرنـــا الـــحـــافـــظ نــــور الـــديـــن أبـــو الـــفـــتـــوح الـــطـــاووســـي، أخـــبـــرنـــا الــمــعــمــر 
ــــد بــــن  - ثـــــــــاث مــــئــــة ســــنــــة - بـــــابـــــا يـــــوســـــف الـــــــهـــــــروي، أخــــبــــرنــــا أحـــــــد األبــــــــــــدال بـــســـمـــرقـــنـــد مُــــَحــــّمَ
شاذبخت الفرغاني، أخبرنا المسند المعمر أبو لقمان يحي| بن عماد بن مُقبِل بن 
ُد بُْن إِْسَماِعيل  ، قَاَل: حّدثنا مَُحّمَ ُد بُْن يُوُسَف الَْفَربِْرّيُ شاهان الَختاني، أخبرنا مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    173 األدب والمحاضرات والعروض   

ّيُ بُْن إِبَْراِهيم، عن يَِزيد بْن أَبِي ُعبَيٍْد، َعْن َسلََمةَ بن األكوع  البَُخاِرّي، حّدثنا الَْمكِّ
َرِضــَي اهللُ َعنْهُ قَــاَل: َسِمْعُت َرُســوَل اهلِل َصــلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: >مَــْن يَُقْل َعلَّيَ 

أ مَْقَعَدهُ ِمَن النَّاِر<. مَا لَْم أَقُْل فَلْيَتَبَّوَ

اذه حــديــث صــحــيــح أخـــرجـــه الـــبُـــَخـــاِرّي اذكه فـــي صــحــيــحــه، وبـــاذه الــســنــد نـــروي 
الــــثــــاثــــيــــات كــــلــــهــــا، وهـــــــي اثـــــنـــــان وعــــــشــــــرون حـــــديـــــثـــــاً، بـــــل وســـــائـــــر الـــــكـــــتـــــاب، وهـــــــو أعــــــــل| مــا 
يوجد اآلن عل| وجه األرض، إذ بيني وبين البَُخاِرّي عشرة، وأعل| أسانيد الحافظ 
ابــــن حــــجــــر بـــيـــنـــه وبــــيــــن الــــــبُــــــَخــــــاِرّي ســـبـــعـــة، وأعــــــــل| أســــانــــيــــد الـــســـيـــوطـــي بـــيـــنـــه وبــــيــــن الـــــبُـــــَخـــــاِرّي 

ثمانية.

وقــــــــد ســــمــــع مــــــع ســــيــــدنــــا الـــــمـــــشـــــار إلـــــيـــــه فــــــي الــــمــــجــــلــــس والـــــــتـــــــاريـــــــخ: الــــســــيــــد عــــمــــر أَفَــــــــنْــــــــِدي 
ْـــَراِهـــيـــم الــســنــوري،  الــبــورلــي الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدّي، وبــلــديــتــه: محمد بن عــبــد اهلل، ومــحــمــد بــن إِب
وعبد الحليم بن يــوســف األخــســخــوي، ومحمد بن مُــْصــَطــَف| العينتابي، وآخــــرون لم 
تــضــبــط أســـمـــاؤهـــم، وقــــد أجـــــزت لــلــجــمــيــع روايـــــة مـــا ُذكـــــر عـــنـــي، بـــل وســـائـــر مـــا يـــجـــوز لي 
روايته بشرط المعتبر عند أئمة األثــر، وشيوخي، بحمد اهلل؛ جمع كثير عددهم، 
واضــــح جـــددهـــم، غــزيــر مـــن الــعــلــم مـــددهـــم، مـــذكـــورون فـــي الــســمــاعــات الــتــي سمعتها، 
ولألجزاء التي جمعتها، وكلهم من أكابر الشيوخ، ذوو الضبط والرسوخ، موسومون 
بــالــصــاح، منتظمون فــي ســلــك ذوي الــفــاح، مــشــهــورون بــغــزارة الــمــدد، وعــلــو السند 
ـــدهـــم اهلل بـــعـــفـــوه، ورواهـــــــم مـــن ســلــســبــيــل الــجــنــة  والـــحـــفـــظ واإلتـــــقـــــان، وعـــلـــو الــــشــــان، تـــغـــّمَ
بصفوه، وأسانيدهم مشهورة، في صحف المسموعات مسطورة، وإجازاتي بها في 
السماعات مذكورة، نفع اهلل بها، ووصل أسباب الخيرات بسببها، وأوزعنا وإياهم 
ُشـــــْكـــــَر نِـــعـــمـــتـــه، وجــــمــــع بـــيـــنـــنـــا وبـــيـــنـــهـــم فـــــي مـــســـتـــقـــر رحـــمـــتـــه عــــــل| بــــســــاط أُنـــــســـــه فـــــي حــظــيــرة 

قُدسه.

قاله بفمه، ورقمه بقلمه - الفقير إل| مواله الشاكر لما أواله، أبو الفيض محمد 
مــــرتــــض| بــــن مــحــمــد الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي الــــواســــطــــي الــــزبــــيــــدي الـــحـــنـــفـــي الــــنَّــــْقــــِشــــبَــــنْــــِدّي، نـــزيـــل مــصــر، 
ُ، وأصلح َخلَله، وتقبل عمله، وبلََّغهُ أمله -  وخادم علم الحديث بها، غفر اهلل َزَلَ
َوَصّحَ وثبَت في يوم الجمعة ثالث عشر جماد| الثانية سنة )1193 ھ/1779 م(، 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    174

بـــــمـــــنـــــزلـــــي بــــســــويــــقــــيــــة الال، حــــــــــامــــــــــداً هلل عــــــــــل| نِــــــــَعــــــــِمــــــــِه، ومُــــــصــــــلــــــيــــــاً ومُــــــســــــلِّــــــمــــــاً عــــــــــل| نَـــــــبِـــــــيِّـــــــِه وآلـــــــه 
ومُستغفراً.

قْم الَْحِميِدّي:  مالحظات: إجازة بخط المؤلف المجيز. وباقي مواصفاته مثل الّرَ
�1/259

قْم الَْحِميِدّي: 4/259� ]503[ الّرَ

عنوان المخطوط: إجازة الُْمجاز: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي = األخسقوّي = 
أخسخه لي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )1(�

المؤلف المجيز: علي بن محمد بن َعِلّي بن سليم الشافعي الدمشقي الصالحي 
السليمي الصوفي، أبو الحسن، عاء الدين )ت 1200 ھ/1786 م( )2(�

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �EDİYYE - İCAZE ve fevaid
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 6/135. ومــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]2490[ الــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ

 �1490
 �Alî b. Muhammed es - Sâlihi es - Sâlimî ›2‹

ِليمي )1113 - 1200 ھ = 1701 - 1786 م(، علي السليمي، الشيخ العالم العامة، الحبر النحرير،  الّسَ
ِـــــــَد ســنــة ثــــاث عـــشـــرة ومـــئـــة وألــــف،  الــمــســنــد الــمــعــمــر، الـــولـــي الـــكـــامـــل الـــصـــوفـــي، أبـــو الـــحـــســـن، عــــاء الــــديــــن، ُول
وطلب العلم بعد التأهيل لــه، فأخذ عن جملة من الشيوخ؛ كاألستاذ عبد الغني النابلسي، وولــده الشيخ 
إِْســَمــاِعــيــل، والــشــيــخ محمد بن خليل الــعــجــلــونــي، والــشــيــخ محمد بن عــيــس| اانكلنــــي، والــشــمــس محمد بن 
عبد ارل الغزي العامري، والجمال عبد اهلل بن زين الدين البصروي، والشمس محمد بن أَْحَمد عقيلة 
الـــمـــكـــي، والـــشـــيـــخ عـــلـــي بـــن أَْحـــــَمـــــد الــــكــــزبــــري، والـــشـــيـــخ حـــســـن الــــمــــصــــري، والـــشـــيـــخ مــحــمــد الـــعـــلـــوانـــي، والــشــيــخ 

رجب األشقر الصالحي، وعلّي البراذعي، وغيرهم من العلماء. 
َر للتدريس، فدّرَس في الجامع األموي في ِدمَْشَق، والجامع الجديد بالصالحية، والمدرسة  وبرع وفَُضَل وتصّدَ
الُعمرية. ورو| عنه الحديث كثيرون، ومنهم: عبد الغني بن عبد القادر السقطي )ت 1246 ھ/1830 م(، 
والمجازون الذين رووا عنه، وكان عالماً عاماً ورعاً تقياً نقياً زاهداً، معرضاً عن الدنيا، تاركاً لما ال يعنيه. 
وكـــانـــت وفـــاتـــه طـــلـــوع فــجــر يــــوم الــخــمــيــس غــــرة جـــمـــاد| األول| ســنــة مــئــتــيــن وألــــــف، وُصــــلِّــــَي عــلــيــه بــجــمــٍع حـــافِـــٍل 
ــلـْـَطــان العثماني سليم األول، ودفـــن الشيخ  ليمية فــي ِدمَـــْشـــَق المنسوبة إل| أمــيــر المؤمنين الــّسُ فــي التكية الّسَ

ِليمي بسفح قاسيون بجوار دمشق رحمه اهلل تعال|.  =الّسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    175 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 1/آ، مقياس الورقة: )215 × 153 = 192 × 123(، 
عدد األسطر: )مختلف(.

ِحيِم. الحمد هلل الذي مَّنَ عل| مَن شاء ِمن  ِ الّرَ َ ْ أوله وآخره: بِْسِم اهلِل ارّلَ
عــبــاده بــحــمــل الــروايــة إل| أن ضــربــوا آبـــاط اإلبـــل فــي أقـــص| بـــاده، والــصــاة والــســام 
ــــٍد اآلِمــــــر بـــمـــكـــارم األخـــــــاق، وعـــــل| آلــــه وصـــحـــبـــه ذوي الـــفـــضـــل عـــل|  ـــّمَ ــــَحـ َعــــــلَ| َســــيِّــــِدنَــــا مُ
َــــْعــــد؛ فــقــد َســـِمـــَع مــنــي الـــحـــديـــث الــمــســلــســل بـــاألولـــيـــة، وطـــلـــب مــنــي إجــــازةً  اإلطـــــاق. َوب
ــــِلـــــّي  عـــــــامّـــــــةً؛ جـــــنـــــاب عـــــّامـــــة الـــــــزمـــــــان، ومـــــرجـــــع أربـــــــــاب الــــــِعــــــرفــــــان؛ مـــــوالنـــــا مُـــــْصـــــَطـــــَف| بـــــن َعـ
الـــــُحـــــَســـــيْـــــنِـــــّي الــــحــــنــــفــــي الـــــنَّـــــْقـــــِشـــــبَـــــنْـــــِدّي، الــــشــــهــــيــــر؛ بـــبـــيـــك زاده، أنــــــالــــــه اهلل تـــــعـــــال| مـــــا أراده، 
فــــأجــــزتــــه بـــــــأن يــــــــروي عــــنــــي صــــحــــيــــح الـــــــبُـــــــَخـــــــاِرّي، وبــــقــــيــــة الــــكــــتــــب الـــــســـــتّـــــة، وُكـــــتـــــب الـــتـــفـــســـيـــر 
والعقائد واألصول، واللغة والمعقوالت، وُكتب ساداتنا الصوفية؛ قّدس اهلل تعال| 
أسرارهم، وسائر ما يجوز لي وعني روايته، وتصّح لي نسبته ودرايته؛ إجازةً عامّةً 
مُـــطـــلـــقـــةً شـــامـــلـــةً لــجــمــيــع كلذ؛ بـــشـــرط الــصــحــيــح الــمــعــتــبَــر عـــنـــد أهــــل الـــحـــديـــث واألثـــــر؛ 
ْــَخــاّصــة والــعــامّــة عــن مــشــايــخــنــا  بــحــّق روايــتــنــا لــك مــا بــيــن الــقــراءة والــســمــاع واإلجـــازة ال
الثقات - رحمهم َرّبُ األرض والسماوات، من أجلِِّهم بل أجلّهم سيدي وأستاذي 
خاتمة المحققين، وشيخ األستاذين: الشيخ عبد الغني النابلسي، المتّصل نسبه 

ابن جماعة. بالعّامة 

ولــه مــن الــتــآلــيــف: تكملة شــرح تفسير الــبــيــضــاوي للشيخ النجم عمر الــرومــي؛ أكمله مــن ســـورة اإلســــراء إل| 
ْــــــــــَوار الـــتـــنـــزيـــل لــلــقــاضــي الـــبـــيـــضـــاوي:...  آخـــــر الـــــقـــــرآن؛ )قــــــال الــــبــــغــــدادي فــــي اإِليــــــَضــــــاح: بـــيـــان شــــــروح وحــــواشــــي أَن
وشـــــرحـــــه الــــقــــاضــــي عــــمــــر بــــن عـــــبـــــد اهلل الــــــرومــــــي الــــحــــنــــفــــي، إل| آخـــــــر ســــــــورة آل عـــــمـــــران فـــــي مــــجــــلــــد. وتـــكـــمـــلـــة اذه 
الشرح من سورة اإلسراء إل| آخر القرآن لعلي بن محمد الدمشقي الصالحي المعروف بالسليمي المتوف| 
ســنــة )1200 ھ/1785 م( مئتين وألــــف. ومـــن مــؤلــفــات السليمي: الــزبــدة الــطــريــة عـــل| منظومة اآلجــرومــيــة، 
وشــــرح عـــل| شـــرح الــغــايــة البــن قــاســم، و>حــاشــيــة عـــل| شـــرح االخــتــصــار< البــن قــاســم، فــي الــفــقــه >شــــرح نظم 

اآلجرومية<، وغير كلذ. 
ِـــــــــلْـــــــــُمـــــــــَراِدّي: )219/3(، وهــــديــــة  انـــــظـــــر؛ عـــــقـــــود الـــــآللـــــي فـــــي األََســــــانِــــــيــــــد الـــــعـــــوالـــــي: )30 - 31(، وســـــلـــــك الــــــــــدرر ل
ْــــَمــــْكــــنُــــون فــــي الــــذيــــل عـــل|  الـــعـــارفـــيـــن أســــمــــاء الـــمـــؤلـــفـــيـــن وآثــــــــار الـــمـــصـــنـــفـــيـــن؛ لــــلــــبــــغــــدادي: )771/1(، وإِيــــــَضــــــاح ال
كــــشــــف الـــــظـــــنـــــون؛ لـــــلـــــبـــــغـــــدادي، )139/1، 611(. وفـــــهـــــرس الـــــفـــــهـــــارس لـــلـــكـــتـــانـــي: )342/2، 758، 998( 
الَة: )218/7(�  ِِّفين لَِكّحَ والروضة الغناء: )ص: 140(، واألعام للزركلي: )16/5(. َومُْعَجم الُْمَؤل

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    176

ِِّه السميع العليم: الشيخ علي بن سليم الصالحي، دامت  أِذَن بكتابته العارف برب
حياته، وتوالت علينا بركاته.

مالحظات: إجازة بخط المؤلف المجيز باإلذن منه.

وتــوجــد بعد اإلجــــازة قصيدة باللغة الُعثَْمانية التركية، مكتوب فــي أولــهــا: أنشد 
هذه القصيدة عاكف زاده:

لُُها: أّوَ

كــــــــــوكــــــــــل آيــــــــيــــــــنــــــــه ســــــــــــن تــــــطــــــهــــــيــــــر ايــــــــــــــــــــدن تــــــــوحــــــــيــــــــد مــــــــــــــــوالدر
مـــــــــــــــجـــــــــــــــا ايـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوب تـــــــــــــــنـــــــــــــــويـــــــــــــــر ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن تـــــــــــــــوحـــــــــــــــيـــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــوالدر

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداي دلـــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــور قـــــــــــــــــرعـــــــــــــــــه ايــــــــــــــــــــچــــــــــــــــــــره آتـــــــــــــــــــــــــــش عـــــــشـــــــقـــــــه
مـــحـــبـــت حـــبـــه ســـيـــن تــقــطــيــر ايـــــــدن تـــوحـــيـــد مــــــــوالدر..

آِخُرها:���

يا قار يا ندر ماز آتشده حفيدي ايليوب تكليس
بــــــــر آوچ خــــــــــاك ايــــــكــــــن اكـــــســـــيـــــر ايــــــــــــدن تـــــوحـــــيـــــد مــــــــــوالدر

تَّمَت في 2 محرم سنة )1221 ھ/1805 م(.

ويوجد بعد القصيدة دعاء منقول عن الشيخ يحي| السوسي اإلدريسي المغربي، 
ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي:  قْـــــــــم ال ودعــــــــــــاء آخــــــــر عــــــن الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد الــــــســــــوســــــي. وبــــــاقــــــي مـــــواصـــــفـــــاتـــــه مــــثــــل الـــــــــّرَ

�1/259

قْم الَْحِميِدّي: 5/259� ]504[ الّرَ

عنوان المخطوط: إيُضاح المقصود من معن| وحدة الوجود = ِرَسالَة في تحقيق 
المعن| الُمَراد؛ عند أهل اهلل المحققين األمجاد، بإطاقهم وحدة الوجود، وقولهم: 

بأنه ال شيء مع اهلل تعال| موجود )1(�

 �İZAHU’l - MAKSUD min MA’NA VAHDETİ’l - VÜCUD ›1‹
انظر؛ بروكلمان: )287/8(. ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 2854، رمز الحفظ: 5491� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    177 األدب والمحاضرات والعروض   

ـــوفِـــّي )ت 1143 ھ/  ْـــَحـــنَـــِفـــّي، الـــّصُ الــمــؤلــف: عــبــد الــغــنــي بــن إِْســـَمـــاِعـــيـــل الــنــابــلــســي ال
1731 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 8/آ - 10/ب، مقياس الورقة: )215 × 153 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )30(�

ِحــــيــــِم. الـــحـــمـــد هلل الـــمـــوصـــوف بـــوحـــدة الــــوجــــود عـــل|  ِ الــــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
حــــــد مــــــا يـــــعـــــرفـــــه أهــــــــل الـــــمـــــعـــــايـــــنـــــة والــــــشــــــهــــــود، ال عــــــــل| الـــــمـــــعـــــن| الـــــفـــــاســـــد الـــــــــذي عـــــنـــــد أهـــــل 
اإللحاد والزندقة، وأهل اإلنكار والجحود؛ ألن كل شيء من جــهــة نــفــســه مــعــدوم 
ـــــقـــــــود، وإنـــــــمـــــــا هـــــــو بـــــــــوجـــــــــود اهلل تـــــــعـــــــال| مــــــــوجــــــــود، والــــــــصــــــــاة والــــــــســــــــام َعــــــــــــلَ| َســـــــيِّـــــــِدنَـــــــا  ــــــفــ ومـ
ـــــٍد الــــــذي فـــــتـــــح اهلل تـــــعـــــال| بـــــأنـــــوار مــــتــــابــــعــــتــــه كــــــّلَ بــــــاب مـــــســـــدود؛ لــــمــــن حــــافــــظ عــــل|  مُـــــَحـــــّمَ
األحكام الشرعية، وأقام الحدود، وعل| آله وأصحابه، وتابعيه وأنصاره وأحزابه 
الــــمــــوقــــعــــيــــن بــــالــــعــــهــــود، َوَســــــلَّــــــَم تَــــْســــِلــــيــــمــــاً، أمــــــا بــــعــــد، فــــيــــقــــول الــــعــــبــــد الــــفــــقــــيــــر، إل| مـــــواله 
ـــنـــــابـــــلـــــســـــي، أخــــــــــذ اهلل تــــــعــــــال| بــــــيــــــده، وأمــــــــّده  الـــــقـــــديـــــر، عــــبــــد الــــغــــنــــي بــــن إِْســــــَمــــــاِعــــــيــــــل ابـــــن الــ
َــة عــمــلــتــهــا فــي تــحــقــيــق الــمــعــن| الــُمــَراد؛ عــنــد أهــل اهلل الــمــحــقــقــيــن  بــمــدده: هذه ِرَســال
األمجاد، بإطاقهم وحدة الوجود، وقولهم: بأنه ال شيء مع اهلل تعال| موجود، 
وبـــيـــان صـــحـــة هذه الـــمـــقـــالـــة، ونـــفـــي مـــا عـــداهـــا مـــن ضـــاالت أهـــل الـــغـــوايـــة والـــجـــهـــالـــة، 
ْـــــــضـــــــاح الــــمــــقــــصــــود مـــن  ـــــيْـــــتُـــــهـــــا: )إي والـــــحـــــكـــــم عـــــــل| مــــــا يــــخــــالــــف كلذ بـــــاالســـــتـــــحـــــالـــــة، وَســـــّمَ
مـــــــــعـــــــــن| وحـــــــــــــــدة الــــــــــــــوجــــــــــــــود(، ومــــــــــــــــــن اهلل أســــــــتــــــــمــــــــّد اإلعـــــــــــانـــــــــــة عــــــــــــل| هذه اإلبـــــــــــــــانـــــــــــــــة... وأمــــــــــا 
الـــقـــائـــلـــون بـــهـــا... كـــالـــشـــيـــخ األكـــبـــر مـــحـــيـــي الـــديـــن ابـــن الـــعـــربـــي، والـــشـــيـــخ شـــرف الـــديـــن 
ابـــــــن الـــــــفـــــــارض، والـــــعـــــفـــــيـــــف الـــــتـــــلـــــمـــــســـــانـــــي، والـــــشـــــيـــــخ عـــــبـــــد الـــــحـــــق ابـــــن ســـــبـــــعـــــيـــــن، والــــشــــيــــخ 
عــبــد الــكــريــم الــجــيــلــي، وأمــثــالــهــم، قّدس اهلل تــعــال| أسرارهم، وضــاعــف أنوارهم، 
فــــــإنــــــهــــــم قـــــــائـــــــلـــــــون بــــــــوحــــــــدة الـــــــــوجـــــــــود وأتـــــــبـــــــاعـــــــهـــــــم إل| يــــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة إن شــــــــــــــاء اهلل تـــــــعـــــــال|، 
ولــيــس قــولــهــم بــك مــخــالــف لــمــا عــلــيــه أئــمــة أهــل الــســنــة والــجــمــاعــة، وحــاشــاهــم مــن 
الـــمـــخـــالـــفـــة، وإنـــمـــا الـــمـــنـــكـــر عـــلـــيـــهـــم، وعـــل| أمـــثـــالـــهـــم؛ أنـــكـــر مـــن قـــصـــور فـــْهـــِمـــِه، وقـــلّـــة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    178

مـــعـــرفـــتـــه بـــاصـــطـــاحـــهـــم، وعـــــدم ِعــــلــــمــــِه، فـــــإن عـــلـــومـــهـــم مـــبـــنـــيـــة عـــــل| الـــكـــشـــف والــــعــــيــــان، 
وعــــلــــوم غـــيـــرهـــم مـــســـتـــفـــادة مــــن الـــخـــواطـــر الـــفـــكـــريـــة واألذهــــــان، وبــــدايــــة طـــريـــقـــهـــم الـــتـــقـــو| 
والعمل الصالح، وبداية طريق غيرهم مطالعة الكتب واالستمداد من المخلوقين 
في حصول المصالح، ونهاية علومهم: الوصول إل| شهود حضرة الحي القيوم، 
ونـــهـــايـــة عـــلـــوم غـــيـــرهـــم: يـــخـــّص تــحــصــيــل الـــوظـــائـــف والـــمـــنـــاصـــب وجـــمـــع الـــحـــطـــام الـــذي 

ال يــدوم...

آخـــــــره:... هذه الـــمـــســـألـــة، فـــإنـــهـــا أصـــــٌل عـــظـــيـــٌم مـــن أصـــــول الــتــحــقــيــق فـــي مــواجــيــد 
الــصــالــحــيــن، وإشــــارات أهـــل الــكــمــال مــن أصــحــاب الــيــقــيــن، فــإنــهــا هــي أصـــل الــتــوحــيــد 
الشرعي الذي بُنيت عليه جميع أعمال المخلصين، وما عدا كلذ فالشرك الخفي 
الـــــــــــــــــذي هـــــــــــو مـــــــــبـــــــــن| أعـــــــــــمـــــــــــال الــــــــغــــــــافــــــــلــــــــيــــــــن، ولــــــــــــــاذه نــــــــقــــــــل الـــــــــــــعـــــــــــــارف الـــــــمـــــــحـــــــقـــــــق الــــــــشــــــــيــــــــخ أحــــــمــــــد 
القشاشي المدني رحمه اهلل تعال| في رسالته )وحدة الوجود( عن ابن كمال پَاَشا 
رحـــمـــه اهلل تـــعـــال|، ومـــن حــفــظــه نــقــل؛ كــمــا صـــرح بـــك: إنـــه يــجــب عـــل| ولـــي األمـــر 
أن يـــحـــمـــل الــــنــــاس عــــل| الــــقــــول بــــوحــــدة الــــوجــــود. انــــتــــه|. وتــــقــــديــــره: أن يـــحـــمـــل الـــنـــاس 
ـــيـــــخ الــــــعــــــارف  ـــيــــــه الـــــشــ ــ عــــــــل| الــــــقــــــول بــــالــــتــــوحــــيــــد الـــــخـــــالـــــي مــــــن الــــــشــــــرك الـــــخـــــفـــــي الــــــــــذي أشــــــــــار إلـ
ــــيــــــن لــــك  ــــبــ ــــــفـــــــي وال يــ ــــــلـــــــك شــــــــــــرك خـ ـــــــه: كـ ــــــولـ ــــــقــ ـــــه بــ ــ ــــتـ ــ ــــــالــ ــــــه فـــــــــي أول رســ ــــنـ ــ أرســـــــــــــــــان رضـــــــــــــــــي اهلل عـ
توحيدك إال إذا خرجت عنك. وقد استوفينا الكام عل| الشرك الخفي في شرحنا 
َــــــة الـــشـــيـــخ أرســـــــان بـــحـــســـب اإلمـــــكـــــان، وبــــــاهلل الـــمـــســـتـــعـــان، َوَصــــــــــــلّ| اهللُ َعـــــلَ|  عـــــل| ِرَســــــال
ٍد َوَعلَ| آلِِه َوأَْصَحابِِه أَْجَمِعين مع التابعين، وتابعي التابعين بإحسان  َسيِِّدنَا مَُحّمَ
َسالَة المباركة إن شاء تعال| في مجلسين  إل| يوم الدين. وكان تصنيفنا لهذه الرِّ
قليلين من ليلة الجمعة، ويوم الجمعة الثاني عشر من شعبان سنة إحد| وتسعين 
وألـــــــــف، والـــــحـــــمـــــد هلل وحـــــــــده، وال هلإ إال اهلل عــــــــّده لـــــلـــــقـــــاء اهلل يـــــــوم ال يــــنــــفــــع إال اهلل. 

تَّمَت بعون اهلل تعال|. م م م.

مالحظات: تاريخ التأليف: يوم الجمعة 12 شعبان سنة )1091 ھ/1680 م(. 
َسالَة توجد ثاث صفحات من الفوائد المتنوعة. الوضع العام: خّط  وبعد نهاية الرِّ

قْم الَْحِميِدّي: 1/259� التعليق الواضح، وباقي مواصفاته مثل الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    179 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 6/259� ]505[ الّرَ

عــاء وال يزيُد  َــة في شرح حديث: >ال يــردُّ القضاءَ إاّلَ الــّدُ عنوان المخطوط: ِرَســال
الُعمر إاّلَ البّرُ< )1(�

ـــَطــــــَف|، الـــــخـــــادمـــــي، الـــحـــنـــفـــي )ت 1176 ھ/  ــ ـــــْصـ ــــد بــــن مُـ ــــد بــــن مُــــَحــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُــــَحــــّمَ
1763 م(، أو )1168 ھ/1755 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 13/آ - 14/ب، مقياس الورقة: )215 × 53 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )مختلف(.

عــــــوات، ويـــزيـــد  ِحــــــيــــــِم. الــــحــــمــــُد لــــمــــْن يــــــــردُّ الــــقــــضــــاءَ بــــــالــــــّدَ ِ الــــــّرَ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ
ُـــجـــيـــن حـــكـــمـــه، وآلــــه  األعـــــمـــــال بـــالـــحـــســـنـــات، والـــــصـــــاة عـــــل| مَـــــن تـــبـــع أدويـــــــة الـــهـــلـــكـــة مــــن ل
الــــــذيــــــن رّكـــــــبـــــــوا مُـــــعـــــالـــــجـــــات بـــــقـــــاء الــــبــــنــــيــــة فــــــي طــــــب مـــــعـــــدن ِهــــــَمــــــِمــــــه. وبـــــعـــــد فــــــهذه تـــحـــقـــيـــقـــات 
عــجــيــبــة، وتــدقــيــقــات غــريــبــة، مــتــعــلــقــة عــــل| حــديــث صــحــيــح شــريــف مــكــنــون، مضمونه 
سر خفي ولطيف لم يكشف بدائعه في الدفاتر والزبر، ولم يبرز في الليالي والنهر، 
خالية عــن اإليــجــاز واإلطـــنـــاب، وإلــيــه مــرجــع أزمـــة التحقيق والــمــآب، الــحــديــث؛ قوله 
ْــــُعــــْمــــِر إاِل  َــــِزيــــُد فِــــي ال َعــــــاءُ، َوال ي ْــــَقــــَضــــاءَ إاِل الــــــّدُ َــــــــُردُّ ال صــــــل| اهلل تـــعـــال| عــلــيــه وســـلـــم: >ال ي
الْبِّرُ< فنقول معتصماً باهلل تعال|: >اليرد القضاء< أي: ال يسهل القضاء المبرم وال 
يدفع نفس الملق إمــا بطريق عموم المجاز، أو بــنــاء عــل| جــواز الجمع بين الحقيقة 

والمجاز، أو عل| طريق العبارة في أحدهما، والداللة والمقايسة في األخير...

َعـــاءُ<، وإذا أريـــد من  ْــَقــَضــاءَ إاِل الـــّدُ َــــُردُّ ال آخــــره:... وقــد رو| عليه الــســام: >ال ي
الــــقــــضــــاء الـــــازمـــــة الــــمــــبــــرم، وفــــــي االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــمـــعـــلّـــق أو الــــعــــكــــس، فـــبـــعـــد الــــمــــعــــادة تـــكـــرر 
المشترك، واهلل الموفق. اذه ما صدر عنه تاطم أمواج العوائق وخالها مع كونها 

 �ŞERHÜ HADİSİ la YARUDÜ’L - KAZA - İ İLLİD - DUA ›1‹
انـــظـــر؛ مــكــتــبــة بـــرنـــســـتـــون؛ مــجــمــوعــة يــــهــــوذا؛ الــــرقــــم: 805، رمــــز الـــحـــفـــظ: 788. ومــكــتــبــة مــكــة الـــمـــكـــرمـــة: 42 

توحيد. 
 �MUHAMMED b. MUSTAFA b. OSMAN el - KONEVİ، el - HADİMİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/161�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    180

ن له قصور، شتان في اذه أو عدم استعداد، لذا فرأيها وصول  عجالة في أثنائها عّمَ
َـــِمـــيـــَن. كــتــبــه فـــي بــلــدة إِْســـامْـــبُـــول؛  ْـــَعـــال ْــــَحــــْمــــُد هلِلِ َربِّ ال الــحــقــائــق، وعـــثـــور الـــدقـــائـــق.. وال

في تكية مراد مّا. م.

مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش تصحيحات وتعليقات. كتبه الناسخ في بلدة 
قْم الَْحِميِدّي: 1/259� إِْسامْبُول؛ في تكية مراد مّا. وباقي مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 7/259� ]506[ الّرَ

َـــــــْومَ  عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: حــــــزب األحـــــــــــزاب؛ مــــا رواه اإلمــــــــام الـــشـــافـــعـــي = دعـــــــاء الـــنـــبـــي ي
األَْحَزاِب )1(�

ْـــــِن  ـــــائِـــــِب ب ْـــــــِن الـــــّسَ ْـــــِن َشـــــــافِـــــــِع ب ْـــــــِن ُعـــــثْـــــَمـــــان ب ْـــــــَعـــــــبَّـــــــاِس ب ْـــــــــــِن ال ْــــــُن إِدِْريـــــــــــَس ب ــــــُد ب الــــمــــؤلــــف: مُــــــَحــــــّمَ
ْــــــِن  ْــــــِن ِكــــــاِب ب ْــــــِن قُــــــَصــــــيِّ ب ْـــــِن َعــــــبْــــــِد مَــــــنَــــــاِف ب ـــــِلـــــِب ب ْـــــُمـــــّطَ ْــــــِن ال ْــــــِن َهــــــاِشــــــِم ب َــــــِزيــــــَد ب ْـــــِن َعــــــبْــــــِد ي ُعـــــبَـــــيْـــــِد ب
ْــِن َغالِِب بِْن فِْهِر بِْن مَالِِك بِْن النَّْضِر بِْن ِكنَانَةَ بِْن ُخَزيَْمةَ بِْن  ُــَؤيِّ ب ْــِن َكْعِب بِْن ل ةَ ب مُــّرَ
مُْدِرَكةَ بِْن إِلْيَاَس بِْن مَُضِر بِْن نَِزاِر بِْن مَعد بِْن َعْدنَاَن بِْن الَْهَميَْسِع، اإلمام الشافعي، 

المطلبي الهاشمي القرشي، أبو عبد اهلل )ت 204 ھ/820 م( )2(�

 �DU’A ›1‹
ْــــــــــــــَراك الـــرســـالـــة  انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة األزهــــــــــر؛ الـــــرقـــــم: 39945، أرقـــــــــام الــــحــــفــــظ: )1627 أدعـــــيـــــة وأوراد( 86959 األَت
ِـــــــــــي نـــعـــيـــم أَْحــــــَمــــــد بــــــن عـــــبـــــد اهلل بـــــن أَْحــــــَمــــــد بــــــن إِْســــــَحــــــاق بــــــن  الـــــــرقـــــــم: 2. وحــــلــــيــــة األولــــــــيــــــــاء وطـــــبـــــقـــــات األصــــــفــــــيــــــاء؛ ألَب

موس| بن مهران األصبهاني )ت 430 ھ/1039 م(: )79/9 - 80(� 
 �el - İmâm eş - Şafi’î Muhammed b. İdrîs ›2‹

ــــنّــــيّــــة األربــــــعــــــة، وإلـــيـــه  الـــشـــافـــعـــي )150 - 204 ھ( هـــــو مـــحـــمـــد بـــن إدريـــــــــس أحــــــد أئــــمــــة الــــمــــذاهــــب اإِلْســـــــاِمـــــــيَّـــــــة الــــّسُ
ينتسُب الشافعية. جمع إل| علم الفقه ِعــلــَم الــقــراءات وعلم األُُصـــول والحديث واللغة والشعر. قــال اإلمَــام 
ــن بــيــده محبرة أو ورق إاّل وللشافعي عليه ِمـــنَّـــة(. وكـــان شــديــد الــذكــاء. نشر  أَْحــَمــد بــن حنبل: )مــا أحــد ِمــّمَ
مذهبه بالحجاز والعراق. ثم انتقل إل| مصر سنة )199 ھ/814 م(، ونشر فيها مذهبه أيضاً، وفيها توفي 
وقُبّته في القاهرة مشهورة. من تصانيفه: كتاب )األمّ( في الفقه؛ و)الرِّسالة( في أُُصول الفقه و)أحكام 

القرآن(؛ و)اختاف الحديث( وغير كلذ من الكتب القيّمة. 
انــظــر؛ الــتــاريــخ الكبير )42/1(، والــتــاريــخ الصغير: )302/2(، والــجــرح والــتــعــديــل: )201/7(، وحلية 
الــــفــــقــــهــــاء  بـــــــغـــــــداد )56/2 - 73(، وطـــــبـــــقـــــات  =األولــــــــــيــــــــــاء: )63/9 - 161(، والــــــفــــــهــــــرســــــت: )263(، وتــــــــاريــــــــخ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    181 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 16/ب - 17/آ، مقياس الورقة: )215 × 53 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )مختلف(.

افِِعّي رحمه اهلل تعال|، ونفعنا ببركاته. أوله وآخره: دعاء اإلمام الّشَ

َـــــــــــْومَ  ْــــــــــِن ُعــــــــــَمــــــــــَر: أَّنَ َرُســـــــــــــــــــــــوَل اهلِل َصـــــــــــــــــــــلَّ| اهللُ َعـــــــلَـــــــيْـــــــِه َوَســـــــــــلَّـــــــــــَم قَـــــــــــــــَرأَ ي ]َعـــــــــــــْن نَــــــــــافِــــــــــٍع، َعـــــــــــِن اب
األَْحــــــَزاِب: }ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ݲ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ{ )1(. ثُّمَ 
َهادَةَ َوِديَعةً لِي ِعنَْد اهلِل،  ِ الّشَ قَاَل[: َوأَنَا أَْشَهُد بَِما َشِهَد اهللُ بِِه َوأَْستَْوِدُع اهللَ هذَهِ
َــَرَكــتِــَك، َوَعــظــَمــِة  ْــِقــيَــامَــِة، الــلــُهــّمَ إِنِّــي أَُعــوُذ بِــنُــوِر قُــُدِســَك، َوَعــِظــيــِم ب َـــْومَ ال َـــّيَ ي يــَؤدِّيــَهــا إِل

لـــــلـــــشـــــيـــــرازي: )48 - 50(، وطـــــبـــــقـــــات الــــحــــنــــابــــلــــة: )280/1(، وتـــــرتـــــيـــــب الــــــــمــــــــدارك: )382/2(، واألنــــــســــــاب 
لِلسمعانّي: )251/7 - 254(، وتاريخ ابن عساكر: )395/14 - 418 و1/15 - 25(، وصفة الصفوة: 
)95/2(، ومــعــجــم األدبــــــاء: )281/17 - 327(، وتــهــذيــب األســـمـــاء والـــلـــغـــات: )44/1 - 67(، ووفــيــات 
الــــــبــــــشــــــر: )28/2 - 29، 180/2(،  فــــــــي أخــــــــبــــــــار  والـــــمـــــخـــــتـــــصـــــر  األعـــــــــيـــــــــان البــــــــن َخــــــــلِـّـــــــكــــــــان: )163/4 - 169(، 
وســـيـــر أعـــــام الـــنـــبـــاء لــلــذهــبــي: )5/10 - 99، الــتــرجــمــة رقـــــم: 1(، وتــــذكــــرة الـــحـــفـــاظ: )361/1 - 363(، 
َفدّي: )171/2 - 181(، ومرآة الجنان لِلْيافعّي: )13/2 -  والكاشف: )17/3(، والوافي بالوفيات لِلّصَ
28(، والــبــدايــة والــنــهــايــة البــن كــثــيــر: )251/10 - 254(، والــديــبــاج الــمــذهــب: )156/2 - 161(، وغــايــة 
النهاية في طبقات القراء البن الجزري: )95/2(، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة: )21/1(، وتهذيب 
التهذيب البن حجر العسقاني: )25/9(، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ البن تغري بردي: 
)176/2، 177( وطبقات الحفاظ: )152(، وحسن المحاضرة: )303/1 - 304(، وتهذيب الكمال 
َعادَة  للمزي: )39/16(، وخاصة تذهيب الكمال: )326(، وطبقات المفسرين: )98/2(، وِمْفتَاح الّسَ
ِــــَطــــاْشــــُكــــبْــــِري َزادَهْ: )88/2 - 94(، وتــــاريــــخ الـــخـــمـــيـــس: )335/2(، وطـــبـــقـــات الــشــافــعــيــة  ـــــيَـــــادَة ل َوِمـــــْصـــــبَـــــاح الـــــسِّ
البن هداية اهلل: )11 - 14(، وَشَذَرات الّذََهب في أَخبار مَْن َذَهب البن الِعَماد الَحنبلّي: )9/2 - 11(، 
وشـــــــــرح إحـــــيـــــاء عـــــلـــــوم الــــــديــــــن: )191/1 - 201(، والـــــرســـــالـــــة الــــمــــســــتــــطــــرفــــة: )17(. وهـــــديـــــة الــــعــــارفــــيــــن أســــمــــاء 
الــمــؤلــفــيــن وآثــــار المصنفين لــلــبــغــدادي: )9/2(، واألعـــــام لــلــزركــلــي: )26/6(؛ ومــعــجــم الــمــؤلــفــيــن الطبعة 
الـــقـــديـــمـــة: )33/9(، وطـــبـــعـــة الـــمـــجـــلـــدات األربــــــعــــــة: )116/3(، وفــــهــــرس آل الـــبـــيـــت األردنـــــــــــي: )1: 206( 
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َــْطــُرُق بِــَخــيْــٍر،  َطــَهــاَرتِــَك ِمــْن ُكــلِّ آفَــٍة َوَعــاَهــٍة، َوِمــْن َطــَواِرِق الــلَّــيْــِل َوالــنَّــَهــاِر، إاّل َطــاِرقــاً ي
ْـــــــــــــَت ِعــــــــيَــــــــاِذي، بِـــــَك  ُـــــــــــــوُذ، َوأَن ْـــــــــــــَت مَــــــــــاِذي بِــــــــَك أَل ــــيــــــُث، َوأَن ــــِغــ ـــتَــ ــ ْــــــــــَت ِغـــــيَـــــاثِـــــي بِــــــــَك أَْسـ الـــــلـــــُهـــــّمَ أَن
ْــَفــَراِعــنَــِة، أَُعـــوُذ بِــَك ِمــْن  َــهُ أَْعــنَــاُق ال ْــَجــبَــابِــَرِة َوَخــَضــَعــْت ل َــهُ ِرقَـــاُب ال َّـــْت ل َــا مــْن َذل أَُعـــوُذ، ي
َــــــــا فِــــي  ــــْشــــــِف ِســـــــتْـــــــِرَك، َونِــــــْســــــيَــــــاِن ِذْكـــــــــــــِرَك، َواالنْــــــــــِصــــــــــَراِف َعـــــــْن ُشـــــــْكـــــــِرَك، أَن ِخـــــــْزيِـــــــَك، َوِمــــــــــْن َكــ
ِحْرِزَك لِيَِلي َونََهاِري، َونَْوِمي َوقََراِري، َوَظْعنِي َوأَْسَفاِري، َوَحيَاتِي َومََماتِي، ِذْكُرَك 
ِــــَعــــَظــــَمــــتِــــَك،  ْـــــــَت ُســــبْــــَحــــانَــــَك َوبِـــــَحـــــْمـــــِدَك تَــــْشــــِريــــفــــاً ل َ إاّل أَن ِشـــــَعـــــاِري، َوثَــــــنَــــــاُؤَك ِدثَـــــــــاِري ال هلِإَ
ِــــســــبــــَحــــاِت َوْجــــــِهــــــَك، أَِجــــــْرنِــــــي ِمــــــْن ِخـــــْزيِـــــَك َوِمـــــــْن َشــــــرِّ ِعــــــبَــــــاِدَك، َواْضــــــــــِرْب َعــــلَــــّيَ  َوتَــــْكــــِريــــمــــاً ل
َــا أَْرَحــَم  َــتِــَك، َوُجْد َعــلَــّيَ ِمــنْــَك بِــَخــيْــٍر، ي ُسَراِدقَاِت ِحــْفــِظــَك، َوأَدِْخــلـْـنــي فِــي ِحــْفــِظ ِعــنَــاي

اِحــِمــيــَن<... الــّرَ

مالحظات: توجد بعده أدعية أُخر|، ومنها: دعاء أول السنة وفضل عاشوراء، 
ودعـــــــاء آخـــــر الـــســـنـــة: >الـــلـــهـــم مــــا عـــلـــمـــَت فــــي هذه الـــســـنـــة مـــمـــا نَــهــيــتَــنــي عـــنـــه، ولـــــم تــــْرَضــــهُ 
ــــنْـــــَســـــهُ، ولــــــم أتُــــــــْب مــــنــــه، وَحــــلــــمــــَت عـــنـــي فـــيـــهـــا بـــفـــضـــِلـــك بـــعـــد قُــــــدرتِــــــك عـــل|  ونَـــســـيـــتُـــه ولــــــم تَـ
ُعــقــوبــتــي، ودعــوتــنــي إل| الــتــوبــة بعد جــرأتــي عــل| معصيتك، فأستغفُرك مــنــه، فاغفْر 
ُـــك أْن تــتــقــبّـَـلـَـه  لــــي، ومــــا عــلــمــَت فــيــهــا مـــن عـــمـــٍل تـــرضـــاه ووعـــدتـــنـــي عــلــيــه الــــثــــواب؛ فـــأســـأل
ِمــنِّــي؛ وال تقطْع رجــائــي ِمنك يــا كــريــم<. والــَعــنَــاِويــن مَْكتُوبَة بِــالــلَّــْوِن األَْحــَمــر. الوضع 
قْم الَْحِميِدّي: 1/259� العام: خّط النسخ الواضح الجميل، وباقي مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 8/259� ]507[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في مسألة الحّمصة )1(�

ْـــــــــــــَراِهـــــــــــــيـــــــــــــم الـــــــحـــــــلـــــــبـــــــي، الــــــحــــــنــــــفــــــي )ت 956 ھ/  ـــــــــد بـــــــــن إِب ْــــــــــــَراِهــــــــــــيــــــــــــم بــــــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: إِب
1549 م( )2(�

 �RİSALE fi MES’ELETİ’l - HİMMASA ›1‹
توجد مخطوطة منها في مكتبة وهبي أَفَنِْدي في إِْستَانبُول: 4/2070� 

 �İBRAHİM b. MUHAMMED b. İBRAHİM el - HANEFİ، el - HALEBİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 95�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    183 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: صفحة 17/ب، مقياس الورقة: )215 × 53 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )22(�

َــــــة  ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم الــــحــــلــــبــــي: هذه ِرَســــــال ِحـــــــيـــــــِم. يــــقــــول الـــفـــقـــيـــر إِب ِ الـــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل ارّلَ
ــــنْــــِدي الــعــيــنــي )1(. وغــيــرهــا ملخصة  َـــة فــقــهــي أَفَ فــي مــســألــة الــحــمــصــة، جمعتها مــن ِرَســـال
فــقــلــت: صــاحــب الــحــمــصــة لـــه ثــاثــة أحــــــوال؛ تــوســيــع، وتـــوســـط، وتــضــيــيــق، وكلذ أّن 
الـــخـــارج بـــنـــفـــســـه مــــن جــــــرٍح بـــشـــرط الـــســـيـــان نـــاقـــض اتــــفــــاقــــاً، وأمــــــا الـــمـــخـــرج بــفــعــلــه كــعــصــر 
الجرح، ووضع جاذب كالحمصة؛ فقيل: غير ناقض لعدم الخروج كما في الهداية 

والظهيرية، وقيل: ناقض ألن في اإلخراج خروجاً، وعل| األول فا يتوضأ...

آخــــــــــــــــره:... غــــيــــر أن فــــــي األشـــــــــــّق نــــكــــتــــة، وهــــــــــو: أن الــــــــــذي يــــغــــلــــب عــــــــل| الـــــظـــــن أن مــا 
تجذبه الحمصة في زمان وضوء وصاة ليس بحيث لو اجتمع عل| الجرح يسال إل| 
ر؛ يــصــيــر صــاحــب عــــذٍر، ثــم إّن له  ُـــتـــصـــّوَ مــا يلحقه حــكــم الــتــطــهــيــر، فــــإْن كـــان كلذ ال ي
افِِعّي، هنكل يحتاج أْن يقلِّده في جميع ما يتعلّق  حالة رابعة وهي: تقليد اإلمام الّشَ

َواب. بالوضوء والصاة؛ لبطان التلفيق. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ

قْــــــــــــم  مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: الـــــــــعـــــــــنـــــــــوان مـــــــكـــــــتـــــــوب بــــــــالــــــــلــــــــون األحــــــــــــمــــــــــــر، وبــــــــــاقــــــــــي مــــــــواصــــــــفــــــــاتــــــــه مـــــــثـــــــل الــــــــــــّرَ
الَْحِميِدّي: 1/259�

قْم الَْحِميِدّي: 9/259� ]508[ الّرَ

عنوان المخطوط: األحكام الملّخَصة في حكم ماء الحّمصة )2(�

 �Aynî Muhammed b. Abd - Allâh el - Fakîhî ›1‹
د بن عبد اهلل الرومي، فقهي، العيني، فقيه، أقام في اآلِستَانَة، وكان حياً سنة )1114 ھ/1702 م(،  مَُحّمَ
ْــــُحــــّمــــصــــة. تُــــوَجــــُد  وقــــيــــل وفــــاتــــه ســـنـــة )1147 ھ/1734 م(. مــــن آثـــــــــاره: الــــفــــوائــــد الـــمـــمـــحـــصـــة فــــي أحــــكــــام كـــــيِّ ال
مــنــهــا مــخــطــوطــة فــي الــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة بــفــيــيــنــا عــاصــمــة الــنــمــســا، رقـــم الــحــفــظ: 2/1463، ومــكــتــبــة شــســتــربــيــتــي؛ 
ــد بــن ســعــود اإِلْســـاِمـــيَّـــة فــي الـــريـــاض، رقــم  رقـــم الــحــفــظ: 4400/5، والــمــكــتــبــة الــمــركــزيــة بــجــامــعــة اإلمَــــام مُــَحــّمَ

الحفظ: 95� 
 �)Brockelmann: g, II: 437(و ،)انظر؛ معجم المؤلفين لَِكّحالَة: )131/11
 �el - AHKAMÜ’l - MÜLAHHASA fi HUKMİ MAİ’l - HİMMASA ›2‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    184

ُرنْبُالي، الحنفي،  المؤلف: حسن بن عمار بن َعِلّي بن يُوُسف، الوفائي، الّشُ
أبو اإلخاص )ت 1069 ھ/1659 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 18/آ - 20/آ، مقياس الورقة: )215 × 53 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )25(�

ِحــــــيــــــِم. الــــحــــمــــد هلل الـــــــذي شــــــرع لـــنـــا ديـــــنـــــاً قـــيـــمـــاً غـــيـــر ذي  ِ الــــــّرَ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ
عـــــوج، وكــفــلــنــا بــمــا لـــم يــجــعــل عــلــيــنــا فــيــه مـــن حـــــرج.. وبـــعـــد فــيــقــول الــعــبــد الــمــفــتــقــر إل| 
ُرنْبُالي الحنفي، عامله اهلل بلطفه الجلي  كرم اهلل ذي المنِّ أبو اإلخاص حسن الّشُ
والخفي، وغفر له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه والمسلمين آمين: هذه نبذة يسيرة 
ــــيْــــتُــــهــــا: )األحــــــكــــــام الـــمـــلـــخـــصـــة فـــــي حـــكـــم مــــــاء الـــحـــمـــصـــة(،  جــــــــواب لــــحــــادثــــة شــــهــــيــــرة، َســــّمَ
جــــمــــعــــتــــهــــا إجـــــــابـــــــة لـــــطـــــالـــــبـــــهـــــا.. وقـــــــــد ورد ســــــــــــؤال عـــــــن صـــــفـــــة مـــــــن الـــــــطـــــــب؛ اســــتــــنــــبــــطــــهــــا بـــعـــض 
الحذاق من حرفتها، وهي أن توضع حمصة في محل من الجسد بعد كي محلها، 

أو مُتََعدِّدة فيه إلذهاب ما هو مفتر...

آخره:... فإن اإلمام مالك؛ وإن قال بطهارة كلذ الماء الذي شرب منه الكلب؛ 
ــــافِــــِعــــّي: بــصــحــة مسح  يــلــزمــه مـــا يــمــســح كـــل الــــــرأس والــــدلــــك، وهــــو مـــفـــقـــود، واإلمـــــــام الــــّشَ
القليل من الرأس؛ وترك الدلك؛ ال ير| له طهارة كلذ الماء الذي شرب منه الكلب 
بل يقول: بأنه نجس وال يطهر مستعمله إال بالغسل سبعاً مع واحدة بالتراب، وإذا 
لـــم يـــتـــرب ال يــطــهــر، ولــــو غــســلــه ألــــف مــــرة بـــالـــمـــاء فـــقـــط، وقــــد ذكـــــرت فـــي رســـالـــتـــي الــتــي 
يْتُها: بالعقد الفريد في بيان الراجح من جــواز التقليد، وذكــرت فيها أن التلفيق  َسّمَ

ــــــُم  قْ ــــّرَ : 5/1044، ومـــكـــتـــبـــة راغـــــــب پـــــاشـــــا؛ ]589[ الــ ْـــــَحـــــمـــــيـــــدّيُ قْـــــــُم ال ــــلَــــيْــــَمــــانِــــيَّــــة: ]1858[ الـــــــّرَ انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة الــــّسُ
ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 2/214. ومــــكــــتــــبــــة بــــرنــــســــتــــون؛  قْـــــــــم ال ــــــد عـــــــــــارف، ]549[ الـــــــــّرَ ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 5/503، ومــــكــــتــــبــــة مُــــــَحــــــّمَ ال
مجموعة يهوذا؛ )8 نُسخ(، من الرقم: 1217، رمز الحفظ: 5569؛ حت| الرقم: 1217، رمز الحفظ: 
5930، ومـــكـــتـــبـــة األزهــــــــر؛ )9 نُــــســــخ(: مــــن الــــرقــــم: 8733، أرقـــــــام الـــحـــفـــظ: )1913 فـــقـــه حـــنـــفـــّي( 26752 
ْـــــــــــَراك  الــــرافــــعــــي الــــرســــالــــة الـــــرقـــــم: 5، حــــــت| الـــــرقـــــم: 8739، أرقـــــــــام الــــحــــفــــظ: )4487 فـــقـــه حــــنــــفــــّي( 81476 األَت

الرسالة الرقم: 4� 
 �HASAN b. AMMAR el - VEFAİ el - HANEFİ، eş - ŞÜRÜNBÜLALİ ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/503�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]585[ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    185 األدب والمحاضرات والعروض   

بــــاطــــل بــــاالتــــفــــاق بـــالـــتـــحـــقـــيـــق، فـــمـــن أراد كلذ فـــلـــيـــراجـــعـــهـــا، واذه آخــــــر مـــــا تـــيـــســـر جــمــعــه 
ـــــٍد الــــمــــرســــل بـــالـــهـــدايـــة  ــــــــام َعـــــــــلَ| َســـــيِّـــــِدنَـــــا مُـــــَحـــــّمَ ــــــــاة َوالــــــــّسَ بــــحــــمــــد اهلل اآلن، بـــالـــتـــوفـــيـــق َوالــــــــّصَ
ُِّفها: َوقََع  وأقوم دين وأوضح طريق، َوَعلَ| آلِِه َوَصْحبِِه أجمعين.. انته|. قال مؤل
الــــفــــراُغ مـــن تــألــيــفــهــا فـــي أوائــــــل شــهــر ذي الـــقـــعـــدة الــــحــــرام ســنــة تــســع وخــمــســيــن وألـــــف من 

الهجرة النبوية عل| صاحبها السام.

مالحظات: تاريخ التأليف: في أوائــل شهر ذي القعدة الحرام سنة )1059 ھ/ 
قْم الَْحِميِدّي: 1/259� 1746 م(. وباقي مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 10/259� ]509[ الّرَ

ل بأهل بدر )1(� عنوان المخطوط: استنزال النَّصر بالتَّوّسُ

المؤلف: أحمد بن َعِلّي بن عمر بن صالح بن أحمد بن ُسلَيَْمان بن إدريس بن 
ْــــــــــــــَراِهــــــــــــــيــــــــــــــم، شــــــــهــــــــاب الـــــــــــديـــــــــــن، أبـــــــــو الـــــــــنـــــــــجـــــــــاح، أبـــــــو الـــــــعـــــــبـــــــاس،  ُــــــــــوُســــــــــف بــــــــــن إِب إِْســـــــــَمـــــــــاِعـــــــــيـــــــــل بـــــــــن ي
مَْشِقّي، الحنفي، )ت 1172 ھ/1759 م( )2(� الطرابلسي، المنيني، العدوي، الدِّ

عدد األوراق وقياساتها: 21/آ - 36/آ، مقياس الورقة: )215 × 53 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )23(�

ِحيِم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا وشفيعنا  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ــــد الـــمـــهـــاجـــري َصــــــــــــلَّ| اهللُ َعــــلَــــيْــــِه وســــلــــم، وبـــســـيـــدنـــا أبـــي بـــكـــر الـــصـــديـــق بـــن  أحــــمــــد؛ ومُــــَحــــّمَ

 �İSTİNZALÜ’l - NEŞR bi’t - TEVESSÜL bi - ŞÜHEDAİ UHUD ve’l - BEDR ›1‹
: 221. ومكتبة بــرنــســتــون؛ مجموعة جــاريــت؛ الــرقــم:  ْــَحــمــيــدّيُ قْـــُم ال ــلـَـيْــَمــانِــيَّــة: ]258[ الـــّرَ انــظــر؛ مكتبة الــّسُ
ـــــرقــــــــم: 4609، رمـــــــــز الــــحــــفــــظ:  ــ ـــــــوذا؛ الـ ـــــهـ 1968، رمـــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 1134؛ H، ومــــكــــتــــبــــة بـــــرنـــــســـــتـــــون؛ مــــجــــمــــوعــــة يـــ
4033، والـــــــرقـــــــم: 4609، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 2977، والـــــــرقـــــــم: 4609، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 760، ومـــكـــتـــبـــة األزهــــــــر؛ 
قْــــم  40384؛ أرقـــــــام الـــحـــفـــظ: )2246؛ أدعــــيــــة وأوراد( 131074؛ دمــــيــــاط، ومــكــتــبــة جـــامـــعـــة إِْســــتَــــانــــبُــــول؛ الــــّرَ

الَْقِديُم: 2046� 
 �ŞİHABÜDDİN AHMED b. ALİ b. ÖMER ed - DİMAŞKİ، el - MENİNİ ›2‹

ـــــــــُم  قْ ــــيَّـــــــة: ]258[ الـــــــــّرَ ــ ــــــانِـ ــــَمـ ــ ــــيْـ ــ ــــلَـ ــ ـ ــــّسُ ــ ْــــــــَحــــــــِمــــــــيــــــــِدّي: 1020. ومــــكــــتــــبــــة الـ ــــــــــم ال قْ انـــــــظـــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة راغـــــــــــب پـــــــاشـــــــا؛ ]1321[ الــــــــــّرَ
 �221 : الَْحميدّيُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    186

أبي قحافة المهاجري رضي اهلل عنه، وبسيدنا عمر بن الخطاب المهاجري رضي اهلل 
تـــــعـــــال| عــــنــــه، وبـــســـيـــدنـــا ُعــــثْــــَمــــان بــــن عــــفــــان الــــمــــهــــاجــــري رضـــــــــي اهلل تـــــعـــــال| عــــنــــه، وبـــســـيـــدنـــا 
عـــلـــي بـــن أبـــي طـــالـــب الـــمـــهـــاجـــري رضـــــــي اهلل تــــعــــال| عـــنـــه، وبـــســـيـــدنـــا طــلــحــة بــن عــبــيــد اهلل 
الـــــمـــــهـــــاجـــــري رضـــــــــــي اهلل تــــــعــــــال| عـــــنـــــه، وبــــســــيــــدنــــا الـــــزبـــــيـــــر بـــــن الـــــــعـــــــوام الـــــمـــــهـــــاجـــــري رضــــــــي اهلل 
تــــــــعــــــــال| عـــــــنـــــــه، وبــــــســــــيــــــدنــــــا عـــــــبـــــــد ارل بـــــــن عـــــــــــوف الــــــمــــــهــــــاجــــــري رضــــــــــــــــي اهلل تــــــــعــــــــال| عــــنــــه، 
وبـــســـيـــدنـــا ســـعـــد بـــن أبـــــي وقّـــــاص الـــمـــهـــاجـــري رضـــــــي اهلل تــــعــــال| عـــنـــه، وبـــســـيـــدنـــا ســعــيــد بــن 

زيد المهاجري رضي اهلل تعال| عنه.

َـــــّي بـــــن كــعــب الـــخـــزرجـــي رضــــــي اهلل تــعــال|  حــــرف األلــــــف: الــلــهــم وأســــألــــك بــســيــدنــا أُب
عنه، وبسيدنا األخنس بن خبيب المهاجري رضي اهلل تعال| عنه، وبسيدنا األرقم بن 

األرقم المهاجري رضي اهلل تعال| عنه...

آخــــــــــــــــــــــــــــــره:... الـــــــلـــــــهـــــــم إنــــــــــــــي أضـــــــــــــــــرع إلـــــــــــيـــــــــــك، وأكـــــــــــــــــــــرر الــــــــتــــــــوســــــــل بـــــــــأحـــــــــب الـــــــخـــــــلـــــــق إلـــــــيـــــــك، 
ـــن  بـــيـــن لــــديــــك؛ أْن تـــنـــصـــَر اإلســــــــــامَ وأُســــــرتــــــه، وتـــحـــصِّ وبـــأصـــحـــابـــه أهــــــل بــــــدر وأُُحــــــــــد الـــمـــقـــّرَ
ـــــمــــــاَن وحــــــوزتــــــه، وتــــســــّد ثــــغــــوَر الـــمـــســـلـــمـــيـــن، وتـــعـــلـــي كــــــام الــــحــــق والــــــديــــــن، وأن تــعــفــو  اإليـ
، وســـائـــر عــــبــــاِدَك الــمــؤمــنــيــن؛  عـــنـــي، وتــغــفــر لـــي وتـــرحـــمـــنـــي، وتــــــرض| عــنــي وعــــن والـــــــــدّيَ
يـــــــا أرحـــــــم الـــــراحـــــمـــــيـــــن، وقــــــــد جــــــــّف بـــــحـــــمـــــد اهلل تــــــعــــــال| مــــــن هذه األرقــــــــــــــام الـــــقـــــلـــــم؛ بـــتـــوفـــيـــق 
مفيض الخير والنعم، وفضل ذي المجد والكرم، مَْن }ک ک ک ک گ{ )1(، 
ـــِقـــيـــَد  َــــــــــَردَ قـــلـــبُـــهـــا الــــمــــحــــرور، ولـــســـانُـــهـــا يـــتـــلـــو ســــــــورةَ الـــــنـــــور، والـــــديـــــك قــــد نــــــع| فَ والـــمـــشـــكـــاة ب
ــُس َصباُحها  َــتَــنَــّفَ ــبْــِح بــســاِم َســَحــِر لــيــلــٍة ي الـــظـــاِم، وطـــار غــــراُب الــلــيــِل مُـــْذ َحـــيّـــاهُ بـــازي الــّصُ
عـــن يــــوِم الــســبــت؛ الــثــامــن عــشــر مـــن ذي الــحــجــة الــــحــــرام؛ خــتــام ســنــة ســبــع وســتــيــن ومــئــة 
وألف؛ عل| يِد جامِع شمِلها، وناظِم أصِلها؛ فقير رحمة ربِّه، وأسير وْصَمِة َذنْبِِه، 
تراب أقدام العلماء: أحمد بن َعِلّي الُعثَْماني الشهير بالمنيني َغَفَر اهللُ ُذنوبَهُ، ومحا 

بُزالل الرضوان َذنُوبَه، وفعل كلذ بوالديه وإخوانه، والمسلمين أجمعين. آمين.

ــــة الـــــــلـــــــهـــــــم، والــــــــفــــــــواصــــــــل والـــــــعـــــــنـــــــاويـــــــن مــــكــــتــــوبــــة  ـــــمــ مـــــــالحـــــــظـــــــات: أســــــــمــــــــاء الــــــصــــــحــــــابــــــة، وكــــــلـ
بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر. تـــاريـــخ الــتــألــيــف: يـــوم الــســبــت الــثــامــن عــشــر مـــن شــهــر ذي الــحــجــة سنة 

›1‹ سورة العلق، اآلية: 5� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    187 األدب والمحاضرات والعروض   

)1160 ھ/1747 م(. الوضع العام: خّط النسخ الواضح الجميل، وباقي مواصفاته 
قْم الَْحِميِدّي: 1/259� مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 11/259� ]510[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الذين يدخلون الجنة بغير حساب )1(�

الــمــؤلــف: مُــْصــَطــَف| بــن َعــِلــّي األخــســخــوّي = األخــســقــوّي = أخسخه لــي، بــكــزاده، 
)ت 1200 ھ/1785 م( )2(�

الـــــــــورقـــــــــة: )215 × 53 =  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 37/ب - 47/ب، مـــــقـــــيـــــاس 
192 × 123(، عدد األسطر: )مختلف(.

ــــــد بــــــن عــــــبــــــد اهلل الــــخــــطــــيــــب الــــــتــــــبــــــريــــــزي )3(؛ فـــي  ــــّمَ ــــــَحــ أولـــــــــــه: قــــــــال الــــشــــيــــخ ولــــــــي الــــــديــــــن مُ
الفصل األول من باب التوكل والصبر من )مشكاة المصابيح( )4(: عن ابن عباس 
رضــــــي اهلل عــنــهــمــا؛ قـــــال: قــــال رســــــول اهلل َصـــــــــلَّ| اهللُ َعـــلَـــيْـــِه وســـلـــم: >يـــدخـــل الــجــنــة مــن 
ــــــاً بــــغــــيــــر حــــــســــــاب هـــــــم الـــــــذيـــــــن ال يـــــســـــتـــــرقـــــون وال يـــــتـــــطـــــيـــــرون وعــــــــــل| ربــــهــــم  ــــفـ ـــــتــــــي ســـــبـــــعـــــون ألـــ أمـ
يـــــتـــــوكـــــلـــــون<. مــــتّــــفــــق عــــلــــيــــه. قـــــــال عــــلــــي الـــــــــقـــــــــاري )5(، عــــنــــد قـــــولـــــه عـــلـــيـــه الــــــســــــام: >يــــدخــــل 

 �FEVAİD ›1‹
 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �EDİYYE - İCAZE ve fevaid

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 6/135. ومــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]2490[ الــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
 �1490

 �VELİYUDDİN el - HATİB EBU ABDULLAH MUHAMMED b. ABDULLAH ›3‹
د بن عبد اهلل الخطيب، الُعَمِرّي، التبريزي، ولي الدين، أبو عبد اهلل، وفاته بين )737 ھ/1337 م،  مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 354�  و741 ھ/1340 م(. انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]409[ الّرَ
 �MİŞKATU’l - MESABİH ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 354��  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]409[ الّرَ
 �NUREDDİN ALİ b. SULTAN MUHAMMED el - HEREVİ، ALİ el - KARİ ›5‹

قْم الَْحِميِدّي: 283�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    188

الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب< أي: مستقاً من غير ماحظة أتباعهم، 
فــــــا يــــنــــافــــي مــــــا ورد: أن مــــــع كــــــل واحـــــــــد مــــنــــهــــم ســــبــــعــــون ألــــــفــــــاً انــــــتــــــه|. وعـــــنـــــه قـــــــــال: َخـــــــــَرَج 
َـــُمـــّرُ الــنَّــبِــّيُ  ـــَقـــاَل: >ُعـــِرَضـــْت َعـــلَـــّيَ األُمَـــــُم، فَــَجــَعــَل ي َرُســــــوُل اهلِل َصــــــلَّ| اهللُ َعــلَــيْــِه َوَســــلَّــــَم، فَ
َــــيْــــَس مَــــَعــــهُ أََحــــــٌد،  ْهــــــُط، َوالـــــنَّـــــبِـــــّيُ ل ُجــــــاِن، َوالـــــنَّـــــبِـــــّيُ مَــــَعــــهُ الــــــّرَ ُجــــــُل، َوالـــــنَّـــــبِـــــّيُ مَــــَعــــهُ الــــــّرَ مَــــَعــــهُ الــــــّرَ
َــُكــوَن أُمَّـــتِـــي، فَــِقــيــَل: اذَهَ مُــــوَس| َعــلـَـيْــِه  ْـــــُت َســــَواداً َكــثِــيــراً َســـّدَ األُفُــــَق، فَـــَرَجـــْوُت أَْن ي َوَرأَي
امُ فِي قَْوِمِه، ثُّمَ قِيَل لِي: انُْظْر، فََرأَيُْت َسَواداً َكثِيراً َسّدَ األُفَُق، فَِقيَل لِي: انُْظْر  الّسَ
 ِ ِ أُمَّـــتُـــَك، َومَـــَع َهُ ْـــُت َســــَواداً َكــثِــيــراً َســـّدَ األُفُــــَق، فَــِقــيــَل: َهُ ، فَـــَرأَي َ َ َواذكَهَ اذكَهَ
َـــْســـتَـــْرقُـــوَن،  َـــتَـــَطـــيَّـــُروَن، َوال ي َّــــِذيــــَن ال ي ْـــَجـــنَّـــةَ بِـــَغـــيْـــِر ِحـــَســـاب، ُهــــُم ال َـــْدُخـــلـُــوَن ال ْـــفـــاً ي َســـبْـــُعـــوَن أَل
اَشةُ بُْن ِمْحَصٍن... قَاَل: >َسبََقَك بَِها  ِِّهْم يَتََوّكَلُوَن< فََقامَ ُعّكَ َوال يَْكتَُووَن، َوَعلَ| َرب

اَشةُ<. مُتََّفٌق َعلَيه... ُعّكَ

ــــــذي أخـــــرجـــــه مـــســـلـــم َعـــــْن  آخــــــــــره:... وهذه األحــــــاديــــــث تـــــخـــــّصُ عــــمــــوم الــــحــــديــــث الـ
َـــــــــْرَزةَ مـــــرفـــــوعـــــاً: قَـــــــــاَل: قَــــــــاَل َرُســــــــــــوُل اهلِل َصـــــــــــلَّ| اهللُ َعـــــلَـــــيْـــــِه َوَســـــــلَّـــــــَم: >اَل تَـــــــــُزوُل قَـــــَدمَـــــا  ِـــــــــي ب أَب
ْــــــــــَاهُ، َوَعــــــْن  َـــــــــِع ِخـــــَصـــــاٍل: َعــــــْن َجـــــَســـــِدِه فِــــيــــَمــــا أَب ُــــــْســــــأََل، َعــــــْن أَْرب ْــــِقــــيَــــامَــــِة َحـــــــتَّ| ي َـــــــْومَ ال ْــــَعــــبْــــِد ي ال
ْــــــَن اْكـــتَـــَســـبَـــهُ َوفِـــيـــَمـــا  ِــــِه ِمـــــْن أَي ــــال ــــنَـــــاهُ، َوَعــــــْن ِعـــلْـــِمـــِه َكــــيْــــَف َعــــِمــــَل فِــــيــــِه، َوَعــــــْن مَ ُعــــُمــــِرِه فِـــيـــَمـــا أَفْـ
ْــــــَفــــــَقــــــهُ<. ألنــــــه وإن كــــــان عـــــامّـــــاً لــــكــــونــــه نــــكــــرة فـــــي ســــيــــاق الــــنــــفــــي هنكل مــــخــــصــــوص بـــمـــن  أَن
يدخل الــجــنــة بــغــيــر حساب، وبمن يدخل النار في أول وهلة، وبمن ال مال له وال 

ِعــلــم.

>ال تَُزوُل قََدمَا َعبٍْد - يوم القيامة - َحتَّ| يُْسأََل َعْن أَْربََعٍة: َعْن َجَسِدِه فِيَما أَبْاهُ، 
َوُعْمِرِه فِيَما أَفْنَاهُ، َومَالِِه ِمْن أَيَْن اْكتََسبَهُ َوفِيَما أَنَْفَقهُ<.

مــــــالحــــــظــــــات: مــــخــــطــــوطــــة بـــــخـــــط الــــــمــــــؤلــــــف. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خـــــــــّط الــــتــــعــــلــــيــــق الـــــــواضـــــــح، 
َـــة فـــوائـــد مــتــنــوعــة مـــن الــــورقــــة: )39/آ( حــــت| الــــورقــــة: )47/ب(،  َســـال وتـــوجـــد بــعــد الـــرِّ
ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا بـــعـــض قـــصـــائـــد صــــاحــــب الـــمـــجـــمـــوعـــة: بــــــكــــــزاده، ومـــنـــهـــا تـــقـــريـــظ عــــــل| شـــرح 
إحياء علوم الدين للزبيدي النَّْقِشبَنِْدّي حينما أجاز بكزاده سنة )1194 ھ/1780 م(:

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  اهلإل  مــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارئ الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــوسبـــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــم 

أســـــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن بــــــــــــــعــــــــــــــد وصــــــــــــــــــــــــــــل ُغـــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــا...حـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــداً لـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    189 األدب والمحاضرات والعروض   

وأنا البائس الفقير إل| اهلل الغني القدير، الراجي منه الحسن| وزيادة: مُْصَطَف| بن 
َعِلّي المكن| ببكزاده، كان اهلل تعال| ولي ألحبائي؛ آمين.

وتــــــقــــــريــــــظ بـــــــــكـــــــــزاده عــــــــــل| تــــــــــاج الـــــــــعـــــــــروس شــــــــــرح الـــــــقـــــــامـــــــوس لـــــلـــــزبـــــيـــــدي الــــــــنَّــــــــْقــــــــِشــــــــبَــــــــنْــــــــِدّي ســـنـــة 
ـــــعــــــض قـــــصـــــائـــــد بــــــــكــــــــزاده فـــــــي الـــــحـــــرمـــــيـــــن الـــــشـــــريـــــفـــــيـــــن. وقــــصــــيــــدة  )1194 ھ/1780 م(، وبـ
رثـــــاء بــــكــــزاده لــشــيــخــه الـــحـــاج مــحــمــد الـــحـــصـــاري شــيــخ زاويــــــة الــشــيــخ مــــــراد، الـــمـــولـــود سنة 
مــــن  كلذ  وغـــــــــيـــــــــر  )1199 ھ/1785 م(،  ســـــــنـــــــة  والـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــوف|  )1133 ھ/1720 م(، 
ْــَحــِمــيــِدّي: 6/135. وباقي مواصفاته  قْــم ال القصائد المذكورة في المخطوطة ذات الــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/259� مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 12/259� ]511[ الّرَ

عنوان المخطوط: القصيدة النُّعمانيَّة = الدر المكنون )1(�
ُــــــــو َحــــــــنِــــــــيــــــــَفــــــــةَ )ت 150 ھ/  ، أَب ، الــــــــــُكــــــــــوفِــــــــــّيُ ــــــؤلـــــــف: الــــــــنُّــــــــْعــــــــَمــــــــاُن بــــــــُن ثَــــــــــابِــــــــــت، الـــــــــتَّـــــــــيْـــــــــِمـــــــــّيُ ــــــمـ الـ

767 م( )2(�

الـــــــــورقـــــــــة: )215 × 53 =  48/ب - 49/ب، مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
192 × 123(، عدد األسطر: )20(�

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك وأحـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــاكـــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات جـــــــــــــــــئـــــــــــــــــتـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــداً

لــــــــــــــي إن  الـــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــق  خــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــر  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ســــــــــــــــــــــــــــــواكــــــــــــــــــــــــــــــاواهلل  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم  ال  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  قــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــاً 

أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوبـــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــق جـــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــك إنـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــرم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  واهلل 

لـــــــــــــــــــــــــــــــــوالكـــــــــــــــــــــــــــــــــاأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالك مــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــق امــــــــــــــــــــــــــــــرؤ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور|  خـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــق  وال  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

�KASİDETU’n - NU’MANİYYE = DÜRRÜ’l - MEKNUN ›1‹
ــــــــم  قْ ــــــّرَ ــــــاشـــــــا؛ ]1471[ الــ ـــــيــــــــِدّي: 1/700. ومــــكــــتــــبــــة راغـــــــــــب پـ ــــِمـــ ـــــَحــــ ْـــ قْــــــــــم ال ــــــلَــــــيْــــــَمــــــانِــــــيَّــــــة: ]821[ الــــــــــّرَ انـــــــظـــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة الــــــّسُ

قْم الَْحِميِدّي: 1/33�  د عارف؛ ]68[ الّرَ الَْحِميِدّي: 1/1150. ومكتبة مَُحّمَ
 �ABU HANİFAH NU’MAN b: SABİT al - KUFİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/100�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    190

آخره:���
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــاك نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وفــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ومــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــع

فـــــــــــــعـــــــــــــس| أكــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــي الــــــــــحــــــــــشــــــــــر تــــــــــحــــــــــت لــــــــــواكــــــــــافــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــعــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراي شــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــد

الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــد| يــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــواكــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك اهلل  إل|  مــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

والـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن واالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| صــــــــــــــحــــــــــــــابــــــــــــــتــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــرام جــــــــمــــــــيــــــــعــــــــهــــــــم

هذه الـــــقـــــصـــــيـــــدة الـــــمـــــســـــمـــــاة بـــــــالـــــــدر الـــــمـــــكـــــنـــــون إلمـــــامـــــنـــــا األعـــــــظـــــــم أبــــي حــــنــــيــــفــــة رحــــــمــــــه اهلل 
تعال| ونفعنا ببركاته.

ــــنـــــاســـــخ: حـــــافـــــظ مُــــــْصــــــَطــــــَف| الــــعــــصــــمــــت الــــقــــســــطــــمــــونــــي. الــــــوضــــــع الـــــعـــــام:  مـــــالحـــــظـــــات: الـ
قْـــم  خــــّط الــنــســخ الـــواضـــح جــمــيــل مــضــبــوط بــبــعــض الـــحـــركـــات، وبـــاقـــي مــواصــفــاتــه مــثــل الـــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/259�

قْم الَْحِميِدّي: 13/259� ]512[ الّرَ

عنوان المخطوط: القصيدة الُمضريَّة = الرائية )1(�
الــــــــــــــــــــــبُــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــرّي )ت 694 ھ/ الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــّي،  ســـــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن  مُــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــّمَ  الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــؤلــــــــــــــــــــف: 

1294 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 50/آ - 50 ب، مقياس الورقة: )215 × 53 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )مختلف(.

 �el - KASİDETÜ’r - RAİYYE ›1‹
ــلـَـيْــَمــانِــيّـَـة:  ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 4/164. ومــكــتــبــة الــّسُ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 2/164، والــــّرَ قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 9/1068. ومــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ مــجــمــوعــة يـــهـــوذا؛ الـــرقـــم: 4162، رمـــز الــحــفــظ:  قْــــم ال ]2093[ الــــّرَ
1306، والـــــرقـــــم: 4162، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 5521، والـــــرقـــــم: 4162، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 1304، ومــكــتــبــة األزهــــــر؛ 
من الرقم: 35004، أرقام الحفظ: )2124؛ قراءات( 130695، دمياط الرسالة الرقم: 2. حت| الرقم: 
35009؛ أرقام الحفظ: )9475؛ أدب( 131957؛ دمياط الرسالة الرقم: 8. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ 

قْم الَْقِديُم: 275�  قْم الَْقِديُم: 2/178، والّرَ الّرَ
 �ŞEREFÜDDİN MUHAMMED b. SAİD b. HAMMAD el - MISRİ، el - BUSİRİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/14�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]20[ الّرَ
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ِحيِم ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
واألنـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــّرُســـــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــــــــروايــــــــــــــــــــــــــــارب صــــــــــــــــــــــلِّ عــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــار مـــــــــــــــــن مــــــضــــــر

ِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــادي وشــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــتِــــــــــــــِه ِـــــــــــــــــَطـــــــــــــــــّي الــــــــــــــديــــــــــــــن قــــــــــــــد نــــــــــشــــــــــرواوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ رب وَصــــــــــــــــْحــــــــــــــــبِــــــــــــــــِه مَـــــــــــــــــــن ل

فــــــــــــــــــــــــــي اهلل واجــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــدوا مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــه  نــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــرواوجــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  آووا  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا 

فـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــرواوبــــــــــــيَّــــــــــــنــــــــــــوا الــــــــــــــفــــــــــــــرَض والــــــــــمــــــــــســــــــــنــــــــــوَن واعـــــــتـــــــصـــــــبـــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلل  واعـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــوا  هلل 

آخره:���
َّـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ نــــــــــــــــــــــــازلــــــــــــــــــــــــٍة ُـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاً َعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــه األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال تـــــــــنـــــــــحـــــــــســـــــــروالـــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــْف لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا رب ل

جــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــةً نــــــــــــــــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــــــــــــــــْت فــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــدحـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــوُربــــــالــــــُمــــــْصــــــَطــــــَف| الـــــمـــــجـــــتـــــب| خـــــيـــــر األنـــــــــــــام ومـــــن
عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــه أضـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــاَف مــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ يــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــُرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ| وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً
قــــــــــــــــاطــــــــــــــــبــــــــــــــــةً واألتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  والــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــب  واخـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــم بــــــــــــــخــــــــــــــيــــــــــــــٍر لــــــــــــــنــــــــــــــا إذ يـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــُرواآلل 

مالحظات: الناسخ: حافظ مُْصَطَف| العصمت القسطموني. الوضع العام: خّط 
قْم الَْحِميِدّي: 1/259� النَّْسخ الَْمْضبُوط بالشكل، وباقي مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 14/259� ]513[ الّرَ

عنوان المخطوط: قصيدة منسوبة إل| اإلمام علّي في المناجاة )1(�
المؤلف: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي، أبو الحسن )ت 40 ھ/ 

661 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 51/آ - 51/ب، مقياس الورقة: )215 × 53 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )مختلف(.

قْم الَْحِميِدّي: 22/258� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �el - MÜNACAT ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 22/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ALİ b. EBİ TALİB b. ABDÜLMUTTALİB el - HAŞİMİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 22/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والمحاضرات والعروض    192

مـــاحـــظـــات:�تــشــبــه�فـــي�أولـــهـــا�وآخــــرهــــا�قــصــيــدة�مـــنـــاجـــاة�الــمــنــســوبــة�لــســيــدنــا�عــلــي�رقــم�
)22/258(. الـــوضـــع الــــعــــام:�خـــــّط�الـــنـــســـخ�الــــواضــــح�جــمــيــل�مـــضـــبـــوط�بـــالـــشـــكـــل،�وبـــاقـــي�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/259. مواصفاته�مثل�الّرَ

قْم الَْحِمْيِدّي:�15/259. ]514[ الّرَ

عنوان المخطوط:�قصيدة:�قلبي�جريح )1(.

›1‹�قـــــال�أَْحــــَمــــد�بــــن�الـــحـــســـيـــن�بـــن�عـــلـــي�بـــن�مــــــوس|�الــــُخــــْســــروجــــردي�الــــخــــراســــانــــي،�أبـــو�بـــكـــر�الــبــيــهــقــي�)الــــمــــتــــوف|:�
َــِقــيَّــةَ،�إِمْــــاءً،� ْــِن�ب ْــُحــَســيْــِن�ب ْـــِن�ال ْــِن�َعـــْمـــِرو�ب ــِد�ب ْـــُن�مُــَحــّمَ ثَــنَــا�َعـــْمـــُرو�ب ،�َحــّدَ َـــــاِرّيُ وْذب �الـــــّرُ ُـــو�َعـــِلـــيٍّ �458ھ(:�>أَْخـــبَـــَرنَـــا�أَب
ُــــــو�َحــــــْرٍب� ثَــــنِــــي�أَب ،�َحــــّدَ ــــِريِّ ـــبَـــــْصـ ْــ َـــــِزيـــــَد�ال ْــــــــــــِن�ي ْــــِن�َرْوِح�ب ــــِد�ب ،�َعــــــْن�مُــــَحــــّمَ ــــــاِشــــــّيُ قَ ــــّرَ َـــــِزيـــــُد�الــ ثَــــنَــــا�ي ،�َحــــّدَ ْــــــــَهــــــــَرِوّيُ ثَــــنَــــا�ُشــــْكــــٌر�ال َحــــّدَ
ا�َجاءَ�إِلَ|�بَاِب�مَْسِجِد�َرُسوِل�اهلِل�َصلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�َوَسلََّم�أَنَاَخ�َراِحلَتَهُ�فََعقلََها،� �فَلَّمَ �أَْعَرابِّيٌ ،�قَاَل:�َحّجَ الِْهالِّيُ
ْــَت� ثُــّمَ�دََخــَل�الَْمْسِجَد�َحــتَّ|�أَتَ|�الَْقبَْر،�َوَوقَــَف�بِــِحــَذاِء�َوْجــِه�َرُســـوِل�اهلِل�َصـــلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�َوَســلـَّـَم،�فََقاَل:�بِأَبِي�أَن
َّـــهُ�قَــاَل�فِــي�مُْحَكِم�ِكتَابِِه:� ِّـــَك�ألَن َــا،�مُْستَْشِفعاً�بِــَك�َعــلَ|�َرب ْــَخــَطــاي نُــوِب�َوال َـــا�َرُســـوَل�اهلِل�ِجئْتَُك�مُثَْقاً�بــالــّذُ َوأُمِـّــي�ي
ۆ{�]ســـــــــــــــورة� ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  }ھ 
ِّــــَك�أَْن� َـــا؛�أَْســتَــْشــِفــُع�بِـــَك�َعــــلَ|�َرب ْـــَخـــَطـــاي نُـــوِب�َوال ْــــَت�َوأُمِّـــــي�مُــثْــَقــاً�بـــالـــّذُ الــنــســاء؛�اآليــــة:�56[،�َوقَــــْد�ِجــئْــتُــَك�بِـــأَبِـــي�أَن
]من�البحر�البسيط[� ،�ثُّمَ�أَقْبََل�فِي�َعْرِض�النَّاِس،�َوُهَو�يَُقوُل:� يَْغِفَر�لِي�ُذنُوبِي،�َوأَْن�تَْشَفَع�فِّيَ

َـــــــــــــــا�َخـــــــــــــيْـــــــــــــَر�مَـــــــــــــــــــْن�دُفِـــــــــــــــــنَـــــــــــــــــْت�فِـــــــــــــــي�الـــــــــــــــــــتُّـــــــــــــــــــْرِب�أَْعــــــــــــُظــــــــــــُمــــــــــــهُ� ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُع،�َواألََكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمي فَــــــــــــــــــــــــــــَطــــــــــــــــــــــــــــاَب�ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�ِطـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــِه�األَب
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت�َســـــــــــــــــــــاِكـــــــــــــــــــــنُـــــــــــــــــــــهُ� ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداءُ�بـــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــــٍر�أَن ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرمُ�نَـــــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــــِســـــــــــــــــــــي�ال ْـــــــــــــــــــــــــــــــــُجـــــــــــــــــــــــــــــــــودُ�َوال ْـــــــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــــــاُف�َوفِـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــِه�ال فِــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــِه�ال

َوايَِة:�فََطاَب�ِمْن�ِطيبِِه�الِْقيَعاُن،�َواألََكُم<.� ِ�الرِّ َوفِي�َغيِْر�َهِ
انظر؛�شعب�اإليمان:�)60/6؛�الرقم:�3880(. 

وقد�نظم�أبو�الطيب�أَْحَمد�بن�عبد�العزيز�بن�محمد�المقدسي،�وسأله�بعضهم�الزيادة�عل|�نيذه�البيتين�
وتضمينهما�فقال:�ورواه�ابن�عساكر�عنه:�

ُـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــُمأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل�والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع�مـــــــــــــــــــــــــــــــن�عـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــّي�مـــــــــــــنـــــــــــــســـــــــــــجـــــــــــــُم� لـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــا�رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداَر�الـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــِر�ي
فـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــزمُوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس�يــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــه�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍك�ومـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــع� داٍع� أو� الــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــة� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    193 األدب والمحاضرات والعروض   

المؤلف: أعرابي من بني فزارة )1(�

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــر يــــــــــلــــــــــتــــــــــطــــــــــملـــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــت ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك واإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

الــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــن إل|  مــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــام  فــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــه  يـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــمفــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــت  األديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|  فــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــو  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّز  أْن 

بـــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــه  إّنَ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً  رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــروضــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض الــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــســــــــــــملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

تـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وتــــــــــــــــــــــــــــــــــزدحــــــــــــــــــــــــــــــــــمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــةٌ 

الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدملـــــــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــرت حـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــه:  لـــــــــــــــــــــــــــــك  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|  إال  تــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــِش  ال 

قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــلــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم:  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه اهلل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــــــــــــــمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|  بـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ

خــــــــــــــالــــــــــــــقــــــــــــــه  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُل  أَْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  الـــــــــــــــــــــــــّســـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــمإْن  أروق  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدهُ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيٌ 

وهذه الــحــكــايــة؛ بعُضهم يــرويــهــا عــن الــعــتــبــي، بــا إســنــاد، وبعضهم يــرويــهــا عــن محمد بن حـــرب الــهــالــي، 
وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني، عن األعرابي. 

بِْكي؛ تأليف محمد بن أَْحَمد بن عبد الهادي الحنبلي )المتوف|:  دِّ َعلَ| الّسُ اِرمُ الُمنِْكي في الّرَ انظر؛ الّصَ
ـــنـــــووي فــــي الـــمـــجـــمـــوع: )217/8( وفـــــي اإِليـــــَضـــــاح  744 ھ(. )ص: 252 - 253(، وذكـــــــر هذه الـــحـــكـــايـــة الــ

)ص: 498(، وزاد البيتين التاليين: 
الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــدمُأنــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــشــــــــــــــــفــــــــــــــــيــــــــــــــــُع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج| شــــــــــــفــــــــــــاعــــــــــــتُــــــــــــه  ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  زل مــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إذا  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراط  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| 

مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــام عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــر| الــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــُموصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

وساقها بقوله: >ومــن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن الُعتبي مُستحسنين له ثم ذكرها بتمامها<، 
وابن كثير في تفسيره: )520/1(� 

ــــــوفِــــــّي، الـــخـــلـــوتـــي،  ْــــــراِهــــــيــــــم بــــــــــــارودي، الــــــّصُ وَخــــــّمــــــس هذه الـــقـــصـــيـــدة الــــشــــاعــــر الــــطــــرابــــلــــســــي: مـــصـــطـــف| وهــــيــــب بــــن إِب
الرفاعي، والدته سنة )1291 ھ/1874 م(، ووفاته سنة )1363 ھ/1943 م(؛ فقال: 

وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدة األوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب تـــــــــــــــــــــــرَحـــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــهُقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــح ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مَـــــــــــــــــــــــــــــــْرَهـــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

يـــــــــــــــــــــا خــــــــــــــيــــــــــــــر مَــــــــــــــــــــــــــــن دفــــــــــــــــــنــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــرب أعــــــــــظــــــــــمــــــــــهأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــه 

فـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع واألكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

والــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح الـــــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــــــــد واهــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــهقــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــرح قــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــي الــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــوم كــــــــــاهــــــــــنــــــــــه 

روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء لـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداً طـــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــادنـــــــــــــــــــــه 

فــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــاف وفــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــود والــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــرم

َـــــــة:  ـــــــال ِـــــــَكـــــــّحَ ِّـــــــِفـــــــيـــــــن ل ْـــــــُمـــــــَؤل انــــــــظــــــــر؛ مـــــعـــــجـــــم الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة والـــــــمـــــــعـــــــربـــــــة؛ لـــــســـــركـــــيـــــس: )1756/2(. َومُـــــــــْعـــــــــَجـــــــــم ال
)290/12(، واألعام للزركلي: )247/7(� 

وترجمة مصطف| وهيب بارودي في معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
ْن ِمْن مَْعِرفَِة اسم الُمؤلِّف كاماً.  ›1‹ لَْم نَتََمّكَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    194

عدد األوراق وقياساتها: 52/آ - 52 ب، مقياس الورقة: )215 × 53 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )مختلف(.

أوله:

وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــّدة األوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب تــــــــــــــــرَحــــــــــــــــُمــــــــــــــــهُقــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــي جــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــُح ذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍب أنـــــــــــــــــــــــــــــت مَــــــــــــــــــــــْرَهــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــهُ

فـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــيـــــــــــــــبـــــــــــــــهـــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــاع واألكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميــــــــــــا خــــــــيــــــــر مــــــــــــن دفــــــــــنــــــــــت فــــــــــــي الــــــــــــتــــــــــــرب أعــــــظــــــمــــــه

فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاف وفــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــود والــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــرمروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء لـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــر أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــاكـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه

مـــــــــــن بـــــــعـــــــد مـــــــــــا أشـــــــــــرقـــــــــــت مـــــــــــن نـــــــــــورهـــــــــــا الـــــظـــــلـــــموفـــــــــيـــــــــه شــــــــمــــــــس الـــــــــــتـــــــــــق| والـــــــــــــديـــــــــــــن قـــــــــــد غــــــربــــــت

آخره:���
عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــمــــــــــــــــهــــــــــــــــيــــــــــــــــمــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــحـــــــــــــــــشـــــــــــــــــر األمــــــــــــــــــــــــــــــمتـــــــــــعـــــــــــط| الـــــــــوســـــــــيـــــــــلـــــــــة يــــــــــــــــــوم الــــــــــــــعــــــــــــــرض مــــــغــــــتــــــبــــــطــــــاً

ــــــــــــــك اهلل الـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــم بـــــه يـــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه جــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــع الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــلـــــــــــــــــق تـــــــــــــــــزدحـــــــــــــــــموالــــــــــــــــحــــــــــــــــوض قــــــــــــــد خــــــــــــــّصَ

قـــــــــــــــــــــوم لـــــــــعـــــــــظـــــــــم الـــــــــــشـــــــــــقـــــــــــا والـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــد قــــــــــــــــد حـــــــــــرمـــــــــــواتــــــســــــقــــــي لـــــــمـــــــن شـــــــئـــــــت يــــــــــا خـــــــيـــــــر األنــــــــــــــــــــام وكــــــــــْم

شـــــــــــــمـــــــــــــس وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنَ إلــــــــــــــــيــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــال والـــــــــــســـــــــــلـــــــــــمصـــــــــــــــــــــل| عـــــــــلـــــــــيـــــــــك هلإُ الــــــــــــــــعــــــــــــــــرش مــــــــــــــــا طـــــــلـــــــعـــــــْت

مالحظات: الوضع العام: خّط النسخ الواضح جميل مضبوط بالشكل، والغاف 
ــد مُــــَراد َشيْخ  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مغلف بـــورق اإليــبــرو، وعليه تملك: الــّسَ

َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1231 ھ/1816 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 16/259� ]515[ الّرَ

عنوان المخطوط: صلوات الختام عل| النبي الختام = الصلوات العيدروسية )1(�

الــــــــمــــــــؤلــــــــف: عـــــــــبـــــــــد اهلل بـــــــــن َعــــــــــِلــــــــــّي بــــــــــن عـــــــــبـــــــــد اهلل بـــــــــن َعــــــــــِلــــــــــّي بــــــــــن عـــــــــبـــــــــد اهلل بـــــــــن أْحــــــــَمــــــــد بــــــــن 
ّقَاف )ت 1152 ھ/1713 م( )2(� وفِّي، الّسَ الُْحَسيْن، الُحَسيْنِّي، المكي، الّصُ

 �es - SELAT AYDERUSİ ›1‹
تُـــــوَجـــــُد مـــنـــه مـــخـــطـــوطـــتـــان فــــي مــكــتــبــة الـــخـــالـــديـــة فــــي الـــــقـــــدس، الـــــرقـــــم: 1247 آداب شـــرعـــيـــة 112/24، والــــرقــــم: 

1248 آداب شرعية 415/4� 
 �Abd - Allâh b. Alî el - Hüseynî el - Mekkî es - Sekkâkf ›2‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    195 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 53/ب - 54/آ، مقياس الورقة: )215 × 53 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )مختلف(.

ِحــيــِم. اللهم صل وسلم عــل| سلم األســرار اةيهلإل؛  ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
المنطوية في الحروف القرآنية، مهبط الرقائق الربانية، النازلة في الحضرة العلية، 
ــفــاتــيــة،  الــمــفــصــلــة فـــي األنـــــــوار بـــالـــنـــور الــمــتــحــلــيــة فـــي لـــبـــاب بـــواطـــن الــــحــــروف الـــقـــرآنـــيـــة الــصِّ
فهو النبي العظيم؛ مركز حقائق األنبياء والمرسلين، مفيض األنــوار إل| حضراتهم 
من حضرة الخصوصية الختمية، شارب الرحيق المختوم من باطن باطن الكبرياء، 

موصل الخصوصيات اايهلإلت إل| أهل االصطفاء...

ـــــٍد صــــاحــــب الـــحـــســـنـــات الـــوجـــوديـــة  ـــّمَ ــــيِّـــــِدنَـــــا مُـــــَحــ آخــــــــــــره:... الـــلـــهـــم صــــل وســــلــــم َعــــــــلَ| َسـ
ــــٍد  ــــَحــــّمَ ــــيِّـــــِدنَـــــا مُ الــــذاهــــبــــة لـــظـــلـــمـــات الـــطـــبـــائـــع الـــحـــســـيـــة والـــمـــعـــنـــويـــة الـــلـــهـــم صــــل وســــلــــم َعــــــــلَ| َسـ
ْــَراِهــيــمــيــة ومــنــهــا حــصــل الــنــداء  مستقر بــــروز الــمــعــانــي الــرحــمــانــيــة مــنــهــا خــرجــت الــخــلــة اإِلب
ـــــٍد الـــــذي  بـــالـــمـــعـــانـــي الـــقـــدســـيـــة لــلــحــقــيــقــة الــــمــــوســــويــــة الـــلـــهـــم صـــــل وســــلــــم َعـــــــــلَ| َســـــيِّـــــِدنَـــــا مُـــــَحـــــّمَ

جعلت وجودك الباقي عوضاً عن وجوده الفاني َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم.

مالحظات: توجد بعدها ثاث صفحات من الفوائد المتنوعة. الناسخ: أحمد 
القسطموني. تاريخ النسخ: سنة )1200 ھ/1786 م(. الوضع العام: خّط النسخ 

قْم الَْحِميِدّي: 1/259� النفيس جّداً المضبوط بالشكل، وباقي مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 17/259� ]516[ الّرَ

عنوان المخطوط: حزب الكشف )1(�

ْــــُمــــتَــــوفَّ| ســنــة )1125 ھ/1713 م(، من  ْــــَمــــْعــــُروف بــالــســقــاف ال ــــوفِــــّي ال عـــبـــد اهلل بـــن َعـــِلـــّي الــمــكــي الــحــســيــنــي الــــّصُ
تصانيفه: تَنْبِيه السالكين فِي التََّصّوُف، وصلَوات الختام عل| النَّبِي الختام. 

ْـــَمـــْكـــنُـــون لـــلـــبـــغـــدادي: )325/1(، ومــعــجــم  انـــظـــر؛ هـــديـــة الــعــارفــيــن لـــلـــبـــغـــدادي: )479/1 - 480(، إِيــــَضــــاح ال
المؤلفين الطبعة القديمة: )91/6(، ومعجم المؤلفين طبعة المجلدات األربعة: )262/2(� 

�Hizbu’l - Keşf= FEVAİD ›1‹
انـــظـــر؛ مــكــتــبــة األزهــــــر؛ الـــرقـــم: 40015، أرقـــــام الــحــفــظ: )2271 أدعـــيـــة وأوراد(: 131099 دمـــيـــاط الــرســالــة 

الرقم: 11� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    196

ــــــَز بــــــن  ُــــــوُســــــف بــــــن ُهــــــْرمُ ــــِلــــــّي بــــــن َعــــــــبْــــــــِد اهلِل بــــــــِن َعــــــبْــــــِد الــــــَجــــــبَّــــــاِر بــــــن تَــــِمــــيــــم بــــن ي الـــــمـــــؤلـــــف: َعــ
اِذلِي، الَمْغِربِّي )ت 656 ھ/  حاتِم بن قَُصّي، المالكي، نور الدين، أَبُو الَحَسِن الّشَ

1258 م( )1(�

 �Ebû’l - Hasan, Alî b. Abd - Allâh b. Abd el - Cebbâr eş - Şâzilî ›1‹
الــــــضــــــريــــــر عـــــلـــــي بـــــن عـــــبـــــد اهلل بـــــن  الــــــشــــــريــــــف  ـــــــــاِذلـــــــــي )591 - 656 ھ/1195 - 1258 م(: هــــــــو  الـــــــــّشَ ــــــن  ـــــَســ ــــَحـــ ـــــــو الــــ ُـ أب
عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف أبو الحسن الشاذلي. مؤّسس الطريقة الصوفيّة 
الشاذلية - وشاذلة قرية بإفريقية - وهــو مغربي صوفي، فقيه، شاعر، زاهــد، ولــد في بــاد >غــمــارة< بريف 
المغرب، ونشأ في بني زرويـــل )قــرب شفشاون( وتفقه وتــصــوف بتونس، وسكن >شــاذلــة< قــرب تونس، 

فنسب إليها. 
ويقال: إنه طلب ِعلم الكيمياء في ابتداء أمره، ثم تركها، وسلك منهاج التََّصّوُف َوَجّدَ واجتهد حت| َظَهَر 
صــــاُحــــه وَخــــــيْــــــُرهُ، ورحــــــل إل| بـــــاد الـــمـــشـــرق فــــحــــّج، ودخــــــل بــــالــــعــــراق، وعــــــاد إل| بــــــاده والــــتــــق| شـــيـــَخـــه الــُقــطــب 
ـــهـــه إل| شــــاذلــــة، ثـــم تـــونـــس، ثـــم الــمــشــرق  الـــغـــوث أبــا مــحــمــد عــبــد الــســام بــن مــشــيــش الـــشـــريـــف الــحــســنــي؛ فـــوّجَ
ِـــــيَـــــِرَث الـــقـــطـــابـــةَ كـــغـــيـــره مــــن األقـــــطـــــاب. وشـــهـــد لــــه بـــالـــصـــاح ابـــن دقـــيـــق الـــعـــيـــد الــــــذي قــــــال: >مـــــا رأيــــــت أعــــــرف بـــاهلل  ل
ّـــة إنـــه يــقــدم عليكم  مــنــه<، ومـــع كلذ آذوه، وأخـــرجـــوه بجماعته مــن الــمــغــرب، وكــتــبــوا إل| نــائــب اإلســـَكـــنْـــَدِري
ّــة فـــآذوه، فظهرْت لــه كــرامــات أوجبت  مغربي زنــديــق، وقــد أخــرجــنــاه مــن بلدنا فــاحــذروه، فدخل اإلســَكــنْــَدِري
ّــــــة  ـــــَدِري ــــنْـ ــــَكــ اعـــــتـــــقـــــاده، وطــــــــار فـــــي فــــضــــاء الــــفــــضــــائــــل طـــــــيـــــــُرهُ، وُحـــــــِمـــــــَد فـــــي طــــريــــق الــــصــــوفــــيــــة ُســـــــــــراهُ وســــــــيْــــــــُرهُ، وســــكــــن اإلســ
ِــــــد لـــه مـــن الـــذكـــور: شــهــاب الـــديـــن أَْحــــَمــــد، وشــــرف الـــديـــن مــحــمــد، ومـــن اإلنــــــاث: زيــنــب وعــريــفــة،  وتــــــزّوج، وُول
وصحبه بها جماعة منهم: قاضي القضاة اإلمَام بدر الدين ابن جماعة، والعّز بن عبد السام، وصار شيخ 

الطائفة الشاذلية، ومن أشهر تاميذه خليفته: أَْحَمد أبو العباس المرسي )ت 686 ھ/1287 م(. 
وكان ينتسب إل| األدارسة أصحاب المغرب، حسبما أخبره بك أحد شيوخه عن طريق المكاشفة، فقال 
بعد ِذكـــره جـــّده يــوســف الــمــذكــور: ابــن يــوشــع بــن ورد بـــن بــطــال بــن محمد بن أَْحــَمــد بــن عــيــس| بــن محمد بن 
الـــحـــســـن بـــن عــــلــــي، رضــــــــي اهلل عــــنــــه. وقــــــد جــــــرح الـــذهـــبـــي اذه الـــنـــســـب الـــشـــريـــف - فــــي تــــاريــــخ اإلســــــــام - فـــقـــال: 
>اذه نسب مجهول ال يصح وال يثبت، وكان األول| به تركه وترك كثير مما قاله في تواليفه في الحقيقة، 
وهـــو رجـــل كــبــيــر الـــقـــدر، كــثــيــر الــكــام عـــل| الــمــقــام. لــه شــعــر ونــثــر فــيــه مــتــشــابــهــات، وعـــبـــارات، يتكلف لــه في 

االعتذار عنها<. 
وكان الشاذلي ضريراً، وللخلق فيه اعتقاد كبير، حج مرات عديدة، ومن كامه: كل علم تسبق إليك فيه 
الــخــواطــر، وتميل النفس وتلتذ بــه فــارم بــه وخــذ بالكتاب والسنة. وكــان الــشــاذلــّي مشهوراً بالزهد والعبادة، 
مــــوصــــوفــــاً بــالــتــســلــيــك واإلفــــــــــــادة. ولــــــه أحــــــــزاب وأحـــــــــوال بـــــاهـــــرة، جـــمـــع بـــيـــن الـــعـــلـــم والــــــحــــــال، وكـــــــان عـــــارفـــــاً بــالــعــلــوم 
الّظاهرة من حديٍث وتفسيٍر وفقٍه وأصوٍل ونحٍو ولغٍة ومعقوٍل وحكمٍة وآداٍب، وأما علوم المعارف اةيهلإل 
=فقطب رحــاهــا، وشمس ضحاها، وقــد تخّرج بصحبته غير واحــد من األكــابــر، وكــان إذا ركــب تمشي أكابر 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    197 األدب والمحاضرات والعروض   

عدد األوراق وقياساتها: 55/آ - 60/آ، مقياس الورقة: )215 × 53 = 192 × 
123(، عدد األسطر: )مختلف(.

الفقراء وأهل الدنيا حوله، وتنشر األعام عل| رأسه، وتضرب الكؤوسات بين يديه، وينادي النقيب أمامه 
بأمره له: من أراد القطب الغوث فعليه بالشاذلي. 

وبعد حياٍة حافلة بإرشاد المريدين، توضأ الشيخ الشاذلي، وقال لخادمه: >ُحَميْتََرا سوف تر|<، وصل| 
ركعتين، فقبضه اهلل تعال| في آخر سجدة، وتوفي الشاذلّي بصحراء َعيَْذاب، في )ُحَميْتََرة(: )ُحَميْتََرا(: 
من الصعيد؛ عندما كان في طريقه إل| الحج، فدفن هناك؛ في أول ذي القعدة سنة ست وخمسين وست 

مئة، وما زالت طريقته حيّة بأصولها وفروعها إل| يومنا اذه. 
وقـــــد دافــــــع عـــنـــه عـــبـــد الـــوهـــاب الـــشـــعـــرانـــي فــــي ِكــــتــــاب: األجــــوبــــة الـــمـــرضـــيـــة؛ فــــقــــال: >ومــــمــــا أنــــكــــروه عـــــل| الـــشـــاذلـــي 
قوله في ِحْزب البحر: نسألك العصمة في الحركات والسكنات والخطرات واإلرادات. وقالوا: العصمة ال 
تكون إال لألنبياء، فكيف يسألها؟. وما ذاك إال ِمن الجهل. وأجاب عنه: بأنه ما سأل إال لعلمه بأنه غير 
معصوم، والمراد الحفظ وأنها واجبة لألنبياء لمقام النبوة، وجائزة لألولياء ال لمقام الوالية بل ربما يكون 
<. ومــن أقــوالــه: >لــو أظهَر الــعــارُف كراماتِه؛ ِخيَف أْن يُعبَد من دون اهلل تعال|<.  لخاصية في نفس الــولــيِّ
نــيــا؛ كــرهــه اهللُ بقدر ُحبّه لها كثرةً وقِــلـّـةً<. >أربـــٌع ال ينفُع معُهّن ِعلٌم وال عمٌل: ُحــّبُ  >كــل مُــريــٍد أحــّب الــّدُ
نــيــا، ونــســيــاُن اآلخــــرة، وخــــوُف الـــنـــاِس، وخــــوُف الــَفــْقــِر<. >عــامــةُ َهــْجــِر الــمــعــاصــي: عـــدم ُخــطــورهــا بــالــبــال،  الــّدُ

فإّن حقيقة الهجر نسياُن المهجور<. 
ِـــــــي الـــــــحـــــــســـــــن الـــــــشـــــــاذلـــــــي فـــــــي الــــــــــتَّــــــــــَصــــــــــّوُف، واالخـــــــتـــــــصـــــــاص مـــــــن الـــــــقـــــــواعـــــــد الـــــقـــــرآنـــــيـــــة  ومــــــــــن تـــــصـــــانـــــيـــــفـــــه: أجـــــــوبـــــــة الـــــشـــــيـــــخ أَب
ـــيــــــة، وِحـــــــــْزب األنـــــــس فــــي األَدِْعــــــــيَــــــــة واألذكــــــــــــار، وِحـــــــــْزب األنـــــــس فــي  ــ والــــــخــــــواص، واعــــتــــصــــام ِحــــــــْزب الـــبـــحـــر فــــي األدعـ
ْــــبـِـــّر الــكــبــيــر فـــي األَدِْعـــــيَـــــة واألَْوَراد،  األَدِْعـــــيَـــــة واألوراد، وِحــــــْزب الــبــحــر = الــــِحــــْزب الــصــغــيــر فـــي األدعــــيــــة، وِحــــــْزب ال
وِحـــــْزب الــبــهــاء فــي األَدِْعــــيَــــة واألَْذَكــــــــار، وِحـــــْزب الــتــحــقــيــق فــي األَدِْعــــيَــــة واألَْذَكــــــــار، وِحـــــْزب الــتــصــريــف فــي األَدِْعـــيَـــة 
واألَْذَكــــــــــــــــــــار، وِحــــــــــــْزب الــــتــــوحــــيــــد فـــــي األَدِْعــــــــــيَــــــــــة واألَْذَكــــــــــــــــــــار، وِحــــــــــــْزب الــــتــــوســــل فـــــي األَدِْعــــــــــيَــــــــــة واألَْوَراد، وِحــــــــــــْزب الـــفـــتـــح 
والصون وسر تسخير الكون، وِحْزب دوران األفاك في االطاع عل| ِسرِّ الملوك واألفــاك، وِحْزب الرجاء 
واالبتهال في األَدِْعــيَــة، وِحـــْزب الصبح في األَدِْعــيَــة واألَْذَكــــار، وِحـــْزب اللطيف في األَدِْعــيَــة واألَْوَراد، وِحــْزب 
الــمــعــروف فــي األَدِْعــــيَــــة واألَْذَكـــــــار، وِحــــْزب الــنــجــاة فــي األَدِْعــــيَــــة واألَْذَكـــــــار، وِحــــْزب الــنــصــر فــي األَدِْعــــيَــــة واألَْوَراد، 
وِحْزب الفردانية في األَدِْعيَة واألَْوَراد، وِحْزب النور في األَدِْعيَة، ودائرة اإلمَام أَبِي الحسن الشاذلي، وديوان 
ـــــلُـــــوك، ورســـــالـــــة أَبِــــي الــــحــــســــن الـــشـــاذلـــي  ــــاذلــــي فــــي األدب والــــــتَّــــــَصــــــّوُف، ورســـــالـــــة أَبِــــي الــــحــــســــن الــــشــــاذلــــي فــــي الـــــّسُ الــــّشَ
ـــــــلُـــــــوك، ورســــــالــــــة االســــتــــغــــاثــــة مــــنــــظــــومــــة، ورســــــالــــــة األمـــــيـــــن لـــيـــنـــجـــذب لـــــــرب الـــعـــالـــمـــيـــن،  فـــــي الــــحــــقــــائــــق والـــــدقـــــائـــــق والـــــــّسُ
وشـــــرح الـــصـــغـــر| لــلــســنــوســي فـــي الـــعـــقـــائـــد، وشـــــرح ِحــــــْزب الـــبـــر الــكــبــيــر فـــي األَدِْعــــــيَــــــة، والــــســــّر الــجــلــيــل فـــي خـــواص 
|: بـــالـــجـــواهـــر الـــمـــصـــونـــة والــــآللــــي الـــمـــكـــنـــونـــة، والــــعــــذب والــســلــســبــيــل فــي  ـــُمـــــَســـــّمَ )حـــســـبـــنـــا اهلل ونـــعـــم الــــوكــــيــــل(، الــ
خـــواص )حسبنا اهلل ونــعــم الــوكــيــل(، وكــتــاب القصد إل| اهلل تــعــال| فــي الــتّـَـَصــّوُف، وكفاية الطالب الرباني 
لرسالة أَبِي زيد القيرواني المالكي، والمقدمة العزية للجماعة األَْزَهِريَّة وكاهما في فُُروع الفقه المالكي، 

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    198

أوله: من أحزاب الشيخ القطب الغوث أبي الحسن الشاذلي قُدَِّس ِسّرُه: باسم اهلل 
افتتحت، وبــه اعتصمت، وعليه اعــتــمــدت، اهلل اهلل اهلل حسبي اهلل ال حــول وال قوة 

اال باهلل. يا كافي يا كفيل، يا حفيظ يا نور...

آخــــــــــــره: خــــــاصــــــة الــــــعــــــبــــــاد، ومـــــظـــــهـــــر الـــــــــمـــــــــراد؛ ســـــيـــــدنـــــا ونــــبــــيــــنــــا ومــــــــوالنــــــــا مــــحــــمــــد الــــحــــامــــد 
بجميع المحامد، داعي الجميع بكلمة التوحيد، من الكثرة إل| الواحد، صل| اهلل 

والـــــكـــــواكـــــب الــــضــــوئــــيــــة والــــــــــــدرة الـــمـــضـــيـــة عـــــــل| مــــقــــدمــــة اآلجـــــرومـــــيـــــة فـــــي الــــنــــحــــو، ومــــجــــمــــوعــــة األَْحـــــــــــــــــَزاب فـــــي األَدِْعــــــــيَــــــــة 
ِــــــي الــحــســن الـــشـــاذلـــي، ومـــنـــاقـــب الــشــاذلــيــة فـــي الــــتّـَـــَصــــّوُف،  واألَْوَراد، ومــخــتــصــر طـــريـــق الــقــصــد ال| اهلل تـــعـــال| ألَب
ونزهة القلوب وبغية المطلوب، ورسالة في التجويد، الوافي بما في التيسير والكافي في القراءة، وملخص 

من الوافي بما في التيسير والكافي. 
وللشيخ تقي الدين ابن تيمية مُصنف في الردّ عل| ما قاله الشاذلي في ِحْزبِِه. وألَْحَمد بن محمد بن َعيَّاد 
ِكتاب مطبوع في سيرته وطريقته؛ بعنوان: >المفاخر العلية في المآثر الشاذلية<. وألَبِــي الصاح الوفائي 

كتاب مطبوع بعنوان: >تعطير األنفاس في مناقب أَبِي الحسن والمرسي أَبِي العباس<. 
قْم الَْحِميِدّي: 2/188. وتاريخ اإلسام ووفيات المشاهير واألعام للذهبي:  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
)273/48 - 274؛ الــــتــــرجــــمــــة: 293(، ونــــفــــحــــات األُنــــــــــــس: )752/2(، وطــــبــــقــــات األولـــــــيـــــــاء البـــن الـــمـــلـــقـــن: 
الـــــمـــــحـــــاضـــــرة  وُحـــــــــســـــــــن  ِـــــــلْـــــــيـــــــافـــــــعـــــــّي: )140/4(،  ل الـــــــجـــــــنـــــــان  ومـــــــــــــــــرآة  الـــــــــــزمـــــــــــان: )534(،  وغــــــــــربــــــــــال  )ص: 458(، 
الــــــزكــــــيــــــة:  الـــــــــنـــــــــور  الــــــحــــــنــــــبــــــلــــــي: 278/5(، وشـــــــــجـــــــــرة  الـــــــــذهـــــــــب البــــــــن الــــــــعــــــــمــــــــاد  ـــيــــــوطــــــي: )520/1(، وشـــــــــــــــــــــذرات  ـــــلــــــســـ لـ
)ص: 168(، وطــــبــــقــــات الــــشــــعــــرانــــي: )4/2(، وطــــبــــقــــات الــــشــــاذلــــيــــة: )ص: 15(، والـــــكـــــواكـــــب الــــــدريــــــة فــي 
تراجم السادة الصوفية للمناوي: )192/2 - 200، الترجمة: 535(، وطبقات الصوفية الكبر| والصغر| 
األولـــــــــــيـــــــــــاء: )175/2(،  كـــــــــرامـــــــــات  وجـــــــامـــــــع  و: )10/4(،  و: )323/3(،   )482 - ــــنــــــاوي: )470/2  لــــــلــــــمــ
ْــــــــــَوار فـــي طــبــقــات األخــــيــــار لــلــشــعــرانــي: )5/2 - 17(، ونُـــَكـــت  والــــوافــــي لــلــصــفــدي: )214/21(، ولــــواقــــح األَن
الهميان: )ص: 213(، ونور اإلبصار في مناقب آل البيت المختار صــل| اهلل عليه وسلم، للشيخ مؤمن 
بْلَنِْجّي: )ص: 244(، والرحلة العياشية: )259/2(، وسلوة األنفس: )85/1(، ورحلة ابن ناصر  الشِّ
الــدرعــي: )1: 17(، رحــلــة ابــن بــطــوطــة )تحفة الــنــظــار فــي غــرائــب األمــصــار وعــجــائــب األســـفـــار(، طبعة دار 
الشرق العربي: )15/1(، وطبعة؛ أكاديمية المملكة المغربية، الرباط: )187/1(، وكشف الظنون عن 
أســــامــــي الـــكـــتـــب والــــفــــنــــون لـــحـــاجـــي خـــلـــيـــفـــة: )404/1، 661 - 662(، وســـلـــم الـــــوصـــــول إل| طـــبـــقـــات الــفــحــول 
ــــــنُــــــون لـــــلـــــبـــــغـــــدادّي: )559/1،  ْــــــــِل َعــــــــل| َكــــــْشــــــِف الــــــّظُ ي ْـــــَمـــــْكـــــنُـــــون فـــــي الــــــــّذَ لــــحــــاجــــي خـــلـــيـــفـــة: )369/2(، وإِيــــــــَضــــــــاح ال
ــــبــــــغــــــدادي: )709/1 - 710(،  97/2، 264(، وهـــــــديـــــــة الـــــعـــــارفـــــيـــــن أســـــــمـــــــاء الــــمــــؤلــــفــــيــــن وآثـــــــــــــار الــــمــــصــــنــــفــــيــــن؛ لــــــلــ
الَة: )137/7(، ومعجم المؤلفين طبعة المجلدات األربعة: )467/2(، واألعام  ِِّفين لَِكّحَ َومُْعَجم الُْمَؤل
لـــلـــزركـــلـــي: )305/4(. وتــــاريــــخ األدب الـــعـــربـــي لــلــمــســتــشــرق بـــركـــلـــمـــان: )420/4(، ودائــــــــرة مــــعــــارف بــطــرس 

البستاني: )374/10 - 376(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    199 األدب والمحاضرات والعروض   

ــــنــــازالتــــه، وعــــوالــــم تـــنـــزالتـــه، َوَســـــلَّـــــَم تَــْســِلــيــمــاً كــثــيــرا،  عــلــيــه وعـــــل| آلــــه وأصـــحـــابـــه مــعــالــم مُ
والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن.

مالحظات: توجد بعدها فوائد من الــورقــة: )57/آ( حــت| الــورقــة: )60/ب(. 
َـــــــة مـــــن بــــــكــــــزاده أمــــيــــر الـــــحـــــاج ســـابـــقـــاً،  وبــــعــــض هذه الــــفــــوائــــد بـــخـــط بــــــكــــــزاده، ومــــنــــهــــا: ِرَســـــــال
َــــــة مــــن بــــكــــزاده إل| مــــرتــــض| الــــزبــــيــــدي مـــرســـلـــة مــــع الــــحــــاج الـــســـيـــد مــحــمــد الـــبـــورلـــي،  وِرَســــــال
َــــــة جـــوابـــيـــة مــــن الـــزبـــيـــدي مــــحــــررة فــــي 8 رجـــــب ســنــة  مــــحــــررة فــــي أول ربـــيـــع الـــثـــانـــي، وِرَســــــال
)1194 ھ/1780 م(، وآخــــرهــــا: قــيــد والدة ولــــد اســمــه مــحــمــد ولــقــبــه مـــــراد؛ فـــي ليلة 
الخميس 22 محرم سنة )1203 ھ/1788 م(، الوضع العام: خّط التعليق الواضح، 

قْم الَْحِميِدّي: 1/259� وباقي مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 260. عربي ُعثَْماني/ مطبوع ]517[ الّرَ

عنوان المطبوع: مجموعة السيد مُْصَطَف| بكزاده = مجموعة بكزاده = مجموعة 
الفوائد )1(�

المؤلف: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )2(�

عدد الصفحات: 136. مطبوع

أوله: >بيان سبب جمع آثار شيخ سيد مُْصَطَف| بكزاده قُدَِّس ِسّرُه<... >ترجمه 
أحوال بكزاده مُْصَطَف| أَفَنِْدي قُدَِّس ِسّرُه< )3(�

مــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــد راه خــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدي  أَفَ بــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــزاده  واحـــــــــــــــــــد كــــــــــــااللــــــــــــف ديــــــــنــــــــمــــــــك شــــــــانــــــــنــــــــه اولـــــــــــــــــــــــد| ســــــــزاشــــــــــــــــيــــــــــــــــخ 

اتفاق اتد| كورتلرهب بوقول اوزره شها...قطب| ايد| عصرينك ديمكده يوقدر هيج خاف

 �MECMUA - i BEYZADE ›1‹
ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 3/362. ومــــكــــتــــبــــة  ــــــــــــم ال قْ تـــــــوجـــــــد لـــــــبـــــــكـــــــزاده مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــخـــــطـــــوطـــــة؛ انــــــــظــــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة دار الــــــمــــــثــــــنــــــوي؛ الــــــــــــّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 1490�  : 1065. ومكتبة راغب پاشا؛ ]2490[ الّرَ قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]2081[ الّرَ الّسُ

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›3‹ قصيدة من نظم الشيخ محمد مراد بن عبد الحليم في ترجمة الشيخ بكزاده. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    200

آخــــــــــــــره:... فــــاحــــفــــظ اذه الـــمـــســـلـــك واســـــلـــــكـــــه، وال يـــــضـــــّرك قــــلّــــة الــــســــالــــكــــيــــن، وإيـــــــاك 
والـــفـــريـــة بــــا مــــريــــة، والـــخـــطـــأ الـــفـــاحـــش، وال يـــغـــرنـــك كـــثـــرة الـــهـــالـــكـــيـــن. والـــحـــمـــد هلل أوالً 
وآخراً، وظاهراً وباطناً. قد فرغ لسان القلم من التكلم بما علم، يوم التروية في سنة 
إحـــد| وتــســعــيــن ومــئــة وألـــف مــن هــجــرة مــن لــه الــمــجــد والـــســـؤدد والـــشـــرف عليه الــصــاة 

والسام، وعل| آله ما سلف السلف، وخلف الخلف.

بــــحــــمــــده ســــبــــحــــانــــه، قـــــــــدوة الــــســــالــــكــــيــــن، وأســـــــــــوة الــــطــــالــــبــــيــــن، الــــحــــبــــر الــــخــــطــــيــــر، والـــبـــحـــر 
الغزير: الشيخ السيد مُْصَطَف| المشتهر بــبــكــزاده... اشبو مجلهء لطيفه ومجموعهء 
مـــــــنـــــــيـــــــفـــــــه نــــــــــــــك طـــــــــبـــــــــع وتـــــــــمـــــــــثـــــــــيـــــــــل| ســــــــــــــائــــــــــــــهء شــــــــــــــوكــــــــــــــت، وآيـــــــــــــــــــــــــــهء ِظــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلُ اهلل يــــــــــــــــــده طـــــــــــامـــــــــــع عـــــــــواطـــــــــف 
رّب حـــــــمـــــــيـــــــد، مــــــحــــــمــــــد ســـــــعـــــــيـــــــدك مـــــــعـــــــرفـــــــت ونــــــــظــــــــارتــــــــيــــــــلــــــــه، دار الـــــــطـــــــبـــــــاعـــــــة الــــــــــعــــــــــامــــــــــرة ده بــــيــــك 
 ايـــــكـــــيـــــوز الـــــتـــــمـــــش دُرت )1264 ھ( ســـــنـــــه س| مــــــحــــــرم الـــــــــحـــــــــرام| أواســـــــطـــــــنـــــــده خــــــتــــــام پــــديــــر

اولد|.

مالحظات: مجموع مؤلفات بكزاده، وترجمة حياته، ومكتوب في أوله باللغة 
الُعثَْمانية التركية: >دار السلطنة المحمية، صانها اهلل تعال| عن التلهف والبلية، 
ده چــــهــــار شـــنـــبـــه بــــــــــازار| نــــــام مـــحـــلـــده واقـــــــع قـــاضـــيـــعـــســـكـــر اســــبــــق مـــــرحـــــوم ومــــغــــفــــور لـــــه مُـــــــَراد 
مــــا أَفَــــنْــــِديــــنــــك؛ خـــانـــقـــاه نـــقـــشـــبـــنـــديـــه ســــنــــده يــــونــــدن أقــــــدم بــــوســــت نـــشـــيـــن تـــســـلـــيـــك وإرشــــــاد 
أُولـــــوب، حــج شــريــفــه عــزيــمــتــنــده أثــنــاء راهــــده غـــنـــودهء پــر رحــمــت نمحر اوالن؛ زبــدة 
ـــَطـــــَف|  ـــــْصــ الـــــعـــــارفـــــيـــــن، قــــــــدوة الـــــواصـــــلـــــيـــــن، رهــــنــــمــــا| حـــــــّق ويــــقــــيــــن: بــــــكــــــزاده الــــســــيــــد الـــــحـــــاج مُ
أَفَـــــــنْـــــــِدي مــــتّـَـــعــــنــــا اهلل ســـبـــحـــانـــه وتـــــعـــــال| بـــأنـــفـــاســـه حـــضـــرتـــلـــريـــنـــك، زپـــــــان كــــوهــــر فـــشـــانـــلـــرنـــدن 
شـــــــرف أقـــــــــزا| صـــحـــيـــفـــهء صــــــــدور اوالن: تــــركــــي وعـــــربـــــي آثــــــــار جـــمـــيـــلـــةنـــك، هـــــر بـــــر حــــرف 
ولــفــظ ومــعــنــاســي... حــاال جانشين| اوالن مــراد مــّا تــكــيــةس|، شــيــخ| السيد الحاج 
مـــــحـــــمـــــد مــــــــــــــراد أَفَــــــــــــــنْــــــــــــــِدي آثــــــــــــــار مــــــــــذكــــــــــوره ي| مـــــــــرحـــــــــوم ومــــــغــــــفــــــورلــــــهــــــك ايــــــــكــــــــي عـــــــــــدد مــــجــــمــــوعــــه 
ناً طبع  كاً وتيّمُ سندن، وبعض بولديغ| محللردن جمع ايدوب، ودار الطباعة ده تبّرُ
ايـــتـــديـــروب، آســـتـــانـــهء عــلــيــه وبـــــاد ثـــاثـــة ده كـــائـــن كــتُــبــخــانــه لـــــره، وقــــف اولـــمـــق اوزره، 

وضع ايتمشدر<.

يــتــضــمــن اذه الـــمـــجـــمـــوع الـــمـــطـــبـــوع مــــن مـــؤلـــفـــات بــــكــــزاده مــــا يـــلـــي: بـــيـــان ســـبـــب جــمــع 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    201 األدب والمحاضرات والعروض   

آثـــــــار شـــيـــخ ســـيـــد بـــــكـــــزاده قـــــدس ســـــره ص: 1، تـــرجـــمـــة أحــــــــوال بـــــكـــــزاده مُـــــْصـــــَطـــــَف| أَفَـــــنْـــــِدي 
قـــدس ســـره ص: 2، مــولــد الــنــبــي لــبــكــزاده قـــدس ســـره ص: 2، مــنــاســك الــحــج لــبــكــزاده 
قـــــــــدس ســـــــــره ص: 17، نـــــظـــــم الــــنــــاصــــحــــيــــن لــــــبــــــكــــــزاده قـــــــــدس ســـــــــره ص: 43، وقـــــــــــال قـــــدس 
مَـــة الــقــصــيــدة الـــدريـــة ص: 58، الــقــصــيــدة  ّـــة ص: 49، مُـــَقـــدِّ ســــره فـــي ســلــســلــة الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدي
الـــــدريـــــة لــــبــــكــــزاده قـــــدس ســـــره ص: 63، قـــصـــد؟ لــطــيــفــه لــــبــــكــــزاده قـــــدس ســـــره ص: 71، 
قـــصـــيـــدة مـــرســـلـــه إل| بـــعـــض الــــمــــجــــاوريــــن ص: 74، خــــواجــــكــــان كـــــرامـــــي ثـــنـــا بـــيـــوردقـــلـــري 
قــصــيــده ص: 76، قــصــيــده بـــــراي حـــضـــرت مـــوالنـــا قــــدس ســــره ص: 77، قــصــيــده بـــرأي 
عــبــد الــقــادر الكياني )الــگــيــانــي( ص: 79، روضـــهء مطهره ده انــشــا اولــنــان مدحيهء 
رسول كبريادر ص: 80، أبيات نصح آمين ص: 81، قصيدة في مدح أهل البيت 
واألصـــحـــاب ص: 81، قــصــيــده بـــراي نصيحت بــعــض أحــبــاب ص: 86، شــيــخ حافظ 
ــــد الـــحـــصـــار قــــــدس ســــــره نــــك تــــاريــــخ ارتــــحــــالــــي ص: 89، تـــقـــريـــض شــــــرح الـــقـــامـــوس  مُــــَحــــّمَ
ْــــُعــــلـُـــوم ص: 94، مـــرتـــض| أَفَـــنْـــِديـــنـــك قــصــيــدة ســابــقــه  ص: 93، تــقــريــض شــــرح إحـــيـــاء ال
يه تقريضيدر ص: 96، بكزاده أَفَنِْدينك يوسف زاده يه ويرديكي اجازت نامه ص: 
96، مراد مناتكيه سي شيخي عبد الحليم أَفَنِْدي يه ورديكي اذن نامه ص: 106، 
بـــولـــوي الـــحـــاج مُـــْصـــَطـــَف| أَفَـــــنْـــــِدي يـــه ويـــرديـــكـــي اجــــــازت نـــامـــه ص: 108، خــلــيــل أَفَـــنْـــِديـــه 
ويرديكي اجــازت نامه ص: 109، ريــزوي علي أَفَــنْــِدي يه وريــان اجــازت نامه ص: 
111، مرتض| أَفَنِْدينك بكزاده أَفَنِْدي يه اسال ايلديكي مكتوب ص: 115، بكزاده 
أَفَنِْديدن مرتض| أَفَنِْدي الزبيدي يه تحرير اولنان مكتوب ص: 116، كيوه مفتيسي 
أَفَـــنْـــِدي يــه تــحــريــر اولــنــمــشــدر ص: 117، قسطموني مفتيسنه ارســــال اولــنــان مكتوبدر 
ص: 119، حــافــظ أَفَــنْــِديــنــك بــكــزاده أَفَـــنْـــِدي يــه يــاازدقــلــري تــذكــره ص: 120، بــكــزاده 
ـــلُـــوك لــلــشــيــخ بــكــزاده  َــــة الـــّسُ أَفَــــنْــــِدي حــضــرتــلــريــنــك تـــذكـــره يـــه جـــوابـــلـــري ص: 120، ِرَســــال
قـــــــدس ســـــــره ص: 121، لــــغــــز لـــــقـــــال ص: 123، چــــورمــــلــــي أبــــو بــــكــــر أَفَـــــنْـــــِديـــــنـــــك رســـــالـــــهء 
منظومه لرينه تقريضدر ص: 124، جواب مكتوب ص: 125، مدحيهء عبد القادر 
ـــــــــــنْـــــــــــِدي قـــــــــدس ســـــــــره دن  كـــــيـــــانـــــي قـــــــــدس ســـــــــره ص: 126، اشــــــبــــــو صــــــلــــــوة شـــــريـــــفـــــه بــــــــكــــــــزاده أَفَ

مرويدر ص: 127، ِرَسالَة المعلوم والمجهول ص: 128�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    202

تــــاريــــخ الــــطــــبــــع: ســـنـــة )1264 ھ/1847 م( فـــــي الـــمـــطـــبـــعـــة الــــعــــامــــرة فـــــي إِْســـــتَـــــانْـــــبُـــــول. 
ْــِغــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي، وَعليه تملّك ووقـــف: السيد  الــوضــع الــعــام: طبعة حجرية، وال
د مَُراد مُّا النَّْقِشبَنِْدّي؛ شيخ خانقاه مراد مُّا. لدار المثنوي في  الحاج الحافظ مَُحّمَ

محلة توقيعي جعفر چلبي في 9 صفر سنة )1264 ھ/1847 م(.

قْم الَْحِميِدّي: 261. عربي ُعثَْماني/ مطبوع ]518[ الّرَ

عنوان المطبوع: مجموعة السيد مُْصَطَف| بكزاده = مجموعة بكزاده = مجموعة 
الفوائد )1(�

المؤلف: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )2(�
عدد الصفحات: 136. مطبوع

قْم الَْحِميِدّي: 260� أوله وآخره: مثل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 260� مالحظات: مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 262� مطبوع ]519[ الّرَ

عنوان المطبوع: مجموعة السيد مُْصَطَف| بكزاده = مجموعة بكزاده = مجموعة 
الفوائد )3(�

المؤلف: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )4(�
عدد الصفحات: 136. مطبوع

 �MECMUA - i BEYZADE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 260�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MECMUA - i BEYZADE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 260�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    203 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 260� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 260� مالحظات: مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 263. عربي ُعثَْماني/ مطبوع ]520[ الّرَ

عنوان المطبوع: مجموعة السيد مُْصَطَف| بكزاده = مجموعة بكزاده = مجموعة 
الفوائد )1(�

المؤلف: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )2(�

عدد الصفحات: 136. مطبوع

قْم الَْحِميِدّي: 260� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 260� مالحظات: مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 264. عربي ُعثَْماني/ مطبوع ]521[ الّرَ

عنوان المطبوع: مجموعة السيد مُْصَطَف| بكزاده = مجموعة بكزاده = مجموعة 
الفوائد )3(�

المؤلف: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )4(�

عدد الصفحات: 136. مطبوع

قْم الَْحِميِدّي: 260� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �MECMUA - i BEYZADE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 260�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MECMUA - i BEYZADE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 260�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    204

قْم الَْحِميِدّي: 260� مالحظات: مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 265. عربي ُعثَْماني/ مطبوع ]522[ الّرَ

عنوان المطبوع: مجموعة السيد مُْصَطَف| بكزاده = مجموعة بكزاده = مجموعة 
الفوائد )1(�

المؤلف: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )2(�

عدد الصفحات: 136. مطبوع

قْم الَْحِميِدّي: 260� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 260� مالحظات: مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 266. عربي ُعثَْماني/ مطبوع ]523[ الّرَ

عنوان المطبوع: مجموعة السيد مُْصَطَف| بكزاده = مجموعة بكزاده = مجموعة 
الفوائد )3(�

المؤلف: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي، بكزاده )ت 1200 ھ/1785 م( )4(�

عدد الصفحات: 136. مطبوع

قْم الَْحِميِدّي: 260� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 260� مالحظات: مواصفاته مثل مواصفات الّرَ

 �MECMUA - i BEYZADE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 260�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MECMUA - i BEYZADE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 260�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ، BEYZADE ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    205 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 266 مكرر. ُعثَْماني ]524[ الّرَ

دية في الكماالت األَْحَمِديَّة )1(� َسالَة الُمَحّمَ عنوان المخطوط: الرِّ

ــــــــــد بــــــــــن )صـــــــــــالـــــــــــح بـــــــيـــــــجـــــــان صــــــــــــــاح الـــــــــــديـــــــــــن يــــــــــازيــــــــــجــــــــــي؛ الـــــــكـــــــاتـــــــب( بـــــــن  الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: مُــــــــــَحــــــــــّمَ
ْـــَحـــنَـــِفـــّي  ــــوفِــــّي، ال ُســـلَـــيْـــَمـــان، كــلــيــبــولــي = كــلــيــبــولــيــلــي، الــــســــهــــروردي، يـــازيـــجـــي زاده، الــــّصُ

)ت 855 ھ/1451 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 275 صفحة، مقياس الورقة: )210 × 139 = 169 × 
109(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|هلإ واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رب تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّق  الـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــع  اهلل  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

فـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــلّ|تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال| ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ| الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــن  إل|  الـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــب  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــع صـــــــــــــفـــــــــــــاتـــــــــــــي ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــل|أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد در 

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــده شــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اجــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــي

آخره:���

چـــــــــون اوغـــــــــــــان طـــــــوغـــــــد| ويـــــــــــــردم بـــــــر ُگـــــــــوزلچـــــــــــــون أســــــــــبــــــــــاب اولـــــــــــــــــــد| اتــــــــــــــــدم ســــــــــــــــوره بـــــنـــــيـــــاد

النظم بالعربية

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ألحـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــة األحـــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــةاذه األحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــن داللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األحــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــة

َــــــــــــــة َســــــــــــــال َــــــــــــــة خـــــــــتـــــــــم الــــــــــــــرِّ َســــــــــــــال ـــــــــــــــــديـــــــــــــــــةلـــــــــمـــــــــا خــــــــــــــدمــــــــــــــُت بــــــــــــــالــــــــــــــرِّ َـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــُمـــــــــــــــــَحـــــــــــــــــّمَ َســـــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا: بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــرِّ َســــــــــــــــــــّمَ

حـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــدحـــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــهــــــــــــــايــــــــــــــهكـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــاب ايــــــــــــــــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــــــــــــدي چــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــم انـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــايـــــــــــــــه

 �el - MUHAMMEDİYYE fi’l - KEMALATİ’l - AHMEDİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 61�  د عارف؛ ]160[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 267. ومكتبة مَُحّمَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
وفِّي: إِْسَماِعيل حقي بن مُْصَطَف|، البروسوي،  دية الموسوم بفرح الروح، لِلُمَؤلِّف الّصُ وانظر؛ شرح الُمَحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 681�  الحنفي )ت 1137 ھ/1725 م(. مكتبة راغب پاشا؛ ]875[ الّرَ
 �MUHAMMED b. SALİH el - GELİBOLİ، YAZICIZADE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1210�  قْم الَْحِميِدّي: ]1581[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    206

الـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــاتحـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــات خـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــر  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  آلـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــه  دخ| 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|  هلل  والـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــــــــل| رســــــــــــــــــولــــــــــــــــــه أفـــــــــــــــضـــــــــــــــل األنــــــــــــــــــــــــامالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

وعل| آله وأصحابه الكرام

تــــــمــــــت الـــــمـــــحـــــمـــــديـــــة الــــــــكــــــــتــــــــاب، بــــــــــعــــــــــون اهلل الــــــمــــــلــــــك الـــــــــــوهـــــــــــاب، فـــــــــي يـــــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة قـــبـــل 
الــــضــــح| فــــي الــــيــــوم الـــــرابـــــع مــــن شـــهـــر ربـــيـــع األول لــســنــة ســبــعــيــن ومـــئـــة وألـــــف، بِـــــنِـــــيَّـــــِت قِــــــِرمْ 

َرها اهللُ تعال|. َعليّة عّمَ

مالحظات: لوحة الصفحة األول| ملونة تلويناً بسيطاً، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن 
األَْحـــَمـــر، والـــجـــداول وإطـــــارات الــصــفــحــات حــمــراء الـــلـــون. تــاريــخ الــنــســخ: يـــوم الجمعة 
الرابع من شهر ربيع األول سنة )1170 ھ/1856 م(، بِنِيَِّت قِِرمْ. الوضع العام: خّط 
ـــيِّـــد الــحــافــظ  ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ ْـــَمـــْضـــبُـــوط بــالــشــكــل، وال الـــنَّـــْســـخ ال
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي. مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 267. ُعثَْماني ]525[ الّرَ

دية في الكماالت األَْحَمِديَّة )1(� َسالَة الُمَحّمَ عنوان المخطوط: الرِّ
ــــــــــد بــــــــــن صــــــــــالــــــــــح بــــــــيــــــــجــــــــان بــــــــن ُســـــــــــلَـــــــــــيْـــــــــــَمـــــــــــان، كـــــــلـــــــيـــــــبـــــــولـــــــي، يـــــــــازيـــــــــجـــــــــي زاده  ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُ

)ت 855 ھ/1451 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 277، مقياس الورقة: )277 × 183 = 200 × 129(، 
عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 266. مكرر. أوله وآخره: مثل الّرَ
ـــت الــكــتــاب بِــــَعــــْوِن اهلل  ــديــة، بـــعـــون اهلل الــمــلــك الــصــمــديــة، تَـــّمَ َـــة الــُمــَحــّمَ َســـال ـــت الـــرِّ تَـــّمَ

اِب. الَْمِلِك الَْوّهَ

 �el - MUHAMMEDİYYE fi’l - KEMALATİ’l - AHMEDİYYE ›1‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 266 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. SALİH el - GELİBOLİ، YAZICIZADE ›2‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 266 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    207 األدب والمحاضرات والعروض   

ــبَــة،  مالحظات: مخطوطة ُعثَْمانية خزائنية نفيسة، ولوحة الصفحة األول| مُــَذّهَ
َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر، وبـــاقـــي إطــــارات  ــــبَــــان، والـــَعـــنَـــاِويـــن مَــْكــتُــوب ــــَذّهَ وإطـــــارا األول| والــثــانــيــة مُ
جميع الصفحات حمراء اللون. الناسخ: علي بن أحمد. تاريخ النسخ: اليوم الرابع 
مــن شــهــر ربــيــع األول ســنــة )1064 ھ/1653 م(. الــوضــع الــعــام: خـــّط الــنَّــْســخ النفيس 
ــد  ـــيِّـــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ ْـــَمـــْضـــبُـــوط بــالــشــكــل، وال ال

مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 267/ مكرر ُعثَْماني. ]526[ الّرَ

عنوان المخطوط: مزكي النفوس )1(�

وِمــــــّي،  ــــد الــــمــــصــــرّي، اإلزنــــيــــقــــّي، الــــــّرُ ــــَحــــّمَ الـــمـــؤلـــف: عـــبـــد اهلل بـــن أحـــمـــد أشــــرف بــــن مُ
وفِّي، القادرّي، األشرفّي، أشرف أوغل|، أشرف زاده، بن أشرف )ت 889 ھ/  الّصُ

1484 م( )2(�

 �MÜZEKKİ’n - NÜFUS ›1‹
ــــد  ــــَحــــّمَ قــــــال حــــاجــــي خـــلـــيـــفـــة: >مــــزكــــي الــــنــــفــــوس؛ تــــركــــي. البــــــــن أَْشــــــــَرف؛ وهـــــــو: الـــشـــيـــخ عــــبــــد اهلل بــــن أَْشـــــــَرف بـــــــن مُ

المصري، ثم الرومي<. 
انــــظــــر؛ كـــشـــف الـــظـــنـــون عــــن أســــامــــي الـــكـــتـــب والـــفـــنـــون لـــحـــاجـــي خــلــيــفــة: )1660/2(، وتُـــــوَجـــــُد مـــنـــه مــخــطــوطــة؛ 
ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 62. ومـــــخـــــطـــــوطـــــة فــــــــي مــــكــــتــــبــــة اللــــــــــه لـــــي،  قْـــــــــــم ال ــــــــد عـــــــــــــــارف؛ ]161[ الـــــــــــّرَ ــــّمَ ــ ــــَحــ ــ ــ ــــــظــــــــر؛ فــــــهــــــرس مــــكــــتــــبــــة مُ انــ
فـــــي إســــتــــانــــبــــول ســــنــــة )1263 ھ/1846 م(، )1269 ھ/1852 م(،  ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 1492. وقـــــــد طــــبــــع  ال قْــــــــم  الــــــــّرَ
)1281 ھ/1864 م(، )1285 ھ/1868 م(، )1288 ھ/1871 م(، )1298 ھ/1881 م(، )1306 ھ/ 

1888 م( )1307 ھ/1889 م(. 
 �ABDULLAH b. EŞREF b. MUHAMMED el - İZNİKİ el - EŞREFİ، EŞREFOĞLU ›2‹
ــــالــــــرومــــــي  ْـــــــــــَمـــــــــــْعـــــــــــُروف بــ ـــــمـــــــصـــــــري ثـــــــــــــّمَ اإلزنـــــــيـــــــقـــــــي ال ــــــــد الــ وِمـــــــــــــي - عـــــــبـــــــد اهلل بـــــــن أَْحـــــــــــَمـــــــــــد أَْشـــــــــــــَرف بـــــــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ ْــــــــــــــــن أَْشــــــــــــــــَرف الـــــــــــــّرُ اب
ْـــــُمـــــتَـــــَخـــــلِّـــــص بـــلـــقـــب:  ـــــوفِـــــيّـــــة مـــــن ُطــــــــــُرق الــــــقــــــادريــــــة، الـــــشـــــاعـــــر؛ ال ــــــوفِــــــّي الــــــــقــــــــادري، مــــؤســــس الــــطــــريــــقــــة األَْشــــــَرفــــــيــــــة الـــــّصُ الــــــّصُ
ْـــــــُمـــــــتَـــــــوفَّ| فـــــي مــــديــــنــــة إزنـــــيـــــق )نــــيــــقــــيــــة( ســــنــــة )889 ھ/1484 م(، وفـــــــي روايـــــــة  أَْشـــــــــــــَرف أُوغــــــــــــــلُ|، وأَْشــــــــــــــَرف زاده ال
)ت 874 ھ/1469 م(، حــســبــمــا جـــــاء فــــي تــــاريــــخ وفــــاتــــه بـــحـــســـاب الـــجـــمـــل بــــعــــبــــارة: )أَْشــــــــــــَرف زاده عـــــزم جــنــان 

ايلد|(، واهلل أعلم بالحقيقة. 
ة. ديـــــوان ايهلإت، ديـــــوان أَْشــــــَرف أُوغــــــلُ| =  َــــهُ مـــن الــمــصــنــفــات: أســـــرار الــطــالــبــيــن. َحـــيْـــَرت نـــامـــه، دَالئِــــــل الــــنُّــــبُــــّوَ ل
=ديوان أَْشَرف زاده )باللغة التركية(. قصائد أَْشَرف أُوغلُ| )باللغة التركية(. مناقب أَْشَرف أُوغلُ| رومي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    208

عدد األوراق وقياساتها: 311، مقياس الورقة: )200 × 135 = 140 × 75(، 
عدد األسطر: )17(�

ام عل|  اة َوالّسَ ِحيِم. الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن َوالّصَ ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ْــــُخــــلــــق، وحـــبـــيـــب الـــحـــّق  ْـــــَخـــــلْـــــق، وأحــــســــن ال ْـــــَخـــــلْـــــق، وأكــــمــــل ال ْـــــَخـــــلْـــــِق، وأفــــضــــل ال أشـــــــرف ال
سيدنا محمد المختار، وعل| أصحابه، وخلفائه الراشدين األخيار. أما بعد؛ بلكل 
بو آدم اوغانلرنيك نفسلريكم وأو دورت قسمه منقسمدر، واول مُسّم| امّــاره لك 
اوزريــنــه در، ايكنجي قسمي لــــوادر، اوچــنــجــي قسمي ملهمه لــك، دوردنــجــي قسم| 

مُطمئنه در، حّق تعال| حضرتنه...

آخــــــــــــــــــــــــــــــــره:... ومــــــــــريــــــــــدلــــــــــروكــــــــــه كــــــــتــــــــورمــــــــدكــــــــلــــــــري يـــــــــــــــوك اورصــــــــــــــــــــــه وكــــــمــــــســــــيــــــلــــــة جــــــــنــــــــك جـــــــــــدال 
وبــــحــــث اتـــمـــســـونـــلـــر وبــــــو نــصــيــحــتــلــر ايــــلــــه مــــريــــدلــــرايــــلــــه وشـــيـــخـــلـــرايـــلـــه الزم والبــــــردكــــــر عــمــل 
ْـــَمـــِلـــِك  ايـــلـــه إن شـــــاء اهلل تـــعـــال|. واهلل أعـــلـــم بـــالـــصـــواب. تـــم اذه الـــكـــتـــاب، بِـــــَعـــــْوِن اهلل ال

اِب. الَْوّهَ

مالحظات: يوجد في أوله فهرست في صفحة واحدة. والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن 
األَْحَمر. وبعض العبارات واآليات مَُميَّزة بخطوط حمراء فوقها. تاريخ النسخ: سنة 
ْـــِغـــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي، وعليه  )1105 ھ/1693 م(. الــوضــع الــعــام: خــّط الــنــســخ، وال
ــــيِّــــد  تــــمــــلــــك: الــــســــيــــد أحــــمــــد ســـــزائـــــي بـــــالـــــخـــــاتـــــم )1(، َوتَـــــــَمـــــــلُّـــــــك: مـــحـــمـــد عــــــــّز. وتـــــمـــــلـّــــك: الــــّسَ

)باللغة التركية(. شرح قصائد صفي الدين األردبيلي )الباطني( )باللغة التركية(. طريقت نامه )باللغة 
ْت نامه )باللغة التركية(. مزكي النفوس )باللغة التركية(.  التركية(. عبرت نامه )باللغة التركية(. فُتُّوَ

مناجات نامه. نصيحت نامه. ورد َكبِير. َهِديَّة الُْفَقَراء. شرح مرآة العجائب - في الكيمياء. 
ــــْعــــَجــــم  انــــظــــر؛ تـــرجـــمـــة الـــشـــقـــائـــق الـــنـــعـــمـــانـــيـــة لـــلـــمـــجـــدي: )225(، هــــديــــة الـــعـــارفـــيـــن لــــلــــبــــغــــدادي: )470/1(، َومُ

الَة: )35/6(. وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )17/1(�  ِِّفين لَِكّحَ الُْمَؤل
د ثَُريَّا: )388/1 - 389(. سيف الدين أوزاكه: )143/1(�  وسجل ُعثَْماني لُِمحّمَ

 �AHMED GÜLŞENÎ SEZÂÎ ›1‹
ـــــــــــيْـــــــــــخ أَْحـــــــــــــــَمـــــــــــــــد الــــــكــــــلــــــشــــــنــــــي األدرنـــــــــــــــــــــــــه وي، بــــــــــلــــــــــغــــــــــرادي األصــــــــــــــــــــــل، الــــــمــــــتــــــخــــــلــــــص بِــــــــُمــــــــســــــــلــــــــم األدرنـــــــــــــــــــــــــــــــــوي، تُـــــــــــــــــُوفِّـــــــــــــــــَي ســــنــــة  الـــــــــــّشَ

)1166 ھ/1753 م(. لَهُ ديَوان شعره تركي. وشموع المع فِي شرح نظم أطوار َسابِع لوالده سزائي. 
انظر؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي: )175/1(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    209 األدب والمحاضرات والعروض   

ـــد مُـــــــَراد َشـــيْـــخ َخـــانـــقـــاه مُـــــــَراد مُــــــّا، ســنــة )1248 ھ/1832 م(. وقــــف دار  الـــحـــافـــظ مُـــَحـــّمَ
المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 268/ مفقود ]527[ الّرَ

عنوان المخطوط: معين الواعظين )1(�
ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ـــّمَ ــــَحــ الــــمــــؤلــــف: مُـ

1847 م( )2(�

مالحظات: مفقود.

قْم الَْحِميِدّي: 268/ مكرر. ]528[ الّرَ

عنوان المخطوط: معين الواعظين )3(�
ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ـــّمَ ــــَحــ الــــمــــؤلــــف: مُـ

1847 م( )4(�

عدد األوراق وقياساتها: 58، مقياس الورقة: )245 × 176 = 180 × 120(، 
عدد األسطر: )25(�

 �MUİNÜ’l - VAİZİN ›1‹
؛ )ص: 59(�  فْتَِر الَْحِميِديِّ َوَردَ ِذْكُرهُ في الّدَ

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM en - NAKŞİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 180�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUİNÜ’l - VAİZİN ›3‹
ــــد مُـــــــــَراد الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي الـــــرومـــــي صــــاحــــب كــــتــــاب خــاصــة  قــــــال الـــــبـــــغـــــدادي: >مـــعـــيـــن الـــواعـــظـــيـــن - تــــركــــي لــلــشــيــخ مُــــَحــــّمَ

الشروح<. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون: )519/2(. ومكتبة مَُراد  انظر؛ إِيَضاح الَْمْكنُون في الذيل عل| َكْشف الّظُ
د عارف؛ ]615[  قْم الَْحِميِدّي: 1871، مطبوع بإشراف ولده الشيخ محمد عارف. ومكتبة مَُحّمَ مُّا؛ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 258�  الّرَ
�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM en - NAKŞİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 180�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    210

ِحــيــِم. الــحــمــد هلل الــذي نــور الــمــجــالــس فــي الــمــســاجــد  ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
والـــجـــوامـــع، بـــنُـــصـــِح الـــواعـــظـــيـــن، وجــعــلــهــم هـــاديـــن إل| الـــصـــواب والـــحـــق والـــيـــقـــيـــن، هــو 
مـــــالـــــك يــــــوم الــــــديــــــن، إيــــــــاك نـــعـــبـــد وإيـــــــــاك نـــســـتـــعـــيـــن. فـــــطـــــوب| لــــمــــن كــــــان عـــــامـــــاً بـــنُـــصـــحـــهـــم 
ٍد أفضل الناصحين، وأكمل الواعظين،  المتين، والصاة والسام َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
َــــِمــــيــــَن، وعــــــل| آلـــــه وأصــــحــــابــــه الـــمـــتـــعـــظـــيـــن بـــنُـــصـــح  ِــــلـْـــَعــــال َــــِشــــيــــراً َونَـــــــِذيـــــــراً، وَرْحــــــَمــــــةً ل وأُرِســــــــل ب
النبي األمين، َوبَْعد؛ فلما كنت في بعض المساجد واعظاً إلخوان الدين، وناصحاً 
للمسلمين، سنح ببالي أن أجمع موعظة لطيفة من الكتب المعتبرة، ليكون الوعظ 
ســـــهـــــاً عــــــلــــــّي، وأثـــــــــــــراً مــــــن بــــــعــــــدي، فــــجــــمــــعــــُت مـــــجـــــمـــــوعـــــةً حـــــســـــنـــــةً مــــشــــتــــمــــلــــة عــــــــل| مـــجـــالـــس 
ـــــيْـــــتُـــــهـــــا: بــــمــــعــــيــــن الـــــواعـــــظـــــيـــــن، ألنـــــهـــــا تُــــعــــيــــن الـــــــواعـــــــظ، وأســــــــــــــــأُل اهللَ تــــعــــال|  دة، وَســـــّمَ مُـــــــتَـــــــَعـــــــدِّ
مـــــن فـــضـــلـــه أن يـــنـــتـــفـــع بــــهــــا الــــنــــاصــــحــــون، والــــمــــتــــنــــّصــــحــــون، وهــــــو حـــســـبـــي ونِـــــعـــــَم الــــوكــــيــــل. 
ِحيِم. فاعلم أنه ال  ِ الّرَ َ ْ المجلس األول في فضائل كلمة التوحيد: بِْسِم اهلِل ارّلَ
هلإ إال اهلل، واستغفر إذا علمت سعادة المؤمنين، وشقاوة الكافرين، فاثبت عل| 
مـــا أنــــت عــلــيــه مـــن الـــِعـــلـــم بـــالـــوحـــدانـــيـــة، وتـــكـــمـــيـــل الـــنـــفـــس بـــإصـــاح أحـــوالـــهـــا وأفـــعـــالـــهـــا، 
بـــــــــــــالـــــــــــــدعـــــــــــــاء،  ولــــــــــــذنــــــــــــوبــــــــــــهــــــــــــم  ىث{ )1(  مث  بـــــــــــاالســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــار }جث  وهــــــــــضــــــــــمــــــــــهــــــــــا 
والـــــــتـــــــحـــــــريـــــــض عـــــــــــل| مــــــــا يـــــســـــتـــــدعـــــي ُغـــــــفـــــــرانـــــــهـــــــم، }حج مج جح{ فــــــــي الـــــــدنـــــــيـــــــا فــــإنــــهــــا 
مـــراحـــل البــــد مـــن قــطــعــهــا }مح{ )2( فـــي الـــُعـــقـــب| فـــإنـــهـــا دار إقـــامـــتـــكـــم، فـــاتـــقـــوا اهلل 
واستغفروه، وأعدوا لمعادكم )من تفسير القاضي(، وفي الحديث القدسي: >ال 

هلإ إال اهلل حصتي<

آخـــره:... المجلس الخامس والخمسون: في بيان رؤيــة اهلل تعال|. ورؤيــة اهلل 
تـــعـــال| بــمــعــن| انــكــشــاف الـــتـــام بــالــبــصــر جـــائـــزة فـــي الــعــقــل، بــمــعــن|: أن الــعــقــل إذا خــلِّــي 
ونــفــســه لـــم يــحــكــم بــامــتــنــاع رؤيــــتــــه. أمّـــــا فـــي الـــدنـــيـــا فــمــخــصــوص بــنــبــيّــنــا مــحــمــد َصــــــــلَّ| اهللُ 
َعلَيِْه َوَسلََّم ليلة المعراج فوق العرش، ولم يتيسر لموس| عليه السام... فيكشف 
الـــحـــجـــاب، فــيــنــظــرون إلـــيـــه كــمــا شـــــــاء اهلل، فـــيـــخـــرون لـــه ســــجــــداً، فـــكـــانـــوا فـــي الـــســـجـــود ما 

›1‹ سورة محمد، اآلية: 19� 
›2‹ سورة محمد، اآلية: 19� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    211 األدب والمحاضرات والعروض   

شاء اهلل، ثم يقول لهم: ارفعوا رؤوسكم ليس اذه موِضع عبادة، فينسون كل نِعمة 
كانوا فيها، فيكون النظر إليه أحّب إليهم من جميع النَِّعم. بيت:

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــر َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍف مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍب  وإدراٍك 

َرأَْوهُ إذا  الــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــَم  فــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــوَن 
)1(
فــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــا ُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَن أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاِل 

الحمد هلل عل| التمام، والصاة والسام عل| سيدنا ونبينا محمد سيد األنــام، 
ــــبــــــررة الــــفــــخــــام. وبـــــعـــــد، فـــــهذه مـــجـــمـــوعـــة لـــطـــيـــفـــة، مـــوعـــظـــة بــلــيــغــة  وعــــــــل| آلــــــه وأصــــحــــابــــه الــ
الـــــتـــــقـــــطـــــتـــــهـــــا مـــــــــن الــــــكــــــتــــــب الــــــمــــــعــــــتــــــبــــــرة، كــــتــــفــــســــيــــر الـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاوي، وأبـــــــي الـــــــلـــــــيـــــــث الـــــســـــمـــــرقـــــنـــــدي، 
والشفاء الشريف، ومشكاة األنوار في لطائف األخبار، وكتبت فيها بعض ما سمعته 
من األساتيذ الكرام، جعلها اهلل تعال| مباركة ومتيمنة، وأنا الفقير الحقير المحتاج 
ــــْقـــــِشـــــبَـــــنْـــــِدّي بـــــن الــشــيــخ  إل| رحــــمــــة ربــــــه الــــقــــديــــر، الـــســـيـــد الـــشـــيـــخ الــــحــــافــــظ: مـــحـــمـــد مــــــــراد الـــــنَّـ
الـــحـــاج عــبــد الــحــلــيــم الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدّي، شــيــخ زاويــــــة مـــــراد مـــا فـــي بــــــازار جــهــارشــنــبــة فـــي قــرب 
ــــلْــــَطــــان ســلــيــم خـــــان الــــقــــديــــم، وواعـــــــظ الـــجـــمـــعـــة فــــي جـــامـــع ســـلـــطـــان بـــايـــزيـــد خـــان  جـــامـــع الــــّسُ

عليه الرحمة والغفران.

مالحظات: مخطوطة خزائنية نفيسة بخط المؤلف. يوجد في أوله فهرس مكتوب 
َـــة  بـــالـــلـــون األحــــمــــر فــــي ثـــــاث صـــفـــحـــات ضـــمـــن جــــــدول حــــمــــراء الـــــلـــــون. والــــَعــــنَــــاِويــــن مَـــْكـــتُـــوب
د  بِاللَّْوِن األَْحَمر. وجميع إطارات الصفحات بِاللَّْوِن األَْحَمر. الناسخ المؤلف: مَُحّمَ
مَُراد بن عبد الحليم النَّْقِشبَنِْدّي. الوضع العام: خّط التعليق الواضح، والغاف ِجلْد 
د مَُراد َشيْخ  يِّد الحافظ مَُحّمَ ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك الواقف: الّسَ

َخانقاه مَُراد مُّا، وقف دار المثنوي.

ــــد بــــن  ›1‹ قـــــائـــــل الـــبـــيـــتـــيـــن هــــــو نـــــاظـــــم قــــصــــيــــدة >بـــــــــدء األمـــــــالـــــــي< فــــــي الــــعــــقــــائــــد، الـــــنـــــاظـــــم: عــــلــــي بــــن عــــثــــمــــان بــــن مُــــَحــــّمَ
د )ت 569 ھ/1173 م(.  ُسلَيَْمان التيمي، الفرغاني، األوشي، سراج الدين أبو مَُحّمَ

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 3/748. ونــثــر الـــآللـــي: )ص: 77، 83(، وضـــوء  قْــــم ال ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة: ]1031[ الــــّرَ انـــظـــر؛ مــكــتــبــة الـــّسُ
الــــمــــعــــالــــي: )ص: 41، 45(، وأصــــــــــول الـــــديـــــن لـــــلـــــبـــــزدوي: )72، 73، 76، 86، 89(، وكــــشــــف األســــــــرار 
لعبد العزيز الــبُــَخــاِرّي: )59/1(، وشـــرح الفقه األكــبــر لعلي الــقــاري: )ص: 83، 84(، وشـــرح الطحاوية 

للميداني: )ص: 68، 72(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    212

قْم الَْحِميِدّي: 269. ُعثَْماني ]529[ الّرَ

عنوان المخطوط: معرفتنامه = معرفت نامه؛ فِي جمع من الُْفنُون )1(�
ْــــــــــــَراِهــــــــــــيــــــــــــم حــــــقــــــي بــــــن درويـــــــــــــــــش )ُعـــــــــــثْـــــــــــَمـــــــــــان( الــــــحــــــســــــنــــــي، قـــــلـــــعـــــه وي، حـــقـــي  ــــــؤلــــــــف: إِب ــــــمــ الــ

وفِّي، الحنفي، الفلكي )ت 1194 ھ/1780 م( )2(� األرضرومي، الّصُ

عــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 173 + 1، مــقــيــاس الــــورقــــة: )334 × 190 = 228 × 
105(، عدد األسطر: )31(�

أوله: وأما أصل ثاني بودركه قلب اهلل تعال| تك نظر كا هيدر نته كيم حديث 
شـــريـــفـــنـــده إن اهلل ال يـــنـــظـــر إل| صـــــوركـــــم وأبـــــدانـــــكـــــم وإنـــــمـــــا يـــنـــظـــر إل| قـــلـــوبـــكـــم ونـــيـــاتـــكـــم 
وارد اولمشدر جونكه قلب انجق موضع نظر بهت العزة دريس اول كمسه نك امري 
عجيبدر كه نظر كاه خلق اوالن وجهني اهتمام ايله اقذار وادنا سدن غسل وتنظيف 

ايدوب ممكن ممكن اوالن اشيا ايله...

ـــنــــــاء أنـــــانـــــيـــــة وجـــــــــــــودي وبـــــــقـــــــاء أمـــــنـــــيـــــة شـــــــهـــــــودي يـــــا مـــــوجـــــودي  ــ آخــــــــــــــــــره:... رب أســـــــألـــــــك فـ
يـــا مـــقـــصـــودي يـــا مـــعـــبـــودي يـــا هـــو يـــا مـــن هــــو يـــا مـــن لـــيـــس إال هــــو يـــــــا أول يــــا آخــــر يــا ظــاهــر 
يـــــا بـــــاطـــــن ســــبــــحــــانــــك ال هلإ إال أنـــــــــت الــــــــواحــــــــد األحـــــــــــد الـــــــفـــــــرد الـــــصـــــمـــــد يـــــا كـــــريـــــم بـــرحـــمـــتـــك 

يا أرحم الراحمين نظم

اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدَرر خـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر ايـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه انـــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــشـــــــــــــابحــــــــــــــــقــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــه اولــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــز اوغــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــدر بــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــتــــــــــــاب

كــــــيــــــمــــــكــــــه فــــــــهــــــــم ايــــــــــلــــــــــر اوبــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــــــوردار اولــــــــــــــــوركــــــــــيــــــــــم بــــــــــــــو ن| اوقـــــــــــــــــــورســـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــرد كـــــــــــــــــــار اولـــــــــــــــــــور

مــــــــــــــعــــــــــــــرفــــــــــــــت كــــــــــنــــــــــجــــــــــيــــــــــلــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــاي ايـــــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــا غـــــــنـــــــيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــي اوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــازانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

مـــالحـــظـــات: الــنــســخــة نــاقــصــة األول، جــمــيــع إطـــــــارات الــصــفــحــات بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــــَمــــر، 

 �MARİFETNAME’NİN TASAVVUF RİSALESİ ›1‹
 : قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1017[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 715. ومكتبة الّسُ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]916[ الّرَ

 �740
 �İBRAHİM HAKKI b. OSMAN el - ERZURUMİ el - FAKİRİ ›2‹

 : قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1017[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 715. ومكتبة الّسُ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]916[ الّرَ
 �740



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    213 األدب والمحاضرات والعروض   

تُوَجُد عل| الهوامش بعض التعليقات، َوتُوَجُد فِي آِخِرِه ِرَسالَة من إِبَْراِهيم حقي إل| 
ْـــِغـــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي، وعليه تملك:  بعض إخــوانــه. الــوضــع الــعــام: خــّط الــنــســخ، وال
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف  يِّد الحافظ مَُحّمَ الّسَ

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 270. مفقود ]530[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة من األخاق )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

مالحظات: مفقود. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 271. فارسي ]531[ الّرَ

عنوان المخطوط: مقاالت الشمس التبريزي )3(�

ـــد بـــن )عــلــي عـــاء الـــديـــن( بـــن )مــلــك داد = مــلــكــداد( الــتــبــريــزي،  الــمــؤلــف: مُـــَحـــّمَ
وفِّي المتخلص: بشمس التبريزي )ت 645 ھ/1247 م( )4(� القونوي، الّصُ

؛ )ص: 59(�  فْتَِر الَْحِميِديِّ ›1‹ َوَردَ ِذْكُرهُ في الّدَ
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ

 �MAKALAT - I ŞEMSİ TEBRİZİ ›3‹
د علي موحدي، ونشرت في طهران، انتشارات الخوارزمي سنة )1410 ھ/1990 م(.  حققها مَُحّمَ

 �ŞEMS - i TEBRİZİ ›4‹
د التبريزي، الُْمتََخلِّص بشمس تبريزي؛ المجنون، المقتول، ولد سنة )582 ھ/1185 م(، ورحل  مَُحّمَ
إل| حلب ودمشق وبغداد وقونية، وأخذ التََّصّوُف عن ركن الدين السجاسي، وصاَحَب جال الدين الرومي 
الـــقـــونـــوي الــبــلــخــي، واعــتــكــفــا أربــعــيــن يـــومـــاً فـــي قــونــيــة وكــتــبــا قـــواعـــد الــعــشــق األربـــعـــيـــن، ودامـــــت صــداقــتــهــمــا نحو 
ب من تفسير األحـــام، وقـــراءة الطالع بــقــراءة الــُكــُفــوف، من تصانيفه:  ثــاث ســنــوات، وكــان التبريزي يتكّسَ
أشعار شمس تبريزي، )باللغة الفارسية(، ديوان شمس تبريزي، )باللغة الفارسية(، رسالة في الخرقة، 
)بـــالـــلـــغـــة الــــفــــارســــيــــة(، غـــزلـــيـــات شـــمـــس تــــبــــريــــزي، )بـــالـــلـــغـــة الــــفــــارســــيــــة(، قـــصـــيـــدة شـــمـــس تـــبـــريـــزي در واليــــــة أمــيــر 
المؤمنين َعِلّي بن أبِي طالب، )باللغة الفارسية(، مرغوب القلوب، )باللغة الفارسية(، مقاالت شمس 

=تبريزي، )باللغة الفارسية(، مناجات شمس تبريزي، )باللغة الفارسية(. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    214

عدد األوراق وقياساتها: 86، مقياس الورقة: )260 × 175 = 195 × 125(، 
عدد األسطر: )23(�

أوله: المجلد الرابع من كلمات سلطان المعشوقين موالنا ش تبريزي خلد اهلل 
بركته.

ـــد راپــــر ســيــدهــم خـــرقـــه كــامــل  ِحــــيــــِم. وبــــه نــســتــعــيــن. بــيــر مُـــَحـــّمَ ِ الــــّرَ َ ْ بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
تـــــبـــــريـــــزي ايـــــــن هــــــش اوجــــــــه بــــــــوذي حـــــــون عـــــصـــــفـــــوري كــــــه زيــــريــــنــــجــــه بـــــــارامـــــــذي بــــعــــد ازان يــــاز 
ــــــؤال كـــــرد كــــه شـــــرح ابـــن زنـــبـــيـــل  كـــمـــتـــي كـــشـــمـــش دهـــــــاش كـــنـــم تـــــابـــــراي خـــــوذ ســــي زيـــــــد. سـ
حيست او كفت كه خواهم كه سخن بزركان ضبط كنم انكه بكويم حرمت داست 

سخن...

آخره:... كه بر سر بيسه بوذ بر بلندي هم برزمين ادم رابرون كرد ازان باغ ندان 
جــنــت كــه بــر افــــاك نــشــان مــي دهــنــد كــفــت كــه فلسفه تـــواغـــاز كــــردي بــــاري مــراكــفــنــي كه 
فليفه اغــاز كــردي ان روزكــه كفنم الشيطان يجري مجر| الــدم بس لطيف جنري بود 
بــــــاري جـــــون نـــمـــي تـــــوا نــــم بــــر كـــوفـــتـــن ســـــوس بـــركـــنـــم بــــر كـــنـــد زيـــــر زر خـــالـــص بــــيــــرون كــفــت 

واهلل كه زرست.

مــــــالحــــــظــــــات: مــــخــــطــــوطــــة مــــمــــلــــوكــــيــــة تــــــوجــــــد فـــــــي أولـــــــهـــــــا لــــــوحــــــة نــــفــــيــــســــة تــــتــــضــــمــــن عـــــنـــــوان 
بَة وملونة، وملحق في أوله قصاصة  الكتاب. والصفحة األول| وصفحة العنوان مَُذّهَ
ــــيــــــن فـــــــــي صـــــحـــــيـــــحـــــي الــــــــــــبُــــــــــــَخــــــــــــاِرّي ومـــــــســـــــلـــــــم، وُســـــــــنـــــــــن أبـــــــــــــــــــــي داوود  ورقـــــــــيـــــــــة فـــــيـــــهـــــا رمـــــــــــــــوز الــــــمــــــحــــــدثــ
وغيرهم، وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، َوتُوَجُد فِي آِخِرِه قصيدة لجال 
الــــديــــن الـــــرومـــــي فــــي صــفــحــتــيــن، وصـــفـــحـــتـــان لــلــشــيــخ الـــتـــبـــريـــزي وبــــعــــض الــــفــــوائــــد. الـــوضـــع 
ــــِغـــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مـــغـــلـــف بـــــــورق اإليــــــبــــــرو، وعـــلـــيـــه تــمــلــك:  ْـــ الـــــعـــــام: خــــــّط الــــنــــســــخ، وال
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف  يِّد الحافظ مَُحّمَ الّسَ

دار المثنوي.

ـــــاريــــــخ الــــــتــــــراث الـــــعـــــربـــــي؛ الــــتــــرجــــمــــة الـــــرقـــــم:  انــــــظــــــر؛ هـــــديـــــة الــــعــــارفــــيــــن لـــــلـــــبـــــغـــــدادي: )123/2 - 124(. ومــــعــــجــــم تـ
)7995(، ومـــــشـــــاهـــــيـــــر شـــــــعـــــــراء الـــــشـــــيـــــعـــــة؛ لـــــلـــــرافـــــضـــــي عــــبــــد الــــحــــســــيــــن الـــــشـــــبـــــســـــتـــــري، الــــــــصــــــــادر عـــــــن مــــــركــــــز آل الـــبـــيـــت 

العالمي الشيعي للمعلومات؛ الجزء الخامس. 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    215 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 272 مكرر. فارسي ]532[ الّرَ

َسالَة القدسية )1(� عنوان المخطوط: الرِّ

د بن محمود الحافظي، النَّْقِشبَنِْدّي، البَُخاِرّي، خواجه  د بن مَُحّمَ المؤلف: مَُحّمَ
بارسا )ت 822 ھ/1420 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 45، مقياس الــورقــة: )178 × 135 = 100 × 80(، 
عدد األسطر: )11(�

ِحـــــيـــــِم. وبـــــه ثـــقـــتـــي. حـــمـــد وثـــنـــا بــــي حــــد ومــنــتــهــا وشــكــر  ِ الـــــّرَ َ ْ أولـــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل ارّلَ
وسباس بي أنـــداره وقياس حضرت بادشاهي را جل ذكــره كه طالبان وصــال مشتاقان 

جمال أورا دليل وجود او هم وجود أوست وبُْرَهان شهود او هم شهود او بيت:

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرذ...تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذو بـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــاس اورانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــــــــــوذ از  ذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  خــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــزذ  ازو  راه 

وبـــــنـــــده ضـــعـــيـــف مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد حـــــافـــــظ| بــــــخــــــاري، وفّـــــــقـــــــه اهلل ســـبـــحـــانـــه لــــمــــا يـــحـــبّـــه 
ويــرضــاه، بــعــض| ازان كلمات قدسية ازســـر صــدق إرادت بــه نــيــت... أعــنــي حضرت 
قدوة العارفين، إنسان عيون المحققين، وارث األنبياء والمرسلين، شيخنا وسيدنا 
شــيــخ بــهــاء الــحــق والـــديـــن: مــحــمــد بــن محمد بــخــاري الــمــعــروف بــنــقــش بــنــد، قـــّدس اهلل 
تعال| روحه، وطيّب مشهده، ونّور ضريحه، ونفعنا بمحبته، واالقتداء بسيرته...

آخــــــــره:��� }پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ{ )3(، ودريــــــن مـــقـــام تـــنـــزل در مــرا 
مـــــري ايـــشـــا بــــــزار جـــــوع بـــحـــق ودوام اســـتـــغـــفـــار الزم بـــــوذ واولــــيــــا ازيــــــن مـــقـــام بــــه تــبــعــيــت انــبــيــا 
عــلــيــهــم الـــصـــاة والـــســـام، بــهــرة بـــوذ جــنــانــكــه نـــرمـــوذ }ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 
عــــــــــــل| خـــيـــر  َوَصـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ| اهللُ  ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ{ )4(، 

 �er - RİSALETÜ’l - KUDSİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 160�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. MUHAMMED el - HAFIZİ el - BUHARİ، HACE PARSA ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 160�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›3‹ سورة األنفال، اآلية: 17� 
›4‹ سورة يوسف، اآلية: 108� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    216

ــــــــــد، وآلـــــــــــــــه أجــــــمــــــعــــــيــــــن. }ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  خـــــلـــــقـــــه مُــــــــــَحــــــــــّمَ
ــــد  ــــَحــــّمَ ې ې ې{ )1(، والــــحــــمــــد هلل حـــــــّقَ حــــمــــده، والـــــصـــــاة عــــــل| خـــيـــر خـــلـــقـــه مُ
َــــــة الـــمـــيـــمـــونـــة مـــــن مُــــَصــــنّــــفــــات الــــشــــيــــخ اإلمـــــــــــام؛ مـــحـــيـــي الــــلــــيــــالــــي، مــــنــــّور  َســــــال ــــــت الــــــرِّ وآلــــــــــه. تَــــــّمَ
ــــِريــــَقــــة الــــمــــثــــل|، داعـــــــي الـــخـــلـــق إل| حــقــيــقــة  ـــّفـــــاظ الـــمـــحـــّدثـــيـــن، ســــالــــك الــــّطَ األيـــــــــام، بـــقـــيـــة ُحــ
الكلمة الُعليا، كاشف أسرار اةيهلإل، مخزن أسرار الاهوتية، جال الحّق والتقو| 
ـــد بـــن مــحــمــود الــحــافــظــي، الــــبُــــَخــــاِرّي، الــشــرعــي،  ـــد بـــن مُـــَحـــّمَ والـــديـــن: أبــو الــفــتــح: مُـــَحـــّمَ
أعل| اهلل درجته في أعل| عليين، في شهر صفر سنة 837 ھ، برسم خدمة المول| 
الــــفــــاضــــل، صــــــدر الـــــمـــــلـــــة... مـــعـــالـــي فـــضـــائـــلـــه، عــــــل| يــــــدي مُــــحــــبّــــه ومـــخـــلـــصـــه: أحـــمـــد بـــن 

محمد، أحمَد اهللُ حاله. م.

مالحظات: مخطوطة مملوكية خزائنية سلطانية. وكلمة )بيت( مكتوبة بِاللَّْوِن 
ــد. تــاريــخ النسخ: فــي شهر صفر سنة  األَْحــَمــر أو الــــازورد. الــنــاســخ: أحمد بن مُــَحــّمَ
بـــــالـــــحـــــركـــــات،  ــــــع الـــــــــعـــــــــام: خــــــــــّط الـــــنـــــســـــخ الـــــفـــــخـــــم الـــــمـــــضـــــبـــــوط  ــــــوضــ )837 ھ/1433 م(. الــ
يِّد الحافظ  والبسملة بخط الثلث، والِْغاف ِجلْد مملوكي مذهب، وعليه تملك: الّسَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي. مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/273� ]533[ الّرَ

َهــــــــــِب فــي  َّــــــة = ِســـــلْـــــِســـــلَـــــة الــــــــــّذَ ــــــِريــــــَقــــــة الــــعــــلــــيــــة الــــــنَّــــــْقــــــِشــــــبَــــــنْــــــِدي عــــــنــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: ســـلـــســـلـــة الــــــّطَ
لُوك واألدب )2(� الّسُ

›1‹ سورة البقرة، اآلية: 201� 
 �SİLSİLETÜ’z - ZEHEB ve MEKTUBAT ›2‹

نُسبْت سلسلة الطريقة العلية النقشبندية في العديد من الفهارس الورقية واإلليكترونية، إل| الشيخ محمد 
ــــَراد الحسيني الـــبُـــَخـــاِرّي، وهي  مــراد بــن عبد الحليم )ت 1264 ھ/1847 م(، كما نسبت إل| محمد بن مُ
لـــــوالـــــده مـــــراد بـــــن عـــلـــي الــــــمــــــرادي الــــــبُــــــَخــــــاِرّي، والــــدلــــيــــل عــــــل| كلذ أن الـــمـــجـــمـــوع الـــــــذي بـــيـــن أيــــديــــنــــا قــــد ُكـــــتِـــــَب ســنــة 
)1169 ھ/1756 م(، وكلذ قبل والدة محمد مراد بن عبد الحليم، ومن ناحية ثانية فإن المؤلف يذكر: 
أنـــــه أخـــــذ ســلــســلــة الـــطـــريـــقـــة الــعــلــيــة الــنــقــشــبــنــديــة - فــــي الـــهـــنـــد - عــــن الـــشـــيـــخ مــحــمــد مـــعـــصـــوم الـــســـرهـــنـــدي الـــفـــاروقـــي 
)ت 1079 ھ/1668 م( عن والده المجدد أَْحَمد السرهندي الفاروقي المجددي )ت 1034 ھ/1624 م(. 
=ومـــن الــمــعــروف أن الــــذي رحـــل إل| الــهــنــد، ورو| عـــن مــحــمــد مــعــصــوم هـــو الــســيــد مــــراد الــــمــــرادي، ولــيــس ولـــده 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    217 األدب والمحاضرات والعروض   

ــــــد بــــــن  يـــــــــن بـــــــــن َصـــــــالـــــــح بـــــــن مُــــــَحــــــّمَ الـــــــمـــــــؤلـــــــف: مُــــــــــــَراد بــــــــــــن َعــــــــِلــــــــّي بــــــــن دَاُوود بــــــــــــــــــــــــــن َكـــــــــَمـــــــــال الـــــــــّدَ
عــمــر بــن شــعــيــب بــن هــــود الــــــُمــــــَراِدّي، الـــُحـــَســـيْـــنِـــّي، الــمــعــصــومــي، األوزبــــكــــي، الــــبُــــَخــــاِرّي، 
الــــســــمــــرقــــنــــدي، الــــدمــــشــــقــــي الـــــشـــــامـــــي، الــــحــــنــــفــــي، الــــــنَّــــــْقــــــِشــــــبَــــــنْــــــِدّي، الـــــصـــــوفـــــي، بـــــهـــــاء الـــــديـــــن، 

وفخر الدين )ت 1132 ھ/1719 م( )1(�

محمد بن مراد البَُخاِرّي، َوال محمد مراد بن عبد الحليم. ونكل الذي جمع آثار مراد المرادي هو: ولده 
محمد بن مراد الذي نُسبت إليه آثار أبيه. 

ْــَحــِمــيــِدّي: 13/273� )141/ب -  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 9/273. والـــّرَ قْـــم ال انــظــر؛ فــهــرس مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 19/273. وتُوَجُد من سلسلة الطريقة العلية النقشبندية مخطوطة في مكتبة  142/آ(، والّرَ
فيض اهلل أَفَنِْدي إِْستَانبُول: 200، وفي مكتبة برنستون في الواليات المتحدة األمريكية: مجموعة يهوذا؛ 
قْم: 2905، رمز الحفظ: 3329. والرقم: 2905، رمز الحفظ: 4614، والرقم: 2906، رمز الحفظ:  الّرَ
4205. وفــــي الــمــكــتــبــة الــمــحــمــوديــة فـــي الــمــديــنــة الـــمـــنـــورة: 1613، 2809/12، ومــكــتــبــة الـــدولـــة األلــمــانــيــة في 
بـــــرلـــــيـــــن؛ رقــــــــم الـــــحـــــفـــــظ: 2194 - 2196، ورقــــــــــم الـــــحـــــفـــــظ: 2197، وفــــــــي مــــلــــحــــق مـــكـــتـــبـــة الــــمــــتــــحــــف الــــبــــريــــطــــانــــي 
ــــوفِــــّي، الــنــقــشــبــنــدي  فـــي لـــنـــدن؛ رقــــم الـــحـــفـــظ: 244. وقــــد شــرحــهــا الــشــيــخ درويــــــش أَْحــــَمــــد كـــوســـج الــــرومــــي، الــــّصُ

لُوك إل| طريق األصحاب<.  )ت 1195 ھ/1781 م(. وسّماها: >تحفة األحباب في الّسُ
قْم الَْحِميِدّي: 6/161. و)سلك الّدُرر في أعيان القرن الثاني عشر:  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
25/1 - 30، 219/3 - 228، 129/4 - 131(، ودفتر مكتبة مراد ما: )ص: 273(، واإلمَام السرهندي 
حــيــاتــه؛ وأعـــمـــالـــه، تــألــيــف أبــو الــحــســن الــــنــــدوي، )ص: 308 - 309(، واإلعــــــام بــمــن فـــي تـــاريـــخ الــهــنــد من 
األعام المسم| بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر( للمؤلف: عبد الحي بن فخر الدين الحسني 

الطالبي: )632/5، 690/6، 792(� 
 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›1‹

ــــنــــــدي، نـــــــزيـــــــل دمــــــشــــــق،  ـــبــ ــ ـــــقــــــشـ ــــنـ الــــــســــــيــــــد الـــــــشـــــــريـــــــف الـــــــعـــــــالـــــــم الـــــــعـــــــامـــــــة مــــــــــــــراد الــــــــــــمــــــــــــرادي الـــــحـــــســـــيـــــنـــــي الـــــحـــــنـــــفـــــي الــــــــــــبُــــــــــــَخــــــــــــاِرّي الــ
وقسطنطينية الجد الكبير ألســرة الــمــرادي الشامية ذات األُُصـــول البَُخاِريّة السمرقندية األوزبكية، وهــو قطب 
من أقطاب الصوفية النقشبندية، وأحد علماء العلوم النقلية والعقلية خصوصاً في التفسير والحديث والفقه 
وغير كلذ، مع الديانة والصاح، والتقو| والنجاح، والوالية وعلمي الظاهر والباطن، وكان مبجاً معظماً 
أحد األفراد من العباد، مرشداً كاماً ورعاً زاهداً عابداً معتقداً، مع إتَْقان اللغات الثاث: العربية والفارسية 
والتركية، جامعاً للمذاهب، وكان يحفظ أكثر من عشرة آالف حديث مع أسانيدها، وحفظ روايتها. وقد 

ُولَِد سنة )1050 ھ/1640 م(، وكان والده حينذاك نقيب األشراف في بلدة سمرقند األوزبكية. 
ـــــا كـــــبـــــر مـــــــــــــراد أد| فـــــريـــــضـــــة الــــــــحــــــــج، ثــــــــم طـــــلـــــب الــــــعــــــلــــــوم فــــــــي الــــــــقــــــــاهــــــــرة، ومـــــنـــــهـــــا وفــــــــــد إل| دمـــــــشـــــــق الــــــــشــــــــام وقــــطــــن  ـــــمــ ولــ
بــهــا، وكـــان دخــولــه ووفــــوده إليها بعد سنة )1080 ھ/1669 م(، وأقــبــلــت الــنــاس عليه فــي ِدمَـــْشـــَق بالتعظيم 
واالعتقاد والمحبة لما ُجبل عليه من الزهد واإليثار والعبادة، والتحقيق في العلوم، ورحل إل| إِْسامْبُول 

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    218

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 1/آ - 4/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )220 × 165 = 160 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

ِحيِم. الحمد هلل وسام عل| عباده الذين اصطف|،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ـــــريــــــق دوام  َـــــــــْعـــــــــد؛ فـــــــــإن صــــــــــــــراط اهلل الــــمــــســــتــــقــــيــــم الــــــــــذي دعـــــيـــــنـــــا إلـــــــيـــــــه، وأمــــــــرنــــــــا بـــــاتـــــبـــــاعـــــه، طـ َوب
ــــبــــــه تــــــــــــعــــــــــــال|؛ عــــــلــــــيــــــه مــــــــــع أحـــــــبـــــــتـــــــه وتــــــبــــــعــــــيــــــتــــــه أكــــــمــــــل  ــــيــ ــــبــ َّـــــــــــــة؛ الـــــــــــــــــذي خـــــــــــــّص بــــــكــــــمــــــالــــــه حــ الـــــــــــــُعـــــــــــــبُـــــــــــــوِدي

ســـنـــة )1092 ھ/1681 م(، فـــأقـــبـــل عــلــيــه عـــلـــمـــاؤهـــا وصـــلـــحـــاؤهـــا ومــشــايــخــهــا ومـــوالـــيـــهـــا، وأخــــــــذوا عـــنـــه الــطــريــقــة 
ْكر واعتقدوه، وصار له تعظيم وتبجيل، ثم أقام بها بمحلّة الصحابي الجليل  النقشبندية، وتلقنوا منه الذِّ
أبي أيوب األنصاري، مقدار خمس سنين، ثم عاد إل| دمشق سنة )1097 ھ/1686 م(، واجتمع بجامع 
الــرئــاســتــيــن؛ شــيــخ اإِلْســـــــام الــشــهــيــد: فـــيـــض اهلل أَفَــــنْــــِدي األرضــــرومــــي )ت 1115 ھ/1703 م(، وأقــطــعــه أمــيــر 
ـــلْـــَطـــان مــحــمــد الـــرابـــع  ـــلْـــَطـــان مــصــطــف| الـــثـــانـــي )1106 ھ/1695 م - 1115 ھ/1703 م( بـــــــــــــــن الـــّسُ الــمــؤمــنــيــن الـــّسُ
بــــعــــض الــــــقــــــر| الــــمــــيــــريــــة الـــــمـــــعـــــروفـــــة بــــــ )الـــــمـــــالـــــكـــــانـــــات( فــــــي ريــــــــف دمــــــشــــــق، فـــــبـــــن| فــــــي دمـــــشـــــق الـــــمـــــدرســـــة الـــــمـــــراديـــــة، 
وشـــرط فــي كــتــاب وقــفــه: >أنـــه ال يسكنها أَمْـــــَردٌ، وال مُـــتـــزّوٌج، وال شـــارٌب للتتن )الـــدخـــان(<، وبـــن| مدرسة 

النقشبندية البرانية مع مسجد في داره بمحلة سوق ساروجا بدمشق. 
الً بالعربية، ثم بالفارسية،  وله من التآليف: المفردات القرآنية في مجلدين؛ وجعله باللغات الثاث، أّوَ
ثم بالتركية. وهو مشهور بين العلماء األَتَْراك وغيرهم، وتوجد منه مخطوطة في مكتبة راغب پَاَشا: ]128[ 
ْــَحــِمــيــِدّي: 102. ولــه رســائــل كثيرة فــي الطريقة النقشبندية، وتــحــريــرات ومــكــاتــبــات. ومــنــهــا: تلقين  قْـــم ال الـــّرَ
ــــلـُـــوك - فـــي الــــتّـَـــَصــــّوُف،  ْكــــر عــــل| الــطــريــقــة الــنــقــشــبــنــديــة، ورســــالــــة فـــي آداب الــطــريــقــة الــنــقــشــبــنــديــة، وآداب الــــّسُ الــــذِّ
ـــــــلُـــــــوك واألدب، ورســـــــالـــــــة فــــــي مـــــحـــــاريـــــب بــــــروســــــة أِهـــــــــــَي مــــنــــحــــرفــــة عــــــن الــــِقــــبــــلــــة أم ال؟ ولــــه  َهـــــــــب فــــــي الـــــــّسُ ِســـــلْـــــِســـــلَـــــة الـــــــــّذَ
ــد  ُــَؤكِّ مؤلفات نُسبت إل| محمد مــراد بــن عبد الحليم، ونكل تــاريــخ استنساخها فــي مجموع دار المثنوي ي
ِــلـْـُمــَراِدّي الــبُــَخــاِرّي، وليس لمراد بن عبد الحليم. وقــد أنجب الشيخ مــراد ولــده العالم محمد مراد بن  أنها ل
ــلـْـَطــان مــحــمــود األول بــالــوكــالــة سنة  عــلــي الـــمـــرادي )ت 1169 ھ/1756 م( الـــذي حـــّج عــن أمــيــر المؤمنين الــّسُ

)1165 ھ/1751 م(، ونُسبت إليه بعض مؤلفات والده. 
وكانت وفاة الشيخ مراد المرادي في إِْسامْبُول؛ في ليلة الثاثاء؛ 12 ربيع الثاني سنة )1132 ھ/1719 م(، 
وُصلِّي عليه في )جامع أبي أيوب؛ خالد بن زيد األنصاري رضي اهلل عنه(، ودُفن في )درسخانة المدرسة 
لَْطان سليم  المعروفة في محلة نيشانجي پاشا( الواقعة في محلة چارشمبه قــرب جامع أمير المؤمنين الّسُ

األول، بمنطقة الفاتح، يرحمه اهلل تعال| رحمةً واسعة. 
نُون  يِْل َعل| َكْشِف الّظُ قْم الَْحِميِدّي: 102. وإِيَضاح الَْمْكنُون في الّذَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]128[ الّرَ
لـــلـــبـــغـــدادّي: )358/1(، وهـــديـــة الـــعـــارفـــيـــن أســـمـــاء الــمــؤلــفــيــن وآثــــــار الــمــصــنــفــيــن: )316/2، 424(، َوِســـلْـــك 
ِـــــــــلْـــــــــُمـــــــــَراِدّي: )6/4، و114/4 - 116، و129/4 - 131(، َومُـــــْعـــــَجـــــم  ْـــــــــَقـــــــــْرِن الـــــثـــــانِـــــي َعــــــَشــــــر ل َرر فــــــي أَْعـــــــــيَـــــــــاِن ال الــــــــــــــــّدُ

الَة: )11/12، 214(، ومحتويات اذه المجموع النفيس.  ِِّفين لَِكّحَ الُْمَؤل

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    219 األدب والمحاضرات والعروض   

الــــــصــــــلــــــوات، وأجــــــمــــــل الــــتــــســــلــــيــــمــــات والـــــتـــــحـــــيـــــات. ثــــــم إخـــــــوانـــــــه عـــلـــيـــهـــم الــــــصــــــاة والــــــســــــام، 
ثـــم الـــصـــديـــق رضـــــي اهلل عـــنـــه، ثـــم ســـائـــر الــصــحــابــة عــــل| مــراتــبــهــم رضـــــي اهلل عــنــهــم، ثــم 
َّــة قــّدس أســرارهــم عــل| كلذ، وحــمــلــوه بعينه إل| األُمّـــة المرحومة،  حــافَــَظ الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدي
يــــــن الـــــقـــــيِّـــــم؛ ألن الــــعــــبــــد مــــعــــيــــار لــــلــــعــــبــــادة ضـــــــــرورة مـــــؤبـــــدة لـــــــــدوام افـــــتـــــقـــــاره، وشــــرعــــاً  فــــهــــو الــــــدِّ
ـــــقــــــوط وال ابـــــــتـــــــداع ألن الـــــخـــــلـــــق لــــهــــا،  مـــــــؤجـــــــاً عــــــــل| الـــــمـــــبـــــاشـــــرة والـــــنـــــهـــــي لــــــكــــــرامــــــاتــــــه، فـــــــا سـ
وإنــمــا هــي مُــَمــيّـَـزة بــيــن الــعــبــد والـــرّب وصــفــاتــهــا، فــالــخــلــط شــرك ســكــر فــدوامــهــا اســتــمــرار 
بُوبِيَّة تعال| مستهلكاً في حضرته، مستقراً في  امتياز العبد بنقائصه عن كماالت الّرُ

امتثاله عماً واعتقاداً ووجداناً...

ــــِريــــَقــــة الـــعـــلـــيـــة عــــن ســــيــــدي ومــــــــوالي الـــشـــيـــخ:  آخـــــــــــره:... ولــــقــــد أخـــــذ الـــفـــقـــيـــُر هذه الــــّطَ
ِد األلـــف  مــحــمــد الــمــعــصــوم الـــفـــاروقـــي، عـــن أبـــيـــه مـــوالنـــا الــشــيــخ أحـــمـــد؛ الــمــلــقــب بـــمـــجـــدِّ
الثاني، عن محمد الباقر، عن خواجكي، عن أبيه محمد درويش، عن خالد محمد 
ـــِريـــَقـــة بــهــاء  زاهــــــد، عـــن نـــاصـــر الـــديـــن عـــبـــيـــد اهلل، عـــن يــعــقــوب الـــچـــرخـــي، عـــن رئـــيـــس الـــّطَ
الدين النَّْقِشبَنِْدّي، عن أمير كال، عن محمد بابا سناسي، عن الشيخ علي الراميتني 
الـــمـــشـــتـــهـــر بــــــعــــــزيــــــزان، عــــــن مــــحــــمــــود انــــجــــيــــر فـــــغـــــنـــــوي، عــــــن عـــــــــارف ريــــــــوكــــــــردي، عــــــن رئـــيـــس 
َّــة بــروحــانــيــة، عــن أبي يعقوب  ــِريــَقــة عــبــد الــخــالــق الــغــجــدوانــي، وقـــد ربـــي الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدي الــّطَ
يوسف الهمداني، عن أبي علي الفارمدي الطوسي، عن أبي القاسم الكركاني، عن 
أبي الحسن الخرقاني، عن روحانية أبي يزيد البسطامي، عن روحانية اإلمام جعفر 
د بن أبي بكر  الصادق، عن أبي أُمِِّه؛ سابع السبعة من فقهاء التابعين قاسم بن مَُحّمَ
الصديق، عن سلمان الفارسي، عن الصديق رضي اهلل عنه عن النبي صل| اهلل عليه 

وعليهم.

والصادق أَيْضاً: عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن أبيه الحسين، 
 :| عن أبيه علي رضي اهلل عنه، عن النبي صل| اهلل عليه وسلم. وهذه النسبة تَُسّمَ

َهِب. ِسلِْسلَة الّذَ

وَعْن َعِلّي أَيْضاً: عن الصّديق رضي اهلل عنه، عن النبي َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم. 
كما في فصول السيد محمد البارسا.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    220

ْــــــــــــضــــــــــــاً: عــــــــن ُعــــــــثْــــــــَمــــــــان الــــــمــــــغــــــربــــــي، عــــــــن أبــــــي عــــــلــــــي الـــــــكـــــــاتـــــــب، َعـــــــــــــْن َعـــــــِلـــــــّي  والـــــــكـــــــركـــــــانـــــــي أَي
الــــــــــــروذبــــــــــــادي، عـــــــن الـــــجـــــنـــــيـــــد، عـــــــن ســـــــــري الـــــســـــقـــــطـــــي، عـــــــن مـــــــعـــــــروف الــــــكــــــرخــــــي، عـــــــن داوود 
الــطــائــي، عــن حــبــيــب األعــجــمــي، عــن الــحــســن الــبــصــري، َعــــْن َعـــِلـــّي رضــــي اهلل عــنــه عن 

النبي صل| اهلل عليه وسلم.

ْــضــاً: عــن اإلمـــام، عــن أبيه مــوس| الــرضــا، عــن أبيه جعفر الــصــادق،  والــمــعــروف أَي
عـــــن أبــــيــــه مـــحـــمـــد الــــبــــاقــــر، عـــــن أبــــيــــه زيــــــن الــــعــــابــــديــــن، عـــــن أبــــيــــه الـــحـــســـيـــن، عـــــن أبــــيــــه عــلــي 

رضي اهلل عنهم، عن النبي صل| اهلل عليه وسلم.

والفارمدي؛ أَيْضاً: عن الخرقاني بدون وساطة الكركاني رضي اهلل عنهم؛ إل| 
آخر النسبة األول|.

وقـــــــضـــــــاء اهلل تــــــعــــــال| عـــــــل| االســــتــــقــــامــــة فــــــي ُحـــــســـــن االتــــــبــــــاع لــــــءالؤه األكـــــــابـــــــر، وحـــشـــرنـــا 
معهم، َوَصلّ| اهللُ عل| خير الخائق، وعل| آله وأصحابه، ومَن أحسن اتباعهم، 

َوَسلََّم تَْسِليماً )1(. آمين. تمت.

مــــــــالحــــــــظــــــــات: مــــــجــــــمــــــوع خـــــــزائـــــــنـــــــي نــــــــــــــــــادر؛ وحـــــــــافـــــــــل بــــــمــــــؤلــــــفــــــات الــــــشــــــيــــــخ مـــــــــــــــراد الـــــــــــــــُمـــــــــــــــَراِدّي 
َـــــــة  الــــــــــنَّــــــــــْقــــــــــِشــــــــــبَــــــــــنْــــــــــِدّي، وبــــــــعــــــــض عــــــلــــــمــــــاء الـــــــصـــــــوفـــــــيـــــــة. وَعـــــــــــنَـــــــــــاِويـــــــــــن الــــــمــــــكــــــاتــــــيــــــب والـــــــــرســـــــــائـــــــــل مَـــــــْكـــــــتُـــــــوب
ــــــــــــــْصــــــــــــــَطــــــــــــــَف|. تـــــــــــاريـــــــــــخ الــــــنــــــســــــخ:  ـــــــــــد أمـــــــــيـــــــــن بـــــــــن حــــــــــافــــــــــظ مُ بِـــــــــــــــالـــــــــــــــلَّـــــــــــــــْوِن األَْحـــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــر. الــــــــــنــــــــــاســــــــــخ: مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
ْـــــــــــــــــِغـــــــــــــــــاف  وال الــــــــــجــــــــــمــــــــــيــــــــــل،  الــــــــــنــــــــــســــــــــخ  خـــــــــــــــــــّط  الــــــــــــــــعــــــــــــــــام:  الــــــــــــــوضــــــــــــــع  )1169 ھ/1756 م(.  ســــــــــنــــــــــة 
ــــــــــــــــيِّــــــــــــــــد الـــــــــحـــــــــافـــــــــظ  ِجــــــــــــــــلْــــــــــــــــد ُعـــــــــــــــثْـــــــــــــــَمـــــــــــــــانـــــــــــــــّي تـــــــــتـــــــــوســـــــــطـــــــــه شــــــــمــــــــســــــــيــــــــة مـــــــــــضـــــــــــغـــــــــــوطـــــــــــة، وعــــــــــلــــــــــيــــــــــه تــــــــــمــــــــــلــــــــــك: الــــــــــــــــّسَ
وقــــــــــــف )1248 ھ/1832 م(.  ســــــــــــنــــــــــــة  مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــّا،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراد  مُ َخــــــــــــــــانــــــــــــــــقــــــــــــــــاه  َشــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراد  مُ ــــــــــــــــــد   مُــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــّمَ

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/273� ]534[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في آداب الذِّكر )2(�

›1‹ يذكر الشيخ مراد هذه الساسل أيضاً في أحد مكاتيبه. انظر في اذه المجموع؛ الورقة )141/ب - 
142/ب(. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    221 األدب والمحاضرات والعروض   

المؤلف: مَُراد بن َعِلّي الُمَراِدّي، الُحَسيْنِّي، البَُخاِرّي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1132 ھ/ 
1719 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 4/ب - 6/آ، مقياس الورقة: )220 × 165 = 160 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

ــــامُ  ــــــاةُ والــــّسَ ــــّصَ َـــِمـــيـــَن، َوالــ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
َــــــــْعــــــــد؛ اهلل تـــــعـــــال| تـــكـــريـــمـــاً  ــــِعـــــيـــــن، َوب ـــَمـ ِـــــــــِه َوأَْصـــــــَحـــــــابِـــــــِه أَْجــ ــــِلـــــيـــــن، َوَعــــــــــــلَ| آل ـــُمـــــْرَسـ ْــ َعـــــــــلَ| َســـــيِّـــــِد ال
وتـــشـــريـــفـــاً إنــــســــان عـــاقـــلـــده صـــــول مـــمـــه ســـنـــك آلـــتـــنـــده جـــــان او| اوالن يــــــوره كـــنـــده بــيــلــمــكــه 
وتانكه واستمكه وسيومكه ورويمكه قابل بــردن إيكي شــيء صغمز عالم روحانيدن 

بر كوكل وضع ايلمشدركه...

آخره:... وبو أسلوب ايچون بر دخ| معنعنا كلمش ِذكر جامع نفي واثباتدر، 
يعني: كلمة طيبة؛ ال هلإ إال اهلل محمد رسول اهلل؛ در معناسي معبود بالحق اوالن 
يالكز اهلل تعال| نك ذات پاكندن ورضاسندن غير| مقصود حقيقي يوقدر، ومحمد 
رســـول اهلل َصــــلَّ| اهللُ َعــلـَـيْــِه َوَســلَّــَم در متابعت| ايله مقيّد اولنمق الزم وواجــبــدر نتيجه 
ســي منفي منتفي، وثبت ثابت اولـــوب ســعــادات مــذكــوره يــه واصــل اولــمــقــدر نكل بو 

َسالَة. ذكرك آداب| بر غير| محلده بيان اولنور. تمت الرِّ

ــــنــــــســــــخ: ســـنـــة  ـــــــد أمــــــيــــــن بــــــن حــــــافــــــظ مُـــــــــْصـــــــــَطـــــــــَف|. تـــــــاريـــــــخ الــ مــــــالحــــــظــــــات: الــــــنــــــاســــــخ: مُـــــــَحـــــــّمَ
قْم الَْحِميِدّي: 273� )1169 ھ/1756 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/273� ]535[ الّرَ

ِريَقة النَّْقِشبَنِْديَّة )2(� َسالَة الُمَراِديّة في الّطَ عنوان المخطوط: الرِّ

 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �RİSALE - i MURADİYYEN fi TARİKATU’l - MUHAMMEDİYYE ›2‹
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1/558. وفــــي مــكــتــبــة فـــيـــض اهلل أَفَـــــنْـــــِدي:  قْـــــم ال ــــّرَ تـــوجـــد مــخــطــوطــة مــنــهــا فـــي مــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الـ
=200، ومــكــتــبــة وحـــيـــد پــــاشــــا: 1501، 1502. وقـــــد شـــرحـــهـــا الـــشـــيـــخ مــحــمــد مــــراد بــــن عــبــد الــحــلــيــم الــنــقــشــبــنــدي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    222

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُـــــــــــــــــــَراد بـــــــــــــــــــن َعـــــــــــــــِلـــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي، الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي، الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــاِرّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي 
)ت 1132 ھ/1719 م( )1(�

 = 165 الـــــــــورقـــــــــة: )220 ×  6/ب - 10/ب، مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َـــِمـــيـــَن، َوالـــــّصَ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
عـــــــــل| ســـــيـــــد الــــمــــصــــطــــفــــيــــن، وعــــلــــيــــهــــم وعـــــــــــل| آِل ُكـــــــــــلٍّ وصـــــحـــــبِـــــهـــــم أجـــــمـــــعـــــيـــــن، وعـــــــــــل| ســــائــــر 
الصالحين. وبعد فإن الغاية الُقصو| من ِسرِّ اإليجاد إنما هو التحّقُق بكمال اإليمان 
َّــــة عـــــل| طــريــق  واإلســـــــــام، واإلحـــــســـــان ]الـــمـــعـــبـــر بـــالـــحـــق الـــيـــقـــيـــن[ الــمــحــقــق لـــــــدوام الــــُعــــبُــــوِدي
االستهاك المنعكس جماله من مجالي المتحققين به اصطفاءً واجتباءً إل| الكائنين 
معهم والمرتبطين بهم ُحبّاً وُصحبةً واتِّباعاً. فلقد سبقت تلك الحسن| من مجاها 
وفِيّة ُعُموماً، وخّصت  الجامع للحافِّين به؛ انعكاساً وانصباغاً، وتسلسلت بها الّصُ
يـــقـــهـــم بــــزيــــادة جـــذبـــة الــمــحــبــة الـــذاتـــيـــة الـــمـــنـــدرجـــة الـــنـــهـــايـــة فــــي الـــبـــدايـــة،  ســـابـــقـــة الـــعـــنـــايـــة صـــدِّ
وتسلسلت بها النَّْقِشبَنِْديَّة خصوصاً عليه مع السابقين والاحقين. أفضل الصلوات، 
ـــنَّـــِة والــعــزيــمــة،  وأكـــمـــل الــتــحــيــات، وأجـــمـــل الــتــســلــيــمــات، فــتــزيــنــوا لــهــا بــالــعــمــل عــــل| الـــّسُ
وتـــــــــطـــــــــهـــــــــروا لـــــــهـــــــا بــــــــاالجــــــــتــــــــنــــــــاب عــــــــــن الــــــــبــــــــدعــــــــة والــــــــــرخــــــــــصــــــــــة، ووقــــــــــــفــــــــــــوا النــــــعــــــكــــــاســــــهــــــا عــــــــــــــل| دوام 
الحضور، وكمال االتباع، وعكفوا النصباغها في تشرب االنتفاع في المحالي بتمام 
اإلقـــبـــال، فــتــجــلـّـت لــهــم صــبــاحــتــهــا، وانــجــلــت إلــيــهــم مــاحــتــهــا، فـــطـــوب| لــمــن استمسك 

بهذه الُعْرَوة الوثق|.

ولقد مَّنَ اهلل تعال| َعلَّيَ من محض فضله بتلقي هذه النسبة بعمومها وخصوصها 
د معصوم الــفــاروقــي؛ عن والــده مجّدد األلــف الثاني؛ موالنا  عن سيدي الشيخ مَُحّمَ

ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 1/558. وشـــرحـــهـــا  قْــــــــم ال شــــيــــخ خــــانــــقــــاه مــــــــراد مـــــــا؛ والــــــشــــــرح مــــحــــفــــوظ فـــــي مـــكـــتـــبـــة دار الــــمــــثــــنــــوي؛ الــــــــّرَ
ــــد، لــعــلــي زاده )ت 1159 ھ/1746 م(، انــــظــــر؛ فـــهـــرس مــكــتــبــة راغــــــب پــــاشــــا: ]832[  ــــَحــــّمَ عـــبـــد الـــبـــاقـــي بـــن مُ

قْم الَْحِميِدّي: 2/653�  الّرَ
 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    223 األدب والمحاضرات والعروض   

ِريَقة خواجه بهاء  د الباقر... عن رئيس الّطَ الشيخ أحمد الفاروقي عن خواجه مَُحّمَ
الدين نَْقِشبَنَْد... عن أبي القاسم ُجنيد البغدادي، عن سري السقطي، عن معروف 
الكرخي، عن اإلمام علي الرضا، عن والده اإلمام موس| الكاظم، عن والده اإلمام 
د الباقر، عن والده اإلمام زين العابدين، عن  جعفر الصادق، عن والده اإلمام مَُحّمَ
والده اإلمام حسين، عن والده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عن َسيِّد الُْمْرَسِليَن 
عليه وعليهم وعــل| سائر اآلل والصحب أنــم| الصلوات، وأزك| التحيات، واذه 

َهِب. |: ِسلِْسلَة الّذَ السلسلة تَُسّمَ

ْــضــاً عن داوود الطائي، عن الحبيب العجمي عن الحسن البصري،  والكرخي أَي
َعْن َعِلّي بن أبي طالب، عن سيد الكونين عليه وعليهم، وعل| سائر اآلل والصحب 

أتم الصلوات والبركات.

دِّيق عن النبي َصلَّ| اهللُ تعال| َعلَيِْه وعليهما، وعل| سائر  وَعِلّي أَيْضاً: عن الصِّ
ــــنــــــا مـــــن بـــركـــاتـــهـــم الـــــفـــــوز بـــرضـــائـــه،  اآلل والــــصــــحــــب أجــــمــــعــــيــــن... وحــــشــــرنــــا مـــعـــهـــم، ورزقــ

ولقائه بالحسن| وزيادة، آمين.

اعلم أن طريقة النَّْقِشبَنِْديَّة قــدس اهلل تعال| أســرارهــا إليها: هي طريقة الصحابة 
رضــي اهلل تعال| عنهم؛ عل| أصلها، لم يزيدوا ولم ينقصوا، وهي عبارة عن دوام 
نَّة والعزيمة، وتمام االجتناب عن البدعة  الُعبُوِديَّة ظاهراً وباطناً بكمال االلتزام بالّسُ
والـــرخـــصـــة؛ فـــي جــمــيــع الــحــركــات والــســكــنــات؛ فـــي الـــعـــادات والـــعـــبـــادات والــمــعــامــات؛ 
مع دوام الحضور باهلل تعال| عل| طريق الذهول واالستهاك، فهي طريق االنصباغ 
واالنعكاس بكمال ارتباطهم ُحبّاً مع هذه المجاهدات الزكية المستورة، يستوي في 
استفاضتها الشيوخ والصبيان، وفي إفاضتها األحياءُ واألموات؛ مندرٌج انتهاؤها في 
االبـــتـــداء، وابـــتـــداُؤهـــا انــتــهــاءُ غــيــِرهــا لــمــا فيها مــن انـــجـــذاب الــمــحــبــة الــذاتــيــة ِمــّمــا فــضــل به 
يـــق األكـــبـــر رضــــــي اهلل تـــعـــال| عـــنـــه، ولـــهـــا أصـــــان أصـــيـــان مَــــن أُعــطــيــهــمــا  ـــدِّ واســطــتــهــا الـــصِّ
أعـــطـــي كــــــّلَ شــــــيء: كـــمـــال اتــــبــــاع الـــنـــبـــي عــلــيــه الــــســــام كـــمـــا مـــــــّرَ، ومـــحـــبـــة الـــشـــيـــخ الـــكـــامـــل، 
اهنكل ليست توجد بالتكلُِّف، بْل التكلف فيها زندقة، بل هي من عطاء اهلل تعال| 

يُمّن بها عل| مَن يشاء من عباده...



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    224

آخــره:... فإذا انتهت الوالية الصغر|؛ تشّرف بالكبر|، وهي والية األنبياء، 
وســاغ له االشتغال بتاوة الــقــرآن؛ سيّما في الصلوات، وإذا اشتملت عليه العناية، 
وتَّمَت األفنية، وحصلت له األبقية، وانقطعت البرازُخ من األصول والظال؛ تشّرَف 
بوالية المأل األعل|، ثّم بكماالت النبوة وما وراءَها طفيلياً، }ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{ )1(، وال يظّن الّظاّنُ بسهولة األمر، فإّن قطع أدن| درجة 

مقدار خمسين ألف سنة:

ُســــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاَد وُدونَــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــُوُصــــــــــــــــــــــــــــوُل إل|  ْـــــــــــــــــــــــــــــــِجـــــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــــاِل ودُونَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنَ ُحــــــــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــــــــوُفَكــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــَف  قُــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــُل ال

ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي مُـــــــــــــــــــــــــــْرَكـــــــــــــــــــــــــــٌب ْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل َحــــــــــــــــــــــــــافِــــــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــــةٌ َومَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال َوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ
)2(
ــــــــــــــــــــــــــــِريــــــــــــــــــــــــــــُق مـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــوُف  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــّفُ ِصـــــــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــــــٌر َوالــــــــــــــــــــــــــــّطَ َوال

وهذه إشــــــارةٌ إل| إجـــمـــال اذه الـــشـــأن تــــذكــــاراً، وأيـــــَن اإلجـــمـــال، وأيــــن الــتــفــصــيــل، 
فإنه ال تََسعهُ األسفار؛ نكل من شملت عليه العناية األزلية ال يقدر له اذه المقدار، 

)ال يحمل عطاياه إال مطاياه(، و}ڎ ڈ ڈ ژ{ )3(�

›1‹ سورة الحديد، اآلية: 21� 
›2‹ انــظــر؛ ديــــوان اإلمــــام الــشــافــعــي، وأبــجــد الــعــلــوم لِــمــحــّمــد صــديــق خـــان الــِقــنَّــوجــي: )ص: 331(. والــبــدايــة 
والـــنـــهـــايـــة ألبــــــي الـــــفـــــداء إســـمـــاعـــيـــل بـــن عـــمـــر بـــن كـــثـــيـــر: )8/14(، وقـــــــال الــــمــــبــــارك بــــن أحــــمــــد الـــلـــخـــمـــي اإِلربـــــلـــــي، 
؛ َشيٌْخ  وفِّيُ الَْجَزِرّيُ ٍد الّصُ ُد بُْن مَْوُهوِب بِْن مَُحّمَ المعروف بابن المستوفي: >أبو الفداء إسماعيل بن مَُحّمَ
. َوَكاَن ِعنَْدهُ >الَْودَْعانِيَّاُت<  باِط الُْمَجاِهِديِّ َكبِيٌر، قَِدمَ إِْربَِل فِي َصَفٍر َسنَةَ )599 ھ/1202 م(، َونََزَل بِالرِّ
)الكامل(  َولَْم يَُكْن لَهُ ِرَوايَةٌ َعالِيَةٌ مََع ِكبَِر ِسنِِّه. َوُربََّما ُكنَِّي أَبَا المجد، أنشدنا من لَْفِظِه وِحْفِظِه: 

َودُونَـــــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــــــلِّـــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــاِء  إِلَ|  ـــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــُل  الـــــــــــــــــــّسَ ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل ودونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّن حــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــوُفَكــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــَف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل ال قُ
ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي مــــــــــــــــــــــــــــــْرَكــــــــــــــــــــــــــــــٌب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ َومَ ْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق مــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــوُفَوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّفُ ِصــــــــــــــــــــــــــــــــــْفــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر َوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّطَ َوال

انظر؛ تاريخ إربل: )169/1 - 170(� 
؛  ُـــوِرّيُ ُـــو الـــَقـــاِســـْم؛ إْســـَحـــاُق بـــُن ُعـــَمـــَر بـــِن َعـــبْـــِد الـــَعـــِزيـــِز الــحــمــيْــِلــّيُ الـــنـــيـــَســـاب وقـــد اســتــفــاد مـــن اذه الــمــعــن| الــشــاعــر أَب

نَهُ؛ فقال:  وَضّمَ
ُضــــــــــــــــــــــــــــــــــيُــــــــــــــــــــــــــــــــــوُفَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت دُنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــِت ِضــــــــــــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــــــــــافَــــــــــــــــــــــــــــــــٍة  ُـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــُم  ي وال  فــــــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــــِه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَث  مَ ال 
ْــــــــــــــــــــــــــــــَرُهــــــــــــــــــــــــــــــْم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاُق َونَــــــــــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــــــــــُن نَــــــــــــــــــــتْــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــُع إِث فَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُفَســــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــَق الـــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت َوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداةُ ُوقُ َوالــــــــــــــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــُس ُزمَّ
ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُك َوْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرةٌ  َــــــــــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــٌد َوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــــــُخــــــــــــــــــــــــــــــــــوُفَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق مَ ادُ نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْزٌر َوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّطَ َوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّزَ

انظر؛ الدر الفريد وبيت القصيد محمد بن أيدمر المستعصمي )ت 639 ھ/710 ھ(: )426/6؛ الشاهد: 
8784(، )11/7؛ الشاهد: 9008(� 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    225 األدب والمحاضرات والعروض   

ـــد مُــــــَراد؛ غـــفـــر اهلل لـــه ولـــوالـــديـــه، ولــمــن تـــوالـــد، ولــســائــر أحــقــابــه  قــالــه وَصـــنَّـــَفـــه: مُـــَحـــّمَ
وأحبابه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات.

ــــــده،  َـــــِمـــــيـــــَن، َوَصــــــــــــــــــلّ| اهللُ عـــــــل| أحـــــمـــــده ومُــــــَحــــــّمَ ْـــــَعـــــال ْــــــــَحــــــــْمــــــــُد هلِلِ َربِّ ال ســـــبـــــحـــــان اهلل، وال
وعل| أحبته، وسلم وبارك وكرم.

َـــة الــشــريــفــة. كتبه أَفْـــَقـــر الــــور| إلــيــه ســبــحــانــه وتـــعـــال|: محمد الـــُمـــَراِدّي  َســـال تــمــت الـــرِّ
النَّْقِشبَنِْدّي.

َـــــة مــــا نــــّصــــه: >وقــــــد لـــــزم أن تــــذكــــر رســـالـــتـــه الــثــانــيــة  َســـــال مــــالحــــظــــات: مـــكـــتـــوب فــــي آخـــــر الـــــرِّ
لسيدي القطب المتصرف في الحياة والممات سيدي الشيخ محمد مراد لما فيها من بيان 
الـــقـــواعـــد الــشــرعــيــة الــبــاطــنــيــة والـــظـــاهـــريـــة، والـــحـــذر عـــن الـــبِـــدع والـــرخـــص مـــع تــخــلــيــص الــنــيــات 
الــــــازمــــــة ألجـــــــل الــــــدخــــــول إل| الـــــرتـــــب الــــغــــيــــر الـــمـــتـــنـــاهـــيـــة مـــــع تــــحــــت فـــضـــلـــه ســــبــــحــــانــــه وتـــــعـــــال|؛ 
ــــبــــــي اهلل وحـــبـــيـــبـــه  عـــــــّز ســــلــــطــــانــــه، وعـــــظـــــمـــــْت آالؤه؛ بــــوســــيــــلــــة ســــيــــدنــــا ســــيــــد الــــمــــرســــلــــيــــن مــــحــــمــــد نــ
ورســــــولــــــه عـــلـــيـــه مــــــــن اهلل تـــــعـــــال| أفــــضــــل الـــــصـــــلـــــوات، وأكـــــمـــــل الــــتــــحــــيــــات، وأتــــــــم الـــتـــســـلـــيـــمـــات، 
وأنــــم| الــبــركــات، وعـــل| األنــبــيــاء والــمــرســلــيــن، وعـــل| آِل ُكـــّل مــنــهــم وصــحــبــهــم أجــمــعــيــن، 
وعـــــــــــــــــــل| الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــيــــــــن، وتــــــــــــابــــــــــــع الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــيـــــــن بـــــــــإحـــــــــســـــــــان إل| يـــــــــــــــوم الـــــــــــــــديـــــــــــــــن<. تـــــــــــاريـــــــــــخ الـــــــــنـــــــــســـــــــخ: ســــنــــة 

قْم الَْحِميِدّي: 1/273� )1169 ھ/1756 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/273� ]536[ الّرَ

لُوك )1(� عنوان المخطوط: أصول التصوف والّسُ
المؤلف: مَُراد بن َعِلّي الُمَراِدّي، الُحَسيْنِّي، البَُخاِرّي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1132 ھ/ 

1719 م( )2(�

 = 165 ــــــة: )220 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  10/ب - 13/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

 �Usûlü’l - Ttasavvûf ve Ssulûk ›1‹
 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    226

ِحـــــــــيـــــــــِم. الـــــحـــــمـــــد هلل حـــــــمـــــــداً كــــــثــــــيــــــراً، والـــــشـــــكـــــر لـــه  ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــه: قـــــــــــال: بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل ارّلَ
شـــكـــراً غـــفـــيـــراً، والــــصــــاة عــــل| مـــن أرســـلـــه شــــاهــــداً ومـــبـــشـــراً ونــــذيــــراً وداعــــيــــاً إل| اهلل بــإذنــه 
وســـراجـــاً مــنــيــراً. وعـــل| آلـــه وأصــحــابــه الــذيــن كــانــوا لــاهــتــداء نــجــومــاً وبـــــدوراً، أمـــا بعد، 
ـــلُـــوك  فــاعــلــم أن األصـــــل األصـــيـــل، والــمــتــن الــمــتــيــن، والـــــُعـــــْرَوة الـــوثـــق| فـــي الــتــصــوف والـــّسُ
هــــــــــــــــو: الــــــــعــــــــمــــــــل بــــــــمــــــــا جــــــــــــــــاء بــــــــــــه ســــــــيــــــــد األولــــــــــــــيــــــــــــــن واآلخــــــــــــــــــريــــــــــــــــــن، مـــــــكـــــــمـــــــل كــــــــــافــــــــــة اإلنــــــــــــــــــــس والــــــــــجــــــــــان 
 والعالمين أجمعين، واالقـــتـــداء بــه فــي العقائد واألخــــاق واألقــــوال واألفــعــال بــا زيــادة

وال نقصان...

كــر والــِفــكــر... بــل يــكــفــي لــهــا مــا هــو الــمــأثــور الــمــشــهــور  آخــــره:... ويــشــتــغــل بــالــذِّ
ْــــــــضــــــــاً يـــــنـــــال بــــمــــتــــابــــعــــة مَـــــن  ـــــــهـــــــور، ومـــــــــرِّ الــــــــدهــــــــور، كـــــيـــــف وُحــــــســــــن الــــــعــــــبــــــادات أَي عــــــــل| َكـــــــــرِّ الـــــــّشُ
أُرِســــــــــَل رحـــــمـــــةً لـــلـــعـــالـــمـــيـــن، ســــيــــدنــــا وســــيــــد األولـــــيـــــن واآلخــــــريــــــن وحــــبــــيــــب رب الـــعـــالـــمـــيـــن، 
صل| اهلل تعال| عليه وعل| آله وأصحابه، وعل| العلماء العاملين، وعل| تابعيهم 
َــة الــمــنــســوبــة لــســيــدي الــقــطــب الــســيــد الــشــيــخ مــحــمــد مــراد رئــيــس َســال  أجــمــعــيــن. تــمــت الــرِّ

النَّْقِشبَنِْديَّة.

مــــالحــــظــــات: تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1169 ھ/1756 م(. وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتِــــِه مــثــل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/273� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/273� ]537[ الّرَ

لُوك والكشف )1(� عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الذِّكر والّسُ
المؤلف: مَُراد بن َعِلّي الُمَراِدّي، الُحَسيْنِّي، البَُخاِرّي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1132 ھ/ 

1719 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 13/آ - 22/آ، مقياس الورقة: )220 × 165 = 160 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

 �Risâletü’z - Zikr ve Ssulûk ve l’Keşf ›1‹
 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    227 األدب والمحاضرات والعروض   

أولـــــه: واألنـــســـب األقــــــو| فـــي ِذكـــــر الــرســالــتــيــن الــشــريــفــتــيــن لــتــكــونــا ســبــبــاً لــلــداللــة إل| 
الصراط المستقيم، والهداية إل| المرام الموصل إليه، ولمازمة السالك ترق| بغيته 
عـــن الـــخـــوض فـــي شــعــب طـــــرٍق تــشــغــلــه قــيــودهــا وشـــروطـــهـــا، وإن لـــزمـــت إلصـــــاح الــنــفــس 
مــــــواردهــــــا؛ نكل قـــــرب الــــمــــورد وعــــذوبــــتــــه يـــرعـــب الــــظــــمــــآن، ويــشــغــفــه الــــعــــذوبــــة األصـــلـــيـــة، 
وتجرده عنه، وعن البرازخ والظمأ، كما أشار إليه سيد الغوث؛ والدي الشيخ محمد 
مـــــراد فـــي رســـالـــتـــه الـــشـــريـــفـــة. وقــــد ذكــــر قـــــّدس ســـــّره الـــعـــزيـــز: فــــإن لـــم يــجــد الـــطـــالـــُب شــيــخــاً 

َسالَة. تكفيه داللة هذه الرِّ

أخــــــــي إذا كــــنــــت مــــتــــوجــــهــــاً عــــــــل| مــــؤلــــفــــهــــا مــــــع اســـــتـــــحـــــضـــــاره، واســـــتـــــحـــــضـــــار مَــــــــن هــــــم فــي 
السلسلة العلية - قّدس اهلل تعال| أرواحهم الطاهرة - ألنهم أحياء، وكل ذي رتبة له 
التصّرف المطلق أينما طلبته وجــدتــه، وإيـــاك والغفلة عــن موقع اذه الــســّر العظيم، 
فإنك إن وجدته وجدته، وما وجــدت، بل هو تعال| الواجد والموجود، وله الشأن 
الـــمـــطـــلـــق... والـــجـــهـــاد األكــــبــــر: مـــقـــاومـــة الـــنـــفـــس. وقــــد ورد: أعـــــد| عــــــدّوك نــفــســك الــتــي 
بـــيـــن جــنــبــيــك، ومـــقـــاومـــتـــهـــا بــمــاحــظــة الــــحــــّق ســبــحــانــه وتــــعــــال| عـــــل| الـــــــــدوام، والـــقـــلـــب ال 
يــســع الــــواحــــد، وال يــمــكــن الــمــاحــظــة إال بـــه تــــعــــال|، فـــــــراراً مـــن دســائــســهــا إلـــيـــه ســبــحــانــه 
وتـــعـــال|، }ىئ يئ جب{ )1(، }ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی{ )2(، }خت 

مت ىت يت جث{ )3(�
ِحيِم. }ٱ ٻ ٻ ٻ ݲ پ پ ݲ پ ڀ ڀ ڀ ݲ  ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل ارّلَ
{، الــمــنــّزه تــعــال|، المثبت لــذاتــه وصــفــاتــه الثبوتية القديمة،  ٺ ٺ ٺ ٺ 
والــــــــــــعــــــــــــدم مــــــــــا وصــــــــفــــــــه الــــــــــحــــــــــّق تــــــــــعــــــــــال| بـــــــالـــــــصـــــــفـــــــات الــــــســــــلــــــبــــــيــــــة. إيــــــــــــــــاك أن تــــــــــّدعــــــــــي وأنــــــــــــــــت مــــقــــيــــد 
ُــجــِج أوهـــامـــك ظــــاّن بــهــيــمــان تــخــيــاتــك أنـــك ســالــك مسالك  بــصــفــاتــك؛ تــقــذف بـــأمـــواج ل
الحقائق، أو ما علمت أنك بما اتّصفت بها بدعواك كانت لك البينونة التامّة، فعّز 
الـــــمـــــرام، وطــــوتــــك الـــلـــيـــالـــي واأليــــــــــام، فــــارجــــع بــــه تــــعــــال| قـــريـــبـــاً فـــإنـــه تـــــعـــــال|: }ڦ ڦ 

›1‹ سورة الذاريات، اآلية: 50� 
›2‹ سورة الشور|، اآلية: 10� 

›3‹ سورة يونس، اآلية: 53� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    228

ِحيِم }پ  ِ الّرَ َ ْ ڦ ڄ{ )1(، فإياك واليأس، وقال اهلل تعال|: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ــــــّد  ُـ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ )2(، فـــــــا ب
إذا أرادك الحق خروجك عن بــرازخ ناسوتك، فكنت به روحــاً صرفاً كفاك الرمز بل 

العيان...

آخــــــــره:... فـــكـــان هـــو صــــــل| اهلل تـــعـــال| عــلــيــه وســـلـــم؛ الـــجـــامـــع لــرتــبــة قـــولـــه تـــعـــال|: 
الـــــكـــــشـــــف،  إل|  أدّ|  فـــــــالـــــــحـــــــّب   ،)3( } ِحـــــــــــيـــــــــــِم. }ہ  الـــــــــــّرَ  ِ َ ْ ارّلَ بِــــــــــــــْســــــــــــــِم اهلِل 
والكشف أد| إل| الوصل، والوصل إل| الّسكر، والسكر إل| المحو، والمحو إل| 
الــــصــــحــــو، والــــصــــحــــو إل| الــــعــــيــــن، والــــعــــيــــن إل| الــــــواحــــــديــــــة، والــــــواحــــــديــــــة إل| الـــــواحـــــديـــــة، 
فكان الشاهد عين المشهود، فما كان إاّل هو، كان اهلل وال شيء معه، وهو اآلن عل| 
ما عليه كان، فما تّم بالبقاء إال عين البقاء، فانعدم العدم، وبقي الباقي. بِْسِم اهلِل 

ِحيِم. }ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں{ )4(� ِ الّرَ َ ْ ارّلَ

مــــالحــــظــــات: تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1169 ھ/1756 م(. وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتِــــِه مــثــل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/273� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/273� ]538[ الّرَ

عنوان المخطوط: األصول العشرة = الطرق الواصلة إل| اهلل )5(�

يِن الُكبَْر| )ت 618 ھ/  ، نَْجُم الدِّ د، الِخيَوقِّيُ المؤلف: أَْحَمد بن ُعَمَر بِن مَُحّمَ
1220 م( )6(�

›1‹ سورة غافر، اآلية: 3� 
›2‹ سورة يوسف، اآلية: 87� 
›3‹ سورة المائدة، اآلية: 54� 

›4‹ سورة القصص، اآلية: 88� 
 �el - USULÜ’l - AŞERE ›5‹

قْم الَْحِميِدّي: 4/111�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �AHMED b. ÖMER el - HIYVEKİ es - SUFİ، NECMÜDDİN el - KÜBRA ›6‹

قْم الَْحِميِدّي: 46�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    229 األدب والمحاضرات والعروض   

عــدد األوراق وقياساتها: 22/ب/آ - 25/ب، مقياس الــورقــة: )220 × 165 = 
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

قْم الَْحِميِدّي: 4/111� أوله وآخره: مثل الّرَ
مــــالحــــظــــات: تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1169 ھ/1756 م(. وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتِــــِه مــثــل 

قْم الَْحِميِدّي: 1/273� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 7/273� ]539[ الّرَ

عنوان المخطوط: تحريرات الكردي عل| السرهندي: فناء السالك العارف )1(�
ْـــــــــــــــُكـــــــــــــــْرِدّي )الـــــــصـــــــهـــــــرانـــــــي = الــــــــصــــــــهــــــــري(؛ الــــحــــلــــبــــي،  ــــــــد ال ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم بـــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ الـــــــمـــــــؤلـــــــف: إِب

الشافعي، النَّْقِشبَنِْدّي، المنا )ت 1071 ھ/1660 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 25/ب - 26/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )220 × 165 = 
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

أوله: تحريرات حضرة الشيخ إِبَْراِهيم الكردي قدس اهلل تعال| سّره: قال اإلمام 

 �Tahrîru’l - Kürdî ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 15/273�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İbrâhîm b. Haydar b. Ahmed el - Kürdî ›2‹
ـــد  ْــــراِهــــيــــم بــــن مُـــَحـــّمَ ْـــــــُكـــــــْرِدّي )الــــصــــهــــرانــــي = الـــصـــهـــري( الـــشـــافـــعـــي، الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي، الـــمـــحـــدث، وقــــيــــل: إِب ْـــــراِهـــــيـــــم ال إِب
ْــــــــَهــــــــاء؛ نِــــْســــبَــــة  ــــــــاد، َوُســــــــُكــــــــون ال الــــبــــيــــانــــي الــــمــــنــــا الــــــكــــــردي الــــقــــزويــــنــــي ثـــــــــّمَ الـــحـــلـــبـــي الــــشــــافــــعــــي. والـــــصـــــهـــــري: بِـــــَضـــــم الــــــــّصَ
ْــــراِهــــيــــم الـــــكـــــردي: عــــــارف بـــفـــنـــون الـــعـــلـــم مـــــن: الـــفـــقـــه والـــحـــديـــث والــعــربــيــة  إِلَ| بـــلـــدة صــــهــــران. وقــــيــــل: >الـــشـــيـــخ: إِب
واألصلين، وله تصانيف في كلذ كلها رحل إل| بغداد والشام ومصر والحرمين وصحب القشاشي؛ ورو| 
ر في  عنه الحديث، وكان يتكلم: بالفارسي والكردي والتركي والعربي، وكان مُتَِّصفاً: بتوقُّد الذِّهن والتبّحُ
الِعلم والزهد والصبر والحلم والتواضع، وكان زيه زي عامة أهل الحجاز، ولم يكن يلبس لبس المتفقهة 
وال المتصوفة، وال يختار هيئاتهم: مــن تكبير العمامة وتــطــويــل األكـــمـــام<. أبــجــد الــعــلــوم؛ لمحمد صديق 

خان الِقنَّوجي: )ص: 663(� 
ومن تصانيفه: حاشية عل| شرح نخبة الفكر - في األُُصــول. وإجــازات النقشبندية؛ مخطوطة في المكتبة 
الــمــحــمــوديــة بالمدينة الــمــنــورة؛ رقـــم الــحــفــظ: )2594/9(. وتــوجــد إجـــازتـــان مــنــه فــي آخـــر مخطوطة )جمع 
قْم الَْحِميِدّي: 465. الناسخ:  الوسائل في شرح الشمائل؛ لعلي القاري(؛ المحفوظة في مكتبة مراد ما الّرَ

أَْحَمد بن ُسلَيَْمان األحساوي. تاريخ النسخ: في أوائل شهر جماد| األول سنة )1059 ھ/1649 م(. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    230

الرباني الشيخ أحمد المجدد لأللف الثاني )1(. قّدس سّره: إن الذات ايهلإل وكذا 
صـــــفـــــاتـــــه وأفــــــعــــــالــــــه تـــــــعـــــــال| بــــــُمــــــْقــــــتَــــــَض| اآليـــــــــــة الـــــكـــــريـــــمـــــة }ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ{ )2(� 
أقرب من العبد إل| العبد، واذه عل| ما يستفاد من كامه قّدس سّره؛ مبني عل| 
مقدمتين. أحديهما: أن األصل الممكن هو المعدوم، وإنما تميّز وتعيّن عن العدم 
الــمــطــلــق بــانــعــكــاس الـــوجـــود ومـــا يتبعه مــن األســـمـــاء اةيهلإل فــيــه؛ كــمــا ورد: >كـــان اهلل 
ولم يكن معه شيء<، فما كان في الممكن من الكماالت إنما هو مستعار ومستفاد 
مــن مــرتــبــة الـــوجـــود، وهـــي ظـــال أســمــائــه سبحانه وتـــعـــال|. وثــانــيــهــم: أن تــلــك الــظــال 

ليس لها ماهية سو| أصولها المقّدسة...

آخره:... وال يتم اذه التجلي إال بالتجلي الذاتي؛ فِحينَئٍِذ ال يبق| من العارف 
اسم وال رسم، ويصير ملحقاً بالعدم المطلق، فاذه هو السر المخصوص باألقربية، 
لُوك والجذبة، ويتحقق العارف في اذه المقام  وهو وراء اآلفاق واألنُفس، ووراء الّسُ
بحقيقة الــفــنــاء، وبـــــدوام الــحــضــور مــــع اهلل تـــعـــال|. واعـــلـــم أن الــســالــك مـــا لـــم يــفــَن بــفــنــاٍء 
، وبـــفـــنـــاٍء نــفــســّي مـــذكـــوريـــن ال يـــنـــال مـــا يــتــمــنــاه، وعـــامـــة األول: نــســيــان الــقــلــب ما  قـــلـــبـــيٍّ
ســــو| اهلل تــعــال|، وانــقــطــاعــه عــنــه ِعــلــمــاً ومــحــبــةً، وعــامــة الــثــانــي: أن ال يــقــدر الطالب 

بالتكلم بقول: أنا. واهلل تعال| أعلم.

›1‹ أَْحَمد فاروقي بن عبد األحد بن زين العابدين، أبو بركات السرهندي )السهرندي( الفاروقي الصوفي، 
الـــمـــرشـــد الـــمـــجـــددي الــحــنــفــي، ومـــؤســـس الــشــعــبــة الـــمـــجـــدديـــة مـــن طـــريـــق الــنــقــشــبــنــديــة، الـــمـــعـــروف بــــاإلمَــــام الــربــانــي 
المتوف| سنة )1034 ھ/1624 م( من تصانيفه: إثبات النبوة، وترجمة أنهار أربعة - في طريقة المجددي 
والكياني والجشتي والنقشبندي )باللغة التركية العثمانية(، وترجمة رسالة المبدأ والمعاد ألَْحَمد فاروقي 
ســــرهــــنــــدي )بــــالــــلــــغــــة الــــتــــركــــيــــة الــــعــــثــــمــــانــــيــــة(، وتــــرجــــمــــة مــــكــــتــــوبــــات إمــــــــام ربـــــانـــــي أَْحـــــــَمـــــــد فــــــاروقــــــي ســــرهــــنــــدي )بـــالـــلـــغـــة 
الــتــركــيــة الــعــثــمــانــيــة(، وتــرجــمــة مــكــتــوبــات إمــــام ربـــانـــي أَْحـــَمـــد فـــاروقـــي ســرهــنــدي )بــالــلــغــة الــتــركــيــة الــعــثــمــانــيــة(، 
وتـــرجـــمـــة هــــدايــــة الـــطـــالـــبـــيـــن ألَْحـــــَمـــــد فـــــاروقـــــي ســـرهـــنـــدي )بـــالـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة(، ورســـــالـــــة فــــي ردِّ الــــروافــــض 
نَّة والجماعة - في الكام )باللغة الفارسية(، ومكتوبات أَْحَمدية = مكتوبات اإلمَام الرباني  وتأييد أهل الّسُ
أَْحَمد فاروقي سرهندي - في التََّصّوُف )باللغة الفارسية(، وله باللغة العربية: الحواشي والتعليقات عل| 
شرح رباعيات خواجه باقي باهلل، ورسالة المبدأ والمعاد - في الكام والتََّصّوُف، والرسالة التهليلية - في 

التََّصّوُف، والمعارف اللدنية - في التََّصّوُف، والمكاشفات العينية - في التََّصّوُف. 
›2‹ سورة ۤق، اآلية: 16� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    231 األدب والمحاضرات والعروض   

مــــالحــــظــــات: تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1169 ھ/1756 م(. وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتِــــِه مــثــل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/273� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 8/273� ]540[ الّرَ

لُوك، والروح والجسد )1(� عنوان المخطوط: الجذب والّسُ

ْـــــــــــــــــُكـــــــــــــــــْرِدّي الـــــــــنَّـــــــــْقـــــــــِشـــــــــبَـــــــــنْـــــــــِدّي، الــــــمــــــنــــــا )ت 1071 ھ/  ـــــــــد ال ْــــــــــَراِهــــــــــيــــــــــم بــــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ ــــــؤلــــــــف: إِب ــــــمــ الــ
1660 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 26/ب - 27/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )220 × 165 = 
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

ِحـــيـــِم. الــــروح أقـــدم خــلــقــاً مــن الــجــســد، فــهــي مــن عالم  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
األمـــــر، وهـــو مـــن عــالــم الــخــلــق، والـــعـــرش مـــن عــالــم الــخــلــق، واألمـــــر أعــــل| مـــن الــخــلــق، 
فــإنــه واســـطـــة فــيــضــه مـــن الـــواجـــب، فــهــي أعــــرف بـــه ســبــحــانــه وتـــعـــال|؛ ألن الــعــلــّو قـــرب|، 
والــقــرب عــرفــانــي، نكل معرفتها تلك كانت بــدون االمــتــحــان قــاصــرة؛ فلك ركبت 
مـــــــع الـــــجـــــســـــد بــــتــــركــــيــــب الـــــتـــــعـــــّشـــــق، ومـــــــــن شـــــــــأن الـــــجـــــســـــد: الـــــــــكـــــــــدورة والـــــظـــــلـــــمـــــة؛ فـــانـــصـــبـــغـــت 
بصبغته، ونسيت عــلــّوهــا، فــإن سبقت إليها العناية اةيهلإل؛ ذكـــرت عــلــّوهــا، فك 

هو الجذب ايهلإل، فعادت لما كانت فيه...

لُوك ال يعتّد به، فكيف  آخره:... وقد تبين أن فضل الجذب الحقيقي بدون الّسُ
يعتد بالعته والــجــنــون إال عند مَــن لــه مجالسة معهم، نعم لسلب العقل وجــه آخــر، 
وهــــــــو تــــمــــنــــي األكــــــمــــــل انـــــســـــابـــــهـــــا، وغــــلــــبــــة االلـــــتـــــفـــــاف ايهلإل عــــلــــيــــه كــــلــــقــــمــــان الــــســــرخــــســــي، 
ومــعــشــوق الــطــوســي، فـــاذه نــــادر الـــوجـــود كــالــكــبــريــت األحـــمـــر، وتــيــّســر الــمــامــي فــيــوري 
نفسه مسلوب العقل؛ ليستدّل به نفسه؛ وال يريد التعّزز، فا يتصور أن يوجد في 

 �es - Suluk fî’t - Tarîkatu’n - Nakşibendiye ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 16/273�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İbrâhîm b. Haydar b. Ahmed el - Kürdî ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/273�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    232

َـــــة  َســـــال الـــمـــجـــانـــيـــن. }ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ{ )1(، انــــــتــــــه|. تـــــم الـــــرِّ
الشريفة.

قْم الَْحِميِدّي: 1/273� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 9/273� ]541[ الّرَ

ِريَقة القادرية )2(� عنوان المخطوط: سلسلة الّطَ

›1‹ سورة األعراف، اآلية: 179� 
 �Silsile - i Tarikatü’l - Kadîriye ›2‹

ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 13/273� )141/ب -  قْـــــم ال ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1/273. الـــــّرَ قْـــــم ال انـــظـــر؛ فـــهـــرس مــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الـــــّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 19/273�  142/آ(، والّرَ

ِــــــيَــــــاِء، مُــْحــيِــي  ـــــْدَوةُ، َشـــيْـــُخ اإِلْســــــــــَاِم، َعـــلَـــُم األَْول ـــُقـ ــ ــــَعـــــاِرُف الـ اِهـــــُد الـ ِـــُم الـــــّزَ ـــَقــــاِدِر الــگــيــانــي: اإِلمَــــــــامُ الـــَعـــال ـــيْـــُخ َعــــبْــــُد الـ الـــّشَ
ِـــــــــٍح َعـــــــــبْـــــــــِد اهلِل بـــــــــِن جــــنــــِكــــي دُوســــــــــــــْت )أي: الــــعــــظــــيــــم الــــــقــــــدر(،  ِـــــــــي َصـــــــــال ــــــــٍد، َعـــــــــبْـــــــــُد الـــــــــَقـــــــــاِدِر، ابـــــــــُن أَب ــــــــَحــــــــّمَ ُــــــــو مُ يـــــــــِن، أَب الـــــــــدِّ
َــْغــَدادَ. وزاد بعض الــنّــاس فِــي نََسبه إل| أْن وصله  ، َشــيْــُخ ب الِجيِلّيُ )أو الجياني، أو الگياني(، الــَحــنْــبَــِلــّيُ
ْـــــن  ـــــد ب ْـــــــن مُـــــَحـــــّمَ ْـــــــن يـــــحـــــي| الـــــــّزاهـــــــد ب ْـــــــن َعـــــــبْـــــــد اهلل ب ِـــــــي َعـــــــبْـــــــد اهلل ب ْــــن َعـــــلـــــي َرِضــــــــــــــــــَي اهللُ َعــــــــنْــــــــهُ؛ فــــــقــــــال: ابـــــــن أَب بــــالــــحــــســــن ب
ْـــن  ْــــن َعـــلـــي ب ْــــَحــــَســــن ب ْــــن ال ْـــن الـــحـــســـن الــــمــــثــــنّ| ب ْــــــن َعـــــبْـــــد اهلل الـــمـــحـــض ب ْـــــن مُــــــوَس| ب ــــبْـــــد اهلل ب ْــــــن َعـ ْـــــــــــــن مُــــــوَس| ب دَاُوود ب
د الِْجيلّي الحنبلّي الّزاهد. مَْولُِدهُ بِجيَاَن )كيان = گيان( فِي  يْخ أَبُو مَُحّمَ أَبِي َطالِب َرِضَي اهللُ َعنْهُ، الّشَ
 . ِميِّ هَ َعلَ| أَبِي َسْعٍد الُمَخرِّ َــِع مئٍَة. )471 ھ/1077 م(، َوقَِدمَ بَْغَدادَ َشابّاً، فَتفّقَ َسنَِة إِْحَد| َوَسبِْعيَن َوأَْرب
ِر بِن ُسوٍس، َوأَبِي الَقاِسِم بِن بَيَاٍن، َوَجْعَفِر بِن أَْحَمَد  ، َوأَْحَمَد بِن الُمَظّفَ نِيِّ َوَسِمَع ِمْن: أَبِي َغالٍِب البَاقِّاَ
، َوَطـــائِـــَفـــٍة. وفــتــح فــي بــغــداد زاويـــــةً صــوفــيــةً، وتــوفــي  ِـــٍب الــيُــوُســِفــيِّ ِـــي َطـــال اِج، َوأَبِـــي َســـْعـــٍد بـــِن ُخــَشــيْــٍش، َوأَب ــــّرَ الــــّسَ

س الطريقِة القادرية.  فَِة، ومُؤسِّ فيها سنة )561 ھ/1166 م(. وهو إمام زاهد من ِكبار المتصوِّ
يــِن بــُن قُــَدامَــةَ،  ــيْــُخ مُــَوفَّــُق الــدِّ ، َوالــّشَ ، َوالــَحــافِــُظ َعــبْــُد الــَغــنِــيِّ ، َوُعــَمــُر بــُن َعــِلــيٍّ الــُقــَرِشــّيُ ــْمــَعــانِــّيُ َث َعــنْــهُ: الــّسَ وَحــــّدَ
ُد بُن  ، َوأَبُو ُهَريَْرةَ مَُحّمَ يُْخ َعِلّيُ بُن إِدِْريَس، َوأَْحَمُد بُن مُِطيٍع البَاِجْسَرائِّيُ اِق َومُوَس| َولََداهُ، َوالّشَ ّزَ َوَعبُْد الّرَ
، َوَخــلـْـٌق،  ــِد بــِن الــُقــبَّــيْــِطــيِّ ُــو َطــالِــٍب َعبُْد اللَِّطيِف بُن مُــَحــّمَ ، َوأَب ، َوأَْكــَمــُل بــُن مَــْســُعــوٍد الــَهــاِشــِمــّيُ َــيْــٍث الــوْســَطــانِــّيُ ل

ِشيُد أَْحَمُد بُن مَْسلََمةَ.  َوَرَو| َعنْهُ بِاإِلَجاَزِة: الّرَ
يْخ  ِّــَك. وقد َعاَش الّشَ يْخ َعبْد الَقاِدر يَُقوُل: الَخلُْق ِحَجابَُك َعْن نَْفِسَك، َونَْفُسَك ِحَجابَُك َعْن َرب وَكــاَن الّشَ
َعبْد الَقاِدر تِْسِعيَن َسنَةً، َوانْتََقَل إِلَ| اهلِل فِي َعاشر َربِيع اآلخر َسنَة إِْحَد| َوِستِّيَن َوَخْمِس مئٍَة، َوشيَّعه خلٌق 

اَل يُحَصْوَن، َودُفَِن بَِمدرَستِِه َرِحَمهُ اهللُ تََعالَ|. 
اِن، َوَعلَيِْه مَآِخذ  يْخ َعبْد الَقاِدر َكبِيُر الّشَ ة، ولم يخلف بعَده مثله، والّشَ َوفِي الُجْملَة فكراماته متواترة َجّمَ

َ مكذوٌب عليه.  =فِي بَْعِض أَقَْوالِه َودََعاويه، َواهللُ الَمْوِعُد، َوبَْعُض كلَذِ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    233 األدب والمحاضرات والعروض   
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: َكاَن َعبُْد الَقاِدِر ِمْن أَْهِل جيَاَن إِمَامَ الَحنَابِلَِة َوشيَخُهم فِي عصِرِه، فَِقيهٌ َصالٌِح دَيٌِّن َخيٌِّر،  ْمَعانِّيُ وقَاَل الّسَ
َّـــــــاَس، َوَكــــــاَن  ب ـــــاداً الـــــــّدَ ــــيْــــَخ َحـــــّمَ ، َوَصـــــِحـــــَب الــــّشَ ِمــــيِّ ــــهَ َعــــــلَ| الــــُمــــَخــــرِّ مْـــــَعـــــِة، تَــــَفــــّقَ ْكـــــِر، دَائِــــــــُم الــــِفــــْكــــِر، ســــِريــــُع الـــــّدَ َكـــثِـــيـــُر الـــــذِّ
يَسكُن بِبَاِب األََزِج فِي مَْدَرَسٍة بُنِيَْت لَهُ، مََضيْنَا لِزيَارتِِه، فََخَرَج َوقََعَد بَيَْن أَْصَحابِِه، َوَختُموا الُقْرآَن، فَأَلَق| 
دَْرساً مَا فَِهْمُت ِمنْهُ َشيْئاً، َوأَْعَجُب ِمْن َذا أَّنَ أَْصَحابَهُ قَامُوا َوأََعادُوا الّدَرَس، فَلعلَُّهم فَِهُموا إِللفِهم بَكَاِمِه 

َوعبَاَرتِِه. 
ـــيْـــِخ َعــــبْــــِد الــــَقــــاِدِر: أَدَْرْكــــــنَــــــاهُ فِــــي آِخـــــِر ُعــــُمــــِرِه،  ـــا ُســـئِـــَل َعـــــِن الـــّشَ َـــّمَ ـــٍد بـــُن قُـــــَدامَـــــةَ ل ُـــو مُـــَحـــّمَ يــــِن أَب ـــــُق الــــدِّ ـــيْـــُخ مُـــــَوفَّ وقـــــال الـــّشَ
َراَج، َوُربََّما يُْرِسُل إِلينَا  فَأَْسَكنَنَا فِي مدرستِِه، َوَكاَن يُعنَ| بنا، وربما أَْرَسَل إِلَيْنَا ابْنَهُ يَْحيَ|، فَيُْسِرَج لَنَا السِّ
ِــِه، َوَكـــاَن يَُصلِّي الفِريَضةَ بِنَا إِمَــامــاً، َوُكــنْــُت أَقـــَرأُ َعلَيِْه ِمــْن ِحْفِظي ِمــْن ِكــتَــاِب الــِخــَرقِــيِّ ُغـــْدَوةً،  َطَعاماً ِمــْن مَــنْــِزل
َ الــــَوقْــــِت  َــــقــــَرأُ َعـــلَـــيْـــِه فِــــي كلَذِ ــــــٌد ي ــــــا َكــــــاَن أََحـ َــــِة فِــــي الــــِكــــتَــــاِب، َومَ َـــــقـــــَرأُ َعـــلَـــيْـــِه الـــَحـــافِـــُظ َعـــبْـــُد الـــَغـــنِـــيِّ ِمـــــْن ِكــــتَــــاِب الــــِهــــَداي َوي
َـــــــْم أَْســــَمــــْع َعـــــْن أََحـــــٍد  َّـــــــــاٍم، ثُــــــّمَ مَـــــــاَت، َوصـــلَّـــيْـــنَـــا َعـــلَـــيْـــِه لـــيـــاً فِــــي مـــدرســـتِـــِه، َول ِســـــَوانَـــــا، فَـــأَقـــمـــنَـــا ِعــــنْــــَدهُ َشــــْهــــراً َوتِــــْســــَعــــةَ أَي
يــِن أَْكــثَــَر ِمــنْــهُ، َوَسِمعنَا  ِــلــدِّ ــُمــهُ الــنَّــاُس ل ُــَعــظِّ ْــــُت أََحــــداً ي ُــَحــَك| َعــنْــهُ، َواَل َرأَي ــا ي ُــْحــَك| َعــنْــهُ ِمــَن الــَكــَرامَــاِت أَْكــثَــَر ِمــّمَ ي

َعلَيِْه أَجَزاءَ يَِسيَرةً. 
يِْخ َعبِْد الَقاِدِر، فََقَرُؤوا بَيَْن يََديِْه بِاألَلَحاِن، فَُقلُْت فِي نَْفِسي:  َوقال أَبُو البَقاِء النَّْحِوّي: حَضرُت مَْجِلَس الّشَ
ْــَوابــاً ِمــَن الِفْقِه يُنِكُر. فَُقلُْت فِــي نَْفِسي:  َــِجــيءُ َواِحـــٌد قَــْد قــَرأَ أَب ؟ فَــَقــاَل: ي يُْخ اذَهَ تُــَر| ألَيِّ َشــْيٍء مَــا يُنِكُر الّشَ
لََعّلَ أَنَّهُ قََصَد َغيِْري، فََقاَل: إِيَّاك نَعنِي بِالَقْوِل، فَتُبُْت فِي نَْفِسي ِمْن اعتَراِضي، فََقاَل: قَْد قَبَِل اهللُ تَوبَتََك. 
ــيْــُخ  ــــٍد بِـــالـــتَّـــَواتُـــِر إال الــّشَ َـــيْـــنَـــا َكـــــَرامَـــــاُت أََحــ ـــافِـــِعـــّي: مَـــا نُـــِقـــلَـــْت إِل ـــَاِم الــَفــِقــيــه الـــّشَ ـــيْـــُخ َعـــبْـــُد الـــَعـــِزيـــِز بـــن َعـــبْـــِد الـــّسَ ــــــاَل الـــّشَ وقَ

َعبُْد الَقاِدِر. 
يَْخ َعبَْد الَقاِدِر يَُقوُل:  ، َسِمْعُت الّشَ اِر: قََرأُت بَِخطِّ أَبِي بَْكٍر َعبِْد اهلِل بِن نَْصِر بِن َحْمَزةَ التَّيِْميِّ وقَاَل ابُْن النَّّجَ
َــْومــاً إِلَ|  َّـــبّـــُع الــَمــنــبُــوَذاِت، فَــَخــَرجــُت ي َـــْل أَت َّـــامـــاً اَل آُكـــُل َطــَعــامــاً، ب َــِقــيــُت أَي ــائِــَقــةُ فِــي الــغــَاِء إِلَ| أَْن ب َــلــَغــْت بِــي الــّضَ ب
، فََوَجْدُت قَْد َسبََقنِي الُفَقَراءُ، فََضُعْفُت، َوَعَجْزُت َعِن التََّماُسِك، فََدَخلُت مَْسِجداً، َوقعدُت، َوِكْدُت  طِّ الّشَ
ُــْقــَمــةً أَْن  َـــأُكـــُل، فَــُكــنْــُت أََكـــــادُ ُكــلَّــَمــا َرفَــــَع ل أَُصـــافِـــُح الـــَمـــْوَت، َودََخــــــَل َشــــاّبٌ أَْعـــَجـــِمـــّيٌ َومَـــَعـــهُ ُخــبْــٌز َوِشـــــــَواءٌ، َوَجـــلَـــَس ي
راً، َوأََخــَذ يَْسأَلُنِي، مَا  ، فَأََكلُت مَُقصِّ أَفتَح فَِمي، فَالْتََفَت فَــَرآنِــي، فََقاَل: بِــاســِم اهلِل، فَأَبَيُْت، فَأَقسَم َعلَّيَ
ّــاً َجــيــَانِــيّــاً  َــــا ِمـــْن جــيــَاَن، فَــَهــْل تَــعــرُف لِــي َشــاب هٌ ِمـــْن جــيــَاَن. قَــــاَل: َوأَن ْــــَت؟ فَــُقــلـْـُت: متفقِّ ْــــَن أَن ُشــْغــلـُـَك، َوِمــــْن أَي
َـــا هــو. فاضطرب لــك، وتغير  اِهـــِد؟ فَــُقــلـْـُت: أَن ــْومــِعــيِّ الـــّزَ ُــعــَرُف بِــِســبْــِط أَبِــي َعــبْــِد اهلِل الــّصَ اْســُمــهُ َعــبْــُد الــَقــاِدر، ي
ِــــي، فَـــَســـأَلـــُت عــنــك، فــلــم يــرشــدنــي  َـــِقـــيَّـــةُ نَـــَفـــَقـــٍة ل َــــْغــــَدادَ َومـــِعـــي ب َـــَقـــْد َوصـــلـــُت إِلَ| ب َــــا أَِخــــي، ل َوجــــُهــــهُ، َوقَـــــــاَل: َواهلِل ي
ا َكاَن اذه اليوم  أحد إل| أن نفدت نََفَقتِي، َوبقيُت بَْعدَها ثََاثَةَ أَيَّاٍم اَل أَِجُد ثََمَن قُوتِي إاّلَ ِمْن مَالَِك، فَلَّمَ
َواِء،  الرابع، قلت: قد تجاوزتني ثاثة أَيَّاٍم، َوَحلَّْت لِي الَميْتَةُ، فَأََخذُت ِمْن َوِديَعتَِك ثمَن اذَهَ الخبِز َوالشِّ
ـــَهـــْت مَــِعــي ثَــَمــانِــيَــةَ دَنَــانِــيــَر،  َـــــا َضــيــُفــَك اآلَن. فَــُقــلـْـُت: َومَــــا َذاَك؟ قَــــاَل: أُمُّـــــَك َوّجَ َــــَك، َوأَن فُــُكــْل َطــيِّــبــاً، فَــِإنَّــَمــا ُهـــَو ل

نْتُهُ، َوَطيَّبُْت نَْفَسهُ، َودَفَْعُت إِلَيِْه َشيْئاً ِمنَْها.  َواهلِل مَا ُخنْتَُك فِيَها إِلَ| اليَْوِم، فََسّكَ

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    234
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يُْخ َعبُْد الَقاِدِر: ُكنُْت أُومَُر َوأُنَْه| فِي النَّْوِم َواليقَظِة، َوَكاَن يغلُب َعلَّيَ الَكَامُ،  : َوقَاَل لِي الّشَ قَاَل الُجبَّائِّيُ
َـــجـــلـــُس ِعــــنْــــِدي َرُجـــــــَاِن  َـــــْم أَتــــكــــلَّــــْم بِـــــِه َحـــــــتَّ| أََكــــــــادُ أَْخــــتــــنــــُق، َواَل أَقـــــــدُر أَســــكــــُت، َوَكــــــــاَن ي َويـــــزدِحـــــُم َعــــــلَ| قَـــلْـــبِـــي إِْن ل
ْـــفـــاً.  َــحــضــُر مَــْجــِلــِســي نَـــْحـــٌو ِمــــْن َســبْــِعــيــَن أَل َوثَــــَاثَــــةٌ، ثُــــّمَ تَـــَســـامـــَع الـــنَّـــاُس بِــــي، َوازدَحــــــَم َعـــلَـــّيَ الـــَخـــلْـــُق، َحـــــتَّ| َصــــاَر ي
نْيَا بِيَِدي فَأُطِعَمَها  َعاِم، أَودُّ لَْو أَّنَ الّدُ َوقَاَل: فَتَّْشُت األَْعَماَل ُكلََّها، فََما َوَجْدُت فِيَها أَفَْضُل ِمْن إِطَعاِم الّطَ
الجيَاَع، َكفِّي مثقوبَةٌ اَل تضبُط َشيْئاً، لَْو َجاءنِي أَلُف ِدينَاٍر لَْم أُبَيِّتَْها، َوَكاَن إَِذا َجاءهُ أََحٌد بَِذَهٍب، يَُقوُل: 
َحاَر| َوالبََراِري َكَما ُكنُْت فِي األَّوِل اَل أََر| الَخلَْق  ادَِة، َوقَاَل لِي: أَتََمنَّ| أَْن أَُكوَن فِي الّصَ ّجَ َضْعهُ تَْحَت الّسَ
َـــَدّيَ أَْكــثَــُر ِمــْن َخــْمــِس مــئَــٍة، َوتَـــاَب َعــلَ|  َــُرونِــي. ثُــّمَ قَــاَل: أََرادَ اهللُ ِمــنِّــي مَنْفَعةَ الخلِق، فَــَقــْد أَْســلـَـَم َعــلَ| ي َواَل ي
ـــَخـــْت،  َـــــْو ُوِضــــَعــــْت َعـــــلَ| الـــِجـــبَـــاِل تَـــَفـــّسَ َّــــتِــــي ل ــــَقـــــاُل ال ْـــــــٍف، َواذَهَ َخــــيْــــٌر َكـــثِـــيـــٌر، َوتَــــــــِردُ َعــــلـَـــّيَ األَثـ َـــــــَدّيَ أَْكــــثَــــُر ِمـــــْن مـــئَـــِة أَل ي
فَأَضُع َجنْبِي َعلَ| األَْرِض، َوأَقُوُل: إِّنَ مََع الُعْسِر يُْسراً، إِّنَ مََع الُعْسِر يُْسراً، ثُّمَ أَْرفَُع َرأِسي َوقَِد انفَرَجْت 
َعنِّي. َوقَاَل: إَِذا ُولَِد لِي َولٌد أَخذتُهُ َعلَ| يَِدي، َوأَقُوُل: اذَهَ مَيٌِّت، فَأُْخِرُجهُ ِمْن قَلْبِي، فَِإَذا مَاَت لَْم يُؤثِّْر 

ِعنِْدي مَْوتُهُ َشيْئاً. 
َـــــــُعـــــــوَن َولــــــــداً، ســبــعــة وعــــشــــرون ذكـــــــراً، والـــبـــاقـــي إنــــــاث. َوقَــــــاَل  ِــــــي تِـــْســـَعـــةٌ َوأَْرب ِـــــــَد ألَب ــــيْــــِخ: ُول ْــــُن الــــّشَ اِق اب ّزَ قَــــــاَل َعــــــبْــــــُد الــــــّرَ
َـــــِو انْـــَقـــَطـــْعـــُت، َوأَشـــتـــغـــُل  ْــــِن نَــــاصــــٍر، فَــــــــَرّقَ قَـــلْـــبِـــي، َوقُـــــلْـــــُت: اشــتــهــيــُت ل : ُكــــنْــــُت أَْســـــَمـــــُع فِــــي الـــِحـــلْـــيَـــِة َعــــــلَ| اب الــــُجــــبَّــــائِــــّيُ
، َوقَاَل: إَِذا أَردَت االنقَطاَع،  ا َجلَْسنَا، نََظَر إِلَّيَ يِْخ َعبِْد الَقاِدِر، فَلَّمَ بِالِعبَادَِة، َومضيُت، فََصلَّيُْت خلَف الّشَ

يُوَخ َوتتَأَدََّب، َوإاِّلَ فَتنقِطُع َوأَنَْت فَُريٌخ مَا َريَّْشَت.  هَ َوتَُجالَِس الّشُ فََا تَنقِطْع َحتَّ| تَتََفّقَ
يْخ َعبْد الَقاِدر المطبوعة: )الغنية لطالب طريق الحق(، )الفتح الرباني( و)فتوح الغيب(،  ومن آثار الّشَ

و)الفيوضات الربانية(. 
ومــــــــــن آثــــــــــــــاره الـــــمـــــخـــــطـــــوطـــــة: أوراد الـــــــبـــــــاز األشـــــــهـــــــب الـــــشـــــيـــــخ عــــــبــــــد الــــــقــــــادر الــــــكــــــيــــــانــــــي؛ مـــــخـــــطـــــوط فـــــــي مــــكــــتــــبــــة جــــامــــعــــة 
ْــَقــِديــُم:  قْــم ال ْــَقــِديــُم: 10/235. وســر األســــرار؛ مخطوط فــي مكتبة جامعة إســتــانــبــول؛ الــّرَ قْــم ال إســتــانــبــول؛ الــّرَ
ْــَقــِديــُم: 1/1610، وقصيدة للسيد عبد القادر الكياني؛  قْــم ال ْــَقــِديــُم: 17/1476، والــّرَ قْــم ال 2/1431، والــّرَ
ـــَقـــــِديـــــُم: 2078، وأدعـــيـــة  ْــ قْـــــم ال مــخــطــوطــة فــــي مــكــتــبــة جـــامـــعـــة إســـتـــانـــبـــول؛ مــــن الــــورقــــة 124/آ حـــــت| 129/آ، الـــــّرَ
عــــبــــد الــــقــــادر الــــكــــيــــانــــي؛ مـــخـــطـــوطـــة فـــــي مـــكـــتـــبـــة األزهــــــــــر؛ الـــــرقـــــم: 49227، أرقـــــــــام الــــحــــفــــظ: )2296 مــــجــــامــــيــــع( 
134952 إسكندرية، رسالة رقم: 2؛ وقصيدة عبد القادر الكياني؛ مخطوطة في مكتبة األزهر؛ الرقم: 
ــــيـــــــة عــــبــــد الــــقــــادر  ــ 49228؛ أرقـــــــــــام الـــــحـــــفـــــظ: )2296 مــــــجــــــامــــــيــــــع( 134952 إســـــكـــــنـــــدريـــــة، رســــــالــــــة رقـــــــــم: 3، وأدعـ
الكياني؛ مخطوطة في مكتبة األزهر؛ الرقم: 39431، أرقام الحفظ: )12025 تاريخ( 130149 طنطا، 
رسالة رقــم: 8، وكوكب المباني وموكب المعاني شرح صلوات الشيخ عبد القادر الكياني؛ لعبد الغني 
ـــــرقــــــم: 40479، أرقـــــــــام الــــحــــفــــظ: )873 أدعـــــيـــــة وأوراد( 34376  الـــنـــابـــلـــســـي، مـــخـــطـــوط فـــــي مـــكـــتـــبـــة األزهـــــــــــر؛ الـ
حــلــيــم، ورســـالـــة فـــي كــــام عـــبـــد الـــقـــادر الــكــيــانــي؛ لــلــحــســن بــن حــبــيــب، مــخــطــوطــة فـــي مــكــتــبــة األزهــــــر؛ الـــرقـــم: 
42770، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )1184 مـــــجـــــامـــــيـــــع( 7327 أبـــــاظـــــة، رســــالــــة رقـــــــم: 4، وصـــــلـــــوات الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــقـــادر 

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    235 األدب والمحاضرات والعروض   

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُـــــــــــــــــــَراد بـــــــــــــــــــن َعـــــــــــــــِلـــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي، الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي، الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــاِرّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي 
)ت 1132 ھ/1719 م( )1(�

الـــكـــيـــانـــي؛ مــخــطــوطــة فـــي مـــركـــز الــمــلــك فــيــصــل فـــي الــــريــــاض، رقــــم الـــحـــفـــظ: 2186 - فــــك، وِوْرد عــبــد الــقــادر 
الجياني؛ مخطوط في مركز الملك فيصل في الرياض، رقم الحفظ: 12457 - 3، ومكتوبات عبد القادر 
الكياني؛ مكتبة صنعاء، رقم الحفظ: تصوف 79، ومكتبة كلية اآلداب والمخطوطات في الكويت؛ رقم 
الحفظ: 767، والغوث األعظم )ضمن مجموع( لعبد القادر الكياني؛ مخطوط في مركز الملك فيصل 
في الرياض، رقم الحفظ: 01269 - 6، وغوثية الشريف عبد القادر الكياني؛ مخطوطة في مركز الملك 
فيصل في الرياض، رقم الحفظ: 09144 - 1، وقصيدة عبد القادر الكياني؛ مخطوطة في مركز الملك 

فيصل في الرياض، رقم الحفظ: 09883. وغير كلذ من الكتُب واألوراد واألدعية. 
انظر؛ المنتظم البن الجوزي: )219/10، الترجمة 308(، واألنساب للسمعاني: )415/3(، والكامل 
البــن األثــيــر: )323/11(، ومــــرآة الـــزمـــان: )164/8 - 166(، والــمــعــيــن فــي طــبــقــات الــمــحــدثــيــن لــلــذهــبــي: 
)ص: 169، الترجمة: 1810(، وسير أعــام النباء للذهبي، طبعة الــرســالــة: )349/20 -؛ الترجمة: 
286(؛ وطبعة دار الحديث: )179/15 - 186؛ الترجمة: 5087(، وتاريخ اإلسام َوَوفيات المشاهير 
َواألعـــــــــام لـــلـــذهـــبـــي: )252/12 - 263؛ الـــتـــرجـــمـــة: 23(، والـــِعـــبـــر فــــي خـــبـــر مَـــــن غـــبـــر: )175/4 - 176(، 
ودول اإلســام: )75/2(، والبداية والنهاية: )252/12(، وذيــل طبقات الحنابلة: )290/1 - 310(، 
ونــــزهــــة األلـــــبـــــاب فــــي األلـــــقـــــاب البـــن حـــجـــر الـــعـــســـقـــانـــي: )109/1، الـــتـــرجـــمـــة: 309(، وطـــبـــقـــات الـــشـــعـــرانـــي: 
الـــــكـــــتـــــبـــــي:  الــــــــوفــــــــيــــــــات البــــــــن شــــــــاكــــــــر  بــــــــــــــــردي: )371/5(، وفــــــــــــــــوات  الـــــــــــزاهـــــــــــرة البــــــــن تــــــــغــــــــري  )108/1(، والــــــــنــــــــجــــــــوم 
)373/2 - 374، الترجمة: 295(، وشذرات الذهب البن العماد الحنبلي: )198/4 - 202(، وديوان 
اإلســـــــــام لـــشـــمـــس الـــــديـــــن ابـــــن الـــــغـــــزي: )285/3(، والـــــجـــــواهـــــر والــــــــــدرر فـــــي تــــرجــــمــــة شــــيــــخ اإلســـــــــام ابــــن حــــجــــر؛ 
ِـــشـــمـــس الــــديــــن الــــســــخــــاوي: )941/2 - 943(، والـــــشـــــرف الــــبــــاهــــر فــــي مـــنـــاقـــب الـــشـــيـــخ عــــبــــد الــــقــــادر الـــكـــيـــانـــي.  ل
لـــــــمـــــــوس| الـــــيـــــونـــــيـــــنـــــي الــــبــــعــــلــــبــــكــــي، الـــــحـــــنـــــبـــــلـــــي؛ مـــــخـــــطـــــوط فـــــــي مــــــركــــــز الـــــمـــــلـــــك فــــيــــصــــل فـــــــي الـــــــــريـــــــــاض، رقـــــــــم الــــحــــفــــظ: 
4910 - فـــــب، ونــــزهــــة الـــخـــاطـــر فــــي تـــرجـــمـــة الـــشـــيـــخ عــــبــــد الــــقــــادر = مـــنـــاقـــب عـــبـــد الـــقـــادر الـــكـــيـــانـــي؛ لـــلـــُمـــا عــلــي 
القاري؛ مخطوطة في مركز الملك فيصل في الرياض، رقم الحفظ: 02626، وكوكب المباني وموكب 
الــــمــــعــــانــــي شـــــــرح صـــــلـــــوات ســـــيـــــدي عـــــبـــــد الـــــقـــــادر الــــكــــيــــانــــي؛ لـــعـــبـــد الـــغـــنـــي الــــنــــابــــلــــســــي؛ مــــخــــطــــوط فـــــي مـــــركـــــز الـــمـــلـــك 
فيصل في الرياض، رقم الحفظ: 2176 - فك. ومكتبة تشستربيتي في ايرلندا بمدينة دبلن؛ رقم الحفظ: 
ـــــد بـــــن إبـــــراهـــــيـــــم ي، الــــتــــادفــــي  ِـــــُمـــــَحـــــّمَ 3500/2. وقــــــائــــــد الـــــجـــــواهـــــر فــــــي مــــنــــاقــــب الــــشــــيــــخ عـــــبـــــد الـــــقـــــادر الـــــكـــــيـــــانـــــي، ل
)الـــــتـــــاذفـــــي(، الـــحـــلـــبـــي، ابـــن الـــحـــنـــبـــلـــي، طـــبـــع فــــي الــــقــــاهــــرة ســـنـــة )1303 ھ/1885 م(، واألعـــــــــام لـــلـــزركـــلـــي: 
)47/4(، والمنجد في األعــام: )ص: 367(، وكتاب )الباز األشهب عبد القادر الكياني( مطبوع؛ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    236

 = 165 ــــــة: )220 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  27/ب - 28/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

َــــــــــــــة لــــــبــــــس الـــــــخـــــــرقـــــــة الـــــــــقـــــــــادريـــــــــة لـــــــمـــــــوالنـــــــا الــــــســــــيــــــد مـــــحـــــمـــــد مـــــــــــــــراد الــــــــنَّــــــــْقــــــــِشــــــــبَــــــــنْــــــــِدّي  أولـــــــــــــــــه: ِرَســــــــــــــال
المعصومي؛ قّدس سّره العلّي األعل|.

ِحــــــيــــــِم. الــــحــــمــــد هلل وســـــــام عــــــل| عـــــبـــــاده الـــــذيـــــن اصـــــطـــــف|، أمـــا  ِ الــــــّرَ َ ْ بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ
بــعــد، فقد لبس )1( الفقير الــخــرقــة الــقــادريــة مــن يــد )2( الشيخ محمد المعصوم، 
وهو من يد )3( والده الشيخ أحمد الفاروقي، )4( من الشاه إسكندر، )5( من 
الـــشـــاه كـــمـــال، )6( مـــن الـــشـــاه فــضــيــل، )7( مـــن الــســيــد كــــــدانمحر، )8( مـــن الــســيــد 
شــــمــــس الــــــمــــــعــــــارف، )9( مــــــن الــــســــيــــد كــــــدانمحر بــــــن الــــســــيــــد أبــــي الــــحــــســــن أبــــي الــــفــــضــــل، 
)10( مـــــن شــــمــــس الـــــديـــــن الــــصــــحــــرائــــي، )11( مـــــن الــــســــيــــد عــــقــــيــــل، )12( مـــــن الـــســـيـــد 
بهاء الدين، )13( من السيد عبد الوهاب، )14( من السيد شرف الدين القتال، 
)15( من السيد عبد الرزاق، )16( من والده الغوث الصمداني الشيخ عبد القادر 

الجياني...

آخــــــــــــــــــــــــــره:��� )17( مـــــــــن أبــــــــيــــــــه الـــــــــشـــــــــاه أبـــــــــي صـــــــــالـــــــــح، )18( مـــــــــن أبــــــــيــــــــه الـــــــــشـــــــــاه الــــســــيــــد 
ــــبــــــكــــــي دوســـــــــــــــــــت، )19( مــــــــــن أبــــــــيــــــــه الــــــــــشــــــــــاه الـــــــســـــــيـــــــد عـــــــــــبـــــــــــد اهلل، )20( مــــــــــن أبـــــيـــــه  مــــــــــــــــوس| خــ
السيد يــحــي| الــزاهــد، )21( مــن أبــيــه السيد محمد الــمــورث، )22( مــن أبــيــه السيد 
داوود، )23( مــــــن أبـــــيـــــه الــــســــيــــد مــــــــــــوس|، )24( مــــــن أبـــــيـــــه الــــســــيــــد عــــــبــــــد اهلل الــــــمــــــورث، 
)25( مــــــن أبـــــيـــــه الــــــشــــــاه مـــــــــوس| الـــــجـــــونـــــي، )26( مــــــن أبـــــيـــــه الــــســــيــــد عــــــبــــــد اهلل الـــمـــحـــض، 
 )27( مــــــــــــــن أبــــــــــــيــــــــــــه الــــــــــحــــــــــســــــــــن الـــــــــــــمـــــــــــــثـــــــــــــن|، )28( مــــــــــــــن أبــــــــــــيــــــــــــه رســـــــــــــــــــــــــــــــــول اهلل صــــــــــــــــــــــــــــل| اهلل عـــــلـــــيـــــه

وسلم.

اإلمام حسن؛ من أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه وعنهم، 
من سيد المرسلين محمد صل| اهلل عليه وعليهم، وعل| آِل ُكّل، وصحبهم أفضل 

الصلوات والتسليمات. تمت. م.

قْم الَْحِميِدّي: 1/273� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    237 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 10/273. ُعثَْماني ]542[ الّرَ

عنوان المخطوط: الشيخ محمد مراد صحبتلريدركه )1(�

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُـــــــــــــــــــَراد بـــــــــــــــــــن َعـــــــــــــــِلـــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي، الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي، الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــاِرّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي 
)ت 1132 ھ/1719 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 28/آ - 45/آ، مقياس الورقة: )220 × 165 = 160 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

أولــــــــــــه: الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد مــــرادحــــضــــرتــــلــــريــــنــــك صــــحــــبــــتــــلــــريــــدركــــه واصــــــــــف مــــــرحــــــوم قــــــــدرت| 
مــــقــــداري قــلــمــه كـــتـــورمـــشـــدر نــــه مــمــكــنــدركــه انــــلــــرك صـــحـــبـــت| كـــمـــا يــنــبــغــي اكـــلـــنـــوب تــحــريــر 

اولنه. م.

ِحيِم. الحمد هلل وكف|، والصاة عل| عباده الذين اصطف|.  ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل ارّلَ
وبعد، بيورديلركه: نفس ناطقه ي| محّققون معنا| لغويسندن قطع نظرانا ديمكله 
مـــســـتـــعـــد اوالن شـــــيـــــدركـــــه عـــــالـــــم خــــلــــقــــدنــــدر ديـــــديـــــلـــــر لــــطــــايــــف عـــــنـــــاصـــــردن مـــــركـــــب اولــــمــــشــــدر 

عناصر أربعة ايله نفس ناطقه بش اولد| ناطقه ايله عاقهء تامّه لر| واردر...

آخـــــــــــره:... مــــــرئ| ثـــابـــت ومـــتـــحـــقـــقـــدر بــوتــشــبــيــه رائ| يــــه كــــــوره دركــــــه إن تـــعـــبـــدوا اهلل 
دينلد عــبــادرتــده اســتــهــاك متحقق اولــنــجــه عــبــد دن نــه أثــر قــالــد| كــه تـــراه ديــمــك جائز 

اوله پس تشبيه احتياج الزم كلد|. م.

قْم الَْحِميِدّي: 1/273� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 11/273. ُعثَْماني ]543[ الّرَ

عنوان المخطوط: مجالس الشيخ محمد مراد )3(�

 �Suhbetü’l - Mürârdî ›1‹
 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �Suhbetü’l - Mürârdî ›3‹



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    238

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُـــــــــــــــــــَراد بـــــــــــــــــــن َعـــــــــــــــِلـــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي، الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي، الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــاِرّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي 
)ت 1132 ھ/1719 م( )1(�

ــــَراد بــــن َعـــِلـــّي بـــن دَاُوود الـــــُمـــــَراِدّي؛ بــهــاء الـــديـــن، الــُحــَســيْــنِــّي،  ــد بــن مُ الــمــنــســق: مُــَحــّمَ
مَْشِقي )ت 1169 ھ/1755 م( )2(� الَْحنَِفّي، النَّْقِشبَنِْدّي، البَُخاِرّي، الدِّ

عدد األوراق وقياساتها: 45/آ - 54/آ، مقياس الورقة: )220 × 165 = 160 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

أولــــــــــــــه: قـــــطـــــب الــــــعــــــارفــــــيــــــن، غــــــــــوث الــــــواصــــــلــــــيــــــن، ســـــيـــــدنـــــا ومـــــــــوالنـــــــــا الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد مـــــــراد 
الـــمـــعـــصـــوم الـــــــبُـــــــَخـــــــاِرّي، قــــــــّدس ســـــــــّره؛ حـــضـــرتـــلـــريـــنـــك؛ مـــجـــالـــس شـــريـــفـــه لـــــرنـــــدن بـــعـــضـــدر، 
مشار إليه جنابلر| زاده أَفَــنْــِديــه يــازد بــوأمــر ايلدكلر مجلس شريفدركه أمــرلــر| قلمه 

النمشدر.

بهرحال موجودك واجب وممكنه انحصار| أمر مقّرر اولوب ممكن ما به التعينه 
إطـــــاق اولــــنــــوب خـــــواه خــــارجــــده، وخــــــواه ذهــــنــــده، وخــــــواه حــــّس وخـــيـــال ووهــــمــــدن بــزمــده 
ماضياً وحــاالً ومستقباً خــواه مستمراً ممكن متعيّندر پس واجــب تعال| ذاتــاً وصفاتاً 

تعيين وتحديد دن منّزهدر...

ِحــــــيــــــِم. }ەئ ەئ وئ  ِ الــــــّرَ َ ْ آخـــــــــــــره:... قـــبـــل الـــــمـــــوت جـــيـــفـــه مــــــز. بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ

 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. MURAD el - Murâdî en - NAKŞİBENDİ ›2‹
د بن مَُراد المرادي، والدته في إِْستَانبُول سنة )1094 ھ/1683 م( َووفاته في دمشق  يْخ مَُحّمَ المرادي؛ الّشَ
سنة )1169 ھ/1755 م(. عالم فاضل مشارك في علوم عديدة. من آثاره: دَالئِل الْيُمن والبركات، ومزيل 
الـــخـــفـــاء فـــي شــــرح تــحــفــة الـــشـــاهـــدي. ومــخــتــصــر الـــمـــراديـــن فـــي تــرجــمــة الــخــلــفــاء والــســاطــيــن )مــــن آل عــثــمــان(؛ 
مـــخـــطـــوط فــــي مــكــتــبــة الــــحــــرم الـــمـــكـــي فــــي مـــكـــة الـــمـــكـــرمـــة؛ رقـــــم الـــحـــفـــظ: )127 تـــــاريـــــخ(. وتـــحـــفـــة األحــــبــــاب فــي 
لُوك إل| طريق األصــحــاب؛ مخطوط في المكتبة الظاهرية في ِدمَــْشــَق؛ رقــم الحفظ: )1526 تصوف،  الّسُ
320, 1525، تـــــصـــــوف 91, 5490, 7532(، ومــــكــــتــــبــــة مــــكــــة الــــمــــكــــرمــــة، رقـــــــم الـــــحـــــفـــــظ: )64 تـــــصـــــوف(، 

والمكتبة األَْزَهِريَّة بالقاهرة؛ رقم الحفظ: )1073 مجاميع(، حليم: )33599(� 
انظر؛ سلك الدرر لِلُْمَراِدّي: )114/4 - 116(، َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )330/2(، وإِيَضاح الَْمْكنُون 

الَة: )11/12(�  ِِّفين لَِكّحَ نُون للبغدادّي: )471/2(، َومُْعَجم الُْمَؤل يِْل َعل| َكْشِف الّظُ في الّذَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    239 األدب والمحاضرات والعروض   

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ )1(. ظاهر مخاطبين مخلوق له له فيهادن غير وعاليدر، 
وإال مــخــلــوق لــه مــخــلــوق متحد اولــــور پــس أو عــلــت تــكــويــن مــا فيها ي| بــو محدثاتدن 
تخليص وأعا| تقرب| كركدر بهر حال حيّز أصلي يه رجوع قواسر| دفع إيله اولور 
يــوخــســه مـــا فــيــهــا عــــدادنــــدن اولــــــوب مـــعـــرض خـــطـــاب تــشــريــفــدن ســـقـــوط الزم كـــلـــور الــعــيــاذ 

باهلل. تمت. م.

مالحظات: مكتوب بعده في الــورقــة: )55/آ(: قيل: جــاء بعض الطلبة لزيارة 
ســيــدنــا ومـــوالنـــا األعـــــز األكـــــرم الــشــيــخ الــســيــد مــحــمــد مـــــراد الــمــعــصــومــي؛ روح اهلل تــعــال| 

روحه، فقال لهم:
ُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْأيــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي فـــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــدرســــــــــــــــــــــــةْ

فِــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــُرُكــــــــــــــــــــْم إْن كــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــي َغـــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــِر الـــــــــحـــــــــبـــــــــيـــــــــْب
)2(
مـــــــــــــا لـــــــــــُكـــــــــــم فـــــــــــــي الــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــأِة األُخــــــــــــــــــــــــــــــر| نــــــــــصــــــــــيــــــــــْب 

قْم الَْحِميِدّي: 1/273� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 12/273. ُعثَْماني ]544[ الّرَ

عنوان المخطوط: مجلس بحق األستاذ قره بابا زاده إِبَْراِهيم أَفَنِْدي )أستاذ قره 
بابا زاده إِبَْراِهيم أَفَنِْدي حقنده صحبت شريفه( )3(�

›1‹ سورة البقرة، اآلية: 29� 
ـــــتــــــاب الـــــكـــــشـــــكـــــول لــــمــــؤلــــفــــه مــــحــــمــــد بــــن حــــســــيــــن الـــــعـــــامـــــلـــــي الـــــهـــــمـــــذانـــــي الـــــرافـــــضـــــي:  ›2‹ اذهن الـــــبـــــيـــــتـــــان واردان فـــــــي كـ

قْم الَْحِميِدّي: 454�  )127/1(. انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
�KARABABAZADE İBRAHİM b. KEMALEDDİN el - BURSEVİ el - Nakşbendî ›3‹

ْـــــــراِهـــــــيـــــــم كـــــمـــــال الــــــديــــــن أَفَــــــــــنْــــــــــِدي الــــــبــــــروســــــوي الـــــــرومـــــــي الــــعــــثــــمــــانــــي الــــصــــوفــــي  مــــــوضــــــوع اذه الــــــوعــــــظ حــــــــول الـــــصـــــوفـــــي: إِب
النقشبندي: عالم بالتفسير والباغة واألدب واللغة، وهو المعروف بلقب: قره بابا زاده = ابن البابا األسود، 
)ت 1135 ھ/1722 م(، من تصانيفه: جامع مفرادات القرآن الكريم؛ باللغة العربية والتركية والفارسية. 
ورســـــالـــــة فـــــي ِذكـــــــر اســــــم الـــــــــذات عــــــل| الـــطـــريـــقـــة الـــنـــقـــشـــبـــنـــديـــة؛ مـــخـــطـــوطـــة فـــــي مـــكـــتـــبـــة خــــراجــــلــــي أوغــــــــــل|: 3/779، 
ـــــَصــــــّوُف؛ مـــخـــطـــوطـــة فــــي مــكــتــبــة خـــراجـــلـــي أوغـــــلـــــي: 2/779، ومـــــقـــــاالت ديــنــيــة  ــــتَّـ ورســـــالـــــة فــــي وصـــــل وفـــصـــل فــــي الــ

)باللغة التركية(. 
انظر؛ عثمانلي مؤلفلري: )149/1(. ومعجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: 

)54/1(، )الرقم: 174(، ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط، )الرقم: 286(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    240

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُـــــــــــــــــــَراد بـــــــــــــــــــن َعـــــــــــــــِلـــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي، الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي، الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــاِرّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي 
)ت 1132 ھ/1719 م( )1(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 55/ب - 59/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )220 × 165 = 
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

ْـــــَراِهـــــيـــــم أَفَـــــــنْـــــــِدي قـــــــّدس ســـــــّره حـــضـــرتـــلـــريـــنـــك ِذكـــــــر حــقــنــده  ــــــه: أســــتــــاذ قـــــره بــــابــــا زاده إِب أولــ
تـــــحـــــريـــــر بـــــــيـــــــوردقـــــــلـــــــر| رســــــــالــــــــه دركـــــــــــــــه، قـــــطـــــب الـــــــعـــــــارفـــــــيـــــــن؛ ســـــيـــــد الــــمــــحــــقــــقــــيــــن ثـــــــانـــــــي خـــــواجـــــه 
أحـــرار؛ أعني: حضرت الشيخ محمد مــراد النَّْقِشبَنِْدّي الــبُــَخــاِرّي حضرتلرينك قّدس 

سّره العزيز؛ صحبت شريفه لرينك بركاتندن اولمق اوزوره بر رساله در.

ِحيِم. حّق سبحانه وتعال| انسان| قلب ايله قالدن مركب  ِ الّرَ َ ْ بِــْســِم اهلِل ارّلَ
خـــــاق ابـــتـــمـــشـــدر وبـــوإيـــكـــيـــدن هـــربـــريـــنـــك كــــمــــال| رســــــول عــلــيــه الــــســــام ده خـــتـــم اولـــمـــشـــدر؛ 
ــــتــــه بــــو كــــمــــاالتــــدن هــــر بـــــر| تــبــعــيــت| مــــقــــدار| انــــلــــردن كــلــمــشــدر زيــــــرا انـــلـــر واســـطـــه  ســـائـــر أمّ

سيله ويرلمشدر...

آخــــــــــره:... وحــــــّق ســبــحــانــه وتــــعــــال| جــمــلــه ي| كــــنــــدودن بــعــيــد اولـــمـــغـــه مـــــــؤدّ| اوالن 
شيلردن حفظ ايدوب كندويه قريب ووصلته مؤدّ| اوالن شيلره توفيق ايليه، آمين. 
بحرمة سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلوات؛ وأكمل التحيات، وعل| آله 

وصحبه أجمعين، يا رّب العالمين.

ـــْصـــَطـــَف|،  ـــَقــــر الـــــــور|: مــحــمــد أمـــيـــن ابـــن حـــافـــظ مُ َــــة الــشــريــفــة عــــل| يـــد أَفْـ َســــال تــمــت الــــرِّ
غــفــر لــهــمــا، وســتــر عــيــوبــهــمــا، فـــي الـــيـــوم الــخــامــس عــشــر مـــن رجـــب الــمــرجــب لــســنــة تسع 
ــــئــــــة وألـــــــــــف )1169 ھ( مـــــــن هــــــجــــــرة مَـــــــــن لـــــــه الـــــــعـــــــّز والـــــــــشـــــــــرف، فـــــــي قـــــــــرب وقـــــت  وســـــتـــــيـــــن ومــ
المغرب؛ في حجرةء علية، الكائنة في آستانة حضرت شيخ محمد مراد قّدس سّره 

األعل|.

ــــــــْصــــــــَطــــــــَف|، تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: ســـنـــة  ــــيــــــن ابــــــن حــــــافــــــظ مُ ــــنــــــاســــــخ: مــــحــــمــــد أمــ مــــــالحــــــظــــــات: الــ
قْم الَْحِميِدّي: 1/273� )1169 ھ/1756 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    241 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 13/273. ُعثَْماني ]545[ الّرَ

عــنــوان المخطوط: مكتوبات محمد مــراد الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدّي = عــرائــس العرفان ونفائس 
التحقيق واإليقان )1(�

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُـــــــــــــــــــَراد بـــــــــــــــــــن َعـــــــــــــــِلـــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي، الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي، الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــاِرّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي 
)ت 1132 ھ/1719 م( )2(�

ْـــَحـــنَـــِفـــّي، الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدّي،  وِمــــــي، ال ــــّرُ ْــــَراِهــــيــــم الــ ـــد عــصــمــت بــن إِب الـــجـــامـــع الــمــنــّســق: مُـــَحـــّمَ
حاجي خليفة )ت 1160 ھ/1747 م(. )3(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 60/ب - 193/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )220 × 165 = 
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

ِحـــيـــِم. }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
ڤ ڤ ڤ{ )4(. حمداً لفاتح الُْعلُوم؛ عن السّر المكتوم، ومُسِدل عوارف اآلالء 
إل| هياكل الرسوم، ومصّرف لطائف األرواح وكثائف الجسوم، وصاة عل| مَن أقام 
بــه أعــــامَ الــهــد|، وأنــزلــه بــالــنــور الـــذي أضـــّل بــه مَـــن شـــاء وهــــد|، وهـــو صــاحــب المقام 
الــمــحــمــود، والــــــورد الــــمــــورود، وعــــل| آلــــه وصــحــبــه الــطــاهــريــن، والــتــابــعــيــن لــهــم بــإحــســان 

 �Mektubâtel - Murâdî el - Nakşbendî ›1‹
 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �Muhammed İsmet b. İbrâhîm ›3‹

ْـــَمـــْعـــُروف بــحــاجــي خــلــيــفــة، وحــاجــي  ْـــمـــدرس الــنــقــشــبــنــدي، ال ْـــَحـــنَـــِفـــّي، ال وِمـــــي، ال ْـــراِهـــيـــم الـــــّرُ ـــد عــصــمــت بــن إِب مُـــَحـــّمَ
چلبي )ت 1160 ھ/1747 م(. صنف من الْكتب: حسن الْبَيَان لطريق الخواجكان. وِرَسالَة فِي التََّصّوُف. 
ورقد النَّضر عل| عقائد الْخضر؛ شرح النونية لخضر بك فِي العقائد. وفيض الهادي شرح تحفة الشاهدي 
قْــــــــم  ـــيــــــة؛ مــــخــــطــــوطــــة فـــــــي مــــكــــتــــبــــة مــــــــــــراد مــــــــــا؛ الــــــــّرَ ــ تــــــركــــــي فِــــــــــي الــــــــلُّــــــــَغــــــــة. وحــــــاشــــــيــــــة عــــصــــمــــت عــــــــــل| الــــــعــــــصــــــام فـــــــي الــــــوضــــــعـ

الَْحِميِدّي: 1637� 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون: )403/1، 582(، وهدية  انظر؛ إِيَضاح الَْمْكنُون في الذيل عل| َكْشف الّظُ

الَة: )292/10 - 293(�  ِِّفين لَِكّحَ العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: )326/2(. َومُْعَجم الُْمَؤل
›4‹ سورة ۤق، اآلية: 37� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    242

إل| يوم الدين. َوبَْعد؛ فيقول - العبد العويز إل| كرم ربه العزيز - محمد عصمت بن 
ـــــرائــــــس الــــعــــرفــــان ونــــفــــائــــس الــتــحــقــيــق  ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم، غـــــفـــــر اهلل لـــهـــمـــا بـــلـــطـــفـــه الـــعـــمـــيـــم: هذه )عـ إِب
واإليقان(، }چ چ چ چ ڇ ڇ{ )1(، وغرر العوارف، }ڭ 
ۇ ۇ{ )2(، لحضرة سيدي وسندي وقبلة وجــودي، أسوة العارفين، فخر 
الواصلين، مسند أصحاب الدرجات، مستند أرباب المقامات، وحيد الديار، فريد 
ّــانــّي، والــفــاضــل  األمـــصـــار، ذو الــفــضــل الـــراســـخ، والــشــرف الــشــامــخ، الــعــالــم الــعــامــة الــرب
ـــــمــــــدانــــــّي؛ مــــــوالنــــــا وشــــيــــخــــنــــا، قــــــــــدوة األفـــــــــــــــراد: الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد مـــــــراد بـــــــن َعـــــِلـــــّي  ــــّهـــــامـــــة الــــــصـ الـــــفـ
ــــبُـــــَخـــــاِرّي الــكــشــمــيــري الـــحـــنـــفـــي، قـــــــدس اهلل أســــــــراره الـــســـامـــيـــة، ونــفــعــنــا بـــبـــركـــاتـــه الــنــامــيــة،  الـ
التقطها من أيادي شتّ|، وسردتها كما وجدتها؛ لتمتلئ قلوب المحبين بمحبّته، 
وفؤاد السالكين بمودّته، وال أقول: إني أحطت جميعها، بل اجتهدت بقدر طاقتي 
فـــي االقـــتـــنـــاص، وتــلــّقــفــت بــمــا أظـــفـــرت مـــن االفـــتـــحـــاص؛ بــتــوفــيــق اهلل تـــعـــال|، فــتــدربــس 
قــلــمــي بــجــمــعــه، وتــبــهــنــس بـــوســـعـــه، الــلــهــم اجـــعـــل أذكــــــار مــائــكــة قـــدســـك، وأوراد عــبــاد 
أنسك ِذكــره الجميل، ودعــاءه الجزيل، وكــن لنا معيناً بجنود هدايتك في كــلِّ ِحيٍن 

وآٍن، بفضلك وكرمك يا حنان.

من مكتوبات حضرة الشيخ السيد محمد مراد النَّْقِشبَنِْدّي قّدس سّره السامي:

ـــــفــــــار،  ـــتــــــغـ ــ ـــيــــــاً ومُــــــــســــــــلّــــــــمــــــــاً، أســــــألــــــكــــــم االسـ ــ ـــــلـ ِحـــــــــــيـــــــــــِم. حـــــــــامـــــــــداً ومــــــصـ ِ الـــــــــــّرَ َ ْ بِـــــــــــــْســـــــــــــِم اهلِل ارّلَ
وأسأل اهلل تعال| سامتكم فيه سبحانه َهّماً وحركةً وسكوناً؛ بحيث ال يوجد فيها 
حّظ لغيره عّزَ وعا؛ فإنه أغن| الشركاء }ں ڻ ڻ{ )3(. فالسعادة أن يشتاق 
الــعــبــد إل| لـــقـــاء مــــــواله، ويــتــهــيّــأ لـــه بـــرضـــائـــه فـــي ارتــــبــــاط روابــــــط هذه الـــنـــشـــأة نــفــســاً نــفــســاً 
بُكلّيّته، فــإن المشتاق ال يصير إل| مــا بعد نفس، وقــد نفس بوعد اللقاء بالموت، 
وهو يتعلّق بنفس، فهو أحّب وارٍد عليه، وإال فهو أكره وارٍد عل| مَن لم يسلّم في 
ُــــّد مـــن وروده عـــل| كـــّل حـــيٍّ حـــاضـــٍر، فــأمــل الــغــد يــعــنــي غــيــر الــنــفــس الــحــاضــر  ّـــــه، وال ب رب

›1‹ سورة ارل، اآلية: 76� 
›2‹ سورة ارل، اآلية: 58� 

›3‹ سورة هط، اآلية: 7� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    243 األدب والمحاضرات والعروض   

مـــكـــابـــرةً، فــإنــمــا الــنــفــس الـــحـــاضـــر هـــو الـــخـــاتـــمـــة، واالشـــتـــيـــاق إل| لـــقـــاء الــــمــــول|، والــتــهــيــُؤ 
لــه بــرضــائــه فــيــه، بــكــل وارد وصــــادر عــلــيــه حــســنــهــا، ومـــؤمّـــل الــغــد مــغــرور قــد ضـــّل ســعــيُــهُ 
في خْرط القتاِد دون أمله، فالمؤمن رأُس ماله اشتياُق لقاِء ربِّه، واالشتياق مصداق 
الـــمـــحـــبّـــة، والـــمـــحـــبّـــة مـــتـــازم اإليــــمــــان قـــلـــبـــاً؛ كــمــا أن اإلســــــام مـــتـــازمـــه قـــالـــبـــاً، واإلحـــســـان 
متازمه قلباً وقالباً، ففقدان أحد المتازمين فقدانهما، }ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ{ )1(، وباهلل سبحانه التوفيق، ومن أعجب العجائب من جريان قلم بما 
ال تعجبه نفوس، فعس| أن يكون من جاذبيتكم إليه، و>الحكمة ضالة المؤمن<، 
وأسلّم عليكم جميعاً؛ فا تنقطع عني أخباركم فيه سبحانه َوَصلّ| اهللُ تعال| عل| 

حبيبه الكريم مع أحبته وسلّم كما يحّبُ ويرض|.

ومن مكتوباته الشريفة؛ قّدس سّره: حامداً ومصلّياً ومسلِّماً. أما بعد فمن الفقير 
إل| حبيبه الذاكر بعد النسيان، تحيات الئقة، وإن كتابكم الكريم المشتاق إليه قد 
جــبــر كــســر الــوحــشــة، أحـــســـن اهلل تـــعـــال| خــواتــيــم كــلـّـنــا، حــبــيــبــي! لـــم أنـــســـك، نكل إذا 

أعرضت عل| إقبالي لم تكن بإلحاح المكاتيب فائدة...

آخره:... وللسقا عبد الرحيم وابنه كك، وتكاتبون إليهم كما ينبغي، وسقا 
المدينة، وإل| الما جــار اهلل بما تيسر، وقد كان كنت إلينا ولعلي أكتب له بعد، 
وأرسل إِْسَماِعيل أَفَنِْدي كتابكم إلينا الذي كان مع الحجة، وفيه ذكر اإلمداد ووعده 
كـــــثـــــر اهلل تـــــعـــــال| حــــســــومــــكــــم، ســـــبـــــحـــــان اهلل وكـــــــم ذكـــــرنـــــا لــــكــــم أن تــــرســــلــــوا الـــمـــكـــاتـــيـــب مــع 
الــمــعــتــمــديــن ولــعــل مــن الــتــجــار إل| الــتــجــار عـــل| عــادتــهــم فــي مكاتيبهم أحــســن وصـــوالً 
إلــــيــــنــــا، وكــــــم مـــنـــهـــا تـــضـــيـــع أو تـــبـــطـــأ وال تــــجــــدي نـــفـــعـــاً كـــمـــا فـــــي الــــحــــجــــة، وحــــكــــايــــة مـــــوذي 
العمادي، والظاهر أن جواب الساعي اآلن لكم يكون اذه وقد تأخرنا في انتظاره عن 

رفاقه الحجاج ولدي قد تحقق خفة مرزا؛ كما ذكرتم؛ فعس| تدافعوه بالحسن|.

تم في سنة )1169 ھ/1756 م(؛ عل| يد أَفَْقر الور|: محمد أمين ابن حافظ 
مُْصَطَف|، غفر لهما. م م م.

›1‹ سورة النور، اآلية: 40� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    244

مـــالحـــظـــات: مــكــاتــيــب الـــــــُمـــــــَراِدّي، وأحــــدهــــا مُــــرَســــل إل| عــمــر أَفَـــــنْـــــِدي رئـــيـــس األطـــبـــاء 
)63/ب - 64/ب(، ومنها: مكتوب إل| هادي زاده محمد أَفَنِْدي )69/آ - ب(، 
َـــاَشـــا )70/آ - 71/ب(، ومــكــتــوب إل| مستجي  ومــكــتــوب إل| الـــوزيـــر الــشــهــيــد عــلــي پ
زاده عــــبــــد اهلل )1( )72/ب - 73/آ(، ومــكــتــوب إل| مــحــمــد أَفَـــــنْـــــِدي الـــوهـــابـــي بـــارنـــدة 
أَفَــــــــــــــنْــــــــــــــِدي )74/آ - ب(،  مـــــــــيـــــــــرزا  مــــــكــــــتــــــوب  ــــــمـــــــحـــــــروســـــــة )72/آ - 73/ب(، وجـــــــــــــــــواب  الـ
ومكتوب إل| الخان األعظم )74/ب - 76/ب(، ومكتوب إل| الشيخ خليل الشامي 
)76/ب - 77/آ(، وجواب مكتوب إل| محب الفقراء الشيخ ُسلَيَْمان الواعظ بجامع 
َّــــة )77/آ -  ـــْقــــِشــــبَــــنْــــِدي ــــلْــــَطــــان بــــايــــزيــــد الــــثــــانــــي حــــــول تـــكـــيـــة حـــكـــيـــم چـــلـــبـــي الـــمـــشـــروطـــة بــــالــــنَّـ الــــّسُ
ــــكـــــتـــــوب إل| الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد زبـــــيـــــر بــــبــــلــــدة جـــــهـــــان آبــــــــــاد الـــــدهـــــلـــــي دار الــــخــــافــــة  78/آ(، ومـ
المحروسة )2( )78/آ - 79/آ(، ومكتوب إل| نعمان پَاَشا )3( )79/آ - 79/ب(، 

›1‹ مستجي َزاده - عبد اهلل بن عمر بن ُعثَْمان بن مُوَس| الّرُوِمي الَْحنَِفّي الشهير بمستجي َزاده َكاَن َعالماً 
ْـــــَوار  َــــهُ مــن الــتــصــانــيــف: َحــاِشــيَــة عـــل| أَن فَـــاضـــاً )ت 1150 ھ/1737 م(، َودفــــن فِـــي مَــْقــبــَرة كسكين ده ده. ول

التَّنِْزيل للبيضاوي إِلَ| ُسوَرة يُونُس. والمسالك فِي الخافيات بَين الُْمتََكلِّمين والحكماء. 
انظر؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: )483/1(� 

›2‹ الــــشــــيــــخ اإلمَــــــــــــام الــــعــــالــــم الــــكــــبــــيــــر، مـــحـــمـــد زبــــيــــر بــــن أبـــــي الـــــعـــــاء بـــــن مـــحـــمـــد بـــن مــــعــــصــــوم بــــن أَْحـــــــَمـــــــد الــــعــــمــــري، 
السرهندي، أحد العلماء الربانيين، ولد بسرهند ونشأ بها، وتوفي والده في صغر سنه فترب| في مهد جده 
ْكر  وأخذ عنه، والزمه زماناً، وبشره جده بالقيومية، ولما توفي جده تول| الشياخة مكانه، وكان كثير الذِّ
والـــمـــراقـــبـــة، ويــــــــدرِّس الـــمـــشـــكـــاة، ومـــكـــاتـــيـــب جـــــده الـــشـــيـــخ أَْحـــــَمـــــد الــــمــــجــــّدد. وكــــــان إذا خـــــرج مــــن زاويــــتــــه فـــــرش لــه 
الملوك واألمراء المناديل الحريرية والشيان الكشميرية ليضع عليه قدمه، وإذا ركب تبعه الملوك واألمراء 
لَْطان. توفي محمد زبير ألربع خلون من ذي القعدة سنة إحد| وخمسين ومئة وألف  فيظّن أنه موكب الّسُ

)1151 ھ/1738 م( بدهلي فنقلوا جسده إل| سرهند، ودفنوه بها، وله ثمان وخمسون سنة. 
انــــظــــر؛ اإلعـــــــام بـــمـــن فــــي تــــاريــــخ الـــهـــنـــد مــــن األعـــــــام الـــمـــســـم| بــــ )نـــزهـــة الـــخـــواطـــر وبـــهـــجـــة الـــمـــســـامـــع والــــنــــواظــــر(، 
لعبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي )ت 1341 ھ/1923 م(: )818/6 - 819(� 

لَْطان أَْحَمد الثالث  ›3‹ كوبريلي زاده: نعمان پاشا بن مصطف| پَاَشا: تول| الصدارة العظم| في عهد الّسُ
حت| وفاته سنة )1131 ھ/1719 م(، وكوبريلي زاده عبد اهلل پاشا بن مصطف| پاشا الذي تول| الصدارة 
لَْطان أَْحَمد الثالث، وقاد الجيش العثماني بمواجهة الصفويين في زمن نار شاه  في عهد أمير المؤمنين الّسُ
األفشاري الرافضي؛ بنواحي تبريز، ثم استشهد سنة )1148 ھ/1735 م(، في معركة شيران، وما زالت 

عائلة كوبريلي مستمرة حت| عصرنا الحاضر. 
انظر: قاموس األعام لشمس الدين سامي األرنؤوطي: )3906/5 - 3909(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    245 األدب والمحاضرات والعروض   

ومــكــتــوب إل| محمد ســالــم السليم )79/ب - 81/آ(، ومــكــتــوب إل| مــحــافــظ ساقز 
)81/آ - ب(، ومكتوب إل| عبد اهلل أَفَنِْدي )83/آ - ب(، ومكتوب إل| إسحاق 
أَفَـــــــنْـــــــِدي )83/ب - 84/ب(، ومــــكــــتــــوب إل| يـــاســـيـــن أَفَـــــــنْـــــــِدي وعــــبــــد الــــقــــادر أَفَـــــــنْـــــــِدي فــي 
مـــــديـــــنـــــة مــــــحــــــروســــــة حــــــمــــــاة الـــــــســـــــوريـــــــة )84/ب - 85/ب( ومــــــكــــــتــــــوب إل| مــــحــــمــــد صــــالــــح 
أَفَــــنْــــِدي )85/ب - 86/آ( ومــكــتــوب إل| خــلــيــل أَفَــــنْــــِدي وعــمــر أَفَــــنْــــِدي بــمــديــنــة مــرعــش 
)86/آ - 87/ب(، ومــكــتــوب إل| مـــرزا أَفَـــنْـــِدي )87/ب - 88/ب(، ومــكــتــوب إل| 
أحمد الــكــواكــبــي )1( )94/آ - ب(، ومكتوب إل| خليل أَفَــنْــِدي نائب قاضي حلب 
أَفَـــــــــنْـــــــــِدي مـــســـتـــجـــي زاده )97/آ - ب(،  ــــبــــــد اهلل  )96/ب - 97/آ(، ومــــكــــتــــوب إل| عــ
ــــــــــنْــــــــــِدي األولــــــيــــــائــــــي )97/ب - 98/آ(، ومـــــكـــــتـــــوب إل| خــــيــــر اهلل  ومـــــكـــــتـــــوب إل| عــــلــــي أَفَ
أَفَنِْدي )99/ب - 100/آ(، ومكتوب إل| لعلي زاده السيد عبد الباقي أَفَــنْــِدي )2(� 
لَْطان في أواخر  )102/ب(، ومكتوب إل| الوزير األعظم إِبَْراِهيم پَاَشا )3( صهر الّسُ
أوقاته )103/ب - 104/ب(، ومكتوب إل| المول| محمد صالح أَفَنِْدي )110/آ(، 

ــد بــن حــســن الــكــواكــبــي، الــحــلــبــي، الــصــفــوي، األردبــيــلــي )1054 - 1124 ھ = 1644 -  ›1‹ أَْحـــَمـــد بـــن مُــَحــّمَ
1712 م(. له حاشية عل| إرشاد الطالب لوالده في الفروع. وحاشية عل| جزء النبأ في التفسير. وحاشية 

عل| الفرائد السنية لوالده. 
انظر: سلك الدرر: )175/1 - 181(، َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )169/1(، وأعام النباء؛ للطباخ: 
الَة: )90/2(. وفهرس مكتبة  ِِّفين لَِكّحَ )386/6 - 387(، واألعام للزركلي: )240/1(. َومُْعَجم الُْمَؤل

قْم الَْحِميِدّي: 150�  راغب پَاَشا؛ ]186[ الّرَ
 �LA’LİZADE ABDULBAKİ b. MUHAMMED ›2‹

ْــــراِهــــيــــم بــــن لـــعـــلـــي، الـــحـــســـيـــنـــي، الـــعـــثـــمـــانـــي، الـــصـــوفـــي الــــمــــامــــي، الـــبـــيـــرمـــي،  ــــد بــــن إِب ــــَحــــّمَ الـــســـيـــد عـــبـــد الـــبـــاقـــي بـــن مُ
النقشبندي، الحنفي القاضي بعسكر أناطولي، المعروف بلعلي زاده )ت 1159 ھ/1746 م(. 

قْم الَْحِميِدّي: 1/653�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]831[ الّرَ
›3‹ داعية التغريب واالنفتاح عل| أوروبا: الصدر األعظم نوشهرلي داماد إِبْراِهيم پاشا )1081 ھ/1670 م - 
الـــثـــالـــث )1130 ھ/1718 م - 1143 ھ/1730 م(، وتـــــزوج  ــــلـْـــَطــــان أَْحـــــَمـــــد  الــــّسُ 1143 ھ/1730 م(، عـــاصـــر 
لَْطان أَْحَمد الثالث، وكانت  ابنته األميرة فاطمة، وهو الصدر األعظم الخامس عشر؛ واألخير في عهد الّسُ

صدارته من سنة )1130 ھ/1718 م - 1143 ھ/1730 م(. 
انظر؛ تاريخ راشد: )314/4 - 315(، وقاموس األعام لسامي األرنؤوطي: )57/1(، ومعجم األنساب: 

 �)245/2(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    246

ومــكــتــوب إل| إِْســـَمـــاِعـــيـــل قـــاضـــي حــلــب )123/ب - 124/ب(، ومــكــتــوب إل| شيخ 
اإلســـام أبــي إســحــاق )1( )127/ب - 128/آ(، ومكتوب إل| الــمــول| السيد محمد 
الـــــــــــُمـــــــــــَراِدّي حــــيــــن وّجـــــــــه لــــــه مــــــن الــــــدولــــــة قـــــضـــــاء بـــــرســـــم األرپـــــــــــه لــــــق )130/ب - 131/ب(، 
ِريَقة النَّْقِشبَنِْديَّة )2(� )141/ب - 142/آ(، ومكتوب  ومكتوب يتضمن سلسلة الّطَ
يتوسط به للسيد )لعلي زاده( عند صدر الروم: حكيم باشي عمر أَفَنِْدي )146/ب - 
أَفَـــــــــــنْـــــــــــِدي )158/ب(، ومـــــكـــــتـــــوب إل| دامـــــــــــــاد زاده  147/آ(، ومـــــكـــــتـــــوب إل| إســـــــحـــــــاق 
أَفَنِْدي )159/آ - 161/آ(، ومكتوب إل| األخ العزيز والوالد الكريم موالنا الشيخ 
عبد الرحيم، ومحمد أَفَنِْدي )167/آ - ب(، ومكتوب حرره عند رحيله من مدينة 
حـــــمـــــاة الـــــســـــوريـــــة الــــمــــحــــروســــة فـــــي لـــيـــلـــة الــــســــبــــت 20 مــــحــــرم ســــنــــة )1119 ھ/1707 م(، 
وذكر فيه ياسين أَفَــنْــِدي، والشيخ عبد الرحيم )169/آ(، ومكتوب ذكر فيه الحاج 
نياز وعلي چلبي ومحمد چلبي اإلسطواني )3(� )171/ب( ومكتوب ذكر فيه داماد 

›1‹ إسحاق بن أبي إسحاق: إِْسَماِعيل بن إِبْراِهيم، أبو إسحاق، ابن قره، إِْسَماِعيل نعيم، العائيه وي، 
األصــل، األنطالي، القسطنطيني المولد والمنشأ، شيخ اإلســام الُعثمانّي الَْحنَِفّي )الثامن والخمسون(. 
والدته سنة )1055 ھ/1645 م( ووفاته سنة )1147 ھ/1725 م( لَهُ من المصنفات: االْستِْشَفاء فِي تَْرَجَمة 
ُــْســتَــان الــعــارفــيــن،  ْــقــصــر الــمــتــيــن فِـــي تَــْرَجــَمــة ب ــَفــاء لــلــقــاضــي ِعـــيَـــاض. وبــعــثــت نــامــه. وديـــــَوان شــعــره تــركــي. وال الــشِّ
ومن منشآته المعمارية: مدرسة الحديث، وجامع إِْسَماِعيل آغا في محلة جارشمبة في إِْستَانبُول، والذي 

يعتبر مركز أتباع الطريقة النقشبندبة، وهو يقع قرب دار المثنوي. 
انظر؛ هدية العارفين للبغدادّي: )220/1(، وتاريخ راشــد: )314/4 - 315، 392 - 395(، وقاموس 
األعــــــام لــشــمــس الـــديـــن ســـامـــي: )944/2(، وســـجـــل عــثــمــانــي: )360/1(، وعــلــمــيــة ســالــنــامــه ســــي: )ص: 

506(، ودوحة المشايخ مع الذيل: )ص: 85 - 86(� 
قْم الَْحِميِدّي:  ›2‹ يذكر الشيخ مراد هذه الساسل أيضاً في أكثر من مكان. انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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َفا، اإلسطواني الدمشقي الحنفي:  َفا ابن مَْحُمود بن أَبي الّصَ د بن أَبي الّصَ ›3‹ قال محمد المحبي: >مَُحّمَ
ام المعروفين، ونبائها الموصوفين، َوُهــَو خالي، َولــه علّيَ حّق تربية َوتَْعِليم، َوَكــاَن آيَة  أحد أفاضل الّشَ
ْـــخـــط بـــأنـــواعـــه، نَــشــأ عـــل| نــزاهــة  ْـــَكـــَمـــال والــمــعــرفــة، والــتــضــلــع مـــن األدب، َوُحـــســـن ال َــــــات اهلل تَــــَعــــالَ| فـــي ال مـــن آي
ــيْــخ عــبــد الــلـَّـِطــيــف الــجــالــقــي،  ْــعــلــم َعـــن الــّشَ ة عــمــره، واشــتــغــل ودأب، َوأخــــذ ال َـــهُ صــبــوة مُـــــّدَ َوَطـــاَعـــة، َولـــم يــْعــَهــد ل
ْــَفــتْــح إمــام  ُــوُســف بــن أَبــي ال ْــهــمــام ي ــد المحاسني، والزم مــن اإلمَــــام ال ــيْــخ مُــَحــّمَ ــيْــخ َرمَـــَضـــان الــعــّكــاري، َوالــّشَ َوالــّشَ
َِّي الِْقْسَمة البلدية في زمن  لَْطان؛ لما َكاَن بَينه َوبَين َوالِده من الَْمَودَّة، َوَكاَن َوكياً َعنهُ في ِدمَْشَق، ثّمَ ُول =الّسُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    247 األدب والمحاضرات والعروض   

زاده )1(، وقــــال فــيــه: ولــيــلــتــزم الـــحـــاج البــن الــســفــرجــانــي الــمــئــتــيــن مـــن عــلــي چــلــبــي كما 
سبق فإنها مما أقّر به )173/ب(، ومكتوب إل| الشيخ عبد الرحيم أَفَنِْدي ومحمد 
أَفَنِْدي )173/ب - 174/ب(، ومكتوب إل| إِبَْراِهيم آغا )177/ب - 178/ب(، 
ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم آغـــــــا )178/ب - 179/آ( ومــــكــــتــــوب إل| الــــــمــــــول| فــــيــــض اهلل  ومــــكــــتــــوب إل| إِب
الـــســـمـــرقـــنـــدي بــالــمــديــنــة الــــمــــنــــّورة )183/ب - 184/ب(، ومـــكـــتـــوب إل| الــــمــــول| بـــيـــرام 
أَفَـــــــــــنْـــــــــــِدي، )185/ب - 186/آ(، ومـــــكـــــتـــــوب قــــــــال فـــــيـــــه: وكــــــــك يــــحــــســــبــــون مــــــن حــــوالــــة 

د، الَْمْعُروف بِعْصَمتي، وصيََّرهُ َكاتَب َعْرضه، َومهر في َصنَْعة اإلنشاء العربي والتركي،  قاضي الُْقَضاة مَُحّمَ
اِهِريَّة الُْكبَْر|، َوَصاَر َكاتباً في وقف ِسنَان پاشا بعد أَبِيه، واشتهر بالمعرفة َحتَّ| َكاَن  ودّرَس بِالَْمْدَرَسِة الّظَ
ْـــِعـــْشـــَرة، َوَكــــــاَن خــّطــه مُــتــنــوعــاً مُــتــنــاســبــاً  ْـــعـــبـــاَرة، حــســن ال ، َوَكــــــاَن َســـاِكـــنـــاً صــامــتــاً ُحـــلْـــو ال ْــمــثــل فـــي كلَذِ يـــْضـــرب بِــــِه ال
ف| التظّرف، َوُربَما ال يُوجد فِيِه كشط أبداً، َوَكانَت بَينه َوبَين والدي مَــَودَّة أكيدة، ومدحه بقصائد، وفي 

بَْعِضَها يَُقوُل في َوْصِفِه: 
َـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــر َكـــــــــــــــــــاِمـــــــــــــــــــل  ْــــــــــــــــمــــــــــــــــفــــــــــــــــضــــــــــــــــل واألفـــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــال ب ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ُســــــــــــــــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــــــــــــــــوُنفـــــــــــــــــــــــي ال َوَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه مــــــــــــــــــــــــــــــــن ُحـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــل ال
َـــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه|  ْـــــــــــــــــــــِكـــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــاب ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن مُــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي ال ْــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــوُنفــــــــــــــــــــــــــــــــــاَق اب ال ودّره  الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــد  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  َواب
الــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــــــــــره  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَْوض  كــــــــــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــــــــــر  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌس وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُنأدٌب 
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌض عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيَ مُــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــتّــــــــــــــــــــــــــــٌم  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوُنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدحـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ل
َــــــــــــــــــــــــــــــــٍة  ُــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــّرُكــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُس صــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ شـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــوُنفَ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدِه َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرُ ول

َوَكانَت ِوالدَته في سنة أَربع َوعْشرين َوألف )1024 ھ/1615 م( َوتوفي فجاءة في سنة سبع َوسبعين َوألف 
)1077 ھ/1666 م( َودفن بمقبرة الفراديس في ِدمَْشَق<. 

انــظــر؛ خــاصــة األثـــر فــي أعــيــان الــقــرن الــحــادي عــشــر؛ لمحمد أمين بن فــضــل اهلل المحبي الحموي األصــل، 
الدمشقي )ت 1111 ھ/1699 م(: )339/3(� 

›1‹ شيخ اإِلْسام المول| أبو الخير، أَْحَمد أَفَنِْدي ابن قاضي العسكر مصطف| أَفَنِْدي ابن راسخ كنغريل| 
)جــانــكــيــري(، دامـــاد زاده، حياته مــن سنة )1076 ھ/1665 م حــت| سنة 1154 ھ/1742 م(، ومشيخته 
تــــــــول|  1146 ھ/1733 م(،  ــــنــــــة  ســ حـــــــــــت|  )1144 ھ/1732 م  ــــنــــــة  ســ مــــــــن   ،)83( الـــــــدفـــــــعـــــــة:   ،)62( رقـــــــــــــم: 
قـــــضـــــاء ســــانــــيــــك الــــيــــونــــانــــيــــة ســــنــــة )1110 ھ/1698 م(، ثــــــم تــــــــــول| قـــــضـــــاء بـــــــروســـــــة، ثــــــم قـــــضـــــاء إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول ســنــة 
)1118 ھ/1706 م(، وتـــــــــول| قــــضــــاء عـــســـكـــر األنــــــاضــــــول ســـنـــة )1122 ھ/1710 م(، وتـــــــــول| قــــضــــاء عــســكــر 
الروم إيلي ثاث مرات، وآلت إليه مشيخة اإِلْسام بعد شيخ اإِلْسام عبد اهلل أَفَنِْدي بشمقجي زاده، في 

لَْطان محمود األول. وتول| المشيخة بعده إسحاق زاده أبو إسحاق إِْسَماِعيل أَفَنِْدي زاده.  عهد الّسُ
ـــنـــــامـــــه ســـــــــي، ص: )513(، وســــــجــــــل عــــثــــمــــانــــي:  انـــــــظـــــــر: دوحـــــــــــة الـــــمـــــشـــــايـــــخ، ص: )89 - 90(، وعــــلــــمــــيــــة ســـــالــ

)168/1(، وقاموس األعام لشمس الدين سامي األرنؤوطي: )2098/3(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والمحاضرات والعروض    248

الحاج�نياز�البن�السفرجالني:��200قرشاً�يؤديه�فــوراً،�)188/ب(،�ومكتوب�إل|�
الولد�الكريم�والمنيني�الشفيق،�)189/ب�-�191/ب(،�ومكتوب�كتب�في�موسم�
الـــحـــج،�وهـــو�آخـــر�هذه�الــمــكــتــوبــات،�)192/ب�-�193/ب(،�وتـــاريـــخ نــســخــه:�سنة�
)�1169ھ/�1756م(.�عــل|�يــد�محمد�أمــيــن�ابــن�حــافــظ�مُــْصــَطــَف|.�وبــاقــي�مُــواصــَفــاتِــِه�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/273. مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِمْيِدّي: 14/273.�ُعثَْماني ]546[ الّرَ

عنوان المخطوط:�مجالس�صحبة�السيد�الشيخ�محمد�أَفَــنْــِدي�ابن�السيد�محمد�
مراد�أَفَنِْدي�في�الشام�الشريف�سنة�)�1154ھ/�1741م( )1(.

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف:�مُـــــــــــــــــــَراد�بـــــــــــــــــــن�َعـــــــــــــــِلـــــــــــــــّي�الــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي،�الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي،�الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــاِرّي،�الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي�
)ت��1132ھ/�1719م( )2(.

عـــدد األوراق وقــْيــاســاتــهــا: 193/ب�-�203/آ،�مــقــْيــاس الـــورقـــة: )220 × 165 = 
160 × 95(،�عدد األسطر: )19(.

ِحيِم.�رّب�يّسر.�أما�بعد؛�فاعلم�علم�اليقين:�ما�علم� �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
أن�جــمــيــع�الـــمـــظـــاهـــر�مـــنـــه�ســبــحــانــه�وتـــــعـــــال|.�وعـــيـــن�الـــيـــقـــيـــن:�مــــا�ظـــهـــر�الــمــظــهــر�فــــي�جــمــيــع�
مظاهره.�وحق�اليقين:�ظهور�قيوميته�وعينيته�به�ومنه�وإليه،�وفيه�كان�اهلل�وال�شيء�
معه،�وهو�اآلن�عل|�ما�هو�عليه�كان،�انتفت�المظاهر�عند�ظهور�شمس�األحدية�من�

مرآة�رسولنا�األعظم�محمد�اهلل�وحبيبه...

آخـــــــره:...�دعــــا�ايــــــدوب،�بــعــده�قـــرائـــت�ايــــدر�ســـز�وثــــوابــــن|�خـــواجـــكـــان�ارواحــــنــــه�اهـــدا�
ايدرسه�وينه�دعا�ايدر�سز�ضمننده�مطلبكز|�طلب�ايدرز�بأس�يوقدر،�بعده�حلوياتدن�

ما�تيسر�تناول�ايدرز.�بيورديلر.

�.Suhbetü’l - Mürârdî ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/273.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.Murâd�el�-�Murâdî�b.�ALİ�en�-�NAKŞİ�el�-�Nakşbendî�el�-�Buhârî�el�-�Hanefî ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/273.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    249 األدب والمحاضرات والعروض   

تمت الصحبة بعون اهلل وتوفيقه. نمقه العبد الفقير إل| ربّه القدير: محمد أمين 
ابن حافظ مُْصَطَف|، غفر لهما، وستر عيوبهما، في اليوم السادس عشر من شعبان 
الــمــعــظــم ســـنـــة تـــســـع وســـتـــيـــن ومـــئـــة وألــــــف )1169 ھ/1756 م( مــــن هـــجـــرة مَـــــن لــــه الـــعـــّز 

والشرف.

مالحظات: مكتوب )سنة 1144 ھ/1732 م( وعل| هامش الورقة: )195/ب( 
باللغة الُعثَْمانية التركية ما نّصه: >بو محلده مرحوم ابه زاده أَفَــنْــِدي مناستر| شيخ 
عــلــي أَفَـــنْـــِديـــدن بيعت ايــلــدكــده أوال كـــام درر بــارلــريــدر إل| آخــــره<. وتــوجــد بــعــدهــا 3 
صـــفـــحـــات )203/ب - 204/ب( عــــن أحــــــــوال الـــشـــيـــخ مـــــــراد أَفَـــــــنْـــــــِدي بـــمـــوســـم الــــحــــج فــي 
الــــمــــكــــرمــــة ســــنــــة )1151 ھ/1738 م(، وأربــــــــــع صــــفــــحــــات )205/آ - 206/ب(  مــــكــــة 
مــــــــن مـــــســـــمـــــوعـــــات الـــــشـــــيـــــخ مـــــحـــــمـــــد مـــــــــــــراد مــــــــن والـــــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ مـــــــــــــــراد. الـــــــنـــــــاســـــــخ: مـــــحـــــمـــــد أمــــيــــن 
ابن حافظ مُْصَطَف|، تاريخ النسخ: في اليوم السادس عشر من شعبان المعظم سنة 

قْم الَْحِميِدّي: 1/273� )1169 ھ/1756 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 15/273. عربي ]547[ الّرَ

عنوان المخطوط: تحريرات الكردي عل| السرهندي: فناء السالك العارف )1(�

ْـــــــــــــــــُكـــــــــــــــــْرِدّي الـــــــــنَّـــــــــْقـــــــــِشـــــــــبَـــــــــنْـــــــــِدّي، الــــــمــــــنــــــا )ت 1071 ھ/  ـــــــــد ال ْــــــــــَراِهــــــــــيــــــــــم بــــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ ــــــؤلــــــــف: إِب ــــــمــ الــ
1660 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 206/ب - 207/ب، مقياس الورقة: )220 × 165 = 
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

أولــــــــــه: قـــــــال اإلمــــــــــام الـــــربـــــانـــــي الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد الــــمــــجــــدد لـــــأللـــــف الــــثــــانــــي قـــــــدس ســـــــــره: إّنَ 
الــذات اةيهلإل، وكــذا صفاته وأفعاله تعال| بُمْقتََض| اآليــة الكريمة: }ڀ ڀ ڀ 

 �Tahrîru’l - Kürdî ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/273�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İbrâhîm b. Haydar b. Ahmed el - Kürdî ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/273�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    250

ڀ ٺ ٺ{ )1(، أقـــــــــرب مـــــن الــــعــــبــــد إل| الــــعــــبــــد، واذه عـــــــل| مـــــا يـــســـتـــفـــاد مـــــن كـــامـــه 
قّدس سّره مبني عل| مقّدمتين، إحداهما: أن أصل الممكن هو العدم، وإنما تميّز 
عن العدم المطلق بانعكاس الوجود، وما يتبعه من األسماء اةيهلإل فيه؛ كما ورد: 
>كان اهلل ولم يكن معه شيء< فما كان في الممكن من الكماالت إنما هو مستعار 
ومُستفاد من مرتبة الوجود، وهي ظال أسمائه سبحانه وتعال|. وثانيهما: أن تلك 
الظال ليس لها ماهية سو| أصولها المقدسة إذ الظل ليس إال ظهور األصل ال غير، 
وإذا لم يكن لتلك الظال ماهية سو| أصولها، وكان أصل الكل هو الذات المقدسة 
إذ األفعال ظال الصفات، وهي ظال الذات، كان ذاته وصفاته وأفعاله أقرب إل| 

العبد من العبد، إال أن العبد من فرط جهله أضاف تلك الكماالت إل| نفسه...
آخـــره:... واعلم أن السالك ما لم يفَن بفناء قلبي، وبفناء نفسي مذكورين ال 
ينال ما يتمناه، وعامة األول نسيان القلب ما سو| اهلل تعال|، وانقطاعه عنه علماً 
ومحبةً. وعامةُ الثاني: أن ال يقدر الطالب بالتكلم بقول أنا، واهلل تعال| أعلم. م.
ــــَمــــيّـَـــَزة بِـــُخـــُطـــوٍط  ْـــعـــنـــوان مَـــْكـــتُـــوب بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر، وبـــعـــض الــــِعــــبــــاراِت مُ مـــالحـــظـــات: ال

قْم الَْحِميِدّي: 1/273� حمراء اللوِن فَْوقََها، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 16/273. ُعثَْماني ]548[ الّرَ
لُوك، والروح والجسد )2(� عنوان المخطوط: الجذب والّسُ

ْـــــــــــــــــُكـــــــــــــــــْرِدّي الـــــــــنَّـــــــــْقـــــــــِشـــــــــبَـــــــــنْـــــــــِدّي، الــــــمــــــنــــــا )ت 1071 ھ/  ـــــــــد ال ْــــــــــَراِهــــــــــيــــــــــم بــــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ ــــــؤلــــــــف: إِب ــــــمــ الــ
1660 م( )3(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 208/آ - 209/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )220 × 165 = 
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

›1‹ سورة ۤق، اآلية: 16� 
 �es - Suluk fî’t - Tarîkatu’n - Nakşibendiye ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 8/273�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �İbrâhîm b. Haydar b. Ahmed el - Kürdî ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 7/273�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    251 األدب والمحاضرات والعروض   

ِحـــيـــِم. الــــروح أقـــدم خــلــقــاً مــن الــجــســد، فــهــي مــن عالم  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
األمـــــر، وهـــو مـــن عــالــم الــخــلــق، والـــعـــرش مـــن عــالــم الــخــلــق، واألمـــــر أعــــل| مـــن الــخــلــق، 
فــــإنــــه واســـــطـــــة فـــيـــضـــة مـــــن الــــــواجــــــب، فـــهـــي أعـــــــرف بـــــه ســـبـــحـــانـــه وتـــــعـــــال| ألن الــــعــــلــــّو قــــربــــّي، 
والـــــقـــــرب عــــرفــــانــــي، نكل مـــعـــرفـــتـــهـــا تـــلـــك حـــيـــث كــــانــــت بــــــــدون االمــــتــــحــــان قـــــاصـــــرة فــلــك 

ركبت مع الجسد بتركيب التعّشق...

ـــلُـــوك بــــدون الــجــذب  ـــلُـــوك فــضــيــلــة، ولــيــس الـــّسُ آخــــــره:... فــلــيــس لــلــجــذب بــــدون الـــّسُ
يوصل، نكل بينهما تازم ولو نادراً... مسلوب العقل ليستذل به نفسه، وال يريد 
التعزز، فا يتصور أن يوجد في المجانين، }ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ{ )1(. تمت 

َسالَة الشريفة. الرِّ

قْم الَْحِميِدّي: 1/273� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 17/273. ُعثَْماني ]549[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في تحقيق: الفقر فخري )2(�
المؤلف: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا )ت 940 ھ/1534 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 209/آ - ب، مقياس الورقة: )220 × 165 = 160 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

ِحيِم. الحمد هلل ذاته تعال| بكماله الغني أحّق وأول|،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
وما سواه بنقصان الفقر أليق وأحر|، والصاة عل| من افتخر بوجوده الكامل أكمل 

›1‹ سورة األعراف، اآلية: 179� 
 �RİSALAH fi’l FAKR ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 79/1834. ومكتبة آياصوفيا في إِْستَانبُول؛ رقم الحفظ:  انظر؛ فهرس مكتبة مراد مُّا؛ الّرَ
32/4794, 11/4797، ومكتبة قليج علي پاشا في إِْستَانبُول؛ رقم الحفظ: 2/1028، ومكتبة برنستون؛ 
المجموعة الجديدة: الرقم: 1206، رمــز الحفظ: 198، ومجموعة يهوذا؛ الرقم: 2006؛ رمــز الحفظ: 

 �5437
 �ŞEMSEDDİN AHMED b. SÜLEYMAN، İBN KEMAL PAŞA ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/30�  انظر؛ ]57[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    252

الــــــــمــــــــوجــــــــودات، وهــــــــو اتـــــخـــــذ لـــنـــفـــســـه الــــفــــقــــر فـــــــخـــــــراً، كــــمــــا قــــــــال رســــــــــــــول اهلل صــــــــــــل| اهلل عــلــيــه 
وسلم: >الفقر فخري<.

َوبَْعد؛ فإني سئلُت في مدة إقامتي بالقاهرة الطاهرة عن األدناس؛ عن أن الفقر 
مع كونه سواد الوجه في الدارين، كيف كان فخراً لمفخر الناس؟

فــــقــــلــــت فـــــــي جــــــــوابــــــــه: إن كــــــــــون الـــــفـــــقـــــر ســــــــــــواد الـــــــوجـــــــه فـــــــي الــــــــــداريــــــــــن جـــــهـــــة مــــــــــدح ال جـــهـــة 
ذم، فــــا يـــنـــافـــي االفـــتـــخـــار بـــــه، بــــل يـــســـاعـــده، وتــحــقــيــق كلذ أن الــــمــــراد مــــن الــــوجــــه ذات 
الــمــمــكــن، فـــإطـــاق الـــوجـــه عـــل| الـــــذات شــائــع فـــي لــســان الـــعـــرب؛ كــمــا يـــقـــال: أكــــرم اهلل 

وجهك، أي: ذاتك...
آخـــــــــــــــــــــره:... فــــــنــــــقــــــول: لــــــــــوال كلذ الـــــفـــــقـــــر فــــــــي ذات الـــــمـــــمـــــكـــــن لـــــمـــــا كــــــــــان مـــــحـــــتـــــاجـــــاً إل| 
الغير... وإنما يزداد بحسب شدة كلذ الفقر وازدياده، وهو في سيد األنبياء، وسند 
ـــــمــــــوجــــــودات الـــمـــمـــكـــنـــة، ولـــــــك افـــتـــخـــر  األصـــــفـــــيـــــاء فـــــي غــــايــــة الــــكــــمــــال بـــــداللـــــة أنـــــــه أكــــمــــل الـ

بفقره الَْخاّص.
ـــــثــــــالــــــه الــــــســــــادة،  َـــــــاَشـــــــا زاده بــــيــــن أتـــــــرابـــــــه وأمـ َــــــــة لـــــلـــــمـــــول| الــــمــــشــــتــــهــــر بــــكــــمــــال پ َســــــــال تــــمــــت الــــــــرِّ

متّعه اهلل تعال| في الجنة بالحسن| والزيادة. م م م.
قْم الَْحِميِدّي: 1/273� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 18/273. ُعثَْماني ]550[ الّرَ
عنوان المخطوط: فتو| حول الشيخ األكبر محيي الدين بن عربي )1(�
المؤلف: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا )ت 940 ھ/1534 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 210/آ - ب، مقياس الورقة: )220 × 165 = 160 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

 �el - FETVA Fİ HAKKIL ŞEYH el - EKBER MUHİDDİN ARABİ ›1‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْـــــم ال ــــّرَ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 29/1460. ومــكــتــبــة مـــــراد مُــــــّا؛ الـ قْـــــم ال ــــّرَ انـــظـــر؛ مــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]2090[ الـ

قْم الَْقِديُم: 2/1684�  قْم الَْقِديُم: 2/1459. والّرَ 64/1834. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ
 �ŞEMSEDDİN AHMED b. SÜLEYMAN، İBN KEMAL PAŞA ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/30�  انظر؛ ]57[ الّرَ
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َــــــــــــــــاَشــــــــــــــــا زاده بــــــــــــــــــــــرأي فـــــــــــصـــــــــــوص مــــــــحــــــــيــــــــي الـــــــــــــديـــــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي قـــــــــــــّدس َــــــــــــــــــــة كـــــــــــمـــــــــــال پ  أولـــــــــــــــــــــــــه: ِرَســــــــــــــــــــال
سّره.

ِحــيــِم. الحمد هلل الــذي جعل عباده من المخلصين؛ وورثــة  ِ الــّرَ َ ْ بِــْســِم اهلِل ارّلَ
ــــد الـــمـــبـــعـــوث إلصــــــاح الـــضـــالـــيـــن، وعــــــل| آلـــه  ــــَحــــّمَ األنـــبـــيـــاء والـــمـــرســـلـــيـــن، والــــصــــاة عـــــل| مُ
وأصحابه المجّدين إلجراء الشرع المتين المبين. وبعد أيها الناس اعلموا أن الشيخ 
ـــــظــــــم، والــــمــــقــــتــــد| األكـــــــــــرم، قـــطـــب الــــعــــارفــــيــــن، وإمـــــــــام الــــمــــوحــــديــــن؛ مـــحـــمـــد بـــن َعــــِلــــّي  األعـ
العربي الطائي الحاتمي األندلسي مجتهد كامل، ومرشد فاضل، له مناقب عجيبة 
وخـــــــــــــوارق عـــــــاديـــــــة، وتـــــامـــــيـــــذه كــــثــــيــــرة مــــقــــبــــولــــة عــــنــــد الــــعــــلــــمــــاء والــــــفــــــضــــــاء، ومَــــــــــن أنـــــكـــــر فــقــد 
؛ يـــــجـــــب عـــــــــل| الـــــســـــطـــــان تــــــأديــــــبــــــه، وعـــــــــن اذه  أخـــــــطـــــــأ، ومَـــــــــــن أصـــــــــــــّرَ فـــــــي إنــــــــكــــــــاره فـــــقـــــد ضـــــــــــــّلَ
ــــلـْـــَطــــان مــــأمــــوٌر بــــاألمــــِر بـــالـــمـــعـــروف، والـــنـــهـــي عــــن الـــمـــنـــكـــر. ولـــه  االعـــتـــقـــاد تـــحـــويـــلـــه، إذ الــــّسُ
مُــَصــنّــفــات كــثــيــرة مــنــهــا فــصــوص الــحــكــم، والــفــتــوحــات الــمــكــيــة، بــعــض مــســائــلــهــا معلوم 
اللفظ والــمــعــن|، ومــوافــق األمـــر ايهلإل، والــشــرع الــنــبــوي، وبعضها أخـــف| عــن إدراك 

أهل الظاهر دون أهل الكشف...

آخره:... والباطن فَمن لم يطلع عل| المعن| المرام؛ يجب عليه السكوت في 
اذه المقام، لقوله تعال|: }وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی ی{ )1(. واهلل الــــهــــادي إل| ســبــيــل الـــــصـــــواب؛ وإلــــيــــه الـــمـــرجـــع والــــمــــآب. 

َسالَة أحمد بن ُسلَيَْمان ابن كمال. م. المحرر في هذه الرِّ

مالحظات: اآليات القرآنية مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها، وباقي مُواصَفاتِِه 
قْم الَْحِميِدّي: 1/273� مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 19/273� ]551[ الّرَ

ِريَقة القادرية )2(� عنوان المخطوط: سلسلة الّطَ

›1‹ سورة اإلسراء، اآلية: 36� 
 �Silsile - i Tarikatü’l - Kadîriye ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 9/273�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    254

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُـــــــــــــــــــَراد بـــــــــــــــــــن َعـــــــــــــــِلـــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي، الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي، الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــاِرّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي 
)ت 1132 ھ/1719 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 311/آ - ب، مقياس الورقة: )220 × 165 = 160 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

قْم الَْحِميِدّي: 9/273� أوله وآخره: مثل الّرَ
نــمــقــه الــعــبــد الــفــقــيــر الــحــقــيــر الـــعـــاجـــز الــضــعــيــف الـــذلـــيـــل، تـــــراب أقــــــدام كــــاب عتبتهم 
الـــمـــقـــدســـة: مـــحـــمـــد أمــــيــــن ابــــن حــــافــــظ مُـــــْصـــــَطـــــَف|، غــــفــــر اهلل لـــهـــمـــا، وســــتــــر عـــيـــوبـــهـــمـــا، فــي 
الـــيـــوم الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن شــعــبــان الــمــعــظــم ســنــة تــســع وســتــيــن ومــئــة وألــــف مـــن هــجــرة 

مَن له العّز والشرف.

ــــــــْصــــــــَطــــــــَف|، تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: ســـنـــة  ــــيــــــن ابــــــن حــــــافــــــظ مُ ــــنــــــاســــــخ: مــــحــــمــــد أمــ مــــــالحــــــظــــــات: الــ
قْم الَْحِميِدّي: 1/273� )1169 ھ/1756 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 274� ]552[ الّرَ

عــــــــــــــنــــــــــــــوان الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط: مــــــــــنــــــــــهــــــــــاج الـــــــــــواعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدراج الــــــــــنــــــــــاصــــــــــحــــــــــيــــــــــن = شـــــــــــــــــــرح مـــــــشـــــــكـــــــاة 
المصابيح )2(�

 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MİNHACÜ’l - VAİZİN ve MİDARACÜ’n - NASİHİN ›2‹
مؤلف اذه الكتاب مجهول؛ هنكل كان حيّاً ما بين سنة )1021 ھ/1612 م( وهي سنة وفاة المناوي الذي 
ينقل عنه مؤلف الكتاب، وسنة )1067 ھ/1657 م( وهي سنة وفــاة حاجي خليفة الــذي ذكر الكتاب في 

كشف الظنون )1879/2(، بعنوان: >منهاج الواعظين< ولم يذكر حاجي خليفة اسم المؤلف. 
ونكل مــــــــــؤلــــــــــف الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب يـــــــنـــــــقـــــــل مـــــــــــن كــــــــتــــــــب الـــــــمـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــيـــــــن، مــــــــثــــــــل كـــــــــــتـــــــــــاب: )مـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب الــــــــــفــــــــــتــــــــــاو| الــــــــتــــــــاتــــــــارخــــــــانــــــــيــــــــة = 
ْــــــــــراِهــــــــــيــــــــــم بــــــــــن مـــــحـــــمـــــد الــــحــــلــــبــــي  ــــتـــــخـــــبـــــة مـــــــــن الــــــــفــــــــتــــــــاو| الـــــــتـــــــاتـــــــارخـــــــانـــــــيـــــــة فـــــــــي الــــــفــــــقــــــه الــــــحــــــنــــــفــــــي( لــــــمــــــؤلــــــفــــــه: إِب ـــنـ الــــــــفــــــــوائــــــــد الـــــمــ
د  )956 ھ/1549 م(، ومن كتاب: )مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح( للُمَؤلِّف: علي بن سلطان مَُحّمَ
ـــــاري، الـــحـــنـــفـــي )ت 1014 ھ/1606 م(، ومـــــــن شـــــــرح الــــشــــمــــائــــل لــــلــــتــــرمــــذي؛ تــــألــــيــــف مـــحـــمـــد عـــــبـــــد الـــــرؤوف  ـــــقــ الــ
المناوي )ت 1021 ھ/1612 م(. وهنكل يكاد يكون ملخصاً كاماً لـ )مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح(. 
=فـــبـــاب الــتــطــوع الـــــذي يـــبـــدأ بـــه اذه الــمــجــلــد هـــو الـــبـــاب: )39(، فـــي )مـــرقـــاة الــمــفــاتــيــح لــمــشــكــاة الــمــصــابــيــح(، 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    255 األدب والمحاضرات والعروض   

الـــمـــؤلـــف: مـــجـــهـــول؛ وفـــاتـــه مـــا بــيــن ســنــة )1021 ھ/1612 م( وســـنـــة )1067 ھ/ 
1657 م( )1(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 127/ب - 245/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )220 × 165 = 
160 × 95(، عدد األسطر: )19(�

ِع[: في ُشْكِر الُْوُضوِء، َوَصاِة االْستَِخاَرِة، َوالتَّْوبَِة، َوالَْحاَجِة،  أوله: ]بَاُب التََّطّوُ
ْــــــــــَرةَ - رضـــــــــــي اهلل عــــنــــه - قَـــــــــــــاَل: قَـــــــــــاَل َرُســـــــــــــــــوُل اهلِل  ِــــــــــي ُهــــــــــَري ــــيــــــِح. )َعـــــــــــْن أَب ــــبـِـ ــــْســ ـــتّـَـ ــ ــــــا َصـــــــــــاةُ الـ ــــَهـ ـــــنْـــ َوِمــ
َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم لِبِاٍل ِعنَْد َصاِة الَْفْجِر: يُْحتََمُل أَْن يَُكوَن ِعنَْد بَِمْعنَ| َعِقَب أَْو 
ثْنِي(، أَْي: أَْخبِْرنِي )بِأَْرَج|  اةُ فَْرَضهُ َوُسنَّتَهُ. )يَا بِاُل! َحدِّ قُبَيَْل، َوتَْحتَِمُل الّصَ

ورقــم المقطع الــذي تضّمن حديث بال هو الرقم: )1322(، وصــادف في المطبوع: )684/3(. وآخره 
هو المقطع: )1858(. الذي صادف بالمطبوع: )1318/4(، وهو من ]بَاُب مَْن ال تَِحّلُ لَهُ الَْمْسأَلَةُ َوِمْن 

تَِحّلُ لَهُ[ الذي يبدأ بالرقم: )1837(. وصادف في المطبوع: )1307/4(� 
انظر؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن )سلطان( محمد، القاري )ت 1014 ھ/ 

1606 م(، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، )1422 ھ/2002 م(، عدد األجزاء: 9� 
ويقع أصل اذه المخطوط في عشرة مجلدات تبلُغ: )1145( ورقة، وأرقام أوراقها متسلسلة. والمفقود 
منه: المجلد األول، وأوراقه من: )1 حت|: 126(، والمجلد الثالث مفقود، وأوراقه من: )246 حت|: 

378(، والموجود من الكتاب في مكتبة دارالمثنوي ثماني مجلدات؛ وهي: 
قْـــــم  الـــمـــجـــلـــد الــــثــــانــــي، وأوراقـــــــــــــه: )127/ب - 245/آ(، وأولــــــــــه: فـــــي شـــكـــر الــــــوضــــــوء، وصــــــــاة االســـــتـــــخـــــارة. الـــــّرَ

الَْحِميِدّي: 274� 
ـــِمــــيــــِدّي:  ْــــَحـ قْـــــم ال والـــمـــجـــلـــد الـــــرابـــــع، وأوراقــــــــه: )379 - 486(، وأولــــــه: فــــي فـــضـــائـــل عـــشـــر ذي الــــحــــجــــة. الـــــّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 281�  والمجلد الخامس، وأوراقه: )489 - 592(، وأوله: في األدعية المأثورة. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 276�  ل. الّرَ والمجلد السادس، وأوراقه: )593 - 699(، وأوله: في الترّجُ
قْم الَْحِميِدّي: 277�  والمجلد السابع، وأوراقه: )700 - 803(، وأوله: في البر والصلة. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 278�  والمجلد الثامن، وأوراقه: )804 - 904(، وأوله: في األمر بالمعروف. الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 279�  والمجلد التاسع، وأوراقه: )905 - 1022(، وأوله: في الرياء والسمعة. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 280�  والمجلد العاشر، وأوراقه: )1023 - 1145(، وأوله: في الحوض والشفاعة. الّرَ
انــظــر؛ كشف الظنون عــن أســامــي الكتب والــفــنــون لحاجي خليفة: )1879/2(، وتُــوَجــُد منه مخطوطة في 

المكتبة الظاهرية في ِدمَْشَق، رقم: 8542� 
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›1‹ مجهول؛ لَْم نَتََمّكَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    256

َجاءَ إِلَ| الَْعَمِل ; ألَنَّهُ  َعَمٍل َعِملْتَهُ(، أَْي: اْختََرْعتَهُ )فِي اإِلْساِم(: قِيَل: أََضاَف الّرَ
َسبَبُهُ، أَْو ُهَو مَبْنِّيٌ لِلَْمْفُعوِل، فَِإّنَ الَْعَمَل مَْرُجّوٌ بِِه الثََّواُب، َوقَاَل ابُْن الَْملَِك: أَفَْعُل 
َـــُكـــوُن َرَجــــــاُؤَك بِـــثَـــَوابِـــِه أَْكـــثَـــَر.  ِــلْــَفــاِعــِل، أَْي: أَْخـــبِـــْرنِـــي بِــَعــَمــٍل ي َـــُكـــوَن ل َـــُجـــوُز أَْن ي الــتّـَـْفــِضــيــِل ي
)فَِإنِّي َسِمْعُت دَّفَ نَْعلَيَْك(، أَْي: َصْوتَُهَما ِعنَْد مَْشيَِك فِيِهَما، َوُهَو بَِفتِْح الُْمْهَملَِة 
ْــُمــائِــُم الــنَّــاِشــئُ ِمــَن  ــْوُت الــلـَّـيِّــُن ال ْـــُمـــَرادُ ُهــنَــا الــّصَ ــيْــُر الــلَّــيِّــُن، َوال ْــَفــاِء، َوأَْصـــلُـــهُ الــّسَ َوتَــْشــِديــِد ال
(: َواذَهَ ِمْن بَاِب تَْقِديِم الَْخاِدِم َعلَ|  . )بَيَْن يَدّيَ َ ّفُ دُفّاً لَِكِ َي الّدُ يِْر، َولََعلَّهُ ُسمِّ الّسَ
ُل لِلَْمْقِصِد  َــةُ الَْمْشِي، َواالْجتَِهادُ الُْمَوصِّ الَْمْخُدوِم، َوِحْكَمةُ َسَماِعِه لَِدفِِّهَما أَنَُّهَما آل
ِـــصـــاً،  َّــــــــهُ َعــــِمــــَل َعــــَمــــاً َخـــال َـــــَعـــــّلَ فِــــي ُصــــــــوَرِة الــــتّـَـــْقــــِديــــِم إَِشــــــــــاَرةً إِلَ| أَن ْـــــــُمـــــــَراِد، َكــــــَذا قِــــيــــَل، َول َوال
اِم بَِسَماِع دَف نَْعلَيِْه الُْمِشيِر إِلَ| ِخْدمَتِِه، َوُصْحبَتِِه لَهُ  َولَِذا ُخّصَ ِمْن بَيِْن ُعُموِم الُْخّدَ
اَريِْن َومَُرافََقتِِه. )فِي الَْجنَِّة( )1(، قَاَل ابُْن الَْملَِك: َواذَهَ أَمٌْر  امُ - فِي الّدَ - َعلَيِْه الّسَ
ِم بَْعِض الَْخَدِم  امُ - َعلَ| َسبِيِل الِْخْدمَِة َكَما َجَرِت الَْعادَةُ بِتََقّدُ ُكوِشَف بِِه - َعلَيِْه الّسَ
َامُ - بَِما َرآهُ لِيَِطيَب قَلْبُهُ، َويَُداِومَ َعلَ|  بَيَْن يَِديِّ مَْخُدوِمِه، َوإِنََّما أَْخبََرهُ - َعلَيِْه الّسَ

اِمِعيَن إِلَيِْه. َ الَْعَمِل، َولِتَْرِغيِب الّسَ كلَذِ

)قَاَل: مَا َعِملُْت َعَماً(، أَْي: َخاّصاً ِمْن لَُدنِّي )أَْرَج| ِعنِْدي أَنِّي(: بِالَْفتِْح، 
أَْي: ِمْن أَنِّي، َوقِيَل بِالَْكْسِر ُجْملَةً مُْستَانَِفةً َجــَواَب لَِم َسِمْعُت دَّفَ نَْعلَيَْك؟ فََقاَل: 
اِء، أَْي: َطَهاَرةٌ َوِهَي َشاِملَةٌ  ْر(: َوال يَْخَف| بَْعَدهُ )ُطُهوراً(: بَِضمِّ الّطَ أَنِّي )لَْم أَتََطّهَ
ُهوِر مَا  َ الّطُ ِم، )فِي َساَعٍة ِمْن لَيٍْل َوال نََهاٍر إاِل َصلَّيُْت بَِكِ لِلُْوُضوِء َوالَْغْسِل َوالتَّيَّمُ
ـــَاةُ  ْــــُمــــَرادَ بِــهــا الـــّصَ ( وال ِـــي ِمــــَن الـــنَّـــَوافِـــِل )أَْن أَُصــــِلــــّيَ َرهُ اهللُ تَـــَعـــالَ| ل ِــــي(، أَْي: قَـــــــــّدَ ُكـــتِـــَب ل

| ُشْكُر الُْوُضوِء. )مُتََّفٌق َعلَيِْه(... الَْمْخُصوَصةُ، َوِهَي الَّتِي تَُسّمَ

ــــامَ -( أَْي: إِلَ|  ِـــــــــي َذرٍّ قَـــــــاَل: دََعــــانِــــي َرُســــــــــوُل اهلِل - َعـــلَـــيْـــِه الــــّسَ آخــــــــره:... )َوَعــــــــْن أَب
( أَْي: َوالَْحاُل أَنَّهُ يَُقوُل لِي َعلَ| ِجَهِة االْشتَِراِط:  الُْمبَايََعِة الَْخاّصِة )َوُهَو يَْشُرُط َعلَّيَ
َــايِــُعــَك َعـــلَ| )أَْن ال تَـــْســـأََل الـــنَّـــاَس َشــيْــئــاً( بِــَفــتْــِح الـــاِم َوَكــْســِرَهــا، )قُـــلْـــُت: نَــَعــْم( أَْي:  أُب
امَ -( لِلُْمبَالََغِة )َوال َسْوَطَك( أَْي:  َ )قَاَل( أَِي: النَّبِّيُ - َعلَيِْه الّسَ بَايَْعتَُك َعلَ| كلَذِ

›1‹ انظر؛ مسند اإلمَام أَْحَمد: )33/2، 439(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    257 األدب والمحاضرات والعروض   

َواَل تَْسأَُل أََحداً أَْن يُنَاِولَهُ لََك )إِْن َسَقَط ِمنَْك َحتَّ| تَنِْزَل إِلَيِْه فَتَأُخَذهُ( أَْي: بِنَْفِسَك، 
. )َرَواهُ أَْحَمُد(. ]في مُْسنَِدِه: )172/5([... َوفِي اذَهَ النُُّزوِل ُحُصوُل ُعلُوٍّ

مالحظات: المجلد الثاني، يوجد في أوله فهرس في صفحة واحدة، والصفحة 
بَة، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش تعليقات، وأسماء الرواة والَعنَاِوين مَْكتُوبَة  األول| مَُذّهَ
ـــــمــــــراء  بِــــــــــالــــــــــلَّــــــــــْوِن األَْحـــــــــــَمـــــــــــر، واآليـــــــــــــــات واألحــــــــــاديــــــــــث وبـــــــعـــــــض الــــــــعــــــــبــــــــارات مُــــــــَمــــــــيَّــــــــزة بــــــخــــــطــــــوط حـ
يِّد  فوقها. الوضع العام: خّط النسخ، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الّسَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار  الحافظ مَُحّمَ

الــمــثــنــوي.

قْم الَْحِميِدّي: 275� ]553[ الّرَ

عــــــــــــــنــــــــــــــوان الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط: مــــــــــنــــــــــهــــــــــاج الـــــــــــواعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدراج الــــــــــنــــــــــاصــــــــــحــــــــــيــــــــــن = شـــــــــــــــــــرح مـــــــشـــــــكـــــــاة 
المصابيح )1(�

الـــمـــؤلـــف: مـــجـــهـــول؛ وفـــاتـــه مـــا بــيــن ســنــة )1021 ھ/1612 م( وســـنـــة )1067 ھ/ 
1657 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 379 - 486، مقياس الورقة: )215 × 165 = 165 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

أولـــــــــــــه: فـــــــي فـــــضـــــائـــــل عـــــشـــــر ذي الـــــحـــــجـــــة، عـــــــن ابــــــن عــــــبــــــاس رضـــــــــــــي اهلل عـــــنـــــه قـــــــــــال: قـــــال 
رســــــــــــول اهلل َصــــــــــــــــلَّ| اهللُ َعـــــلَـــــيْـــــِه َوَســــــــلَّــــــــَم >مـــــــا مـــــن أيــــــــــام< )مــــــــن( زائــــــــــــدة، والــــــــُمــــــــَراد مـــــن األيـــــــام 
جملتها، العمل الصالح فيهن أحــب ظــرف للعمل بالرفع ال غير إل| اهلل تعال| من 
هذه األيام العشر، أي: األول من ذي الحجة. قال الطيبي: العمل: مبتدأ، وفيهن: 
مــتــعــلــق بــــه، والـــخـــبـــر: أحـــــب، والــجــمــلــة خــبــر مــــا. أي: واســـمـــهـــا أيــــــام، ومــــن - األول| - 
زائـــــدة، والــثــانــيــة متعلق بــأحــب، وفــيــه حـــذف، كــأنــه قــيــل: لــيــس الــعــمــل فــي أيـــام ســو| 
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قْم الَْحِميِدّي: 274�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 274�  ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه. انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ ›2‹ مجهول؛ لَْم نَتََمّكَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    258

العشر أحب إل| اهلل من العمل في هذه العشرة، والعشر األخير من رمضان، فقال 
بعضهم: اذه العشر...

آخره:... قال بعض العارفين: إن كل اسم من أسمائه تعال| فهو للتخلق، إال 
اســـــم اهلل، فــإنــه لــمــجــرد الــتــعــلــق. رواه الــتــرمــذي والــبــيــهــقــي فــي الـــدعـــوات الــكــبــيــر، ورواه 
ابــن مــاجــه والــحــاكــم وابـــن حـــبـــان، وقــــال الــتــرمــذي: اذه حــديــث غــريــب. قــيــل: مــا اســم 
ـــــنَّـــــة الــصــحــيــحــة غــيــر  مــــن األســــمــــاء الـــتـــي فــــي اذه الــــبــــاب، وإال وقـــــد ورد بــــه الــــِكــــتَــــاب َوالـــــّسُ
لفظ: الصبور، فإنه ما وجد إال في اذه الحديث، وفي قوله عليه السام: ما أحد 

أصبر عل| اهلل من آذ| بسمعه من اهلل، كذا في المرقاة شرح المشكاة وغيره.
ـــــع، يــــوجــــد فــــي أولـــــــه فــــهــــرس فــــي صـــفـــحـــة واحــــــــــدة، وبـــاقـــي  مــــالحــــظــــات: الـــمـــجـــلـــد الــــــرابـ

قْم الَْحِميِدّي: 274� مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 276� ]554[ الّرَ
عــــــــــــــنــــــــــــــوان الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط: مــــــــــنــــــــــهــــــــــاج الـــــــــــواعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدراج الــــــــــنــــــــــاصــــــــــحــــــــــيــــــــــن = شـــــــــــــــــــرح مـــــــشـــــــكـــــــاة 

المصابيح )1(�
الـــمـــؤلـــف: مـــجـــهـــول؛ وفـــاتـــه مـــا بــيــن ســنــة )1021 ھ/1612 م( وســـنـــة )1067 ھ/ 

1657 م( )2(�
عدد األوراق وقياساتها: 593 - 699، مقياس الورقة: )215 × 165 = 165 × 

95(، عدد األسطر: )19(�
ل، عن أبي هريرة رضــي اهلل عنه قــال: قال رســول اهلل َصــلَّ| اهللُ  أولــه: في الترّجُ
َعلَيِْه َوَسلََّم: >الفطرة< أي: فطرة اإلسام. >خمس<. قال القاضي وغيره: فسرت 
الــــفــــطــــرة بـــالـــســـنـــة الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي اخــــتــــارهــــا األنــــبــــيــــاء واتــــفــــقــــت عـــلـــيـــهـــا الـــــشـــــرائـــــع، وكــــأنــــهــــا أمـــر 
ِجــبــلـّـّي فــطــروا عليه. قــال الــســيــوطــي )3(: واذه أحــســن مــا قيل فــي تفسيرها وأجمعه. 

 �MİNHACÜ’l - VAİZİN ve MİDARACÜ’n - NASİHİN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 274�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 274�  ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه. انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ ›2‹ مجهول؛ لَْم نَتََمّكَ
 �CELALÜDDİN ABDURRAHMAN b. EBU BEKR b. MUHAMMED، es - SÜYUTİ ›3‹=
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ْــــِخــــتَــــان<: بــكــســر أولــــــه، فــفــي الـــقـــامـــوس: َخـــتَـــنَـــه يــخــتــنــه؛ فــهــو خــتــيــن ومـــخـــتـــون، قطع  >ال
عــزلــتــه، واالســـــم كــكــتــاب، والـــعـــزلـــة: بــالــضــم؛ الــقــلــفــة، قــــال فـــي شــــرح شـــرعـــة اإلســـــام: 
افِِعّي: أنه واجب  ومن السنة الختان؛ به قال أبو حنيفة، وقال األكثرون، ومنهم الّشَ

ألنه من شعائر اإلسام...

ُــــــّدَ أن يبين مــا اغتابه  ، أمْ الب آخـــــره:... أن يــقــول: قــد اغتبتك فاجعلني فــي ِحــــلٍّ
افِِعّي. به، فيه وجهان ألصحاب الّشَ

أحدهما: يشترط؛ فإنه إبراء من غير بيانه، لم يصح كما لو أبرأه عن مجهول.

وثانيهما: ال يشترط ألن اذه مما يتسامح فيه بخاف المال.

ـــيــــبــــة دون غـــــيـــــبـــــة. وقـــــــــــال الـــشـــيـــخ  واألول أظــــــهــــــر ألن اإلنــــــــســــــــان قـــــــد يــــســــمــــح الـــــعـــــفـــــو عـــــــن غـ
أبو حامد: سبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه، والتودد إليه، ويازم كلذ حت| 
يــطــيــب قــلــبــه، فـــإنـــه إن لـــم يــطــيــب؛ كــــأن اعــــتــــذاره وتـــــــودده حــســنــة مــحــســوبــة لــــه، فــيــتــقــابــل 
بها سيئة الغيبة يوم القيامة. رواه البيهقي في الدعوات الكبير. كله من المرقاة شرح 

المشكاة لعلي القاري )ت 1014 ھ/1606 م( )1(�

مالحظات: المجلد السادس، يوجد في أوله فهرس في صفحة واحدة، وتوجد 
فـــي آخـــــره فـــائـــدة مــنــقــولــة مـــن تــفــســيــر زاد الــمــســيــر البــــن الــــجــــوزي. وبـــاقـــي مــواصــفــاتــه مثل 

قْم الَْحِميِدّي: 274� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 276 مكرر. ُعثَْماني ]555[ الّرَ

عنوان المخطوط: فتاو| علي أَفَنِْدي )2(�

عـــبـــد ارل بـــن أَبِــــي بــــكــــر الـــســـيـــوطـــي، جـــــال الــــديــــن )ت 911 ھ/1505 م(، انــــظــــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ 
قْم الَْحِميِدّي: 67�  الّرَ

 �NUREDDİN ALİ b. SULTAN MUHAMMED el - HEREVİ، ALİ el - KARİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 283�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �FETAVA - yİ ALİ EFENDİ. FETVALAR ›2‹
له: مجموعة الفتاو|، وله: نتيجة الفتو|، وبهجة الفتو|. وقد طبعت فتاو| علي أَفَنِْدي في إِْستَانبُول 
 سنة )1245 ھ / 1829 م(، )1258 ھ / 1842 م(، )1266 ھ / 1830 م(، )1272 ھ / 1856 م(،

=

=
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ــد بــن حــســن، الــعــائــي، الــچــتــالــجــه لـــي )جــتــالــجــه وي(،  الــمــؤلــف: عــلــي بــن مُــَحــّمَ
مفتي السلطنة، شيخ اإِلْسام )ت 1103 ھ/1692 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 36، مقياس الــورقــة: )216 × 142 = 155 × 68(، 
عدد األسطر: )23(�

ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َـــِمـــيـــَن، َوالـــــّصَ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
د وآله الطيبين الطاهرين. عل| خير خلقه مَُحّمَ

كـــتـــاب الــــطــــهــــارة: زيـــــد ُجــــنُــــب إيـــكـــن ِذْكـــــــر وتــســبــيــح وصــــــاة عـــــل| الـــنـــبـــي إيـــتـــمـــك جــائــز 
أولورم|؟ الجواب: أولور. معذورك وضوئن| ناقض اوالن خروج وقتميدر، يوخسه 

دخول وقتميدر؟. الجواب: خروج وقتيدر...

آخـــــــــــــــــــــره:... زيــــــــــد فــــــــــان فــــــعــــــل| اشــــــلــــــر ســـــــم زوجــــــــــــه م اذه اوچ طــــــــــاق بــــــــــوش اولــــــســــــون 
ديــدكــده، صــكــره زيــد اول فــعــل| اشلمدين يذه بــر طــاق ايــلــه تطليق ايـــدوب عدتي 
منقضية اولدقدن صكره زيد اول فعل| اشليوب بعده يذه تزوج ايله شرط مزبور بناء 
اذه اوچ طاق بوش اولورم|؟ الجواب: اولماز بنفسه دعوايه مباشرت ايدر مقوله 

سندن.

َــة بِــالــلـَّـْوِن األَْحــَمــر، وكــلــمــة: جــواب مُــَمــيَّــَزة بِــُخــُطــوٍط  مــالحــظــات: الــَعــنَــاِويــن مَــْكــتُــوب
ــــــَواِمـــــــش بـــــعـــــض الــــتــــعــــلــــيــــقــــات. الــــــوضــــــع الـــــعـــــام:  ــــَهـ ــ ــــــُد عـــــــل| الـ ــــــوَجــ ــــَهـــــــا، وتُــ ــ ــــــْوقَـ حــــــمــــــراء الــــــلــــــوِن فَـ
يِّد  خّط الــتــعــلــيــق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مــغــلــف بورق اإليبرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الّسَ
ـــــد مُـــــــــَراد َشـــــيْـــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُـــــــــَراد مُــــــــّا، ســــنــــة )1248 ھ/1832 م(. وقــــف  الــــحــــافــــظ مُـــــَحـــــّمَ

دار الــمــثــنــوي.

 )1278 ھ / 1862 م(، )1283 ھ / 1867 م(، )1286 ھ / 1870 م(، )1289 ھ / 1872 م(،
 )1311 ھ / 1894 م(، )1312 ھ / 1895 م(، )1322 ھ / 1904 م(، )1325 ھ / 1907 م(.
ـــــــم  قْ َــــــــاَشــــــــا؛ ]783[ الـــــــّرَ ُــــــــــــوالق َســـــــنَـــــــةَ )1257 ھ/1841 م(. وتــــــوجــــــد مــــنــــهــــا مــــخــــطــــوطــــة فــــــي مـــكـــتـــبـــة راغــــــــــب پ وفــــــــي ب

 �664 : قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]778[ الّرَ الَْحِميِدّي: 616. وفي مجموعة الّسُ
 �CATALCALI ALİ EFENDİ, ŞEYHüLİSLAM ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 616�  انظر؛ مكتبة راغب پَاَشا؛ ]783[ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    261 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 277� ]556[ الّرَ

عــــــــــــــنــــــــــــــوان الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط: مــــــــــنــــــــــهــــــــــاج الـــــــــــواعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدراج الــــــــــنــــــــــاصــــــــــحــــــــــيــــــــــن = شـــــــــــــــــــرح مـــــــشـــــــكـــــــاة 
المصابيح )1(�

الـــمـــؤلـــف: مـــجـــهـــول؛ وفـــاتـــه مـــا بــيــن ســنــة )1021 ھ/1612 م( وســـنـــة )1067 ھ/ 
1657 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 700 - 803، مقياس الورقة: )220 × 163 = 165 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

أوله: في البر والصلة: عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رجل يا رسول اهلل 
>مَن أحق< أي: أول| وأليق >بحسن صحابتي< بفتح أوله ويكسر، أي: بإحسان 
مـــصـــاحـــبـــتـــي مــــن مـــعـــاشـــرتـــي، >قــــــال أمــــــك< بـــالـــرفـــع هـــنـــا، وفـــيـــمـــا بــــعــــده، قــــــال: ثــــم مـــن؟ 
>قـــــال أمـــــك< قـــــال: ثــــم مـــــن؟ >قـــــال أمـــــك< قـــــال: ثــــم مــــن >قـــــال أبـــــــوك<. وفـــــي روايـــــة: 
>ثــــــم أدنــــــــــاك< أي: أقـــــربـــــك، أدنــــــــاك بــــحــــذف الــــعــــطــــف، أو أعــــيــــد لـــلـــتـــأكـــيـــد. وفــــــي شــــرح 
ـــــرِّ األقــــــــــارب، وأّن األُمّ أحـــقـــهـــم بـــــك، ثــــم بـــعـــدهـــا  مـــســـلـــم لــــلــــنــــووي: فـــيـــه الــــحــــث عـــــل| بِــ
األب، ثم األقرب فاألقرب. قالوا: وسبب تقديم األم: كثرة تعبها عليه وشفقتها 

وخدمتها...

آخـــــــره:... وإلـــيـــه اإلشــــــارة بــقــولــه تـــعـــال|: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ{ )3(. اآليـــة، وفــي الــنــهــايــة: يعني إن اهلل تــعــال| يحبس القطر عــن الحبار| 
بشؤم ذنوب الظالم، وإنما خصها بالذِّكر ألنها أبعد الطير نجعةً، أي: طلباً للكأل 
الـــنـــاشـــئ مـــن الـــغـــيـــث، فــربــمــا تـــذبـــح بــالــبــصــرة، وتُــــوَجــــُد فـــي حــوصــلــتــهــا الــحــبــة الـــخـــضـــراء، 
وبين البصرة ومنبتها مسيرة أيام. قال الطيبي: قوله: >بل|< إيجاب لما نفي قبله، 
وانهاه وقعت جواباً للمثبت، فالوجه أن يقال: إن مفهوم قوله ال يضر إال نفسه؛ 

 �MİNHACÜ’l - VAİZİN ve MİDARACÜ’n - NASİHİN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 274�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 274�  ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه. انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ ›2‹ مجهول؛ لَْم نَتََمّكَ
›3‹ سورة النحل، اآلية: 61� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    262

ال يضر غيره، فقال: >بل|< يضر غيره حت| يضّر الُْحبار|. رواه البيهقي؛ كذا في 
المرقاة شرح المشكاة.

مالحظات: المجلد السابع، وفي أوله فهرس للكتاب في صفحة واحدة، وباقي 
قْم الَْحِميِدّي: 274� مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 278� ]557[ الّرَ

عــــــــــــــنــــــــــــــوان الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط: مــــــــــنــــــــــهــــــــــاج الـــــــــــواعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدراج الــــــــــنــــــــــاصــــــــــحــــــــــيــــــــــن = شـــــــــــــــــــرح مـــــــشـــــــكـــــــاة 
المصابيح )1(�

الـــمـــؤلـــف: مـــجـــهـــول؛ وفـــاتـــه مـــا بــيــن ســنــة )1021 ھ/1612 م( وســـنـــة )1067 ھ/ 
1657 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 804 - 904، مقياس الورقة: )217 × 165 = 165 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

أوله: في األمر بالمعروف: عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه: أن رسول اهلل 
َصــــــــــــــــلَّ| اهللُ َعـــــلَـــــيْـــــِه َوَســــــــلَّــــــــَم قــــــــال: >مـــــــن رأ|< أي: َعــــــِلــــــَم >مــــنــــكــــم مُـــــنـــــكـــــراً< أي: فـــــي غـــيـــره 
مــــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن، والـــخـــطـــاب لــلــصــحــابــة أصـــــالـــــةً، ولـــغـــيـــرهـــم مــــن األمــــــة تـــبـــعـــاً، وفـــــي اإلتـــيـــان 
بــــمــــن الـــتـــبـــعـــيـــضـــيـــة إشــــــعــــــاٌر بــــأنــــه مـــــن فــــــــــروِض الــــكــــفــــايــــة، وإيـــــــمـــــــاءٌ إل| أنـــــــه ال يــــبــــاشــــر إال مَــــن 
يــعــرف مــراتــب اإلحــســان، وتــفــاوت الــمــنــكــرات، وتــمــيّــز بين المتفق عليه؛ والمختلف 
فــيــه مــنــهــا، والـــمـــعـــن| مــقــتــبــس مـــن قــولــه تـــعـــال|: }ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ{ )3(، وخاصة الكام: مَن أبصر ما أنكر الشرُع >فليغيره 
بيده< أي: بأن يمنعه بالفعل؛ بأن يكسَر اآلالت، ويُِريَق المنكَر، ويــردَّ المغصوب 

إل| مالِِكِه...

 �MİNHACÜ’l - VAİZİN ve MİDARACÜ’n - NASİHİN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 274�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 274�  ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه. انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ ›2‹ مجهول؛ لَْم نَتََمّكَ
›3‹ سورة آل عمران، اآلية: 104� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    263 األدب والمحاضرات والعروض   

ـــــقــــــول< أي: مــــن كــــمــــال صــــبــــره >الـــلـــهـــم اغــــفــــر لـــقـــومـــي< أي: فــعــلــهــم  آخــــــــــــره:... >ويـ
اذه؛ بــــــمــــــعــــــن|: ال تـــــعـــــذبـــــهـــــم بـــــــه فـــــــي الــــــدنــــــيــــــا وال تــــســــتــــأصــــلــــهــــم، وإاّل فــــــِمــــــن الـــــمـــــعـــــلـــــوم أّن 
مـــغـــفـــرةَ الـــكـــفـــار بــمــعــن| الــعــفــو عـــن شــكــرهــم وكـــفـــرهـــم غــيــر جـــائـــز بــــاإِلْجــــَمــــاع، ويــمــكــن أن 
يــكــون الــمــغــفــرة كــنــايــة عــن الــتــوبــة الــمــوجــبــة لــلــمــغــفــرة، وإلــيــه اإلشـــــارة بــقــولــه: >فــإنــهــم ال 
يعلمون<، واذه مــن كمال حلِمه، وُحــســن ُخلقه؛ حيث أذنــب الــقــومُ، وهــو يعتذر 
نَْب مع  عنهم عند ربهم أنهم ما فعلوا إال بجهلهم باهلل ورسوله، ففيه إشعاٌر بأّنَ الّذَ
الــجــهــِل أهـــــوُن فـــي الــجــمــلــة بــالــنــســبــة إل| الـــذنـــب مـــع الـــِعـــلـــم، ولــــذا ورد: >ويــــل للجاهل 
ِــــِم ســــبــــع مـــــــــــــرات<. مـــتـــفـــق عــــلــــيــــه، كــــــــذا فــــــي شــــــــرح الـــــمـــــرقـــــاة لـــعـــلـــي الـــــقـــــاري  مـــــــــرةً وويـــــــــل لــــلــــعــــال

)ت 1014 ھ/1606 م( )1(، رحمه اهلل.

مالحظات: المجلد الثامن، وفي أوله فهرس للكتاب في صفحة واحدة، وباقي 
قْم الَْحِميِدّي: 274� مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 279� ]558[ الّرَ

عــــــــــــــنــــــــــــــوان الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط: مــــــــــنــــــــــهــــــــــاج الـــــــــــواعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدراج الــــــــــنــــــــــاصــــــــــحــــــــــيــــــــــن = شـــــــــــــــــــرح مـــــــشـــــــكـــــــاة 
المصابيح )2(�

الـــمـــؤلـــف: مـــجـــهـــول؛ وفـــاتـــه مـــا بــيــن ســنــة )1021 ھ/1612 م( وســـنـــة )1067 ھ/ 
1657 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 905 - 1022، مقياس الورقة: )215 × 166 = 165 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

أولـــــــــه: فـــــي الــــــريــــــاء والــــســــمــــعــــة: عـــــن أبـــــي هـــــريـــــرة رضـــــــــي اهلل عـــنـــه قــــــــال: قــــــال رســــــــول اهلل 

 �NUREDDİN ALİ b. SULTAN MUHAMMED el - HEREVİ، ALİ el - KARİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 283�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MİNHACÜ’l - VAİZİN ve MİDARACÜ’n - NASİHİN ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 274�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 274�  ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه. انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ ›3‹ مجهول؛ لَْم نَتََمّكَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    264

َصــــــــــــــلَّ| اهللُ َعــــلَــــيْــــِه َوَســــــــلَّــــــــَم: >إن اهلل ال يـــنـــظـــر< أي: نَـــــَظـــــَر اعــــتــــبــــاٍر >إل| ُصــــــــَوِرُكــــــــم< إذ ال 
اعتبار بُِحْسنِها وقُبِحها، >وأموالكم< إذ ال اعتبار بكثرتها وقلتها >ونكل ينظر إل| 
قلوبكم< أي: إل| ما فيها من اليقين والصدق واإلخاص، وقصد الرياء والسمعة، 
وســــــــــــائــــــــــــر األخــــــــــــــــــــــــاق الـــــــــــرضـــــــــــيـــــــــــة، واألحــــــــــــــــــــــــــــــــوال الــــــــــــــــرديــــــــــــــــة، >وأعـــــــــــمـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــم< أي: مــــــــــــن صــــــاحــــــهــــــا 
وفسادها، فيجازيكم عل| وفقها؛ اذه، وفي النهاية؛ معن| النظر انهاه: االجتباء 
والـــرحـــمـــة والـــعـــطـــف، ألن الــنــظــر فـــي الـــشـــاهـــد دلـــيـــل الــمــحــبــة، وتـــــرك الــنــظــر دلـــيـــل الــبــغــض 
والكراهة، وميل النفس إل| الصور المعجبة واألمور الفائقة، واهلل يتقّدس عن شبه 

المخلوقين...

ــــِعــــــشــــــاء  ُــــــصــــــلّــــــي الــ ُــــــــــــــــرادَ بــــــهــــــم مَــــــــــن ي آخــــــــــــــــــــره:... وقِــــــــــيــــــــــَل: هــــــــم األّوابــــــــــــــــــــــون، ويـــــحـــــتـــــمـــــل أْن ي
والــــصــــبــــح، >فــــيــــقــــومــــون< أي: فـــيُـــظـــهـــرون الــــقــــيــــام، ويـــتـــمـــيـــزون عــــن ســــائــــر األمـــــــم، >وهــــم 
قــــــلــــــيــــــل< أي: مـــــــــن أهــــــــــــل اإلســـــــــــــــــــام. قــــــــــــال تــــــــــعــــــــــال|: }ڑ ڑ ک ک ک ک{ )1(� 
وقـــال تـــعـــال|: }ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ{ )2(. }َوقَـــِلـــيـــٌل ِمـــْن ِعـــبَـــاِدَي 
َــــــْحــــــتَــــــِمــــــل صــــيــــغــــتــــي الــــــفــــــاعــــــِل والــــــمــــــفــــــعــــــوِل >بــــغــــيــــر  ـــــــــــُكـــــــــــوُر{ )3(. >فـــــيـــــدخـــــلـــــون الــــــجــــــنــــــة<: ي الـــــــــــّشَ
حــــســــاٍب< ألنـــهـــم صـــبـــروا عــــل| مـــــرارة الـــطـــاعـــة، وتـــــرك لــــذة الــــراحــــة، وقــــد قــــال ســبــحــانــه: 
الـــــــــحـــــــــســـــــــاب< أي:  الــــــــــنــــــــــاس إل|  يــــــــؤمــــــــر  مح{ )4(. >ثــــــــــــم  جح  مج  حج  يث  }ىث 
الــــمــــحــــاســــبــــة والــــمــــنــــاقــــشــــة والــــــــعــــــــذاب. رواه الــــبــــيــــهــــقــــي فــــــي شــــعــــب اإليـــــــمـــــــان، كـــــــذا فــــــي شــــرح 

المشكاة لعلي القاري )ت 1014 ھ/1606 م( )5(�

مــــــــالحــــــــظــــــــات: الــــــمــــــجــــــلــــــد الــــــــتــــــــاســــــــع، ويـــــــــوجـــــــــد فـــــــــي أولــــــــــــــه فــــــــهــــــــرس لــــــلــــــكــــــتــــــاب فـــــــــي صــــفــــحــــة 
قْــــــــــم  ـــــحـــــــات مـــــــــن الـــــــــفـــــــــوائـــــــــد. وبـــــــــاقـــــــــي مـــــــواصـــــــفـــــــاتـــــــه مـــــــثـــــــل الــــــــــّرَ ـــــفــ واحــــــــــــــــــــدة، وفــــــــــــي آخــــــــــــــره ثــــــــــــاث صــ

الَْحِميِدّي: 274�

›1‹ سورة الذاريات، اآلية: 17� 
›2‹ سورة ۤص، اآلية: 24� 
›3‹ سورة سبأ، اآلية: 13� 

›4‹ سورة الزمر، اآلية: 10� 
 �NUREDDİN ALİ b. SULTAN MUHAMMED el - HEREVİ، ALİ el - KARİ ›5‹

قْم الَْحِميِدّي: 283�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    265 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 280� ]559[ الّرَ

عــــــــــــــنــــــــــــــوان الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط: مــــــــــنــــــــــهــــــــــاج الـــــــــــواعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدراج الــــــــــنــــــــــاصــــــــــحــــــــــيــــــــــن = شـــــــــــــــــــرح مـــــــشـــــــكـــــــاة 
المصابيح )1(�

الـــمـــؤلـــف: مـــجـــهـــول؛ وفـــاتـــه مـــا بــيــن ســنــة )1021 ھ/1612 م( وســـنـــة )1067 ھ/ 
1657 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 123 - 145، مقياس الورقة: )225 × 160 = 160 × 
95(، عدد األسطر: )19(�

َفاَعِة: )َعْن أَنٍَس - رضي اهلل عنه - قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل  أوله: في الَْحْوِض َوالّشَ
- َصلَّ| اهللُ تََعالَ| َعلَيِْه َوَسلََّم: بَيْنَا أَنَا أَِسيُر فِي الَْجنَِّة إَِذا(: بِاألَلِِف )أَنَا بِنََهٍر(: 
ُن، أَْي: َجْدَوٍل )َحافَتَاهُ(: بَِفتِْح الَْفاِء أَْي َجانِبَاهُ َوَطَرفَاهُ )قِبَاُب  بَِفتِْح الَْهاِء، َويَُسّكَ
َــهُ  َّــــِذي ل ِف(: ال ْـــُمـــَجـــّوَ ُـــِؤ )ال ــمِّ. أَْي: ِخــيَــِم الـــلُّـــْؤل ْـــَقـــاِف، َجــْمــُع قُـــبَّـــٍة بِــالــّضَ رِّ(: بِــَكــْســِر ال الـــــّدُ
(؟ أَِي: النَّْهُر الَْمْذُكوُر َعلَ|  َجْوٌف َوفِي َوَسِطِه َخاءٌ يُْسَكُن فِيِه، )قُلُْت: مَا اذَهَ
الَْوْصِف الَْمْسُطوِر )قَاَل: اذَهَ الَْكْوثَُر الَِّذي أَْعَطاَك َربَُّك(: إَِشاَرةً إِلَ| قَْولِِه تََعالَ|: 
ْــَكــثِــيــُر  ْــَخــيْــُر ال ْـــُمـــَرادُ ِمــنْــهُ ال ْــَكــثْــَرِة، َوال }ڎ ڎ ڈ{ )3(، َوُهـــَو فَـــَوْعـــٌل؛ ِمـــَن ال
ْـــَعـــِلـــيَّـــِة،  ْــــَمــــَراتِــــِب ال ــــــــِة، أَْو َســــائِــــِر ال ِة، أَْو َكــــثْــــَرِة األُمَّ ْـــــُقـــــْرآِن أَِو الــــنُّــــبُــــّوَ ــــــهُ ِمـــــَن ال ُّـ َّـــــــِذي أَْعـــــَطـــــاهُ َرب ال
َـــِل  ـــَمـــــْوُرودُ، َوال مُـــنَـــافَـــاةَ، ب ْــ ْــــَحــــْوُض ال ْــــَمــــْمــــُدودُ، َوال ْـــَمـــْحـــُمـــودُ، َوالــــلِّــــَواءُ ال ْـــَمـــَقـــامُ ال َوِمـــنْـــَهـــا: ال
ْـــــَحـــــْوِض أَْكـــــثَـــــَر. )فَــــــــِإَذا ِطـــيـــنُـــهُ  ْــــَكــــْوثَــــِر، َوإِْن َكــــــاَن اْشــــتِــــَهــــاُرهُ فِــــي مَــــْعــــنَ| ال ْـــــُكـــــّلُ دَاِخـــــــٌل فِــــي ال ال
فَُر بِالتَّْحِريِك  يِح، َوالّذَ : أَْي َطيُِّب الرِّ يبِّيُ ائَِحِة. قَاَل الطِّ ِمْسٌك أَْذفَُر( أَْي: َشِديُد الّرَ
ُــــــــوَصــــــــُف بِـــــــــِه. )َرَواهُ  َـــــــيْـــــــِه َوي ُــــــَضــــــاُف إِل َــــيْــــنَــــُهــــَمــــا بِـــــَمـــــا ي ُــــــــْفــــــــَرُق ب ْـــــــَكـــــــِريـــــــِه، َوي ــــيِّــــــِب َوال ــ ـــّطَ ــ َــــــَقــــــُع َعـــــــــلَ| الـ ي

البَُخاِرّي(...

آخره:... بَاُب مَنَاقِِب ُعَمَر - َرِضَي اهللُ َعنْهُ - )َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ - َرِضَي اهللُ َعنْهُ - 

 �MİNHACÜ’l - VAİZİN ve MİDARACÜ’n - NASİHİN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 274�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 274�  ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه. انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ ›2‹ مجهول؛ لَْم نَتََمّكَ
›3‹ سورة الَْكْوثَر، اآلية: 1� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    266

قَــاَل: قَــاَل َرُســـوُل اهلِل - َصـــلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَســلـَّـَم -: )لََقْد َكــاَن فِيَما قَبْلَُكْم ِمــَن األُمَــِم(: 
دَِة  اِل الُْمَشّدَ ثُوَن(: بَِفتِْح الّدَ بَيَاٌن لَِما بَِمْعنَ| )ِمْن( أَْي فِي الَِّذيَن َكانُوا قَبْلَُكْم )مَُحّدَ
ـــــتِـــــي أََحــــــــٌد( أَْي: َواِحــــــٌد  َـــــُك فِــــي أُمَّ ْــــــُن َوْهــــــٍب. )فَــــــــِإْن ي ــــَر بِـــــِه اب أَْي: نَــــــاٌس مُـــلْـــَهـــُمـــوَن َكـــَمـــا فَــــّسَ
ِمنُْهْم فَْرضاً َوتَْقِديراً )فَِإنَّهُ ُعَمُر(. أَْي َوإِْن يَُك أَْكثَُر فَُهَو ِحينَئٍِذ أَْولَ| َوأَْظَهُر. )مُتََّفٌق 
ْــــِن ُعــــَمــــَر قَـــــــاَل: قَــــــاَل َرُســــــــــوُل اهلِل - عــلــيــه الـــســـام -: )>إِّنَ اهللَ َجـــَعـــَل  َعــــلَــــيْــــِه(... )َعــــــِن اب
َن َجَعَل  : َضّمَ يبِّيُ <(، أَْي: أَْظَهَرهُ َوَوَضَعهُ )َعلَ| لَِساِن ُعَمَر َوقَلْبِِه(. قَاَل الطِّ الَْحّقَ
اهُ بَِعلَ|، َوفِيِه مَْعنَ| ُظُهوِر الَْحقِّ َواْستِْعائِِه َعلَ| لَِسانِِه، َوفِي َوْضِع  مَْعنَ| أَْجَر| فََعّدَ
 .) َ َكـــــاَن ُخـــلُـــقـــاً ثَـــابِـــتـــاً مُـــْســـتَـــِقـــّراً. )َرَواهُ الــــتِّــــْرِمــــِذّيُ ــــــأَّنَ كلَذِ ــــــَر| إِْشــــَعــــاٌر بِـ ــــْوِضــــَع أَْجـ ْـــَجـــْعـــِل مَ ال

)َوَعْن َعِلّي - َرِضَي اهللُ َعنْهُ -(، أَْي مَْوقُوفاً )قَاَل: مَا ُكنَّا( أَْي: أَْهُل الْبَيِْت...

وَعْن َعِلّي رضي اهلل عنه. أي: موقوفاً؛ >قال ما ُكنّا< أي: أهل البيت )1(���

مــالحــظــات: الــمــجــلــد الـــعـــاشـــر، الــنــســخــة نــاقــصــة اآلخـــــر، وفــــي أولــــه فــهــرس للكتاب 
قْم الَْحِميِدّي: 274� في صفحة واحدة، وباقي مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 281� ]560[ الّرَ

عــــــــــــــنــــــــــــــوان الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط: مــــــــــنــــــــــهــــــــــاج الـــــــــــواعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدراج الــــــــــنــــــــــاصــــــــــحــــــــــيــــــــــن = شـــــــــــــــــــرح مـــــــشـــــــكـــــــاة 
المصابيح )2(�

ـــــيــــــح؛ لــــعــــلــــي بــــن  ـــــمــــــصــــــابـ ــــتــــــمــــــة اذه الــــــــكــــــــام فــــــــي الــــــمــــــقــــــطــــــع: ]6044 مـــــــــــــــــــــن مــــــــرقــــــــاة الـــــمـــــفـــــاتـــــيـــــح شـــــــــــرح مــــــشــــــكــــــاة الـ ›1‹ وتــ
)سلطان( محمد، القاري )ت 1014 ھ(. )َوَعــْن َعِليٍّ - َرِضـــَي اهللُ َعنْهُ -(، أَْي مَْوقُوفاً )قَــاَل: مَا ُكنَّا( 
َـــةُ: َونَــْحــُن مُــتَــَوافِــُروَن أَْصــَحــاُب َرُســـوِل اهلِل - َصـــلَّ| اهللُ َعلَيِْه  ِّــُدهُ ِرَواي ُــَؤي َحابَِة، َوي أَْي: أَْهــُل الْبَيِْت أَْو مَْعَشُر الّصَ
ِكينَةَ( أَْي: مَا بِِه  ْــَعــاِد بَِمْعنَ| ااِلْستِبَْعاِد، َوقِــيــَل: مَْعنَاهُ مَا ُكنَّا نَُعّدُ بَِعيداً )أَّنَ الّسَ ب َوَســلـَّـَم - )نُبِْعُد(: ِمــَن اإْلِ
تَْسُكُن النَّْفُس َوتَِميُل إِلَيِْه َويَْطَمئِّنُ فِي الَْقلِْب َويُْعتََمُد َعلَيِْه )تَنِْطُق( أَْي: تَْجِري )َعــلَ| لَِساِن ُعَمَر(. أَْي 
دُهُ[. ويبلغ عــدد مقاطع  ُـــَســـدِّ َــيْــَن َعــيْــنَــيْــِه مَــلـَـكــاً ي ْـــــُت ُعــَمــَر قَـــّطُ إاِّلَ َوَكــــاَن ب ْــُن مَــْســُعــوٍد: مَــا َرأَي ِمـــْن قَــلـْـبـِـِه، َوقَــــْد قَـــاَل اب
مـــــرقـــــاة الـــمـــفـــاتـــيـــح شـــــــرح مــــشــــكــــاة الــــمــــصــــابــــيــــح: )6294(. ورقــــــــم الـــمـــقـــطـــع األخـــــيـــــر فـــــي مـــصـــابـــيـــح الــــســــنــــة لـــلـــبـــغـــوي: 
)4732(، ورقم المقطع األخير من مصابيح السنة: )4931(، واذه يكشف لنا مقدار المقاطع الناقصة 

من اذه الكتاب الذي هو بمثابة شرح عل| مصابيح السنة، أو ملّخص لمرقاة المفاتيح. 
 �MİNHACÜ’l - VAİZİN ve MİDARACÜ’n - NASİHİN ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 274�  انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    267 األدب والمحاضرات والعروض   

الـــمـــؤلـــف: مـــجـــهـــول؛ وفـــاتـــه مـــا بــيــن ســنــة )1021 ھ/1612 م( وســـنـــة )1067 ھ/ 
1657 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 489 - 592، مقياس الورقة: )225 × 165 = 165 × 
100(، عدد األسطر: )19(�

أولـــه: فــي األدعــيــة الــمــأثــورة وعــن بــريــدة أي ابن الحصيب األسلمي أن رســـول اهلل 
َصـــــــــــــلَّ| اهللُ َعــــلَــــيْــــِه َوَســـــــلَّـــــــَم ســـمـــع رجـــــــاً الـــظـــاهـــر أنـــــه أبـــــو مـــــوس| األشـــــعـــــري كـــمـــا ســـيـــأتـــي فــي 
الحديث اآلتي يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت اهلل ال هلإ إال أنت تأكيد لما قبله 
األحد أي بالذات والصفات الصمد أي المقصود الكلي والمطلوب الحقيقي لم يلد 
ولـــم يــولــد الــمــنــزه عــن ســمــات الــنــقــصــان والـــحـــدوث ولـــم يــكــن لــه كــفــواً أي مــثــاً فــي ذاتــه 
وشبيهاً في صفاته ونظيراً في أفعاله أحد ولم يذكر المسؤول لعدم الحاجة إليه فقال 

أي النبي َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم...

آخـــره:... ومــن أحــب أن يسور بتشديد الــواو المكسورة ويفتح حبيبه ســـواراً من نار 
فـــلـــيـــســـوره ســــــــــواراً مــــن ذهــــــب والــــمــــعــــن| أن كلذ يـــضـــر بــحــبــيــبــه مــــضــــرة الــــنــــار ونكل عــلــيــكــم هــو 
لــلــتــرغــيــب بــالــفــضــة فــالــعــبــوا بــهــا إشــــــارة إل| أن الــتــحــلــيــة الــمــبــاحــة مــــعــــدودة فـــي الــلــهــو والــلــعــب 
واألخذ بما ال يعنيه ذكره الطيبي وقال ابن الملك اللعب بالشيء التصرف فيه كيف شاء 
أي اجعلوا الفضة في أي نوع شئتم من األنــواع للنساء دون الرجال إال التختم والمنطقة 

وتحلية السيف وغيره من آالت الحرب رواه أبو داوود كذا في المرقاة شرح المشكاة.

مالحظات: المجلد الخامس، وفي أوله فهرس للكتاب في صفحة واحدة، وعليه 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(.  يِّد الحافظ مَُحّمَ تملك: الّسَ

قْم الَْحِميِدّي: 274� وباقي مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 282. عربي/ ُعثَْماني ]561[ الّرَ

عنوان المخطوط: منهاج الفقراء )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 274�  ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه. انظر؛ فهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ ›1‹ مجهول؛ لَْم نَتََمّكَ
 �MİNHACÜ’l - FUKARA ›2‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    268

الـــمـــؤلـــف: إِْســـَمـــاِعـــيـــل بـــن أحـــمـــد األنــــقــــروي الـــمـــولـــوي، رســــوخــــي، )رســــــوخ الـــديـــن( 
شارح المثنوي )ت 1042 ھ/1633 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 159، مقياس الورقة: )230 × 160 = 150 × 95(، 
عدد األسطر: )21(�

ِحيِم. الحمد هلل الذي علمنا علوم الدينية واللدنية،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
وعـــلـــمـــنـــا عــــــل| شـــريـــعـــتـــه الـــمـــصـــطـــفـــويـــة وطـــريـــقـــتـــه الــــمــــولــــويــــة، وكـــّمـــلـــنـــا بــــكــــمــــاالت الـــمـــشـــايـــخ 
الصافية الصوفية، وكلّمنا في ميقات قلبنا بالكماالت القدسية؛ با حرف وال صوت 
وال كيفية وال كــّمــيــة؛ الــتــي ال يــعــرف أســـرارهـــا إال هذه الــطــائــفــة الــعــلــيــة، فــســبــحــان من 
ِريَقة عين الحقيقة.. أما بعد حمد اهلل المتعالي، والصاة عل|  جعل الشريعة والّطَ
نبيه السامي: بو كتاب شريفك تصنيفنه باعث وباد|، وبو مجموعته لطيفك تأليفنه 
علة غائ| اولدركه بو فقير مولوي؛ اعني: شيخ رسوخ الدين، إِْسَماِعيل بن أحمد 
ِريَقة المولوي: اول وقتده ك|  األنــقــروي، ثبّت اهلل قدمه عــل| شريعته النبوي، والّطَ

إرشاد فقرا وأحبّا ايله مأمور اولدم...

آخره:... كما قال الشيخ في الفتوحات: التوحيد في الحقيقة سكوت خاصته 
ظــــــاهــــــراً وبـــــاطـــــنـــــاً فـــمـــهـــمـــا تـــكـــلـــم أوجـــــــــــد، وإذا أوجـــــــــد أشـــــــــرك مــــــن وجـــــــــه، والـــــســـــكـــــوت صــفــتــه 

عدميته. بيت

ســـــــــــخـــــــــــن از  وادار  دســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادر  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــدا كــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــدنأي 

چـــــــــــون رســـــــيـــــــد ايــــــنــــــجــــــا قــــــلــــــم درهــــــــــــــم شـــكـــســـتچــون رســيــدا بنچا سخن لــب در للبست

تُــوَجــُد منه مخطوطة فــي مكتبة فــيــض اهلل فــي إِْســتَــانــبُــول، رقــم الــحــفــظ: 246، وفــي مكتبة خــالــد أَفَـــنْـــِدي في 
إِْستَانبُول؛ رقم الحفظ: 202، 203. وقد ترجمه بعضهم سنة 1034 ھ إل| اللغة التركية الُْعثَْمانِيَّة، وطبع 

في بوالق 1256 ھ. 
ِـــَحـــاجـــي َخـــِلـــيـــَفـــة: )1877/2(، واكـــتـــفـــاء الـــقـــنـــوع بـــمـــا هــو  ْــــُفــــنُــــون ل ــــنُــــون َعـــــن أَســـــاِمـــــي الـــُكـــتُـــب وال انــــظــــر؛ َكــــْشــــف الــــّظُ
مطبوع، أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية؛ )ص: 500(. ومعجم المطبوعات العربية 

والمعربة؛ لسركيس: )494/1(� 
 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    269 األدب والمحاضرات والعروض   

بـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــــــــــــادلـــــــــــــــب بــــــــــبــــــــــنــــــــــدا ر چـــــــــــــــه فــــــــــصــــــــــاحــــــــــت دســــــــــــــــــــت داد أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  واهلل  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن  دم 

ختم اذه المختصر بــعــون اهلل األعظم األكــبــر، في ختم شهر صفر المظفر، في 
سنة ثمان وعشرين وألف من هجرة سيد البشر والحمد هلل..

َـــة  مــــالحــــظــــات: يـــوجـــد فــــي أولــــــه فـــهـــرس مـــكـــتـــوب فــــي صـــفـــحـــتـــيـــن، والــــَعــــنَــــاِويــــن مَـــْكـــتُـــوب
ــــَمــــــر، فــــي آخــــرهــــا أربــــــع صـــفـــحـــات مــــن الـــشـــعـــر الـــُعـــثْـــَمـــانـــي. تــــاريــــخ الــتــألــيــف:  بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــ
ســـنـــة )1028 ھ/1619 م(. الــــنــــاســــخ: درويـــــــش مُــــْصــــَطــــَف| الــــمــــولــــوي. تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: 
يوم الثامن عشر من شهر جماد| اآلخر سنة )1033 ھ/1623 م(. الوضع العام: 
ــــيِّــــد  ْــــــِغــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مـــغـــلـــف بـــــــورق اإليــــــبــــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الــــّسَ خــــــّط الــــنــــســــخ، وال
ـــد مُـــــَراد َشـــيْـــخ َخــانــقــاه مُـــــَراد مُــــّا، ســنــة )1248 ھ/1832 م(. وقـــف دار  الــحــافــظ مُـــَحـــّمَ

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 283� ]562[ الّرَ

عنوان المخطوط: المبين المعين لفهم األربعين = مختصر شرح األربعين النووية 
لعلي القاري )1(�

د( المّا الهروي، القاري، نور الدين، الحنفي  المؤلف: علي بن )سلطان مَُحّمَ
)ت 1014 ھ/1606 م( )2(�

 �ŞERHU’l - EHADİSİ’l - ERBAİN ›1‹
تُــــــوَجــــــُد مـــنـــه مــــخــــطــــوطــــات، انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة بــــرنــــســــتــــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يـــــهـــــوذا؛ الـــــرقـــــم: 720، رمــــــز الــــحــــفــــظ: 5479، 
ْـــــــَراك الــرســالــة الـــرقـــم: 1،  ومــكــتــبــة األزهـــــر؛ مــن الـــرقـــم: 6014، أرقــــام الــحــفــظ: )5326 حــديــث( 83264 األَت

حت| الرقم: 6017، أرقام الحفظ: )5975 حديث( 89595 الشوام. 
والــمــبــيــن الــمــعــيــن لــفــهــم األربــعــيــن فـــي الــحــديــث، هـــو شـــرح األربــعــيــن حــديــثــاً الـــنـــوويـــة، أولـــــه: >الــحــمــد هلل الـــذي 
جــعــل األعــــــداد واألوقـــــــات اعـــتـــبـــاراً لــــألنــــام<. طــبــع بــمــطــبــعــة الــجــمــالــيــة ســنــة )1328 ھ/1910 م(، فـــي )239( 
صفحة، ووجدت رسالة مطبوعة في اآلستانة سنة )1317 ھ/1899 م(، وتقع في: )28( صفحة، وهي 

د القاري.  موسومة بشرح أربعين حديثاً في جوامع الكلم؛ منسوبة إل| علي بن مَُحّمَ
انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ لسركيس: )1793/2(� 

 �NUREDDİN ALİ b. SULTAN MUHAMMED el - HEREVİ، ALİ el - KARİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 11�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]14[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    270

المؤلف المختصر: إِْسَماِعيل أَفَنِْدي اإِلْستَانْبُولي حفيد الدرسعام كان حياً سنة 
)1128 ھ/1716 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 144، مقياس الورقة: )165 × 220 = 165 × 100(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحيِم. الحمد هلل الذي جعل األعداد واألوقات اعتباراً  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
لـــــألنـــــام فـــخـــلـــق الـــــســـــمـــــاوات واألرض فـــــي ســــتــــة أيــــــــام وخــــمــــر طــــيــــن آدم عـــلـــيـــه الـــــســـــام بـــيـــديـــه 
أربـــعـــيـــن صـــبـــاحـــاً فـــي مـــقـــام اإلكـــــــــرام.. أمــــا بــعــد فــيــقــول الــمــفــتــقــر إل| ربــــه الــــبــــاري عــلــي بــن 
د القاري، اذه شرح عزيز ال بسيط وال وجيز غير مخل في بيان مبانيه،  سلطان مَُحّمَ
وال محل في بُْرَهان معانيه، ممزوج بفوائد لغوية ونحوية وفقهية وعوائد صوفية من 
أسرار قدسية وأنوار أنسية قصدت بتوفيق الملك المعين سلوك خدمة هذه األربعين 
يْتُه بالمبين المعين لفهم األربعين.. الحديث  المشتملة عل| أحكم المباني.. َوَسّمَ

األول...

آخـــــــره:... ولــــذا قـــال بــعــض الــعــارفــيــن: قـــد عـــرف الــخــلــق مــقــام الـــحـــق، ولـــم يــعــرفــوا 

 �İSMAİL HAFİD. HAFİD el - ŞEYH İSMAİL، el - İSTANBULİ ›1‹
الـــحـــفـــيـــد: عــــالــــم صــــوفــــي ُعــــثْــــَمــــانــــي كــــــان حــــيّــــاً ســـنـــة )1128 ھ/1716 م(، حـــســـب مــــا هــــو مــــذكــــور فــــي آخــــــر اذه 
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 283(، ومــــن مــؤلــفــاتــه: كــتــاب الــمــوعــظــة الــمــحــفــوظ فـــي مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي:  قْــــم ال الــمــخــطــوط )الــــّرَ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 289. وقـــد اشــتــهــر مـــن الـــذيـــن تلقبوا  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 288. والــــّرَ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 287. والــــّرَ قْــــم ال الــــّرَ
ُــــوُســــف بــــن ُعــــثْــــَمــــان اإلســـكـــلـــيـــبـــي، الــمــنــطــقــي، الـــحـــنـــفـــي، الــحــلــيــمــي، دَرســــَعــــام  بـــلـــقـــب: دَُرِســــــَعــــــام )درس عـــــــام(، ي
ــلـَـة اةيهلإل والــعــطــيــة الــســبــحــانــيــة  )درس عــــــام(، )ت 1199 ھ/1785 م(، مـــؤلـــف كـــتـــاب: )الــمــوهــبــة الــمــفــّصَ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 198. ولـــه أربـــعـــةُ ُكــتــب أُخـــر|  قْـــم ال فــي الــتــفــســيــر(، الــمــحــفــوظ فــي مكتبة راغــــب پــاشــا: ]242[ الـــّرَ

مخطوطة. 
ِّــِفــيــن  ْــُمــَؤل ِــلْــبَــْغــَداِدّي: )570/2(، َومُــْعــَجــم ال ّـــة الــَعــاِرفِــيــن ل انــظــر: تــذكــرهء مشاهير ُعــثْــَمــانــيــة: )666/4(، َوَهـــِدي

الَة: )317/13(. وفهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي: )131/3(�  لَِكّحَ
ـــَمـــــد بـــــن خـــلـــيـــل بـــن داوود األرزنـــــجـــــانـــــي، الـــعـــريـــف بــــخــــان زاده؛  ــــد بــــن أَْحــ ـــّمَ ــــَحـ وذكـــــــر ســـركـــيـــس: >أويــــــــس وفــــا بــــن مُ
درسعام؛ مجيزلرندن؛ أحد المدرسين بالعلوم، ومؤلف كتاب: )منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين( 
المطبوع بمطبعة محمود بك في اآلستانة سنة )1328 ھ/1910 م(، ويقع في: )569( صفحة<. انظر؛ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة: )500/1(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    271 األدب والمحاضرات والعروض   

دية، لتستره باألوصاف البشرية. هللف الحمد والمنة عل| إتمام اذه  الحقيقة الُمَحّمَ
الشرح، وأسأله المزيد من فضله بزيادة النصر والفتح، إنه ولي كلذ، والقادر عل| 
ما هنالك والمأمول من إفضال األفاضل وألطاف األماثل.. فالسعي بَِقْدِر االستطاعة 
وأســــــــــأل اهلل حـــســـن الـــخـــاتـــمـــة فــــي آخـــــر الـــعـــمـــر مــــن الـــســـاعـــة الــــتــــي هــــي أخـــــت الـــقـــيـــامـــة. فـــرغ 
مؤلفه في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام عشرة بعد األلف من 

الهجرة بمكة المكرمة.. والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن.

مالحظات: مخطوطة بخط المؤلف المختصر درسعام. ويوجد في أوله فهرس 
ــــَهـــــَواِمـــــش حـــــــواٍش وتـــعـــلـــيـــقـــات، والــــَعــــنَــــاِويــــن  ـــــُد عـــــل| الـ مـــكـــتـــوب فــــي صــفــحــة واحـــــــــدة، وتُــــــوَجـ
َــــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــــــَمــــــر، وبـــعـــض الــــعــــبــــارات مُــــَمــــيَّــــزة بـــخـــطـــوط حــــمــــراء فـــوقـــهـــا. الـــنـــاســـخ:  ــــْكــــتُــــوب مَ
إِْسَماِعيل الشهير بحفيد الدرسعام. تاريخ النسخ: يوم االثنين في أواخر شهر محرم 
ْــــــِغــــــاف ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي،  ســـنـــة )1128 ھ/1716 م(. الــــوضــــع الـــــعـــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ، وال
د مَُراد  د بن إِْسَماِعيل الواعظ بجامع بيالي پاشا - والحافظ مَُحّمَ وعليه تملك: مَُحّمَ

شيخ خانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 284. فارسي ]563[ الّرَ

عنوان المخطوط: منطق الطير )1(�

ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم، فـــــريـــــد الــــــديــــــن الــــــعــــــطــــــار، الــــنــــيــــســــابــــوري  ــــــد بــــــن )أبــــــي بــــــكــــــر( إِب الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
)ت 627 ھ/1230 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 166، مقياس الورقة: )195 × 110 = 145 × 75(، 
عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 3/234� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �MANTIKU’t - TAYR ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/234�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]422[ الّرَ

 �FERİDÜDDİN MUHAMMED b. İBRAHİM el - HEMEDANİ، el - ATTAR ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 142�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    272

ـــــــــــــــــــــــــــَواببــــــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــا| خــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــرش ايــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــتــــــــــــاب بِـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــّصَ أَْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم  واهللُ  شـــــــــــــــــــــــــد  خـــــــــــــــــتـــــــــــــــــم 

خاتمة الكتاب

شــــــــــــــــمــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــــــــــــي  حــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد  او  در  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  اشـــــــــــــكـــــــــــــارمــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــب  هـــــــــــــــــــم ســــــــــــــــپــــــــــــــــاس او را وهـــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــكـــــــــــــر 

مالحظات: إطارات الصفحات كلها مذهب، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
وتُــوَجــُد عــل| الــَهــَواِمــش فـــوارق الــخــاف بين نسخ الــتــي تمت مقابلتها عليها. الوضع 
العام: خّط التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: إِْسَماِعيل شلوزي كاتب 
د مَُراد شيخ خانقاه مَُراد  ديوان همايون، سنة )1182 ھ/1768 م(. والحافظ مَُحّمَ

مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/285� ]564[ الّرَ

ُــــــــــــِســــــــــــّي = الــــمــــخــــتــــصــــر فــــــــي عـــلـــم  ــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: عـــــــــــــروض ابــــــن أبــــــي الــــــجــــــيــــــش األنْــــــــــــَدل ــــنــ ــ عــ
َسالَة األنَْدلُِسيّة في بيان األوزان العربية )1(� العروض = الرِّ

ــــــــــد بــــــــــن عــــــــــبــــــــــد اهلل األنـــــــــــــــصـــــــــــــــاري، ابـــــــــن أبـــــــــي الـــــــــجـــــــــيـــــــــش، أبـــــــــو عـــــــــبـــــــــد اهلل،  الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: مُــــــــــَحــــــــــّمَ
األنَْدلُِسّي )ت 549 ھ/1154 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 5/آ، مقياس الورقة: )203 × 125 = 145 × 
65(، عدد األسطر: )17(�

د  ِحيِم. قال المفتقر إل| اهلل الغني؛ أبو عبد اهلل مَُحّمَ ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
المعروُف بأبي الجيش األنصاري األنَْدلُِسّي: أحمد اهلل وأتوكل عليه، وأصلي عل| 

 �ARUZU’L ENDÜLÜSİ ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي:  قْــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 1/1137. ومكتبة دار المثنوي؛ الــّرَ قْــم ال انــظــر؛ مكتبة راغـــب پــاشــا؛ ]1454[ الــّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 2/442. ومكتبة مَُراد  قْم الَْحِميِدّي: 1/441. والّرَ قْم الَْحِميِدّي: 3/440. والّرَ 1/436. والّرَ
قْـــم  ـــد عـــــارف؛ ]162[ الـــّرَ ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 13/654. ومــكــتــبــة مُـــَحـــّمَ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 42/1828. والــــّرَ قْــــم ال مُـــــّا؛ الــــّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 2/145. ومكتبة برنستون؛  قْم الَْحِميِدّي: 1/145� ]319[ الّرَ الَْحِميِدّي: 63� ]318[ الّرَ

مجموعة جاريت، الرقم: 500، 4/2052، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ 3829� 
 �ABDULLAH b. MUHAMMED el - HAZRECİ، EBÜ’l - CEYŞ el - ENDELÜSİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/1137�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1454[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    273 األدب والمحاضرات والعروض   

د وآله وصحبه أجمعين، َوبَْعد؛ فقد قصدت في اذه المختصر أن أذكر  نبيه مَُحّمَ
ِعـــلـــَل األعــــاريــــض األربـــــع والـــثـــاثـــيـــن، والــــضــــروب الــثــاثــة والــســتــيــن خـــاصـــة، وال أتــعــرض 
لـــشـــيء مـــن زحـــــاف الــحــشــو غـــالـــبـــاً، وصـــنـــعـــُت فــيــه ســتــة عــشــر بـــيـــتـــاً، أول لــفــظــة مـــن الــبــيــت 
يــعــطــي الــلــقــَب إمــــا اشــتــقــاقــاً، أو مـــضـــارعـــةً تــســامُــحــاً، وآخــــر الـــعـــروض حــــرف مـــن حـــروف 
)أبـــــــي جـــــــاد( يـــعـــطـــي عــــــدد الــــــعــــــروض، والـــــــعـــــــروض: آخــــــر جــــــزء مـــــن الـــشـــطـــر األول، وأول 
حـــــــــرف مـــــــن الـــــشـــــطـــــر الـــــثـــــانـــــي يــــعــــطــــي عـــــــــدد الـــــــــضـــــــــروب، والـــــــــضـــــــــرب: آخـــــــــر جـــــــــزء مـــــــن الــــبــــيــــت، 

وجعلُت روي البيت يعطي عدد األجزاء...
آخره:... الخفيف أصله: فاعاتن مستفعلن فاعاتن مرتين

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج ال يــــــــــــــــثــــــــــــــــنــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاويخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــي إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــوج
نـــــــــــــــثـــــــــــــــبخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــي إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــوج يــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج ال 
ْـــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــِجخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّف حـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــي إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ُغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍّ غــــــــــــــــــــــــــــــــدا يـــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــَم جــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــنِــــــــــــــــــــــِه فــــــــــــــــــــــــــــي ال
ــــــــــهخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّفَ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو| ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع بيتــ ــــــــــم أُرّوَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لــ
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ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر| ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداًَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

مجزوء سالم المقتضب.
ُطوِر بِاللَّْوِن  مالحظات: توجد بعده صفحة من الفوائد، وتوجد تعليقات بَيَْن الّسُ
األَْحَمر، وكك العناوين. الوضع العام: خّط النسخ المضبوط بالشكل، والِْغاف 
ــد مُــــَراد َشيْخ  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مغلف بـــورق اإليــبــرو، وعليه تملك: الــّسَ

َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/285� ]565[ الّرَ
عنوان المخطوط: المجالس الوعظية )1(�

 �MECALİSÜ’l - VAZ’İYE ›1‹
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 2/739. ومـــخـــطـــوطـــة فــــي مــكــتــبــة  ــــــم ال قْ ــــّرَ ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة؛ ]1016[ الــ تُـــــوَجـــــُد مـــنـــه مـــخـــطـــوطـــة فــــي مــكــتــبــة الــــّسُ

باليكسير: 563� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    274

ــــــــــــوفِــــــــــــّي، الــــحــــنــــفــــي  ــــــــــد، أعـــــــــــــــرج زاده، ابـــــــــــــــن األعـــــــــــــــرج، الــــــــــــّصُ الــــــــمــــــــؤلــــــــف: أحـــــــمـــــــد بـــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ
)ت 1120 ھ/1708 م( )1(�

 = 125 ــــــة: )203 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  1/ب - 195/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
145 × 65(، عدد األسطر: )17(�

ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َـــِمـــيـــَن، َوالـــــّصَ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
د خاتم النبيين، وإمــام المتّقين، وقائد  األتــمــان األكــمــان عــل| َسيِّد الُْمْرَسِليَن مَُحّمَ
الغّر المحجلين، وعل| آله وصحبه أجمعين، َوَسلََّم تَْسِليماً دائماً بدوام السماوات 
واألرضين. أما بعد؛ فيقول العبد الفقير المحوج إل| رحمة ربه الذي عل| كل شيء 
قدير: لما كنت واعظاً في جامع مسيح پاشاي عتيق )2(، بعد صاة الجمعة في سنة 
تسع عشرة ومئة وألــف )1119 ھ/1707 م(، التمس عن بعض الخان للمجالس 
الــــوعــــظــــيــــة حـــــــت| يـــجـــتـــمـــع عــــنــــدي قــــريــــبــــاً مـــــن الــــعــــشــــر، وأنــــــــا أنــــظــــر كــــلــــهــــا، فـــــوجـــــدت بــعــضــهــا 
طوياً غاية الطول، وبعضها قصيراً غاية القصر، وألهمني حين المطالعة أن أؤلف 
مجلساً لطيفاً ال طوياً وال قصيراً، بل مختصراً مفيداً، جمعته من التفاسير وكتب 
األحاديث والموعظة... وجعلت مجموع اذه التأليف اثني عشر مجلساً؛ مشتماً 
عــــل| خــمــس مـــواعـــظ. الــمــجــلــس األول: فـــي شــهــر مـــحـــرم الــــحــــرام، وفــــي اذه الــمــجــلــس 
خمس مواعظ، الموعظة األول|: في فضيلة صوم محرم الحرام، الموعظة الثانية: 
في فضيلة يوم عاشوراء وفضيلة صومها، الموعظة الثالثة: في بيان ما يلحق المؤمن 
بـــعـــد مـــوتـــه فــــي اآلخــــــــرة، الـــمـــوعـــظـــة الــــرابــــعــــة: فــــي بـــيـــان االجــــتــــنــــاب عــــن الـــكـــبـــائـــر والــصــغــائــر 
وغيرها، الموعظة الخامسة: في بيان حفظ اللسان مما ال ينبغي للمؤمن. المجلس 
الثاني: في مواعظ شهر صفر الخير... المجلس الثاني عشر: في مواعظ شهر ذي 
الحجة، وفيه أَيْضاً خمس مواعظ... ومجموع ما في هذه المجالس من المواعظ 

 �AHMED b. MUHAMMED b. İBRAHİM el - KASTAMONİ، A’RECZADE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 115�  انظر؛ مكتبة المثنوي؛ الّرَ

›2‹ يقع جامع مسيح علي پاشا في إِْستَانبُول؛ بجانب جامع الخرقة الشريفة، أي البردة، وهو إل| الجنوب 
د الفاتح.  لَْطان مَُحّمَ الغربي من جامع الّسُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    275 األدب والمحاضرات والعروض   

الشريفة: اثنان وستون مجلساً، وأنا الفقير الحقير: الشيخ أحمد الشهير بابن الشيخ 
محمد أعرج، غفر اهلل لهما، ولجميع المسلمين والمسلمات... بساط مجلس في 

شهر اهلل المحرم...

آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره:... وفـــــــــــــيـــــــــــــه أّنَ ســــــــــــــــعــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــــــداريـــــــــــــــــــــن مـــــــــــنـــــــــــوطـــــــــــة بـــــــــمـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة كــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاب اهلل تـــــــــــــعـــــــــــــال|، 
وفـــــــــــــي روايــــــــــــــــــــــة؛ قـــــــــــــال ابــــــــــن عــــــــــبــــــــــاس: مــــــــــن اقــــــــــتــــــــــد| بـــــــــكـــــــــتـــــــــاب اهلل تـــــــــــعـــــــــــال|، أي: فــــــــــي االعـــــــتـــــــقـــــــاد 
ـــيـــــا، وال يـــــشـــــق| أي:  والــــــعــــــبــــــادات وغـــــيـــــر؛ ال يـــــضـــــل، أي: ال يــــقــــع فـــــي الــــضــــالــــة فـــــي الـــــدنــ
ال يـــــتـــــعـــــب وال يـــــــعـــــــذب فـــــــــي اآلخـــــــــــــــــــرة. مـــــــــن شـــــــــــرح الــــــمــــــشــــــكــــــاة الــــــمــــــصــــــابــــــيــــــح. وآخــــــــــــــر مـــــــــا تـــيـــســـر 
إيــــــــــــــــــــــراده فــــــــــي اذه الــــــــتــــــــألــــــــيــــــــف، فـــــــــــــأســـــــــــــأل اهلل تــــــــــعــــــــــال| الــــــــــــــــذي مَـــــــــــــــــــّنَ عــــــــــلــــــــــّيَ بــــــــإنــــــــشــــــــائــــــــه، وإتـــــــمـــــــامـــــــه 
ـــــــــــــت الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب بـــــــــــــعـــــــــــــون اهلل الــــــــمــــــــلــــــــك الـــــــــــــــوهـــــــــــــــاب، فـــــــــــــــي: يــــــــوم  ـــيــــــة. تَـــــــــــــّمَ ــ ـــنـ ــ ـــيـ ــ ـــــطـ ـــنـ ــ ـــــطـ ـــــقــــــسـ فـــــــــــي الـــــــــبـــــــــلـــــــــدة الـ
لــــــــــه ولـــــــــــوالـــــــــــديـــــــــــه، وأحـــــــســـــــن الـــــــعـــــــصـــــــر ســـــــنـــــــة )1148 ھ/1735 م(. غــــــــــفــــــــــر اهلل  بـــــــعـــــــد   األحـــــــــــــــــد 

إليهما وإليه.

كوزت معناسن| خطينه بفمه اوقونمزديو بن يايانه اتمه. كتبه الفقير إِْسَماِعيل بن 
أحمد بن ُسلَيَْمان.

َــــيْــــَن  مـــالحـــظـــات: الـــَعـــنَـــاِويـــن والـــمـــجـــالـــس بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر، وتُـــــوَجـــــُد عــــل| الــــَهــــَواِمــــش َوب
ـــــة فــــــــي ثـــــاث  ـــيـ ــ ـــــانـ ـــَمـ ــ ـــثْـ ــ ــــُعـ ـــــــــُطـــــــــوِر تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات، َوتُــــــــــــوَجــــــــــــُد فِــــــــــي آِخــــــــــــــــــــِرِه فــــــــوائــــــــد وأدعـــــــــيـــــــــة بـــــالـــــلـــــغـــــة الــ الـــــــــّسُ
صفحات. الناسخ: إِْسَماِعيل بن أحمد بن ُسلَيَْمان. تاريخ النسخ: يوم األحد سنة 

قْم الَْحِميِدّي: 1/285� )1148 ھ/1735 م(. وباقي مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 286� ]566[ الّرَ

عنوان المخطوط: منهاج العابدين )1(�

 �MİNHACÜ’l - ABİDİN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/1028. ومكتبة  : 743، ]1487[ الّرَ قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1021[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ
األزهـــــــــر؛ مــــن الـــــرقـــــم: 26755، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )2 تــــصــــوف( 445. حـــــت| الـــــرقـــــم: 26770، أرقــــــــام الــحــفــظ: 
ّــة. وفهرس مكتبة برنستون المجموعة الجديدة؛ الــرقــم: 724، رمز  )3317 تصوف( 134219 إســَكــنْــَدِري
ـــيـــــِدّي: 3/1319�  ـــِمــ ْـــــَحــ قْــــــم ال الـــحـــفـــظ: 1117، والـــــرقـــــم: 724، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 1914، ومـــكـــتـــبـــة مُـــــــــَراد مُــــــــّا؛ الــــــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/1827�  والّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    276

د الغزالي، أبو حامد )ت 505 ھ/1111 م( )1(� د بن مَُحّمَ المؤلف: مَُحّمَ
عدد األوراق وقياساتها: 150، مقياس الورقة: )210 × 146 = 160 × 100(، 

عدد األسطر: )15(�
ِحــــــيــــــِم وبــــــه نـــســـتـــعـــيـــن حـــدثـــنـــي الـــشـــيـــخ الــــفــــقــــيــــه.. زيــــــن الـــديـــن  ِ الــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل ارّلَ
د الغزالي رفع اهلل في الجنة درجته اذه  د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ شرف األئمة أبو حامد مَُحّمَ
الـــكـــتـــاب آخــــــر كــــتــــاب صـــنـــفـــه ولــــــم يــلــتــمــســه مـــنـــه إال خـــــــواص أصـــحـــابـــه وهــــــو الـــحـــمـــد هلل الــمــلــك 
الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم.. اعلموا إخواني أسعدكم اهلل وإيانا بمرضاته أن 

العبادة ثمرة الِعلم وفائدة العمر وحاصل العبد وبضاعة األولياء وطريق األقوياء..

آخره:... قلت أنا والعجب كل العجب من أربعة أحدها من غافل غير عالم.. 
والــــــــــرابــــــــــع مــــــــن مـــــخـــــلـــــص غـــــيـــــر خـــــــائـــــــف أمــــــــــا يـــــنـــــظـــــر إل| مـــــعـــــامـــــاتـــــه جــــــــل جـــــــالـــــــه مــــــــع أصــــفــــيــــائــــه 
وأوليائه وخدمه.. ونحن نستغفر اهلل من كل ما زل به القدم أو طغ| به القلم، إنه 

جواد كريم.

ـــيــــــة ســـــــــلـــــــــوك طـــــــــريـــــــــق اآلخـــــــــــــــــــــــــرة، وقــــــــــــــد وفـــــيـــــنـــــا  ــ ـــــفـ ـــيـ ــ فـــــــــــاذه مـــــــــــا أردنـــــــــــــــــــــا أن نـــــــــــذكـــــــــــره فـــــــــــي شــــــــــــــرح كـ
د النبي، وعل|  بالمقصود، َوَصلّ| اهللُ عل| خير مولود دعا إل| أفضل معبود؛ مَُحّمَ

آله َوَسلََّم تَْسِليماً. تم الكتاب.

ـــــَواِمــــــش  ــــَهـ َـــــة بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحـــــــــَمـــــــــر، وتُــــــــوَجــــــــُد عـــــــل| الــ مـــــالحـــــظـــــات: بــــعــــض الــــكــــلــــمــــات مَـــــْكـــــتُـــــوب
حـــواٍش وتَــْعــِلــيــَقــات َوتَــْصــِحــيــَحــات وفـــوارق اخــتــاف النسخ. الــوضــع الــعــام: خــّط النسخ 
ـــــد مُـــــــــــَراد َشـــيْـــخ  ـــــيِّـــــد الــــحــــافــــظ مُـــــَحـــــّمَ ْـــــــِغـــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الـــــّسَ عـــــــــادي، وال

َخانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 287� ]567[ الّرَ

عنوان المخطوط: الموعظة، )ج/1( )2(�

 �HÜCCETÜ’l - İSLAM MUHAMMED b. MUHAMMED et - TUSİ، el - GAZZALİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 64�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �el - MEV’İZA ›2‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    277 األدب والمحاضرات والعروض   

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: إِْســــــــــــَمــــــــــــاِعــــــــــــيــــــــــــل أَفَــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــِدي اإِلْســـــــــــــتَـــــــــــــانْـــــــــــــبُـــــــــــــولـــــــــــــي حـــــــفـــــــيـــــــد الــــــــــــدرســــــــــــعــــــــــــام كــــــــــــــــان حــــــــــيــــــــــاً ســــنــــة 
)1128 ھ/1716 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 1 - 338/ب، مقياس الورقة: )225 × 160 = 145 × 
85(، عدد األسطر: )17(�

ِحــــــــــيــــــــــِم. الــــــحــــــمــــــد هلل الـــــــــــــذي أظـــــــهـــــــر الـــــــكـــــــتـــــــاب، وأوضــــــــــح  ِ الــــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــــه: بِـــــــــــــْســـــــــــــِم اهلِل ارّلَ
ـــيــــــن اآليـــــــــــــات الـــــبـــــيِّـــــنـــــات فـــــــي كـــــــل بـــــــــــاب، تــــــــذكــــــــرةً ألربـــــــــــــــاِب األلـــــــــبـــــــــاب، وتـــــبـــــصـــــرةً  ــ الــــــخــــــطــــــاب، وبـ
لـــرفـــع حــــجــــاِب أصـــــحـــــاِب االحــــتــــجــــاب، والـــــصـــــاة والـــــســـــام عـــــل| الـــــرســـــول الــــكــــريــــم؛ الــــذي 
ِــِه وأصحابِِه السالكين  أنــزل عليه القرآن العظيم، وأُرســل بالفرقاِن الفخيم، وعــل| آل
طريق القويم، والهادين إل| السبيل المستقيم. فيقول العبد الفقير الذليل، الشيخ 
إِْســــــــــَمــــــــــاِعــــــــــيــــــــــل، الــــــــمــــــــدعــــــــو: بـــــحـــــفـــــيـــــد الــــــــــدرســــــــــعــــــــــام: قـــــــــد قــــــــــــــــــال اهلل تـــــــــــعـــــــــــال|: }حئ مئ ىئ يئ 
جب{ )2(. أي: يـــــدعـــــو كـــــــــّلَ أحـــــــــٍد مــــــن الــــــنــــــاس إل| الـــــجـــــنـــــة. يــــعــــنــــي: ال يـــــدعـــــوكـــــم إل| 

ْـــِمـــَحـــِن واآلفــــــــات، بـــل إل| الــجــنــة الـــتـــي فــيــهــا الــســامــة  الــــركــــون إل| الـــدنـــيـــا الـــتـــي هـــي دار ال
مــــــن كــــــل الــــــعــــــاهــــــات. قــــــــال الـــــــــزّجـــــــــاج: )دار الـــــــســـــــام: دار الـــــســـــامـــــة عــــــن كــــــــلِّ آفــــــــــــــٍة(. وقــــــال 
الحسن وقتادة: )السام: اهلل، وداره: الجنة(، وتخصيص اذه االسم للتنبيه عل| 
أنـــــه فــيــهــا ســـامـــة مــــن كـــــّل آفــــــة. ومــــعــــن| اآليـــــــة: واهلل يـــدعـــوكـــم إل| الـــعـــمـــل لــــآلخــــرة الــتــي 
يَْسلَُم صاحبُها من الخوف والحزن، ونعيُمها من التغيُّر والفناء. وقيل: دار السام: 
دار الــــتــــحــــيــــة. قــــــــــال اهلل تــــــعــــــال|: }چ ڇ ڇ{ )3( وهـــــــي مـــــن بـــعـــضـــهـــم لـــبـــعـــض، 
ڤ{ )4(<� ڤ  ڤ  ٹ  تـــــــــــعـــــــــــال|: }ٹ  قـــــــــــــــــــال اهلل  والــــــــمــــــــائــــــــكــــــــة.  يـــــــــســـــــــلِّـــــــــم اهلل   أو دار 

قْــــــم  يــــقــــع اذه الــــكــــتــــاب فـــــــي: 1177 ورقـــــــــة مــــــوزعــــــة فــــــي ثـــــاثـــــة مــــجــــلــــدات مـــحـــفـــوظـــة فــــــي مـــكـــتـــبـــة دار الــــمــــثــــنــــوي: الــــــّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 289. واذه المجلد من الورقة: )1( حت|  قْم الَْحِميِدّي: 288. والّرَ الَْحِميِدّي: 287. والّرَ

الورقة: )338(� 
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قْم الَْحِميِدّي: 283�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›2‹ سورة يونس، اآليتان: 25� 

›3‹ سورة يونس، اآلية: 10� 
›4‹ سورة يونس، اآلية: 58� 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    278

وهــــــــــو ســـــــــــــــــام اهلل. وقــــــــــــال تـــــــــعـــــــــال|: }ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ݲ ں ں ڻ ڻڻ 
أي:  ٿ{.  }ٿ  بــــــــــالــــــــــتــــــــــوفــــــــــيــــــــــق.  ُـــــــــــــــــرِشـــــــــــــــــد  ي أي:  و}ٿ{.  ۀ{ )1(.  ۀ  ڻ 
يــــريــــد. }ٹ ٹ ٹ{ )2(. أي: الــــديــــن الـــقـــيّـــم، وهـــــو اإلســــــــام، والـــــتـــــدّرع بــلــبــاِس 
الــتــقــو|؛ َعــــّمَ بــالــدعــوة إلظــهــار الــحــجــة، وُخــــّص بــالــهــدايــة الستغنائه عــن الــخــلــق، وفــي 
تــــعــــمــــيــــم الــــــــــدعــــــــــوة، وتـــــخـــــصـــــيـــــص الـــــــهـــــــدايـــــــة بـــــالـــــمـــــشـــــبّـــــه: دلـــــــيـــــــٌل عــــــــــل| أّن األمــــــــــــــَر غـــــيـــــر اإلرادة، 
ُــــــــــــــــــــرد اهللُ ُرشــــــــــــــــــــَده، والــــــــمــــــــعــــــــن|: أنــــــــــه يــــــدعــــــو الـــــــعـــــــبـــــــادَ كــــلَّــــهــــم  ْـــــــــُمـــــــــِصـــــــــّرَ عــــــــــل| الــــــــضــــــــال لــــــــم ي وأّن ال
إل| دار الـــــــــســـــــــام، وال يـــــدخـــــلـــــهـــــا إال الـــــــمـــــــهـــــــديـــــــون. قــــــــــال اإلمـــــــــــــــام الـــــــُقـــــــشـــــــيـــــــرّي: اليـــــــصـــــــل إل| 
ــــــرك، ودرجـــــــات  ــــــن َســــِلــــَمــــْت نـــْفـــُســـه عــــن ســــجــــوِد الـــصـــنـــم، وقـــلـــبُـــه عــــن الــــــشِّ دار الــــســــام إاّل مَ
ـــن سلمت  تــلــك الـــــدار مــتــفــاوتــةٌ، فـــالـــذي َســـِلـــم قــلــبُــه عـــن ُصــحــبــِة األغـــيـــار أعــــل| درجـــــةً ِمـــّمَ
نـــــــْفـــــــُســـــــه مـــــــــن الــــــــــذنــــــــــوب واألوضـــــــــــــــــــــــــار. } ٻ{. الــــــعــــــمــــــل فـــــــــي الـــــــدنـــــــيـــــــا مـــــــــع الـــــتـــــوحـــــيـــــد. 
الــــنــــظــــر إل| وْجــــــــــه اهلل فـــــــْضـــــــٌل؛ وهــــــــــو:  الـــــجـــــنـــــة. }ٻ{ )3(. أي:   }ٻ{. أي: 

الكريم...

؛ قوله تعال|: }ے ے ۓ{ )4(؛ يقتضي مدحاً  آخره:... وقال القرطبّيُ
لــنــســب الـــنـــبـــي عــلــيــه الــــســــام، وأنــــــه مــــن صــمــيــم الــــعــــرب وخـــالـــصـــهـــا، وفـــــي صــحــيــح مــســلــم 
عـــــن: >َواثِـــــلَـــــة بـــــن األَْســـــَقـــــع قَــــــــاَل: ســمــعــت رســــــــول اهلل يــــقــــول: إِن اهلل اْصــــطــــف| كـــنـــانَـــة مــن 
ولــد إِْسَماِعيل َواْصــطــف| قُريْشاً من كنَانَة َواْصــطــف| من قَُريْش بني هاشم َواْصَطَفانِي 
مـــن بـــنـــي َهـــــاشـــــم< وقـــــــرأ ابـــــن عـــــبـــــاس؛ وفــــاطــــمــــة رضـــــــــي اهلل عـــنـــهـــم بـــنـــت رســـــــــــول اهلل< )ِمــــــْن 
أَنـــَفـــِســـُكـــْم( بــفــتــح الـــفـــاء، أي: مــن أشــرفــكــم وأفــضــلــكــم وأعــظــمــكــم. ِمـــن قــولِــهــم: شــيءٌ 

نفيٌس، أي: خطيٌر، وأخرج ابن مردويه.

مـــالحـــظـــات: يــوجــد فـــي أولــــه فــهــرس لـــاذه الــمــجــلــد ولــلــمــجــلــديــن الــتــالــيــيــن الــتــابــعــيــن 
له، وهو مكتوب في ست صفحات ضمن جداول، وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن 

›1‹ سورة الرعد، اآليتان: 23 - 24� 
›2‹ سورة يونس، اآلية: 10� 
›3‹ سورة يونس، اآلية: 26� 

›4‹ سورة التوبة، اآلية: 128� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    279 األدب والمحاضرات والعروض   

األَْحــــــــــــَمــــــــــــر، وتُـــــــــــوَجـــــــــــُد عــــــــــل| الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش حــــــــــــــواٍش وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات مُــــقــــتــــبــــســــة مـــــــن الـــــتـــــفـــــاســـــيـــــر وكــــتــــب 
ــــيَّـــــزة بـــخـــطـــوط حــــمــــراء فــــوقــــهــــا. الــــوضــــع الــــعــــام:  ـــَمـ ــ الــــحــــديــــث والــــــوعــــــظ، وبــــعــــض الــــعــــبــــارات مُ
ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي، وعــلــيــه تــمــلــك:  خـــــّط الـــنـــســـخ الـــمـــضـــبـــوط بـــالـــحـــركـــات أحــــيــــانــــاً، وال
د مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا مع الخاتم، سنة )1248 ھ/1832 م(.  والحافظ مَُحّمَ

وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 288� ]568[ الّرَ

عنوان المخطوط: الموعظة، )ج/2( )1(�
المؤلف: إِْسَماِعيل أَفَنِْدي اإِلْستَانْبُولي حفيد الدرسعام كان حياً سنة )1128 ھ/ 

1716 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 339/آ - 748/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )225 × 160 = 
145 × 85(، عدد األسطر: )17(�

أولــــه: ابـــن مـــردويـــه عـــن أنـــس رضــــي اهلل عــنــه قــــال: قـــرأ رســـــول اهلل: )لـــقـــد جــاءكــم 
رســـوٌل مــن أنــَفــســكــم( )3(، فــقــال عــلــّيٌ رضـــي اهلل عــنــه: مــا مــعــن| >أنــَفــســكــم<؟ فــقــال 
رسول اهلل عليه السام: أنا >أنفسكم< نسباً وصهراً وحسباً ليس فِّيَ وال فِي آبائي 
من لدن آدم ِسفاح كلّنا نِكاح. روي عن جابر أنه قال: سألُت رسوَل اهلل عن أول 
شـــــــيء خـــــلـــــقـــــه اهلل؟ قـــــــــال: >هـــــــو نـــــــور نــــبــــيــــك يـــــا جـــــابـــــر خـــــلـــــقـــــه اهلل ثــــــم خــــلــــق مــــنــــه كــــــل خـــيـــر 
وخــــلــــق بــــعــــده كـــــل شــــــيء وحــــيــــن خـــلـــقـــه أقـــــامـــــه قـــــدامـــــه فـــــي مــــقــــام الـــــقـــــرب اثــــنــــي عــــشــــرة ألــــف 
ســـنـــة فــلــمــا خـــلـــق اهلل األرض ركــــبــــه اهلل إلـــيـــهـــا، ثـــم خـــلـــق اهلل آدم مـــن األرض، وركـــب 
فـــيـــه الــــنــــور فــــي جـــبـــيـــنـــه، وكــــــان نــــــوره عـــلـــيـــه الــــســــام يــــزهــــر مــــن جـــبـــهـــتـــه مـــثـــل الــــشــــمــــس، ثــم 
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جـــلـــس آدم مـــــع حـــــــواء فــــذهــــب الـــــنـــــور مـــــن جـــبـــهـــتـــه مـــــع الـــنـــطـــفـــة إل| رحــــــم حــــــــواء، وكـــانـــت 
تـــزهـــر بـــيـــن ثــديــيــهــا مـــثـــل شـــمـــع، فــحــمــلــت شـــيـــث ووضـــعـــهـــا فـــي جــبــهــة شـــيـــث، فــلــمــا ولـــد 
شيث؛ كان آدم يحبّه أكثر من جميع أوالده لاذه النور. ولدت حواء آلدم أربعين 
ــــد عـــلـــيـــه الـــــســـــام، ولـــمـــا  ولـــــــداً فــــي عـــشـــريـــن بــــطــــنــــاً، ووضــــعــــت شـــيـــث وحــــــده كـــــرامـــــةً لــــُمــــَحــــّمَ
تــــوفــــي آدم؛ كـــــان شـــيـــث وصـــــيّـــــاً عـــــل| ولــــــده بـــوصـــيـــة آدم أن ال يـــضـــع اذه الــــنــــور إال فــي 
الـــــطـــــهـــــر، ولــــــــم تــــــــزل هذه الـــــوصـــــيـــــة جــــــاريــــــة تــــنــــتــــقــــل مــــــن طـــــاهـــــر إل| طـــــيـــــب، ومــــــــن قـــــــــرٍن إل 
قـــــرن إل| أْن أدّ| اهلل اذه الــــنــــور إل| ُصــــلــــِب عــــبــــد اهلل بــــن عـــبـــد الـــمـــطـــلّـــب، ومــــنــــه إل| 
رِحــــــــــم آمــــــنــــــة، وطــــــــّهــــــــر اهلل اذه الـــــنـــــســـــب الـــــشـــــريـــــف مــــــن ِســــــفــــــاح الـــــجـــــاهـــــلـــــيـــــة<. قــــــــال ســـــهـــــٌل: 
د عليه السام في بطن أُمّه آمنة ليلة رجب، وكانت ليلة  >لما أراد اهلل خلْق مَُحّمَ
الجمعة، فأمر اهلل في تلك الليلة خازن الجنان أن يفتح الِفردوس، وناد| مناٍد في 
السماوات واألرضين: أال إّن النور المخزون الذي يكون منه النبي الهادي في هذه 
ــــه<، وروي: أنـــه أصـــبـــحـــْت يـــومـــئـــٍذ أصـــنـــامُ الـــدنـــيـــا مــنــكــوســةً،  الــلــيــلــة يــســتــقــّرُ فـــي بـــْطـــن أمِـّ
وقـــــــد كـــــانـــــت الـــــســـــنـــــةُ الـــــتـــــي ُحـــــِمـــــل فــــيــــهــــا بـــــه عــــلــــيــــه الـــــســـــام ســـــنـــــةً شــــــديــــــدةَ الـــــقـــــحـــــِط والــــضــــيــــق، 
فـــاخـــضـــّرت األرض، وحـــمـــلـــت األشــــجــــار، وقـــالـــت آمــــنــــةُ: أُتــــيــــُت حـــيـــن ُحـــِمـــلـــُت بـــه عــلــيــه 

السام، فقيل: إنك حملِت بسيِد األنام...

ِــــيــــِه، قـــال:  ، َعـــــْن أَب ْـــُجـــَهـــنِـــيِّ ــــَعــــاٍذ ال ْــــِن مُ آخــــــــره:... قـــد وجـــبـــت لـــه الـــنـــار. وَعــــــْن َســــْهــــِل ب
ِــــــــــــــَداهُ  ْـــــــبِـــــــَس َوال ــــيــــــِه، أُل ــــَمـــــا فِــ ْـــــــــُقـــــــــْرآَن< أي: فـــأحـــكـــمـــه >َوَعــــــــِمــــــــَل بِـ قــــــال َرُســــــــــــــــــوَل اهلِل: >مَـــــــــْن قَـــــــــــَرأَ ال
نْيَا  ُــيُــوِت الّدُ ــْمــِس<، حــال كونها >فِــي ب ْــِقــيَــامَــِة، َضـــْوءُهُ أَْحــَســُن ِمــْن َضـــْوِء الــّشَ َـــْومَ ال تَــاجــاً ي
ــــَمــــا  َـــــــْو َكـــــــانَـــــــْت<، أي: الـــشـــمـــس عــــــل| الـــــفـــــرض والــــتــــقــــديــــر، >فِـــــيـــــُكـــــْم<، فـــــي بـــيـــوتـــكـــم، >فَ ل
ـــِمـــــَل  َّــــــــــِذي َعــ َظـــــــنُّـــــــُكـــــــْم<، أي: إذا كـــــــان اذه جـــــــــزاء والــــــديــــــه لـــكـــونـــهـــمـــا ســــبــــبــــاً لـــــــوجـــــــوده، >بِــــــــــال
؟<. وعـــــــــن أبـــــــي أمـــــــامـــــــة قـــــــــــال: ســــمــــعــــت رســـــــــــــــول اهلل يـــــــقـــــــول: >اقْـــــــــــــــــــــــَرُؤوا الــــــــــــُقــــــــــــْرآَن< أي  بِـــــــــــــــــــاذَهَ
اغــــتــــنــــمــــوا قــــــراءتــــــه وداومــــــــــــــوا عـــــــل| تـــــاوتـــــه >فـــــإنـــــه يـــــأتـــــي يـــــــوم الــــقــــيــــامــــة شــــفــــيــــعــــاً< أي: مـــشـــفـــعـــاً 
َــيْــٍت ِمــْن  >ألصــحــابــه<. وعـــن أبــي هــريــرة قـــال: قـــال رســـــول اهلل: >َومَــــا اْجــتَــَمــَع قَــــْومٌ فِـــي ب

بُيُوِت اهلِل، يَتْلُوَن<.

قْم الَْحِميِدّي: 287� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    281 األدب والمحاضرات والعروض   

قْم الَْحِميِدّي: 289� ]569[ الّرَ

عنوان المخطوط: الموعظة، )ج/3( )1(�

المؤلف: إِْسَماِعيل أَفَنِْدي اإِلْستَانْبُولي حفيد الدرسعام كان حياً سنة )1128 ھ/ 
1716 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 749/آ - 1170/ب، مقياس الورقة: )225 × 160 = 
145 × 85(، عدد األسطر: )17(�

ِكينَةُ،  أولــه: >اهلل، يَتْلُوَن ِكــتَــاَب اهلِل، َويَتََداَرُسونَهُ بَيْنَُهْم، إاِل نََزلَْت َعلَيِْهِم الّسَ
تُْهُم الَْمائَِكةُ، َوَذَكــَرُهــُم اهللُ فِيَمْن ِعنَْدهُ<. وأخرج أبو داوود  ْحَمةُ َوَحّفَ َوَغِشيَتُْهُم الّرَ
عن عمرو بن شعيب رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل >إذا ختم العبُد القرآَن صل| 
عليه عند ختِمِه سبعون ألَف مَلٍَك< وفي رواية: أنه عليه السام قال: >مع كلِّ ختمٍة 
دعــــوةٌ مُــســتــجــابــة< وقـــد جـــاء فــي روايـــــة: أنـــه عليه الــســام قـــال: >مَـــن شــِهــَد خــتــَم الــقــرآن 

كان كَمن شِهَد المغانَِم حين تُْقَسُم< كذا في التفاسير والَْمْرقَاِة...

آخره:... وعن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: تليُت عند رسول اهلل هذه اآلية 
}ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ{ )3(، فقال سعد بن أبي وقاص رضي اهلل 
عــــنــــه: يــــــا رســــــول اهلل ادُع اهلل لــــي أْن يــجــعــلــنــي مُـــســـتـــجـــاب الـــــدعـــــوة. فــــقــــال لــــه الـــنـــبـــي عــلــيــه 
الــــــصــــــاة والــــــــســــــــام: >يـــــا ســـــعـــــد أِطـــــــــــْب مــــطــــعــــَمــــَك تـــــْكـــــن مُــــســــتــــجــــاب الــــــــدعــــــــوة، والـــــــــــذي نَـــــْفـــــُس 
مــــحــــمــــٍد بــــــيــــــِدِه إّنَ الــــعــــبــــَد لــــيــــقــــذف الــــلــــقــــمــــةَ الــــــحــــــرام فـــــي جــــــوفِــــــِه مـــــا يـــتـــقـــبـــل مــــنــــه عــــمــــل أربـــعـــيـــن 

يوماً<. كذا في )المعين شرح األربعين( لعلي القاري )4(�

 �el - MEV’İZA ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 287�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

اذه المجلد من الورقة: )749( حت| الورقة: )1170(� 
 �İSMAİL HAFİD. HAFİD el - ŞEYH İSMAİL، el - İSTANBULİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 283�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›3‹ سورة البقرة، اآلية: 168� 

 �NUREDDİN ALİ b. SULTAN MUHAMMED el - HEREVİ، ALİ el - KARİ ›4‹=
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قْم الَْحِميِدّي: 287� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/290� ]570[ الّرَ

َسالَة القديمة في إثبات واجب الوجود )1(� عنوان المخطوط: شرح الرِّ

يــــن الـــتـــبـــريـــزي. الـــمـــعـــروف بــمــنــا حــنــفــي )ت 900 ھ/  ـــد َشـــْمـــس الــــدِّ الـــمـــؤلـــف: مُـــَحـــّمَ
1494 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1 - 50/ب، مقياس الورقة: )214 × 154 = 145 × 
54(، عدد األسطر: )15(�

ِحــــيــــِم. وبــــه نــســتــعــيــن. الــحــمــد لــمــن تــــقــــّدَس جــنــابــه عن  ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
أن يكون شريعة لكل وارد، وتنزه عن أن يطلع عليه إاّل واحــد بعد واحــد، تََحيَّرت 
العقول واألفــهــام في كبرياء ذاتــه، تعامت األذهـــان واألوهـــام في بيداء عظمة صفاته، 
وثبت بذاته، وظهر ذاته بصفاته. يا من دّل عل| ذاته بذاته، وشهد بوحدانيته بنظام 
َــــــْعــــــد؛ فــــهذه فــــوائــــد شـــريـــفـــة كـــافـــيـــة، ونــــكــــات لــطــيــفــيــة وافـــــيـــــة؛ فــــي حــل  مـــصـــنـــوعـــاتـــه... َوب
َــــــــــــة )إثـــــــــبـــــــــات الـــــــــــواجـــــــــــب( الــــمــــشــــتــــمــــلــــة عـــــــــــل| الـــــــدقـــــــائـــــــق فــــــــي تــــحــــقــــيــــق أعـــــــــــــل| الـــــمـــــطـــــالـــــب،  ِرَســــــــــــال
انِـــــّي )3(... كتبتُها تــذكــرةً ألولــي  ّوَ ــد الـــــّدَ للمول| المحّقق، والــفــاضــل الــمــدقّــق.. مُــَحــّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 283�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي:  قْـــــــم ال وقــــــد اخــــتــــصــــر الــــشــــيــــخ الـــحـــفـــيـــد )الــــمــــعــــيــــن شــــــرح األربـــــعـــــيـــــن(، انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة دار الــــمــــثــــنــــوي؛ الـــــــّرَ
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ــــلَــــيْــــَمــــانِــــيَّــــة:  ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 2/720. ومـــكـــتـــبـــة الــــّسُ قْـــــــم ال ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: ]922[ الـــــــّرَ قْـــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ الـــــــّرَ
: 2/763/مُــــــــــَكــــــــــّرَر، ومـــكـــتـــبـــة بـــرنـــســـتـــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يـــــهـــــوذا؛ ســـبـــع مـــخـــطـــوطـــات؛ مــن  ْــــَحــــمــــيــــدّيُ قْــــــُم ال ]1057[ الــــــّرَ
الــــــرقــــــم: الــــــرقــــــم: 2399، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 3256؛ حـــــــت| الــــــرقــــــم: 2399، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 5399، ومـــكـــتـــبـــة مُــــــــَراد 
د  قْم الَْحِميِدّي: 1369. ومكتبة مَُحّمَ قْم الَْحِميِدّي: 2/1367. والّرَ قْم الَْحِميِدّي: 2/1328. والّرَ مُّا؛ الّرَ

قْم الَْقِديُم: 3/236�  قْم الَْحِميِدّي: 2/225. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ عارف؛ الّرَ
 �Şems ed - dîn Muhammed el - Hanefî et - Tebrîzî )öl. 900/1494( ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/720�  قْم الَْحِميِدّي: ]922[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ الّرَ
 �CELALÜDDİN MUHAMMED b. ES’AD es - SIDDİKİ، ed - DEVVANİ ›3‹

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    283 األدب والمحاضرات والعروض   

اِب، وجعلتها هديةً لِمحفل مَن كان عل| أشرف  األلباب، متوّكاً عل| الَْمِلِك الَْوّهَ
ْــــُعــــلُــــوم والــــفــــضــــائــــل... وانأه أشــــــرع فــــي الـــمـــقـــصـــود بــعــون  الـــخـــصـــائـــل؛ بـــتـــرويـــج قـــوانـــيـــن ال
الملك المعبود. قــولــه - شــكــر اهلل تــعــال| سعيه -: )الــبــراهــيــن(؛ أي: الــدالئــل، عبّر 
عنها بالبراهين ترغيباً وترويجاً، وإنما حملناه عل| كلذ ألنه سيظهر أن كثيراً منها 

ليس بُْرَهاناً حقيقةً، وسيذكر الُْمَصنّف في بعض منها أنه ضعيف...

آخـــــره:... الــلــهــم؛ إاّل أن يعتبر فيها الــتــقــدم والــتــأخــر وْضـــعـــاً، وهــمــا متضايفان، 
وينبغي أن يعلم أن اذه البُْرَهان يجري في األمور الغير المتناهية المترتبة المتعاقبة 
أَيْضاً، كحركات األفاك واألزمنة فإن كل واحد منها معلول لما قبله، ومتأخر عنه، 
وكــــمــــا أن الـــــِعـــــلّـــــيَّـــــةَ والـــمـــعـــلـــولـــيـــة مـــتـــضـــايـــفـــتـــان، كـــــك الــــتــــقــــدم والـــــتـــــأخـــــر، وكـــــــذا يــــجــــري فــي 
األمــــــور الــغــيــر الــمــتــنــاهــيــة الـــمـــوجـــودة مـــعـــاً؛ الــمــتــرتــبــة بــاعــتــبــار أزمـــنـــة حــصــولــهــا وحـــدوثـــهـــا، 
كالنفوس الناطقة البشرية عل| رأسهم، واذه البُْرَهان منقوض عل| رأي الحكماء، 

وأنت خبير ِمّما مَّرَ ِمن أّنَ مراتَب األعداد الغير المتناهية.

ُطوِر حواٍش وتعليقات وشروح كثيرة.  مالحظات: تُوَجُد عل| الهوامش َوبَيَْن الّسُ
والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط سوداء اللوِن فوقَهُ. الوضع العام: خّط النسخ العادي، 
الناسخ: أحمد بن حمز. تاريخ النسخ: سنة )1133 ھ/1720 م(. والِْغاف ِجلْد 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه  يِّد الحافظ مَُحّمَ ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ

مَُراد مُّا، سنة )1231 ھ/1816 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/290� ]571[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عل| شرح ِرَسالَة إثبات الواجب للقره باغي )1(�

انِّي، الباطني المتشيِّع )ت 918 ھ/1512 م(. انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛  ّوَ د بن أسعد )أَْحَمد( الّدَ مَُحّمَ
قْم الَْحِميِدّي: 3/290�  الّرَ

 �HAŞİYE ala ŞERHİ RİSALETİ İSBATİ’l - VACİB li’l - KARABAĞİ ›1‹
انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة بــــرنــــســــتــــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يــــــهــــــوذا؛ الــــــرقــــــم: 2401، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 3256، والـــــــرقـــــــم: 2401، رمــــز 
الــحــفــظ: 5150، والـــرقـــم: 2401، رمـــز الــحــفــظ: 2884، والـــرقـــم: 2401، رمـــز الــحــفــظ: 5687، والـــرقـــم: 
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 3/1328، والــــّرَ قْــــم ال 2401، رمــــز الــحــفــظ: 5092، وفـــهـــرس مــكــتــبــة مُــــــَراد مُـــــّا، الــــّرَ

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    284

المؤلف: حبيب اهلل بن عبد اهلل العلوي، الدهلوي، َشْمس الدِّين، ميرزا جان، 
يَراِزّي، الحنفي )ت 994 ھ/1586 م( )1(� الشِّ

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 51/ب - 135/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )214 × 154 = 
145 × 54(، عدد األسطر: )15(�

ِحـــيـــِم. قــولــه: ومــنــهــم مَـــن زعـــم أّن جميع بــراهــيــن اذه  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
ُــطــان الـــدور والتسلسل، ففيما ذكــره الُْمَصنّف - رحــمــه اهلل -  المطلب يتوقّف عــل| ب
إشارة إل| الرد عل| اذه القائل الغير الفارق. قوله: ولو كان جارياً في إبطال الدور. 
ــــــذي يــــجــــري فــــي الــتــســلــســل بــحــيــث  أي: إبــــطــــال الــــــــدور ال يـــــرد صــــريــــحــــاً، ولــــيــــس الـــدلـــيـــل الـ
يــمــكــن إجـــــــــراؤه فـــيـــه حـــــت| يــــقــــال: إنـــــه أراد بـــمـــا ســـيـــرد مــــا يـــتـــنـــاول الـــضـــمـــنـــي. أقـــــــول: أنـــت 
ســتــعــلــم أنـــــه يــمــكــن إجـــــــراء مــــا ســـيـــرد فــــي إبــــطــــال الــتــســلــســل فــــي إبــــطــــال الـــــــدور إن شـــــاء اهلل 
تــــــــعــــــــال|؛ مـــــــع أن الـــــــــــــدور غـــــيـــــر مـــــــذكـــــــور فـــــــي الـــــنـــــســـــخ الــــــتــــــي رأيـــــــنـــــــاهـــــــا؛ فــــيــــمــــا بــــيــــنــــهــــم أن الـــــــــدور 
مستلزم للتسلسل، فيصّح ما ذكره في الجملة، وقد تبين استلزامه له - قّدس سّره - 

في حاشية المطالع...

آخره:... وعند عدم تحّققها ال يلزم عدم تحّقق التناقض، بل يلزم عدم لزومه 
مـــع جـــــواز تــحــّقــقــه، فــفــي هذه الــــصــــورة يـــجـــوز تــحــّقــق الــتــنــاقــض مـــع عـــدمـــهـــا، وال يــنــافــي 
كلذ االشــــتــــراط الـــمـــذكـــور، وظـــهـــر أنــــه ال يــــرد مـــا أورد عــــل| الـــوجـــه الـــثـــانـــي، هنكل وارد 
عــــــــل| الــــــوجــــــه الـــــثـــــانـــــي ألنــــــــه يـــشـــتـــمـــل عــــــــل| تــــوجــــيــــه االشــــــــتــــــــراط الــــــمــــــذكــــــور أصــــــــــــاً؛ بــــــل صــــــّرح 
فـــيـــه بـــإبـــقـــائـــه عــــــل| الــــعــــمــــوم، وإذا بـــقـــي االشــــــتــــــراط عــــــل| الــــعــــمــــوم؛ فـــيـــجـــب أن ال يــتــخــلــف 

التناقض.

ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 2/1400�  قْـــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 3/1367، والـــــــّرَ قْـــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 2/1339، والـــــــّرَ قْـــــــم ال 1/1339، والـــــــّرَ
ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 3/225. ومــــكــــتــــبــــة األزهـــــــــــــر؛ 22076، أرقـــــــــــام الـــــحـــــفـــــظ: )2810  قْــــــــم ال ــــــد عـــــــــــارف؛ الــــــــّرَ ومــــكــــتــــبــــة مُــــــَحــــــّمَ

توحيد( 33411 حليم الرسالة الرقم: 1� 
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قْـــــــــــُم  ــــــــلَــــــــيْــــــــَمــــــــانِــــــــيَّــــــــة؛ ]1058[ الـــــــــــّرَ ْــــــــــَحــــــــــِمــــــــــيــــــــــِدّي: 386. ومـــــكـــــتـــــبـــــة الــــــــّسُ ـــــــــــــم ال قْ انـــــــــظـــــــــر؛ مـــــكـــــتـــــبـــــة راغــــــــــــــب پـــــــــاشـــــــــا؛ ]447[ الـــــــــــــّرَ
ر. ومــكــتــبــة األزهــــــــر؛ 22190، أرقـــــــام الـــحـــفـــظ: )2344 تـــوحـــيـــد( 22980 الـــرســـالـــة : 3/763/مُـــــــــَكـــــــــّرَ ْــــَحــــمــــيــــدّيُ  ال

الرقم: 4� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    285 األدب والمحاضرات والعروض   

قْـــــــم  َـــــــة نــــاقــــصــــة اآلخـــــــــــر، وبــــــاقــــــي الــــــُمــــــواصــــــَفــــــات مــــثــــل مُــــــواصــــــفــــــات الـــــــّرَ َســـــــال مـــــالحـــــظـــــات: الـــــــرِّ
الَْحِميِدّي: 1/290�

قْم الَْحِميِدّي: 3/290� ]572[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة إثبات واجب الوجود القديمة )1(�
ــــد بــــن أســــعــــد )أحـــــمـــــد( الـــصـــديـــقـــي، الــــبــــكــــري، الـــتـــيـــمـــي، الـــقـــرشـــي،  ــــَحــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُ

انِّي، الباطني، مُّا جال الدين )ت 918 ھ/1512 م( )2(� ّوَ الّدَ
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ــــيــــــِدّي: 1/1456،  ــــِمــ ْــــــَحــ قْـــــــم ال ــــيــــــِدّي: 1/720، ]1976[ الـــــــّرَ ــــِمــ ْــــــَحــ قْـــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]921[ الـــــــّرَ
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي مُـــــَكـــــّرَر: 1/763�  قْـــــم ال ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة: ]1056[ الـــــّرَ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 4/1457، ومــكــتــبــة الـــّسُ قْـــــم ال ــــّرَ ]1986[ الـ
ْــَحــِمــيــِدّي: 3/1339،  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 1/1328، والـــّرَ قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 1327، والـــّرَ قْــم ال ــــَراد مُـــّا؛ الــّرَ ومكتبة مُ
ـــيـــــِدّي:  ـــِمــ ْـــــَحــ قْـــــــم ال ـــــد عـــــــــارف؛ الـــــــّرَ ـــّمَ ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 1/1381. ومـــكـــتـــبـــة مُـــــَحــ قْــــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 1/1367، والــــــــّرَ قْــــــــم ال والــــــــّرَ
1/225. ومكتبة األزهر؛ 22190، أرقام الحفظ: )2344، توحيد( 22980؛ الرسالة الرقم: 4، والرقم: 
22191، أرقــــــــــام الــــحــــفــــظ: )6798، تــــوحــــيــــد( 119512 الـــــرســـــالـــــة الــــــرقــــــم: 2. ومـــكـــتـــبـــة بــــرنــــســــتــــون؛ مــجــمــوعــة 
يهوذا؛ الرقم: 2398، رمز الحفظ: 3256، والرقم: 2398، رمز الحفظ: 5150، والرقم: 2398، رمز 
الــحــفــظ: 5687، والـــرقـــم: 2398، رمـــز الــحــفــظ: 5201. ومــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ الــمــجــمــوعــة الــجــديــدة؛ الــرقــم: 
968، رمز الحفظ: 67، والرقم: 968، رمز الحفظ: 319، والرقم: 968، رمز الحفظ: 519، ومكتبة 

قْم الَْقِديُم: 967�  قْم الَْقِديُم: 90، والّرَ جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ
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ان - بفتح المهملة وتشديد الواو وتخفيف النون، وبوزن ُرمّان - قرية من  انِّي؛ نِْسبَةً إل| دَّوَ ّوَ مُّا جال الّدَ
نّة.  قــر| كـــازرون، بباد فــارس مما يلي شــيــراز. وقــد كــان فيلسوفاً باطنياً خــدع الكثيرين من المسلمين الّسُ
ّـــــف رســـالـــة )نــــور الـــهـــدايـــة( بــالــفــارســيــة بــعــد تـــرفُّـــِضـــِه، وقـــد صـــــّرَح هو  وكــــان فـــي بــدايــتــه ُســنــيّــاً ثـــم ضـــّل فــتــرفّــض وأل
نــْفــســه بــتــشــيّــعــه فـــي رســـالـــة نـــور الـــهـــدايـــة. وقـــالـــت الــــروافــــُض: >اســتــبــَصــَر فَـــتَـــَشـــيَّـــَع<. وأظـــهـــر تــشــيّــَعــه فــيــمــا َكـــتَـــبَـــهُ في 
حاشيته عل| التجريدة الجديدة للّدَشتكي عل| كتاب )تجريد العقائد( لنصير الطوسّي الرافضي. وخدم 

ولِة التيموريِّة الباطنيِة.  ُطغاةَ الّدَ
وتُـــوَجـــُد مــخــطــوطــة فــي مكتبة دار الــفــنــون بــجــامــعــة إِْســتَــانــبُــول رقــمــهــا: 3/316. ُعــنْــَوانُــهــا: )بــيــان أحــوالــهــم قِـــِزْل 
لها: >الحمد هلل الذ| ذهب بنور  بَاش(، أي: الباطنية. ومؤلِّفها: موالنا قاسم النخجواني. وقد قال في أّوَ
ـــــاراً... وبــعــد؛  ـــبَّـ ــ ـــــاراً، وحــــــّقَ عــلــيــه نــصــر مَــــن كــــان ِمــــن الــمــؤمــنــيــن شــــكــــوراً صـ مَــــن اســـتـــوقـــَد ِمــــن الــكــافــريــن لــلــحــرب نــ
لَْعنَا عــل| أحــوال الطائفة الخارجة عن الطريقة النبوية والقوانين اإِلْســاِمــيَّــة الموسومة بقول: )قِــزْل  فلما اّطَ
=بَاش(، لعنةُ اهلل تعال| عليهم أجمعين، َكتَبْنَا في بياِن أحوالِهم فُصوالً ثاثة الفصل األول...< وقال في 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    286

عـــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 136/ب - 173، مــــقــــيــــاس الـــــــورقـــــــة: )214 × 154 = 
145 × 54(، عدد األسطر: )15(�

ِحـــــــيـــــــِم وبــــــــه نـــســـتـــعـــيـــن ســــبــــحــــانــــك ســــبــــحــــانــــك، مــــــا أعـــظـــم  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــه: بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل ارّلَ
شأنك، وأظهر بُْرَهانك، أنت الشاهد في العين، وال تشاهدك العين، وأنت أقرب 
إل| الـــــشـــــيء مـــــن عـــيـــنـــه، وقــــــد حــــــال الـــحـــجـــب فـــــي الــــبــــيــــن، ال تـــبـــصـــرك نـــــواظـــــر الـــبـــصـــائـــر إال 
بــأنــوارك، وال تظهرك ظــواهــر الــدالئــل إال بــإظــهــارك، فأنت الــــّداّلُ عــل| ذاتِـــك بذاتك، 
ـــنــــــا مـــن  ــ ــــمـــــات إل| الــــــــنــــــــور، ونــــــّجـ ـــلـ ــــنــــــا مـــــــن الـــــظــ ثـــــــم عـــــــــل| مـــــــا ِســــــــــــــواك بــــــــأنــــــــوار ِصــــــفــــــاتــــــك، أخــــــرجــ

آِخرها: >... واهلل ميسر كلِّ خيٍر، وما ُكتَِب في هذه األوراق من أحوال الطائفة المشهورة بقزل باش إاّل 
نــبــذة منها لــعــدم االحــتــيــاج إل| الــتــطــويــل، ألن مــا ُذِكــــَر فــي هذه اســتــغــنــاء عــنــه، وحــمــاً عـــل| إقــــدام المسلمين 
عــل| الــجــهــاد، فأقتصر عــل| مــا ذكــر فــي هذه األوراق، لــه الحمد فــي اآلخـــرة واألول|. تــم الــكــام بــعــون اهلل 
ّــــف هذه الــرســالــة الــعــبــد الــضــعــيــف مـــوالنـــا قــاســم  الــمــلــك الـــعـــام فـــي شــهــر رمـــضـــان ســنــة )960 ھ/1552 م(. أل
انِــــّي أســتــاذ شــاه إِْســَمــاِعــيــل،  ّوَ انِــــّي، ُعــفــي عنهما، وكـــان الــــّدَ ّوَ الــنــخــجــوانــي، مــن تاميذ مــوالنــا جــال الــديــن الــــّدَ

رابيل، وهو: قِزلباش أوباش<.  أَلْبََسهُ اهللُ ِمن قطراِن الّسَ
لَْطان  نّة، فقد شارك بالِقتال ضد الّسُ انِّي للمسلمين الُعثَْمانيين الّسُ ّوَ وهنالك قرينة أخر| عل| عداء الفاسق الّدَ
انِّي حينذاك ِضْمَن َجيِش - َعميِل بابا روما - حسن أوزون  ّوَ د الفاتح )ت 886 ھ/1481 م(، وكان الّدَ مَُحّمَ
التركماني مــن أحــفــاد الباطني الطاغية تيمورلنك سنة )876 ھ/1471 م(. وقــد اعــتــرف بــك، وَكــتَــبَــهُ في 
قْم الَْحِميِدّي: 12/1478. حيث قال: >نََجَز  آخر رسالة الزوراء؛ المحفوظة في مكتبة راغب پاشا تحت الّرَ
انِــّي؛  ّوَ د؛ المشتهر بجال الــّدَ د بن أسعد بن مَُحّمَ ِِّفِه الفقير إل| رحمة ربــه الغني: مَُحّمَ تحريُرهُ بِيميِن مُؤل
بـــعـــد عــــشــــاء اآلخــــــــــرة؛ مـــــن لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس الــــثــــانــــي عـــشـــر مـــــن شـــهـــر جـــــمـــــاد| اآلخــــــــــرة، ســـنـــة )872 ھ/1467 م(، 
ببلدة تبريز، حماها اهلل تعال| عن الحوادث والفتن، في الزاوية المباركة المظفرية، شكر اهلل تعال| سعي 
بانيها، وأسكنه أعل| ُغَرِف الِجناِن. وكان في يوم األربعاء؛ الثالث عشر ِمن ربيع اآلخر؛ ِمن هذه السنة؛ 
وقــــوُع حــادثــِة الــحــرب الـــذي وقـــع بــيــن عــســاكــر آمُـــد وديــــار بــكــر، وعــســاكــر آذربــايــجــان والـــِعـــراق، وهــجــوم األولــيــن 
ِّــــــُف - جــــــمــــــع اهلل شـــمـــلـــه - فــــــي جـــمـــلـــة عــــســــاكــــر آذربـــــايـــــجـــــان  ـــــمــــــؤل عـــــــل| اآلخـــــــريـــــــن، وتــــــاطــــــم أمـــــــــــواج الـــــِفـــــتـــــن، وكـــــــــان الـ
والعراق، وعند انهزامهم تََرَك ما كان معه من الُكتُِب وغيرها، وكانت معه نسخةُ األصِل لهذه الرسالة مع 
حــواشــي إمائها عليها، فضاع عنه، فلما رجــع إل| تبريز؛ نسخها مــن نسخة كانت عند بعض اإلخـــوان، 
وأمـــــــا الــــحــــواشــــي الــــُمــــشــــار إلـــيـــهـــا، فـــنـــســـُخـــهـــا مــــــوجــــــودةٌ عـــنـــد بـــعـــض األصـــــحـــــاب فــــي بـــعـــض بــــــاد الــــــعــــــراق، ولــــيــــس لــهــا 
نــســخــة غـــيـــرهـــا، وأرجـــــــو مــــــن اهلل تــــعــــال| أْن يــتــيــســَر الـــــوصـــــوُل إلــــيــــه، ونــقــلــهــا مــــن تـــلـــك الـــنـــســـخـــة، واهلل الــمــســتــعــان 

وعليه التكان<. 
قْم الَْحِميِدّي: 1/720�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]921[ الّرَ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    287 األدب والمحاضرات والعروض   

َــــْعــــد؛ فــيــقــول الــفــقــيــر إل| عــفــو ربـــه الــحــقــيــقــي؛  االنــتــكــاس فـــي مـــهـــاوي عــالــم الـــــــزور... َوب
َسالَة وجوه براهين إثبات  انِّي الصديقي: قد حّررت في هذه الرِّ ّوَ د بن أسعد الّدَ مَُحّمَ
الـــواجـــب - جــــّل ِذْكــــــــُرهُ - عــــل| مـــا أورده أئــمــة الــحــكــمــة والــــكــــام، واجـــتـــهـــدت فـــي تشييد 
مــبــانــيــهــا وتـــرتـــيـــب مـــقـــّدمـــاتـــهـــا عـــــل| أبــــلــــغ الــــنــــظــــام، ثــــم أعــقــبــتــهــا بـــمـــا ســـنـــح بــــه خــــاطــــري مــن 
وجوه النقض واإلبرام، والدفع واإِلتَْمام؛ سالكاً في جميع كلذ مسلك اإلنصاف...

آخره:... عل| أنهم قد اعترفوا بأّن الشيء الواحد ال يكون له إال وجود واحد. 
واعــلــم إنــمــا لــم يــجــب صـــدور الــمــعــلــول عــنــه ال يــصــدر عــنــه، والــدلــيــل الـــذي ذكــــروه إنما 
يدّل عل| االستلزام؛ دون التقّدم، ودعو| الضرورة في محل المنع، ولهذه المباحث 

مزيد تفصيل؛ ربما تَْعثَُر عليه في تعليقاتنا.

ـــــفــــــرق الــــــــبــــــــال، وتـــــشـــــتُّـــــت  َــــــــة مـــــــع تـ َســــــــال ــــيــــــه فـــــــي هذه الــــــــرِّ ولـــــيـــــكـــــن هذه آخـــــــــر مـــــــا قــــــصــــــدت إلــ
الــــــحــــــال، ووقــــــوعــــــي فـــــي زمــــــــان أضــــــــح| الــــهــــمــــم مــــتــــقــــاصــــرة، والــــجــــهــــلــــة مــــتــــنــــاصــــرة؛ يــكــتــفــون 

بالخضاب عن الشباب، ويستغنون بتراٍء إل| السراب.

اِب، من يد أحمد بن حمز، في ثاث وثاثين ومئة  َسالَة بعون الَْمِلِك الَْوّهَ تم الرِّ
وألف. تاريخ سنة )1133 ھ(.

مالحظات: الناسخ: أحمد بن حمز. تاريخ النسخ: سنة )1133 ھ/1720 م(. 
قْم الَْحِميِدّي: 1/290� وباقي الُمواصَفات مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 291� ]573[ الّرَ

عنوان المخطوط: األربعين في أصول الدين )1(�

 �el - ERBA’UN fi USULİ’d - DİN ›1‹
كـــتـــاب: األربـــعـــيـــن فـــي أُُصــــــول الـــديـــن، وهــــو الــقــســم الــثــالــث مـــن كـــتـــاب: جـــواهـــر الـــقـــرآن لــلــمــؤلــف الـــغـــزالـــّي، طبع 
في مّكة المكرمة سنة )1302 ھ/1884 م(، ويقع في: 108 صفحة. انظر >كشف الظنون<: )61/1(، 

ومعجم المطبوعات العربية والمعربة؛ لسركيس: )1410/2(� 
: 790، ومــكــتــبــة  ْـــــَحـــــمـــــيـــــدّيُ قْــــــــُم ال ـــــلَـــــيْـــــَمـــــانِـــــيَّـــــة: ]1094[ الــــــــّرَ وتُـــــــوَجـــــــُد مـــنـــه مــــخــــطــــوطــــاٌت عـــــديـــــدة؛ انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة الـــــّسُ
األزهـــــــر؛ الــــرقــــم: 25659؛ أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )9 تـــصـــوف( 876. والــــرقــــم: 25660؛ أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )112، 
=تصوف( 6400 أباظة. ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 2161، رمز الحفظ: 4374، والرقم: 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    288

د الغزالي، أبو حامد )ت 505 ھ/1111 م( )1(� د بن مَُحّمَ المؤلف: مَُحّمَ

عــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 106 + 1، مــقــيــاس الــــورقــــة: )212 × 151 = 145 × 
90(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. وبه نستعين. كتاب األربعين في أصول الدين،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
وفـــــيـــــه الـــــِقـــــْســـــم الـــــثـــــالـــــث مــــــن أقــــــســــــام كــــــتــــــاب: >الـــــــجـــــــواهـــــــر<؛ وهــــــــو قــــســــم الــــــلــــــواحــــــق، ولـــعـــلـــك 
تقول: هذه اآليات التي أوردناها في القسم الثاني تشتمل عل| أصناف من الُْعلُوم 
ــــِلـــــطـــــة، فـــــهـــــل يــــمــــكــــن تــــمــــيــــيــــز مـــــقـــــاصـــــدهـــــا؟ وشـــــــــــرح ُجــــمــــلــــهــــا عـــــــــل| وجـــــــــــٍه فـــي  واألعـــــــــمـــــــــال مُـــــخـــــتـ
التفصيل والتحصيل؟ يمكن التفّكر في كّل واحٍد منها عل| حيالها؛ ليعلَم اإلنساُن 

تفصيَل أبواِب السعادة في الِعلم والعَمِل...

ــــــره  آخـــــــــــــره:... ومـــــــا لـــــم تــــنــــاظــــر نــــفــــســــك مـــــــدة طــــويــــلــــة ال تـــخـــلـــيـــك لــــمــــنــــاجــــاة ربـــــــك وذكـ
واإلقبال عليه، ثم طريقك مع النفس إذا خالفتك أن تعاقبها بما يزجرها، وتعلم 
أنها كالكلب ال يتأدب إال بالضرب، فإن أردت أن تتعلم طريق مناظرتها ومراقبتها 
ومــــحــــاســــبــــتــــهــــا ومـــــعـــــاقـــــبـــــتـــــهـــــا؛ فـــــاطـــــلـــــبـــــه مـــــــن كـــــــتـــــــاب: الـــــمـــــحـــــاســـــبـــــة والــــــــمــــــــراقــــــــبــــــــة )2(، فـــــــــإن اذه 
الـــكـــتـــاب ال يــحــتــمــلــه، واهلل يـــوفـــقـــنـــا وإيــــــاك بــفــضــلــه ورحـــمـــتـــه، وســـعـــة جـــــوده ومـــغـــفـــرتـــه، 
َــــِمــــيــــَن، والــــصــــاة عــــل| رســــولــــه مــحــمــد  ْــــَعــــال ـــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ْـــــَحــ إنــــه عــــل| مــــا يـــشـــاء قــــديــــر، وال

وآله أجمعين.

2161، رمز الحفظ: 3893، ومكتبة برنستون المجموعة الجديدة؛ الرقم: 503، رمز الحفظ: 2145� 
تنبيه: حصل التباس في بعِض فهارس المخطوطات بين كتاب: األربعين في أُُصول الدين، وهو القسم الثالث 
د بن عمر،  من كتاب: جواهر القرآن للمؤلف الغزالّي. وكتاب: األربعين في أُُصول الدين؛ لُمَؤلِّفه: مَُحّمَ
فــخــر الـــديـــن الــــــرازي )ت 606 ھ/1210 م(، الــــذي طــبــع فـــي حــيــدر آبــــاد الـــدكـــن ســنــة )1353 ھ/1934 م(. 
ِحـــــيـــــِم، ُســـبـــحـــان الـــمـــتـــفـــّرد فــــي قــيــومــيــتــه بــــوجــــوب األزلـــــيـــــة والــــبــــقــــاء، الـــُمـــتـــوّحـــد فــي  ِ الـــــّرَ َ ْ وأولـــــــــه: >بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ

ديمومية أُلوهيته بامتناع التغيُّر والفناء...<. فاقتض| التنبيه، وإلفات النظر. 
قْم الَْحِميِدّي: 722�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]925[ الّرَ

 �HÜCCETÜ’l - İSLAM MUHAMMED b. MUHAMMED et - TUSİ، el - GAZZALİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 64�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›2‹ تُوَجُد منه مخطوطة في المكتبة الظاهرية في ِدمَْشَق؛ رقم الحفظ: 8080� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    289 األدب والمحاضرات والعروض   

تـــــم كــــتــــاب جـــــواهـــــر الـــــقـــــرآن بــــعــــون الـــمـــلـــك الــــمــــنــــان؛ فـــــي يـــــد الـــعـــبـــد الـــضـــعـــيـــف الــنــحــيــف 
ْــَراِهــيــم، غــفــر اهلل لــه ولــوالــديــه، وأحسن  المحتاج إل| رحمة ربــه اللطيف، ُسلَيَْمان إِب
إلــيــهــمــا وإلـــيـــه، ولــجــمــيــع الــمــؤمــنــيــن والـــمـــؤمـــنـــات، والــمــســلــمــيــن والــمــســلــمــات، فـــي زاويـــة 
أمـــيـــر بـــخـــاري فـــي جـــــوار بــــاب أبــــي أيــــوب األنــــصــــاري رضــــــي اهلل عـــنـــه، فـــي وقــــت الــضــح| 
الـــكـــبـــر|، فــــي شـــهـــر ربـــيـــع اآلخـــــــر؛ فــــي يـــــوم دوشـــنـــبـــه، تــــاريــــخ ســـنـــة خـــمـــس وســـتـــيـــن وتــســع 

مئة.

َــيْــَن  مــالحــظــات: تُــوَجــُد فــي آخـــره صفحتان مــن الــفــوائــد، وتُــوَجــُد عــل| الــهــوامــش َوب
ُطوِر تعليقات وباغات مقابلة وتصحيحات، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر.  الّسُ
الناسخ: ُسلَيَْمان إِبَْراِهيم. تاريخ النسخ: شهر ربيع اآلخر سنة )965 ھ/1557 م( 
فــــــــي زاويـــــــــــــــة أمــــــيــــــر بــــــــخــــــــاري فــــــــي جــــــــــــوار بــــــــــاب أبــــــــــي أيــــــــــوب األنـــــــــــصـــــــــــاري. الـــــــوضـــــــع الـــــــــعـــــــــام: خـــــّط 
النسخ عادي مضبوط بالشكل أحياناً، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، 
وعــلــيــه تــمــلــك: مُـــْصـــَطـــَف| بـــن الــشــيــخ حــســام الـــديـــن الــعــشــاقــي، وتــمــلــك عــبــد الــحــلــيــم بــن 
ــــــــد مُــــــــــــــــــَراد شـــــيـــــخ خــــــانــــــقــــــاه مُــــــــــــــــــَراد مُـــــــــــــــّا، ســـنـــة  يــــــــوســــــــف؛ والـــــــــــــد مـــــحـــــمـــــد مـــــــــــــــراد، والـــــــحـــــــافـــــــظ مُــــــــَحــــــــّمَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 292� ]574[ الّرَ

يِغ والِعناد )1(� دّ عل| أهِل الّزَ عنوان المخطوط: ااِلقتصاد في ااِلعتقاد والّرَ

د الغزالي، أبو حامد )ت 505 ھ/1111 م( )2(� د بن مَُحّمَ المؤلف: مَُحّمَ

 �el - İKTİSAD fi’l - İ’TİKAD ›1‹
تُـــوَجـــُد مــنــه مــخــطــوطــات؛ انــظــر؛ مكتبة األزهـــــر؛ الـــرقـــم: 20724، أرقــــام الــحــفــظ: )2542 تــوحــيــد( 27084 

الرافعي. والرقم: 20725، أرقام الحفظ: )2717 توحيد( 33318 حليم. 
وقــد طبع فــي مصر )دون تــاريــخ(، وطبع فــي مطبعة جــريــدة اإلســـام سنة )1320 ھ/1902 م(، وبمطبعة 

السعادة سنة )1327 ھ/1909 م(. 
انظر؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ لسركيس: )1410/2(� 

 �HÜCCETÜ’l - İSLAM MUHAMMED b. MUHAMMED et - TUSİ، el - GAZZALİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 64�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    290
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ِحيِم. الحمد هلل الذي اجتب| من صفوة عباده عصابة  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ْـــــِمـــــنَّـــــة، وأفـــــاض  ـــــنَّـــــِة، وخـــّصـــهـــم مــــن بـــيـــن ســـائـــر الــــفــــرق بـــمـــزايـــا الـــلـــطـــف وال ، أَْهــــــــل الـــــّسُ الـــــحـــــقِّ
عــــلــــيــــهــــم مـــــــن نـــــــــور هـــــدايـــــتـــــه مـــــــا كـــــشـــــف بـــــــه عـــــــن حـــــقـــــائـــــق الــــــــديــــــــن، وأنـــــــطـــــــق ألــــســــنــــتــــهــــم بـــحـــجـــتـــه 
الــــتــــي قَـــــَمـــــَع بـــهـــا ضـــــــاَل الـــمـــلـــحـــديـــن، وصـــــــــّفَ| ســــرائــــَرهــــم مــــن وســــــــاوس الـــشـــيـــاطـــيـــن، وطـــّهـــر 
َر أفئَدتَهم بأنوار اليقين؛ حت| اهتَدوا بها إل|  ضمائرهم عن نزغات الزائغين، وعّمَ
أسرار ما أنزله عل| لسان نبيه وصفيه محمد َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم سيد المرسلين، 
لَعوا عل| طريق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول؛ وتحّققوا أن  واّطَ
ال مـــعـــانـــدة بــيــن الـــشـــرع الـــمـــنـــقـــول، والـــحـــق الـــمـــعـــقـــول. وعــــرفــــوا أن مَــــن ظــــّن ِمــــن الــحــشــويــة 
ُوجــــــــوَب الـــجـــمـــوِد عـــــل| الــتــقــلــيــد، واتِّـــــبـــــاع الــــظــــواهــــر؛ مــــا أتــــــوا بــــه إال مــــن ضـــعـــف الـــعـــقـــول، 
َـــــة فـــــي تـــــصـــــّرف الـــعـــقـــل  ْـــــُمـــــْعـــــتَـــــِزل وقـــــلّـــــة الــــبــــصــــائــــر. وإّن مـــــن تـــغـــلـــغـــل مـــــن الــــفــــاســــفــــة، وُغــــــــــاة ال
حــــــــت| صـــــــادمـــــــوا بــــــه قـــــــواطـــــــَع الـــــــشـــــــرع، مــــــا أتـــــــــوا بــــــه إال مــــــن ُخـــــبـــــث الــــضــــمــــائــــر. فـــــَمـــــيـــــُل أكئلو 
ْـــَجـــْزِم واالحــتــيــاط. بل  إل| الــتــفــريــِط، ومــيــل ه إل| اإلفـــــراِط، وكــاهــمــا بعيٌد عــن ال
الـــــواجـــــب الـــمـــحـــتـــوم فــــي قــــواعــــد االعــــتــــقــــاد: مــــازمــــة االقــــتــــصــــاد، واالســــــتــــــداد عـــــل| الــــصــــراط 
الــمــســتــقــيــم؛ فــكــا طـــرفـــي قــصــد األمـــــور ذمـــيـــم. وأن| يــســتــتــب الـــرشـــاد لــمــن يــقــنــع بتقليد 
األثر والخبر، ويُنكر مناهج البحث والنظر، أََو ال يَْعلَُم أنّه ال مُستند للشرِع إاّل قول 
سيِِّد البشر، صل| اهلل عليه وسلم، وبُْرَهان العقل هو الذي عرف صدقه فيما أخبر، 
وكــيــف يــهــتــدي لــلــصــواب مَــــن اقـــتـــف| مَـــْحـــَض الــعــقــِل واقـــتـــصـــر، ومــــا اســتــضــاء بــنــور الــشــرع 
ْـــَحـــصـــر؟  وال اســتــبــصــر؟ فــلــيــت شـــعـــري؛ كــيــف يـــفـــزع إل| الــعــقــل حـــيـــُث يــعــتــريــه الــــِعــــّيُ وال
أَو ال يعلُم أّنَ العقَل قــاصــٌر، وأّنَ مجالَهُ َضــيِّــٌق مُنحِصٌر؟ هيهات هيهات، قــد خاب 
عـــل| الــقــطــع والــبــتــات، وتــعــثــر بــأذيــال الــضــاالت مَـــن لــم يــجــمــْع بــتــألــيــِف الــشــرِع والــعــقــِل 
اذه الــــشــــتــــات. فــــِمــــثــــاُل الــــعــــقــــِل: الــــبــــصــــُر الـــســـلـــيـــُم عـــــن اآلفـــــــــات واألدواء. ومـــــثـــــال الـــــقـــــرآن: 
الـــشـــمـــس الـــمـــنـــتـــشـــرة الــــضــــيــــاء. فـــأخـــلـــق أْن يــــكــــون طــــالــــب االهــــــتــــــداء. الــمــســتــغــنــي بــأحــدهــمــا 
ـــيــــــاء، فــــالــــمــــعــــرض عــــــن الــــعــــقــــل مـــكـــتـــفـــيـــاً بـــنـــور الـــــــقـــــــرآن، مـــثـــالـــه:  ــ ــــبـ عــــــن اآلخـــــــــر فــــــي غـــــمـــــار األغــ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    291 األدب والمحاضرات والعروض   

ــضــاً لــألجــفــان، فــا فـــرق بينه وبــيــن الــُعــمــيــان. فالعقل مع  الــمــتــعــرض لــنــور الــشــمــس مــغــمِّ
الشرع نوٌر عل| نــوٍر، والُْماِحظ بالعين العوراء مستدٌل ألحدهما عل| الخصوص، 
ـــــمــــــشــــــوق إل| االطــــــــــــــاع عـــــــــل| قـــــــواعـــــــد عـــقـــائـــد  مـــــــتـــــــدٍل بــــحــــبــــل غــــــــــــــرور. وســــيــــتــــضــــح لـــــــك أيــــــهــــــا الـ
ــــــنَّــــــة، الــــمــــقــــتــــرح تـــحـــقـــيـــقـــهـــا بــــقــــواطــــع األدلـــــــــــة، أنـــــــه لـــــم يـــســـتـــأثـــر بــــالــــتــــوفــــيــــق؛ لــلــجــمــع  أهـــــــل الــــــّسُ
بــــيــــن الـــــشـــــرع والـــتـــحـــقـــيـــق فـــــريـــــق، ســـــــو| اذه الـــــفـــــريـــــق. فـــــاشـــــكـــــر اهلل تـــــعـــــال| عـــــــل| اقـــتـــفـــائـــك 
آلثارهم، وانخراطك في سلكهم وغمارهم، واختاطك بفرقتهم؛ فعساك أْن تُْحَشَر 
يــومَ القيامة في ُزمرتهم. نــســأُل اهلل تعال| أْن يصّفي أســراَرنــا عن كـــدورات الضال، 
ُــنــطــَقــهــا بــالــحــقِّ  ُــــخــــِرَس ألــســنــتَــنــا عـــن الـــنُّـــطـــِق بـــالـــبـــاطـــل، وي ويـــغـــمـــَرهـــا بـــنـــور الــحــقــيــقــة، وأْن ي

والحكمة إنه الكريم الفائض الِْمنّة، الواسع الرحمة.

ولنفتح الــكــام بــبــيــاِن اســم الــكــتــاب، وتقسيم الــمــقــدمــات والــفــصــول واألبـــــواب. أما 
ـــــقــــــاد. وأمـــــــــا تــــرتــــيــــبــــه؛ فــــهــــو مـــشـــتـــمـــل عـــــــل| أربــــعــــة  ـــتـ ــ اســـــــم الــــكــــتــــاب فـــــهـــــو: االقـــــتـــــصـــــاد فــــــي االعـ
تــمــهــيــدات؛ تــجــري مــجــر| الــتــوطــئــة والـــمـــقـــّدمـــات، وعــــل| أربـــعـــة أقـــطـــاٍب تــجــري مــجــر| 
الــــــمــــــقــــــاصــــــد والــــــــــغــــــــــايــــــــــات. الـــــتـــــمـــــهـــــيـــــد األول: فـــــــــي بــــــــيــــــــان أّن اذه الــــــعــــــلــــــم ِمــــــــــــن الــــــمــــــهــــــمــــــات فـــي 
الــديــن. التمهيد الــثــانــي: فــي بــيــان أنــه ليس مهماً لجميع المسلمين بــل لطائفة منهم 

مخصوصين...

آخره:... الرتبة السادسة: أْن ال يصرح بالتكذيب، وال يكّذب أَيْضاً أمراً معلوماً 
عل| القطع بالتواتر من أصول الدين، ونكل ينكر ما علم صحته باإِلْجَماع المجّرد، 
ام مثاً، إذ أنكَر كون  فا منكر لصحتها إال اإِلْجَماع. وأما التواتر فا يشهد له كالنّظَ
اإِلْجــــــَمــــــاع حــــّجــــةً قـــاطـــعـــة فــــي أصــــلــــه. وقـــــــال: لـــيـــس يـــــدل عـــــل| اســـتـــحـــالـــة الـــخـــطـــأ عـــــل| أهـــل 
اإِلْجَماع دليل عقلي قطعي، وال شرعي متواتر، ال يحتمل التأويل، فكلما تستشهد 
به من األخبار واآليات له تأويل بزعمه، وهو في قوله خارٌق إلجماع التابعين؛ فإنا 
نــعــلــم إجـــمـــاَعـــهـــم عــــل| أْن مـــا أجـــمـــع عــلــيــه الــصــحــابــة حــــّق مــقــطــوع بـــه ال يــمــكــن ِخـــافـــه، 
فقد أنــكــر اإِلْجـــَمـــاع، وخـــرق اإِلْجـــَمـــاع، واذه فــي محل االجــتــهــاد، ولــي فيه نــظــر، إذ 
اإِلْشـــَكـــاالت كثيرة فــي وجــه كــون اإِلْجـــَمـــاع حــّجــة، فيكاد يــكــون كلذ الممهد للعذر، 
ونكل لـــو فــتــح اذه الـــبـــاب ألدّ| إل| أمــــور شــنــيــعــة، وهــــو أّن قـــائـــاً لـــو قــــال: يــجــوز أْن 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األدب والمحاضرات والعروض    292

يـــبـــعـــَث رســـــــــوٌل بـــعـــد نـــبـــيـــنـــا مـــحـــمـــد عـــلـــيـــه الـــــســـــام، فـــيـــبـــعـــد الــــتــــوقّــــف فـــــي تـــكـــفـــيـــره، ومــســتــنــد 
استحالة كلذ عند البحث تستمّد من اإِلْجَماع ال محالة، فإن العقل ال يخيله، وما 
نقل فيه من قوله: >ال نبي بعدي< ومن قوله تعال|: }ۇئ ۆئ{ )1( وال يعجز 
اذه القائل عن تأويله فيقول: >خاتم النبيين< أراد به أولــي العزم من الرسل، فإن 
قوله: >النبيين< عام، وال يبعد تخصيص العام. وقوله: >ال نبي بعدي< لم يُِردْ به 
الـــرســـول، وفــــّرق بــيــن الــنــبــي والـــرســـول، والــنــبــي أعـــل| رتــبــةً مــن الـــرســـول، إل| غــيــر كلذ 
مـــن أنــــــواع الـــهـــذيـــانـــات. واذه وأمـــثـــالـــه ال يــمــكــن أن يـــّدعـــي اســتــحــالــتــه مـــن حــيــث مــجــرد 
الــلــفــظ، فــإنــا فـــي تـــأويـــل ظـــواهـــر الــتــشــبــيــه قــضــيــنــا بــاحــتــمــاالٍت أبــعــد مـــن هذه، ولـــم يكن 
كلذ مُبطاً للنصوص، ونكل الردّ عل| اذه القائل؛ أن األمة فهمت باإِلْجَماع من 
اذه اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً، وعدم رسول اهلل أبداً، 
وأنه ليس فيه تأويل وال تخصيص، فمنكر اذه ال يكون إال منكر اإِلْجَماع، وعند 
اذه يــتــفــّرع مــســائــل مــتــقــاربــة مشتبكة يــفــتــقــر كـــل واحــــد مــنــهــا إل| نــظــر، والــمــجــتــهــد في 
جميع كلذ يحكم بموجب ظنه يقيناً وإثــبــاتــاً، والــغــرض اآلن تحرير معاقد األصــول 

التي ينبني عليها.

وقد رجع إل| هذه المراتب الست، وال يعترض فرع إال ويندرج تحت ُرتبة من 
تـــــــب، فـــيـــمـــكـــن أن يـــجـــتـــهـــد بـــحـــســـب االلــــتــــفــــات إل| هذه األصــــــــــول، فــالــمــقــصــود  ـــــّرُ هذه الــ
الــتــأصــيــل دون الــتــفــصــيــل. فـــإن قــيــل: الــســجــود بــيــن يـــدي الــصــنــم ُكـــْفـــٌر، وهـــو فــعــٌل مــجــّردٌ 
ال يدخل تحت هذه الروابط، فهل هو أصل آخر؟ قلنا: ال، فإّن الكفر في اعتقاِدِه 
تــعــظــيــم الـــصـــنـــم، وكلذ تـــكـــذيـــٌب لـــــرســـــول اهلل صــــــــل| اهلل عـــلـــيـــه وســــلــــم والــــــقــــــرآن، ونكل 
يـــعـــرف اعـــتـــقـــاده تــعــظــيــم الــصــنــم تـــــارة بــتــصــريــح لــفــظــه، وتـــــــارةً بـــــاإلشـــــارِة إْن كــــان أخـــرســـاً، 
وتارة بفعٍل يدّلُ عليه داللةً قاطعةً؛ كالسجود حيث ال يحتمل أن يكون السجود هلل، 
وإن الــــصــــنــــم بــــيــــن يـــــديـــــه كــــالــــحــــائــــط، وهـــــــو غـــــافـــــل عـــــنـــــه، أو غــــيــــر مـــعـــتـــقـــد تـــعـــظـــيـــمـــه، وكلذ 
يُعرُف بالقرائن. واذه كنظرنا أّن الكافر إذا صل| بجماعتنا؛ هل يُحَكُم بإسامه؟ 
أو هل يستدل به عل| اعتقاد التصديق؟ فليس اذه إذاً نظراً خارجاً عل| ما ذكرناه. 
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ولــنــقــتــصــر عـــــل| اذه الــــقــــدر فــــي تـــقـــريـــب مـــــــدارك الـــتـــكـــفـــيـــر، وإنــــمــــا أوردنــــــــــاه مــــن حـــيـــث أّن 
الــفــقــهــاء لـــم يــتــعــرضــوا لــــه، والــمــتــكــلــمــون لـــم يــنــظــروا فــيــه نـــظـــراً فــقــهــيــاً، إْذ لـــم يــكــن كلذ 
من فنهم، ولم ينبه بعضهم بها لُقرب المسألة من الفقهيات، ألن النظر في األسباب 
الـــمـــوجـــبـــة لــلــتــكــفــيــر مـــــن حـــيـــث أنــــهــــا أكـــــاذيـــــب وجـــــهـــــاالت نـــظـــر عـــقـــلـــي، ونكل الـــنـــظـــر مــن 
حيث أن تلك الجهاالت مقتضية بطان الِعصمة، والخلود في النار نظر فقهي وهو 

المطلوب.

ــــنــــــا الـــحـــشـــو  ـــــا االقــــــتــــــصــــــاد فـــــــي االعـــــــتـــــــقـــــــاد، وحــــــذفــ ـــــتــــــاب بـــــــــاذه، فـــــقـــــد أظــــــهــــــرنـ ولــــنــــخــــتــــم الــــــكـ
والفضول المستغن| عنه الخارج من أمهات العقائد، وقواعدها، واقتصرنا من أدلة ما 
أوردناه عل| الجلي الواضح الذي ال تقصر أكثر األفهام عن دركه، فنسأل اهلل تعال| 
أال يجعله وباالً علينا، وأن يضعه في ميزان الصالحات إذا ردَّْت إلينا أعمالنا، بلطفه 
وِســـعـــة جــــــوده. تـــم كـــتـــاب االقـــتـــصـــاد فـــي االعـــتـــقـــاد والـــحـــمـــد هلل حــــّق حـــمـــده. َوَصـــــــــلّ| اهللُ 
ْــَوِكــيــُل. بتاريخ العشر األواخــر  عــل| محمد وآلــه وصحبه وســلــم. وَحــْســبُــنَــا اهللُ َونِــْعــَم ال
مــــن شـــهـــر الـــمـــحـــرم الــــحــــرام ســـنـــة )1024 ھ(، خـــتـــمـــهـــا اهلل بـــالـــخـــيـــرات والــــبــــركــــات. تـــم. 

تم. قُوبَِل بعون اهلل تعال|.

مـــالحـــظـــات: مــخــطــوطــة خــزائــنــيــة مــكــتــوب فـــي آخـــرهـــا: >قُــــوبِــــَل بـــعـــون اهلل تـــعـــال|<، 
ـــبَـــة ومــلــونــة،  وإطــــــارات الــصــفــحــات مـــن الــصــفــحــة األول| حـــت| الــصــفــحــة: )8/ب( مُـــَذّهَ
وتُوَجُد عل| الَهَواِمش تصحيحات ومقابات بين النسخ، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن 
األَْحـــــــــَمـــــــــر، َوتُـــــــــوَجـــــــــُد فِـــــــي آِخــــــــــــــِرِه عـــــبـــــارة نــــّصــــهــــا: قُـــــــوبِـــــــَل بــــــعــــــون اهلل تــــــعــــــال|. تـــــاريـــــخ الـــنـــســـخ: 
العشر األواخر من شهر محرم سنة )1024 ھ/1615 م(. الوضع العام: خّط النَّْسخ 
الواضح الَْمْضبُوط بالحركات أحياناً، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي نفيس مذهب، وعليه 
د الديدي، ومُْصَطَف| المحصل مع الخاتم، وشيخ القراء مُْصَطَف| بن  تملك: مَُحّمَ
د  الحاج حسن الملقب بملك حافظ، سنة )ت 1215 ھ/1800 م(، والحافظ مَُحّمَ

مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف دار المثنوي.

ݳ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    294
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بَِه  ›1‹ قيل >علم الكام< هو: علم يُقتَدُر به عل| إثبات العقائد الدينية، بإيراِد الحجج عليها، ودفِع الّشُ
عنها. وموضوعه: الموجود ِمن حيُث هو موجودٌ. وموضوعه - عند المتأخرين -: المعلوم ِمن حيُث يتعلّق 
يــنــيَّــِة: الــعــقــائــَد الــمــنــســوبــةَ إل| ِديــــن نَــبـِـيِّــنَــا  بــه إثـــبـــاُت الــعــقــائــِد الــديــنــيــة تــعــلـُّـقــاً قــريــبــاً أو بــعــيــداً. وأرادوا بــالــعــقــائــِد الــدِّ
مُحّمد - صل| اهلل تعال| عليه وسلم - والكتب المؤلفة في علم الكام كثيرةٌ، وقد ذكر منها حاجي خليفة 

الكتب التالية: 
أبكار األفكار لآلمدي، إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد، أجل المواهب، أحسن الكام، األربعين، 
اإلبانة، اإِلْرَشاد فِي علم الَْكام )لإِلمَام الُْجَويْنِّي(، االعتماد، بحر الكام، تبصرة األدلة، تنزيل األفكار، 
التسديد شرح التمهيد، التحفة السنية، تحصيل السداد، رموز الكنوز لآلمدي، زبدة الكام، الصحائف، 
طــــــوالــــــع األنــــــــــــــــوار، عــــقــــائــــد الــــنــــســــفــــي ومــــتــــعــــلــــقــــاتــــهــــا، الــــــعــــــيــــــون، عـــــمـــــدة الــــــطــــــالــــــب، عـــــمـــــدة الــــــنــــــظــــــار، الــــــفــــــوز بــــالــــســــعــــادة، 
الفيصل، القائد، الكشف، الكفاية، مفتاح الــغــرر، المحصل، المصون، المطالب العالية، المقاصد، 
الــمــصــبــاح، الــمــواقــف، الــمــفــصــل، شـــرح الــمــحــصــل، مــــدارك الــعــلــوم، مــعــتــقــدات الــســمــرقــنــدي، مــشــارق الــنــور، 

مدارك السرور، نهاية المنقول، نهاية اإلقدام، الهداية، الهادي، وغير كلذ. 
اته،  ا يتََوقَّف ِصَحة اإليمان َعلَيِْه، وتَتِّمَ وقال السيوطي: أُصول الّدين أشرف الُْعلُوم مُطلقاً ألَنَّهُ يبَْحث َعّمَ
ْــَكــام( َوُهــَو مَــا ينصب فِيِه األدلــة الَْعْقِليَّة، وتنقل فِيِه أَقْـــَوال الفاسفة، فَــَذاك حــَرام  َولسُت أَعنِي بِــِه )ِعــلـْـَم ال
افِِعي َرحَمه اهلل تََعالَ|، َوِمن َكاِمِه فِيِه: ألَن يلق| اهلل الَعبْد بُِكل َذنٍْب مَا  بِِإْجَماع الّسلف، نَص َعلَيِْه الّشَ

خا الّشرك؛ خير لَهُ ِمن أَْن يلقاهُ بَِشْيٍء ِمن ِعلِْم الَْكام. 
إتمام الدراية لقراء النقاية؛ ص: )4(� 

ـــَفــــاتــــه، وأحــــــوال الـــمـــمـــكـــنـــات  ــــَعـــــالَ|، َوِصـ وقـــــال الـــســـيـــوطـــّي أيــــضــــاً: ِعــــلــــُم الــــَكــــاِم: مَــــا يـــبْـــَحـــث فِــــيــــِه َعــــن َذات اهلل تَـ
ُــــبْــــَحــــُث فِــــيــــِه َعـــــن األَْعـــــــــَراض الــــذاتــــيــــة لـــلـــمـــوجـــود مــن  فِـــــي الــــمــــبــــدأ والــــمــــعــــاد، عـــــل| قــــانــــون اإِلْســـــــــَام، َوقــــيــــل: ِعــــلــــم ي
ْـــحـــَجـــج؛  يـــنِـــيَّـــة بــــإيــــراد ال َحــــيْــــُث ُهــــَو ُهــــَو عــــل| قـــانـــون اإِلْســـــــَام، َوقــــيــــل: ِعـــلـــم يـــقـــدر مَـــَعـــه عــــل| إِثْــــبَــــاِت الـــعـــقـــائـــِد الـــدِّ

ــبْــَهــة.  َودفــع الــّشُ
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ ص: )70(� 

وهنالك مَــن لم يفّرق بين علم الكام وأصــول الــديــن، فقال: علم الــكــام: ويــســّم| بأصول الــديــن، أيضاً، 
ُــــســــّم| بــِعــلــم الــنــظــر واالســـــتـــــدالل أيـــضـــاً،  ــــاه اإلمــــــام أبــو حــنــيــفــة الــنــعــمــان رحــــمــــه اهلل تـــعـــال| بــالــفــقــه األكــــبــــر. وي ـ ــــّمَ وَسـ
ويُسّم| أيضاً، بِعلم التوحيِد والصفات. وفي شرح العقائد للتفتازاني: العلم المتعلّق باألحكام الفرعية، 
أي: الــعــمــلــيــة يـــــســـــّم|: ِعــــلــــم الــــشــــرائــــع واألحــــــكــــــام، وبــــاألحــــكــــام األصـــلـــيـــة أي: االعــــتــــقــــاديــــة يــــســــّم| عـــلـــم الــتــوحــيــد 
=والصفات، وهو علم يقتدر معه عل| إثبات العقائد الدينية عل| الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه، فالمراد 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    295 العقائد وعلم الكالم   
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بــالــِعــلــم مــعــنــاه األعــــــّم، أو الــتــصــديــق مــطــلــقــاً، لــيــتــنــاوَل إدراَك الــمــخــطــئ فـــي الــعــقــائــد ودالئـــلـــهـــا، ويــمــكــن أْن يـــرادَ 
بــه الــمــعــلــومَ، نكل بـــنـــوِع تــكــلـّـف بـــأن يــقــال: عــلــم أي: مــعــلــوم يــقــتــدر مــعــه، أي: مــع الــعــلــم بــــه... إلـــخ. وفــي 
صيغة االقـــتـــدار تنبيهٌ عـــل| الــقــدرة الــتّــامــة، وبــإطــاق الــمــعــيّــة تنبيه عـــل| المصاحبة الــدائــمــة، فينطبق التعريف 
عـــــل| الـــِعـــلـــم بــجــمــيــع الـــعـــقـــائـــد مــــع مــــا يـــتـــوقّـــف عــلــيــه إثـــبـــاتـــهـــا مــــن األدلـــــــة وردّ الـــّشـــبـــه، ألن تـــلـــك الــــقــــدرة عـــــل| كلذ 
اإلثـــبـــات إنــمــا تــصــاحــب اذه الــِعــلــم دون الــِعــلــم بــالــقــوانــيــن الــتــي تُــســتــفــادُ مــنــهــا صــــور الـــدالئـــل فــقــط، ودون ِعــلــم 
ُــراد، إذ ليس فيه اقــتــداٌر تــامّ عــل| كلذ، وإْن سلّم فا اختصاص  الجدل الــذي يتوّسل إل| حفظ أّي وضــٍع ي

له بإثبات هذه العقائد. 
ومــــوضــــوع ِعـــلـــم الــــكــــام: هــــو الـــمـــعـــلـــوم مــــن حـــيـــث إنـــــه يــتــعــلـّـق بــــه إثــــبــــات الـــعـــقـــائـــد الـــديـــنـــيـــة تـــعـــلّـــقـــاً قـــريـــبـــاً أو بـــعـــيـــداً، 
وكلذ ألن مسائل اذه العلم إما عقائد دينية كإثبات الِقدم، والوحدة للصانع، وإمّا قضايا تتوقف عليها 
تلك العقائد كتركب األجسام من الجواهر الفردة، وجواز الخاء، وانتفاء الحال، وعدم تمايز المعدومات 
ـــتـــــعـــــّددة مــــــوجــــــودة فـــــي ذاتــــــــــه، والـــــشـــــامـــــل لــــمــــوضــــوعــــات هذه  الــــمــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــا فـــــي الـــــمـــــعـــــاد، وكـــــــــون صــــفــــاتــــه تـــــعـــــال| مــ
المسائل هــو المعلوم المتناول للموجود، والــمــعــدوم والــحــال، فـــإْن ُحــِكــَم عــل| المعلوم بما هــو ِمــن العقائد 

تعلّق به إثباتُها تعلّقاً قريباً، وإْن ُحكم عليه بما هو وسيلة إليها تعلّق به إثباتُها تعلّقاً بعيداً. 
وقال طائفة ومنهم حّجة اإلسام الغزالّي: موضوعه الموجود بما هو موجود أي: من حيث هو هو غير مقيّد 
بــشــيء؛ ويــمــتــاز الــكــام عــن ايهلإل بــاعــتــبــار أّن الــبــحــث فــيــه عـــل| قــانــون اإلســــام ال عـــل| قــانــون الــعــقــل، وافــق 
اإلسام أو ال، كما في ايهلإل، وفيه أيضاً بحث إذ قانون اإلسام ما هو الحّق من هذه المسائل الكامية 
إذ المسائل الباطلة خارجة عن قانون اإلسام قطعاً، مع أّنَ المخطئ ِمن أرباب علم الكام، ومسائله من 

مسائل الكام. 
وقــــيــــل: فــــائــــدة عـــلـــم الــــكــــام وغــــايــــتــــه: الــــتــــرقّــــي مــــن حـــضـــيـــض الــتــقــلــيــد إل| ذروة اإليـــــقـــــان، وإرشـــــــــاد الــمــســتــرشــديــن 
بـــــــإيـــــــضـــــــاح الـــــــحـــــــّجـــــــة لـــــــهـــــــم، وإلـــــــــــــــــــزام الــــــمــــــعــــــانــــــديــــــن بـــــــإقـــــــامـــــــة الــــــحــــــجــــــة عـــــلـــــيـــــهـــــم، وحـــــــفـــــــظ قـــــــــواعـــــــــد الـــــــــديـــــــــن عـــــــــن أْن يـــــزلـــــزلـــــهـــــا 
 ُشـــبـــهـــة الـــمـــبـــطـــلـــيـــن، وأن تـــبـــتـــن| عـــلـــيـــه الــــعــــلــــوم الـــشـــرعـــيـــة، أي: يـــبـــتـــن| عـــلـــيـــه مــــا عـــــــداه مــــن الــــعــــلــــوم الـــشـــرعـــيـــة، فــإنــه
أساسها، وإليه يؤول أخذها واقتباسها، فإنه ما لم يثبت وجودُ صانٍع عالٍِم قادٍر مكلٍّف مُرسٍل للرسِل مُنزٍل 
لــلــُكــتــب؛ لـــم يــتــصــّور عــلــم تــفــســيــر، وال عــلــم فــقــه وأصــــولــــه، فــكــلـّـهــا مــتــوقِّــفــة عــــل| ِعـــلـــم الـــكـــام، مُــقــتــبــســة مــنــه، 

فاآلخذ فيها بدونه َكباٍن عل| غيِر أساٍس، وغاية هذه األمور كلها الفوُز بسعادة الدارين. 
ْــــَكــــام، الــبــاحــث َعــــن َذات َواِجــــب  ْـــِعـــلـــم الــمــلــقــب بِــعــلــم ال َّــــَمــــا ُهــــَو ال ْـــُعـــلُـــوم إِن قــــال ســيــف الـــديـــن اآلمــــــدي: وأشـــــرف ال
َّـــَمـــا ُهـــَو تَــابــع لــشــرف مَــْوُضــوعــه الــبــاحــث َعــن أَْحــَوالــه  ْـــُوُجـــود َوِصــَفــاتــه وأفــعــالــه ومتعلقاته، إِْذ شــرف كــل علم إِن ال
الَْعاِرَضة لذاته، َوال مَحالة أَن شرف مَْوُضوع اذَهَ الْعلم يِزيد عل| شرف كل مَْوُضوع، ويتقاصر َعن ُحلُول 
ذراه كل مَْوُجود مَْصنُوع، إِْذ ُهَو مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات، َوُهَو بَِذاتِِه مستغن َعن الَْحَقائِق والذوات، 
ــَرائِــع والــديــانــات، ومرجع  مبرأ فِــي وجــوده َعــن االْحــتِــيَــاج إِلَ| الِْعلَل والمعلوالت، َكيَف َوالْعلم بِــِه أصــل الــّشَ

النواميس الدينيات، ومستند َصاح نظام الَْمْخلُوقَات. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    296
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وبالجملة، فعلماء اإلسام قد دّونوا إلثبات العقائد الدينية المتعلّقة بالصانع وصفاته وأفعاله، وما يتفّرع 
عــلــيــهــا مــــن مـــبـــاحـــث الــــنــــبــــّوة والــــمــــعــــاد، عـــلـــمـــاً يـــتـــوّصـــل بــــه إل| إعـــــــاء كـــلـــمـــة الــــحــــّق فـــيـــهـــا، ولـــــم يــــرضــــوا أن يـــكـــونـــوا 
محتاجين فــيــه إل| ِعــلــم آخـــر أصــــاً، فــأخــذوا مــوضــوعــه عـــل| وجـــه يــتــنــاول تــلــك الــعــقــائــد، والــمــبــاحــث النظرية 
التي تتوقف عليها تلك العقائد ســواء كان توقّفها عليها باعتبار مــوادِّ أدلتها، أو باعتبار ُصــَوِرَهــا، وجعلوا 
جميع كلذ مقاصد مطلوبة في علمهم اذه، فجاء علماً مُستغنياً في نفسه عّما عداه، ليس له مبادئ تُبَيَُّن 

في ِعلٍْم آخر. 
وأمّا وجه تسميته بالكام: فألنه يورث قدرةً عل| الكام في الشرعيات، أو ألّن أبوابه ُعنونْت أوالً بالكام 
فــي كـــذا، أو ألّن مسألة الــكــام أشــهــُر أجــزائــه، حــت| كــثُــر فيه التقاتل. وأمـــا تسميته بــأصــول الــديــن: فلكونه 
أصل العلوم الشرعية البتنائها عليه؛ وعل| اذه القياس في البواقي من أسمائه، اذه كله خاصة ما في 

شرح المواقف. 
انظر؛ موسوعة كشاف اصطاحات الفنون والعلوم للتهانوي: )29/1 - 31(. كشف الظنون عن أسامي 
الــكــتــب والــفــنــون لــحــاجــي خــلــيــفــة: )1503/2 - 1504(. غــايــة الـــمـــرام فــي عــلــم الــكــام لـــآلمـــدي: )ص: 4 - 

5(، شرح التاج السبكي عل| مختصر ابن الحاجب )256/1 - 349(� 
ْــٍج مَــا التَّْوِحيُد قَــاَل تَْوِحيُد  ْــِن ُســَري ْــَعــبَّــاِس ب َــُقــوُل قُلْت ألَبِــي ال ِ َسِمْعت أَبِــي ي َ ْ وقــال ابن تيمية: قَــاَل َعـــبْـــُد ارّلَ
داً َرُسوُل اهلِل َوتَْوِحيُد أَْهِل الْبَاِطِل الَْخْوُض  أَْهِل الِْعلِْم َوَجَماَعِة الُْمْسِلِميَن أَْشَهُد أَْن ال هلَإَ إال اهللُ َوأَّنَ مَُحّمَ
مَ  ِــَمــا تَـــَقـــّدَ ــــَوافِــــٌق ل ، َواذَهَ مُ َ ُـــِعـــَث الـــنَّـــبِـــّيُ - َصـــــــلَّ| اهللُ َعــلَــيْــِه َوَســــلَّــــَم - بِـــِإنْـــَكـــاِر كلَذِ َّــــَمــــا ب فِـــي األَْعـــــــَراِض َواأْلَْجـــــَســـــاِم َوإِن
َ ِمْن التَّْوِحيِد ُهَو قَْوُل أَْهِل الْبَاِطِل فََكيَْف بَِمْن  َ َوَجْعَل كلَذِ فَبَيََّن أَّنَ الَْخْوَض فِي الِْجْسِم َوالَْعَرِض َونَْفَي كلَذِ
يِن َكَما قَاَل َشيُْخ اإِلْسَاِم َسِمْعت أَْحَمَد بَْن الَْحَسِن، أَنْبَانَا األَْشَعُث يَُقوُل قَاَل َرُجٌل لِبِْشِر بِْن  َجَعلَهُ أَْصَل الدِّ
ــلـَـُف ِمــْن  يــَن فَــَغــِضــب َوَســِمــْعــتــه قَـــاَل أََو َكـــاَن الــّسَ ْـــَكـــَامَ ألَْعـــــِرَف بِـــِه الــدِّ َــَعــلَّــُم ال أَْحـــَمـــَد أَبِــي َســْهــٍل اإْلْســَفــرايِــنِــّي إنَّــَمــا أَت
اراً. َوقَاَل أَبُو ُعَمَر بُْن َعبِْد الْبَرِّ الَِّذي أَقُوُل إِنَّهُ إَذا نُِظَر إلَ| إْسَاِم أَبِي بَْكٍر َوُعَمَر َوُعثَْماَن َوَعِليٍّ  ُعلََمائِنَا ُكّفَ
ِ َوَسائِِر الُْمَهاِجِريَن َواألَنَْصاِر، َوَجِميِع الُْوفُوِد الَِّذيَن دََخلُوا فِي ِديِن اهلِل أَفَْواجاً  َ ْ َوَسْعٍد َوَسِعيٍد َوَعبِْد ارّلَ
َــِة ال ِمـــْن قِــبَــِل  َســال ِة َودَالئِـــــِل الــرِّ َــْعــِرفْــهُ َواِحــــٌد ِمــنْــُهــْم إال بِــتَــْصــِديــِق الــنَّــبـِـيِّــيــَن َوبِـــأَْعـــاِم الـــنُّـــبُـــّوَ َـــْم ي ُعــِلــَم أَّنَ اهللَ َعـــّزَ َوَجــــّلَ ل
ُكوِن  َــْو َكــاَن النََّظُر فِي الَْحَرَكِة َوالّسُ َــاِب َكــاَن َويَُكوُن َول َــاِب الْبَْعِض َوالُْكلِّ َوال ِمْن ب َحَرَكٍة َوال ُسُكوٍن َوال ِمْن ب
ْـــُقـــْرآُن  ــا نَــَطــَق ال َــّمَ ْـــَواِجـــَب ل ْــِجــْســِم َونَــْفــيِــِه َوفِـــي الــتَّــْشــبـِـيــِه َونَــْفــيِــِه الِزمــــاً مَــا أََضـــاُعـــوهُ َومَـــا أََضـــاُعـــوا ال َعــلـَـيْــِهــْم َواِجـــبـــاً فِــي ال
َ ِمـــْن ِعــلـْـِمــِهــْم مَـــْشـــُهـــوراً َوِمــــْن أَْخــاقِــِهــْم  َــــْو َكــــاَن كلَذِ بِــتَــْزِكــيَــتِــِهــْم َوتَــْقــِديــِمــِهــْم َوال أَْطـــنَـــَب فِـــي مَـــْدِحـــِهـــْم َوتَــْعــِظــيــِمــِهــْم َول

َوايَاِت.  مَْعُروفاً الْستََفاَض َعنُْهْم َواْشتََهُروا بِالُْقْرآِن َوالرِّ
يِن َوالتَّْوِحيِد ِمْن الِْجْسِم َونَْفيِِه َوالتَّْشبِيِه َونَْفيِِه َواالْستِْداَلِل  ِ فِي أُُصوِل الدِّ فََذَكَر أَبُو ُعَمَر أَّنَ مَا يُْدِخلُهُ َهُ
يـــِن َوَكــــــامُ ُعــلَــَمــاِء  َـــيْـــَس ِمــــْن الـــدِّ َّــــــهُ ل ـــــــِة فَـــُعـــِلـــَم أَن ِ األُمَّ َـــَمـــا أََضــــاَعــــهُ ِخـــيَـــاُر هذَهِ يـــِن ل َــــْو َكـــــاَن ِمــــْن الـــدِّ ـــُكـــوِن ل ْـــَحـــَرَكـــِة َوالـــّسُ بِـــال
ِ تَْوِحيداً َوَجَعلُوهُ ُهَو نَْفَي التَّْجِسيِم  اهُ َهُ الِْملَِّة فِي اذَهَ الْبَاِب يَُطوُل َوإِنََّما الَْغَرُض التَّنْبِيهُ َعلَ| أَّنَ مَا َسّمَ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    297 العقائد وعلم الكالم   

قْم الَْحِميِدّي: 293� ]575[ الّرَ

عنوان المخطوط: التَّْجِريد في كام )كلمة( التَّْوِحيد )1(�

ـــوفِـــّي  ــــافِــــِعــــّي، الـــّصُ ـــد الــــغــــزالــــّي، الـــطـــوســـّي، الــــّشَ ـــد بـــن مُـــَحـــّمَ الـــمـــؤلـــف: أحـــمـــد بـــن مُـــَحـــّمَ
)ت 520 ھ/1126 م( )2(�

اقُُهْم َكَما َذَكَرهُ  َ ُحّذَ َوالتَّْشبِيِه إنََّما ُهَو َشْيءٌ ابْتََدُعوهُ لَْم يَبَْعِث اهللُ بِِه ُرُسلَهُ َوال أَنَْزَل بِِه ُكتُبَهُ َوقَْد اْعتََرَف بَِكِ
يِن َوَوافََقهُ فِيِه أَبُو الَْفَرِج بُْن الَْجْوِزيِّ فِي ِكتَاِب ِمنَْهاِج الَْقاِصِديَن  أَبُو َحاِمٍد الَْغَزالِّيُ فِي ِكتَاِب إْحيَاِء ُعلُوِم الدِّ

يَاتَُها فََذَكَر الِْعلَْم َوالِْفْقهَ َوالتَّْوِحيَد.  ا َذَكَر األَْسَماءَ الَّتِي ُعِرَف مَُسّمَ لَّمَ
انظر؛ الفتاو| الكبر| البن تيمية: )562/6 - 563(� 

وقــال أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: سأل رجل ابن عقيل فقال له: هل تر| لي أْن أقــرأ الكام، فإني 
أحـــــّس مـــن نــفــســي بــــذكــــاٍء؟ فـــقـــال لــــه: )إن الـــديـــن الــنــصــيــحــة، فـــأنـــت اآلن عــــل| مـــا بـــك مــســلــم ســـلـــيـــم، وإن لــم 
تنظر فــي الــجــزء - يعني الــجــوهــر الــفــرد - وتــعــرف الــطــفــرة - يعني طــفــرة الــنــظــام - ولــم تخطر ببالك األحــوال، 
وال عرفت الخاء والماء والجوهر والعرض، وهل يبق| العرض زمانين، وهل القدرة مع الفعل أو قبله، 
وهل الصفات زوائد عل| الذات، وهل االسم المسم| أو غيره، وهل الروح جسم أو عرض، فإني أقطع 
أن الصحابة مــاتــوا ومــا عــرفــوا كلذ وال تــذاكــروه، فــإن رضــيــت أن تــكــون مثلهم بــإيــمــان ليس فيه معرفة اذه 
فــــكــــن، وإن رأيــــــــت طــــريــــقــــة الـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن الـــــيـــــوم أجــــــــود مـــــن طــــريــــقــــة أبــــي بــــكــــر وعــــمــــر والــــجــــمــــاعــــة، فـــبـــئـــس االعــــتــــقــــاد 

والرأي(. 
قـــــال: )ثــــم اذه عــلــم الـــكـــام قـــد أفـــــض| بـــأربـــابـــه إل| الـــشـــكـــوك، وأخــــــرج كـــثـــيـــراً مــنــهــم إل| اإللــــحــــاد بــشــم روائــــح 
اإللحاد من فلتات كامهم، وأصُل كلذ كلّه أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع، وطلبوا الحقائق وليس 
فـــي قـــوة الــعــقــل درك لــمــا عـــنـــد اهلل مـــن الــحــكــمــة الــتــي انـــفـــرد بــهــا، وال أخــــرج الـــبـــاري مـــن عــلــمــه مـــا عــلــمــه هـــو من 
حقائق األمور، وقد درج الصدر األول عل| ما درج عليه األنبياء من هذه اإلقناعات، ولما راموا ما وراءها 
ـــنـــة،  ردوا إل| مــقــام غــايــتــه الــتــحــكــيــم والــتــســلــيــم، وهــــو الــــذي يــــزري بـــه طــائــفــة الــمــتــكــلــمــيــن عــــل| أهــــل الــنــقــل والـــّسُ
وتــســمــيــهــم الــحــشــويــة، وإلـــيـــه يــنــتــهــي الــمــتــكــلــمــون أيـــضـــاً، مهنكل يــتــحــســنــون بــمــا لــيــس لـــهـــم، وبـــمـــا لـــم يتحصل 
عـــنـــدهـــم، فــهــم بــمــثــابــة مَــــن يـــّدعـــي الــصــحــة بــتــجــلــده وهــــو ســقــيــم، ويـــتـــغـــان| عــــل| الـــفـــقـــراء وهــــو عـــديـــم، والــعــقــل، 
ِــَمــْن هــو بعُض  وإن كــان للتعليل طــالــبــاً، فــإنــه يــذِعــن بـــأّن فــوقــه ِحكمة ةيهلإ، تُــوِجــُب االســتــكــانــةَ والتحكيَم ل

خلِقِه(. 
انظر؛ درء تعارض العقل والنقل: )48/8 - 49(� 

 �et - TECRİD fi KELİMETİ’t - TEVHİD ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/162�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MECDÜDDİN AHMED b. MUHAMMED et - TUSİ، el - GAZZALİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/162�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    298

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 50، مقياس الــورقــة: )200 × 144 = 137 × 98(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحـــــــيـــــــِم. وبـــــــه الــــــعــــــون. قـــــــال أهـــــــل الـــــِعـــــلـــــم: الــــعــــقــــل جـــوهـــر  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولــــــــــه: بِـــــــــْســـــــــِم اهلِل ارّلَ
مُـــــضـــــيء خــــلــــقــــه اهلل فـــــي الـــــــدمـــــــاغ، وجــــعــــل نــــــــوره فـــــي الــــقــــلــــب، يــــــــدرك الــــغــــائــــبــــات بـــالـــوســـائـــط 
والمحسوسات بالمشاهدة، وفــي الحديث: >العقل نــور فــي القلب يفرق بين الحق 
والباطل< وقال أهل اللسان: العقل ما ينجي صاحبه من مامة الدنيا وندامة اآلخرة، 
وعـــــــــن بـــــعـــــض الـــــحـــــكـــــمـــــاء أنـــــــــه قــــــــــــال: الـــــعـــــقـــــل لــــلــــقــــلــــب بــــمــــنــــزلــــة الــــــــــــــروح لــــلــــجــــســــد، فـــــكـــــل قـــلـــب 
ال عــــقــــل لـــــه فــــهــــو مــــيــــت. وعـــــــن حــــســــن الــــبــــصــــري رحــــــمــــــه اهلل قــــــــال: حــــدثــــنــــي جــــمــــاعــــة كــلــهــم 
سمعوا الحديث عن النبي َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم قال: >إن اهلل تعال| لما خلق العقل 
قــــــال لــــــه: اقــــعــــد فـــقـــعـــد، ثـــــم قــــــال لــــــه: قـــــم فـــــقـــــام، ثـــــم قــــــال لــــــه: أقــــبــــل فــــأقــــبــــل، ثـــــم قــــــال لـــه: 
أدبـــر فــأدبــر... ثــم قــال لــه: وعــزتــي وجــالــي وعظمتي وكبريائي وسلطاني وجبروتي 
وعـــــلـــــوي وارتــــــفــــــاع مــــكــــانــــي، واســــــتــــــواء عـــــرشـــــي، وقـــــدرتـــــي عــــــل| خـــلـــقـــي؛ مـــــا خـــلـــقـــت خــلــقــاً 

أكرم علّي منك... ولك الثواب، وعليك العقاب...
آخره:... وَعْن َعِلّي بن أبي طالب - رضي اهلل عنه - قال: إن اهلل تعال| يجعل 
أرواح الشهداء في حواصل طير ُخضر تسرح في الجنة؛ تأكل من ثمراتها، وتشرب 
مــن أنــهــارهــا، ويــعــطــي اهلل تــعــال| لــكــل رجـــل سبعين غــرفــة مــن غـــرف الـــفـــردوس؛ طــول 
كل غرفة كما بين جانبيه الشام إل| صنعاء اليمن، يستضيء نورها بين الخافقين. 
قال أبو هريرة رضــي اهلل عنه: ما من جنازة تحمل إال ولها خــواٌر. إْن كان صالحاً؛ 
قــــــــال: قـــــّدمـــــونـــــي مـــــا أبـــــطـــــأكـــــم، وإْن كـــــانـــــوا مـــســـرعـــيـــن بـــــــه، وإْن كـــــــان مــــنــــافــــقــــاً؛ يـــــقـــــول: أيــــن 
تذهبون بي؟ ما أسرعكم؛ وإْن كانوا يبطئون به. وروي: أن سلمان قال البنه: إن 
أعـــمـــال األبـــنـــاء يــعــرض عــــل| اآلبـــــاء فـــي األجــــــداث ال تــصــغــرن وجــــه روحـــــي. تـــم بــالــخــيــر. 

تَّمَت الكتاب؛ بعون اهلل الملك الوهاب؛ وإلَيِْه الَْمْرِجُع والَْمآب.
وقد وقع الفراغ من هذه النسخة المباركة في شهر ربيع األول في يوم الخميس 
ـــــد بـــــن أوغــــــــــرلــــــــــي... ســنــة  فــــــي وقــــــــت اإلشـــــــــــــــراق، فــــــي بـــــلـــــدة مـــلـــطـــيـــة مــــــن يــــــد الــــضــــعــــيــــف مُـــــَحـــــّمَ

)1053 ھ(.
مــالحــظــات: يــوجــد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش تعليقات، وكــلــمــات حـــك| وقـــال وروي مُــَمــيّـَـزة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    299 العقائد وعلم الكالم   

ـــد بـــن أوغــــرلــــي. تـــاريـــخ الـــنـــســـخ: يــــوم الــخــمــيــس  بــخــطــوط حـــمـــراء فـــوقـــهـــا. الـــنـــاســـخ: مُـــَحـــّمَ
في شهر ربيع األول سنة )1053 ھ/1643 م(، ومكانه: في بلدة ماطية التركية. 
الوضع العام: خّط التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي والغاف من ورق اإليبرو، وعليه 
ـــــد مُــــــــــَراد شـــيـــخ خــــانــــقــــاه مُــــــــــَراد مُـــــــــّا، ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(.  ــــّمَ تـــمـــلـــك: الــــحــــافــــظ مُـــــَحـ

د مَُراد عل| دار المثنوي. وقف الحافظ مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 294� ]576[ الّرَ

افِِضيَّة الباِطنِيَّة )1(� عنوان المخطوط: تَْجِريد الَعَقائِد - الّرَ

ـــــد بـــــن الــــحــــســــن، الـــــخـــــواجـــــه نـــصـــيـــر الـــــطـــــوســـــي، الـــشـــيـــعـــي،  ــــّمَ ـــــد بـــــن مُـــــَحـ ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ
الرافضي، أبو جعفر )ت 672 ھ/1274 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 49، مقياس الــورقــة: )165 × 120 = 103 × 63(، 
عدد األسطر: )9(�

أوله: تجريد من العقائد للطوسي.

ِحيِم. أما بعد: حمد واجب الوجود عل| نعمائه، والصاة  ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل ارّلَ
ـــــد ســـيـــد أنــــبــــيــــائــــه، وأكـــــــــرم أحــــبــــائــــه، فــــإنــــي مُـــجـــيـــب إل| مـــــا ُســــئِــــلــــُت مـــــن تــحــريــر  ــــّمَ ـــــَحـ عــــــل| مُ
مــســائــل الـــكـــام، وتــرتــيــبــهــا عـــل| أبــلــغ نـــظـــام، مُــشــيــراً إل| ُغـــــَرر فـــرائِـــِد االعـــتـــقـــاِد، ونُــكــت 
مــــســــائــــل االجـــــتـــــهـــــاد، مــــمــــا قـــــادنـــــي الــــدلــــيــــل إلـــــيـــــه، وقــــــــوي اعـــــتـــــقـــــادي عــــلــــيــــه، واهلل أســــــــأل مــن 
يْتُه: بتجريد العقائد، ورتّبتُه  العصمة والسداد، وأن يجعله ذخراً ليوم المعاد، َوَسّمَ
عــــل| ســتــة مـــقـــاصـــد، الــمــقــصــد األول فـــي األمــــــور الـــعـــامـــة، وفـــيـــه فـــصـــول، الــفــصــل األول: 
في الوجود والعدم، وتحيدهما بالثابت العين، والمنفي العين، أو الــذي يمكن أن 

يُْخبََر عنه ونقيُضه، أو بغير كلذ...

 �TECRİDÜ’l - AKAİD ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 32/1458�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]2024[ الّرَ

 �NASİRUDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED b. HASAN، et - TUSİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/803�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1034[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    300

ُـــــــــــطـــــــــــٌف، فـــــــيـــــــجـــــــُب نــــــصــــــبُــــــهُ  آخـــــــــــــــــــــــره:... الــــــمــــــقــــــصــــــد الـــــــــخـــــــــامـــــــــس: فــــــــــي اإلمــــــــــــامــــــــــــة. اإلمـــــــــــــــــــامُ ل
عل| اهلل تعال| تــحــصــيــاً لــلــغــرض، والــمــفــاســد مــعــلــومــةُ االبتغاِء، وانحصاُر الــلــطــف 
ُــــطــــٌف آخــــر، وعــــدمــــه ِمــــنّــــا، وامـــتـــنـــاُع  فـــيـــه مـــعـــلـــومٌ لـــلـــعـــقـــاء، ووجـــــوده لــــطــــٌف، وتـــصـــّرفـــه ل
الــتــســلــســل يـــوِجـــُب ِعـــصـــمـــتـــه، وألنـــه حـــافِـــٌظ لـــلـــشـــرع، ولـــوجـــوب اإلنـــكـــار لـــو أقـــدم عـــل| 
ُـــــــــــفـــــــــــّوُت الــــــــغــــــــرض مــــــــن نــــــــْصــــــــبــــــــه... وهـــــــمـــــــا مُـــــخـــــتـــــّصـــــان  الـــــمـــــعـــــصـــــيـــــة فـــــــيـــــــضـــــــادّ أمــــــــــــُر الــــــــطــــــــاعــــــــِة، وي
... وخالف أبو بكٍر لِكتاِب اهلل تعال| في منِْع تواُرِث رسول اهلل َصلَّ| اهللُ  بَِعِليٍّ
َعلَيِْه َوَسلََّم بخبٍر رواهُ... المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل 
بـــــــــــك... واإليــــــــمــــــــان تـــــصـــــديـــــق بـــــالـــــقـــــلـــــب والــــــلــــــســــــان، وال يـــــكـــــفـــــي األول لـــــقـــــولـــــه تــــــعــــــال|: 
}ٻ ٻ{ )1(. وال الثاني لقوله تعال|: }ک گ گ{ )2( والكفر عدم 
ــــــع الــــــضــــــد أو بـــــــدونـــــــه، والـــــــِفـــــــســـــــُق: الــــــــخــــــــروُج عـــــــن طـــــــاعـــــــة اهلل تـــــــعـــــــال| مــــع  اإليــــــــمــــــــان؛ إمــــــــا مـ
اإليـــمـــان، والـــنـــفـــاُق: إظـــهـــاُر اإليـــمـــان، وإخـــفـــاءُ الـــكـــفـــر، والـــفـــاســـُق مـــؤمـــٌن لـــوجـــود حـــّده 
ـــيـــــه، واألمــــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف الــــــواجــــــب واجــــــــب، وكـــــــذا الــــنــــهــــي عـــــن الــــمــــنــــكــــر، وبــــالــــمــــنــــدوب  فــ
َـــِزمَ ِخـــاُف الـــواقـــع، واإلخـــال بـــحـــكـــم اهلل تـــعـــال|؛ وشــرطــهــمــا  مـــنـــدوٌب ســـمـــعـــاً؛ وإاّل ل
ِعـــــلـــــم فــــاعــــلــــيــــتــــهــــمــــا بـــــالـــــوجـــــه، وتـــــجـــــويـــــز الــــتــــأثــــيــــر، وانـــــتـــــفـــــاء الــــمــــفــــســــدة. والـــــحـــــمـــــد هلل عــــل| 

إنــعــامــه. تــم تــم.

مــــــــالحــــــــظــــــــات: يــــــــوجــــــــد فـــــــــي أولــــــــــــــه فــــــــهــــــــرس فـــــــــي صــــــفــــــحــــــة واحـــــــــــــــــــدة، وأرقـــــــــــــــــــام الــــــفــــــهــــــرســــــت 
َــة بِــالــلَّــْوِن األَْحـــَمـــر، وتُـــوَجـــُد عــل| الــَهــَواِمــش وبــيــن الــســطــور تــعــلــيــقــات وشـــروح،  مَــْكــتُــوب
َــة بِــالــلَّــْوِن األَْحــَمــر. الــوضــع الــعــام: خــّط الــنــســخ الــواضــح،  وَعــنَــاِويــن الــمــواضــيــع مَــْكــتُــوب
والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مــغــلــف من الداخل والخارج بورق اإليبرو، وعليه تــمــلــك: 
ــــد الـــقـــاضـــي بـــمـــديـــنـــة إزمــــيــــر ســــابــــقــــاً. )انــــظــــر؛ مـــكـــتـــبـــة  ــــَحــــّمَ مـــفـــتـــي زاده عـــبـــد الـــرحـــيـــم بـــن مُ
ــــد مُـــــــَراد شـــيـــخ  ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1/323(. وتــــمــــلــــك: الــــحــــافــــظ مُــــَحــــّمَ قْـــــم ال دار الــــمــــثــــنــــوي؛ الـــــّرَ
ـــــــــَراد عــــل|  ـــــد مُ خــــانــــقــــاه مُـــــــــَراد مُــــــــّا، ســــنــــة )1248 ھ/1832 م(، وقــــــف الــــحــــافــــظ مُـــــَحـــــّمَ

دار الــمــثــنــوي.

›1‹ سورة النمل، اآلية: 14� 
›2‹ سورة الحجرات، اآلية: 14� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    301 العقائد وعلم الكالم   

قْم الَْحِميِدّي: 295� ]577[ الّرَ

عنوان المخطوط: تهافت الفاسفة؛ )كتاب في المحاكمة بين تهافت الغزالي 
والحكماء( )1(�

الــمــؤلــف: مُــْصــَطــَف| بــن يــوســف بــن صــالــح الــبــروســوي، خــواجــه زاده )ت 893 ھ/ 
1488 م( )2(�

عــدد األوراق وقياساتها: 81، مقياس الــورقــة: )174 × 125(، عــدد األسطر: 
�)21(

ــــيــــــِم، تـــوّجـــهـــنـــا إل| جـــنـــابـــك، وقـــصـــدنـــا نـــحـــو بـــابـــك،  ِحــ ــــّرَ ِ الــ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ
يا واجب الوُجود، ويا مُفيض الخير والجود، واعتصمنا بحولك، وتمسكنا بحبلك، 
يا مبدأ كل موجود، ويا غاية كل مقصود، أفِْض علينا من أنوار قُْدِسك، وهْب لنا 
من نفحات أُنِسك، يا مَن يجيب سائله، وال ينقصه بِّره ونائله، يا موضح الطرائق، 
ويــا كــاشــف الــدقــائــق؛ وفّقنا بسلوك ســواء السبيل بفضلك غير المتناهي، وأرنــا بــنــور 
الــهــدايــة صـــور حــقــائــق األشــيــاء كــمــا هــــي... إنـــك عـــل| كــل شـــيء قــديــر، وبــإجــابــة رجــاء 
َـــــــْعـــــــد؛ فــــــإن الـــعـــقـــل والــــنــــقــــل مـــتـــطـــابـــقـــان عــــــل| أّن أكــــــــرم مـــــا يـــنـــالـــه قـــو|  الـــمـــؤمّـــلـــيـــن جـــــديـــــر. َوب
َـــــِر والــــــَمــــــَدِر، هـــو مــعــرفــة الـــمـــبـــدأ والـــمـــعـــاد، ومــا  ـــَوب الـــبـــشـــر، وأنـــفـــس مـــا يــتــنــافــس فــيــه أهــــل الــ
بينهما عــل| مــا أشــار إليه أمير المؤمنين َعــِلــّيٌ كـــّرم اهلل وجهه بقوله: )رحـــم اهلل امــرأ 

 �TEHAFÜTÜ’l - FELASİFE ›1‹
لَْطان مُــَراد الثاني، للمحاكمة  د الثاني الفاتح ابن الّسُ لَْطان الُعثَْماني مَُحّمَ تهافت الفاسفة؛ ألَّفه بأمر الّسُ
بين )تهافت الفاسفة( لإلمام الغزالي، و)تهافت التهافت( البن ُرشد. فََذَكر: أن الفاسفة أخطؤوا في 
عــلــومــهــم الطبيعية يــســيــراً، واةيهلإل كــثــيــراً، فــــأراد أن يــحــكــَي مــا أورده اإلمَـــــام الــغــزالــّي مــن قــواعــدهــم الطبيعية 
ُـــــورده؛ بــأدلــتــهــا الــمــعــّول عليها عــنــدهــم، وعـــل| وجــهــهــا؛ ثــم أبــطــلــهــا. وقــد  واةيهلإل مــع بــعــٍض آخـــر؛ مــمــا لــم ي
طــبــع الــكــتــاب فـــي الــمــطــبــعــة الــخــيــريــة فـــي مــصــر ســنــة )1319 ھ/1901 م(، وطـــبـــع عــــل| نــفــقــة مــصــطــف| الــبــابــي 
الـــحـــلـــبـــي وأخــــــويــــــه فـــــي مــــصــــر ســــنــــة )1321 ھ/1903 م(. وُطــــــبــــــَع الــــكــــتــــاب طــــبــــعــــةً حــــجــــريــــةً عـــــــل| هـــــامـــــش تـــهـــافـــت 

الفاسفة للغزالي. وتوجد منه مخطوطات عديدة. 
قْم الَْحِميِدّي: 2/1457�  قْم الَْحِميِدّي: 828، و]1984[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1071[ الّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 2/223�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    302

عرف نفسه، واستعد برمسه، وعلم من أين إل| أين(، وقد اضطربت منها اآلراء، 
وتـــــصـــــادمـــــت األهـــــــــــــــواء؛ بـــحـــيـــث ال يـــــــــرج| أنــــــــه يــــتــــطــــابــــق عـــلـــيـــهـــا أهــــــــل الــــــــزمــــــــان، أو يـــتـــصـــالـــح 
فـــيـــهـــا نــــــوع إلنـــــســـــان، ألن الـــــوهـــــم يـــــعـــــارض الـــعـــقـــل فـــــي مــــأخــــذهــــا، والــــبــــاطــــل يـــشـــاكـــل الــــحــــّقَ 
فـــــي مـــبـــاحـــثـــهـــا، فــــمــــن اقـــــتـــــد| بــــمــــا جــــــــاءت بـــــه الـــــشـــــرائـــــع، فــــقــــد اســــتــــقــــام وهــــــــــدي، ومـــــــن تــــرك 
المعرفة واتّخذ ههلإ هواه ضّلَ وغو|، ومن جملة مخالفي شرائع األنبياء الطائفة؛ 

المنتمون إل| الحكمة والفلسفة...

آخــــــــــره:... وســبــبــيــتــهــمــا لــــألمــــراض واألعـــــــــراض إنـــمـــا هــــو بـــالـــعـــرض، وبـــواســـطـــة وقــــوع 
ِـــــــــــَم ال يـــــجـــــوز أن يـــــــزيـــــــل اهلل بـــفـــضـــلـــه ورحـــــمـــــتـــــه تــلــك  فـــضـــلـــة مــــــن الـــــــغـــــــذاء غــــيــــر مـــنـــهـــضـــمـــة، ول
الــــفــــضــــات غــــيــــر الـــمـــنـــهـــضـــمـــة عـــــن الـــــبـــــدن قَــــــبْــــــَل أْن تـــصـــيـــر إل| حـــــــدٍّ يـــــكـــــون ســــبــــبــــاً لـــــألمـــــراض 
واألعراض، فا يكون البدن حينئذ مع كونه سبباً الستيفاء اللذات الحسية المألوفة 
للنفس فــي حياتها الدنيا مانعاً مــن استغراقها فــي الــلــذات العقلية الحقيقية، فتكون 
الـــنـــفـــس فـــــائـــــزةً بــالــنــعــمــتــيــن، جـــامـــعـــةً بـــيـــن الـــســـعـــادتـــيـــن، جـــعـــلـــنـــا اهلل مــــن الــــســــعــــداء األبــــــــرار، 
وحــــشــــرنــــا مــــــع األنـــــبـــــيـــــاء والــــصــــديــــقــــيــــن والــــــشــــــهــــــداء األخـــــــيـــــــار، وعـــصـــمـــنـــا عــــــن زيـــــــغ األبــــاطــــيــــل، 
والغواية عن سواء السبيل. اللُهّمَ اجعلنا ِمن المتبعين ُهداه، وال تجعلنا مّمن اتخذ 
آلهته هواه. }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ{ )1(� 

منك المبدأ، وإليك المآب.

قد وقع فــراغ القلم من سكب العبرات عل| وجــوه الصفحات، وباغه إل| ختم 
مــا يــتــمــنــاه بــســريــع الــحــركــات، وقـــت الــضــحــوة الــكــبــر| مــن يـــوم الــســبــت، الــخــامــس عشر 
مــــن شـــهـــر رجـــــب األصــــــــّم، ســـنـــة تـــســـع وثـــمـــانـــيـــن وثــــمــــان مـــئـــة، عـــــل| يـــــدي الـــعـــبـــد الــضــعــيــف 
الـــفـــقـــيـــر الـــمـــحـــتـــاج إل| رحــــمــــة الـــعـــلـــي الــــقــــديــــر: عــــبــــد اهلل بــــن أحـــــمـــــد. عـــفـــا عـــنـــهـــمـــا الــمــلــك 

الصمد؛ بحرمة النبي األمجد. تم.

مــــــــــالحــــــــــظــــــــــات: مـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــة مــــــصــــــحــــــحــــــة ومــــــــقــــــــابــــــــلــــــــة عــــــــــــــــل| نــــــــســــــــخ أُخــــــــــــــــــــــــــــر|، وتــــــــــــوجــــــــــــد عــــــــل| 
َــة  الــَهــَواِمــش تعليقات ومــقــابــات وشـــروح كــثــيــرة، وَعــنَــاِويــن الــمــواضــيــع والــُفــُصــول مَــْكــتُــوب
بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر، وبــــعــــض الــــــِعــــــبــــــاراِت مُــــــَمــــــيَّــــــَزة بِــــــُخــــــُطــــــوٍط حـــــمـــــراء الــــــلــــــوِن فَــــــْوقَــــــَهــــــا. الــــنــــاســــخ: 

›1‹ سورة آل عمران، اآلية: 8� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    303 العقائد وعلم الكالم   

عـــــبـــــد اهلل بـــــن أحـــــمـــــد. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: يـــــــوم الــــســــبــــت فـــــي الــــخــــامــــس عــــشــــر مـــــن شــــهــــر رجــــب 
ْـــــــــِغـــــــــاف ِجــــــلْــــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي  ســــنــــة )898 ھ/1492 م(. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خــــــــّط الــــتــــعــــلــــيــــق، وال
ــــد مُـــــــــَراد شـــيـــخ خـــانـــقـــاه مُـــــــــَراد مُـــــّا،  مـــغـــلـــف بـــــــورق اإليـــــبـــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الـــحـــافـــظ مُــــَحــــّمَ
ــــد بـــهـــاء الــــديــــن بـــالـــخـــاتـــم، وفـــضـــل اهلل بـــن  ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(، وتـــمـــلـــك: مُــــَحــــّمَ
ــــد مُــــــــَراد عـــــل| دار  ــــَحــــّمَ ــــد الـــكـــومـــلـــجـــنـــوي. وقـــــف الـــحـــافـــظ مُ ــــَحــــّمَ مُــــْصــــَطــــَف|، واألوراقـــــــــــي، ومُ

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 296. مفقود ]578[ الّرَ

عنوان المخطوط: أسم| معلوم ِرَسالَة )1(�
المؤلف: مجهول )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 297� ]579[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية الخيالي عل| شرح التفتازاني عل| عقائد النسفي )3(�
ْــــــــَخــــــــيــــــــالــــــــي، َچـــــــــلَـــــــــبِـــــــــي، چــــــلــــــبــــــي، اإلزنـــــــــيـــــــــقـــــــــي، الـــــــــرومـــــــــي،  الـــــــمـــــــؤلـــــــف: أحـــــــمـــــــد بـــــــن مــــــــــــــوس| ال

الحنفي، َشْمس الدِّين، توفي بعد سنة )862 ھ/1458 م( )4(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 63، مقياس الــورقــة: )165 × 117 = 114 × 69(، 
عدد األسطر: )13(�

›1‹ اذكه ورد اســــــــم اذه الــــمــــخــــطــــوط فــــــي الــــصــــفــــحــــة: )60(؛ مــــــن فـــــهـــــرس دار الــــمــــثــــنــــوي الــــحــــمــــيــــدي الـــمـــلـــحـــق 
بفهرس مكتبة فيض اهلل أَفَنِْدي، وشيخ مَُراد، وقلقان دَلَنْلي إِْسَماِعيل آغا، والمطبوع بمطبعة دَرسعادت، 
ســــلــــطــــان حـــــمـــــام جـــــــــاده ســـــنـــــده ســــنــــة )1310 ھ/1893 م(. وهـــــــو يــــمــــتــــّد مـــــن الــــصــــفــــحــــة: )42( حـــــــت| الـــصـــفـــحـــة: 

 �)79(
›2‹ ال تُوَجُد معلومات عن هذه الرسالة أو مؤلّفها. 

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’l - AKAİDİ’n - NESEFİYYE li’t - TAFTAZANİ ›3‹
قْــــــــــُم  ـــــــلَـــــــيْـــــــَمـــــــانِـــــــيَّـــــــة؛ ]1046[ الــــــــــّرَ ْــــــــَحــــــــِمــــــــيــــــــِدّي: 744. ومـــــكـــــتـــــبـــــة الـــــــّسُ قْـــــــــــم ال انـــــــظـــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة راغــــــــــــب پـــــــاشـــــــا؛ ]959[ الـــــــــــّرَ

 �756 : الَْحميدّيُ
 �ŞEMSÜDDİN AHMED b. MUSA el - HANEFİ، el - HAYALİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/733�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]938[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    304

ِـــُمـــســـتـــأِهـــِلـــِه،  ِحـــــيـــــِم. وبـــــه نــســتــعــيــن. أمـــــا بـــعـــد: الـــحـــمـــد ل ِ الـــــّرَ َ ْ أولـــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل ارّلَ
والــصــاة عــل| سيد ُرســلــه، وآلــه وصحبه مُوضحي ُسبُله، فــدونــك أيها الــســاري هذه 
ُـــــــرشـــــــدك إل| الــــمــــكــــامــــن الــــخــــفــــيــــة مــــــن شــــرح  ِــــــــلــــــــنَّــــــــاِس، ي الــــــنــــــبــــــراس، كـــــتـــــاب فــــيــــه نــــــــور وُهــــــــــــد| ل
عـــة[ واالســـتـــراحـــة عـــن قــبــول الــمــطــابــقــة، ســالــكــاً فيه  الــعــقــائــد الــنــســفــيــة، أمــلــيــتــه ]أوان الـــدِّ
اإليـــجـــاز، مـــن غــيــر تــعــمــيــة وال إيـــجـــاز، وحــيــن مـــا ُحـــْمـــُت حـــول تــحــســيــنــه، وُرمـــــُت تزيين 
شينه ]قــيــل: الشين؛ المسائل الُمتخيّلة[ وسينه؛ ألحقته إل| خــزانــة مَــن ال مثل له 
فـــــي الـــــعـــــل|، ولــــــه الـــمـــثـــل األعــــــــــل|، الــــصــــاحــــب األعـــــظـــــم، والـــــدســـــتـــــور الــــمــــعــــظــــم... الــــوزيــــر 
الكبير محمود پاشا؛ أوضــح اهلل ُغّرته الــغــّراء بضيائه، ورفــع َعلَم الِعلم بإعائه... 

واهلل ولّي اإلعانة، وكف| به وكياً.

قــــــــــال الـــــــــشـــــــــارح الـــــنـــــحـــــريـــــر - عـــــــامـــــــلـــــــه اهلل بــــلــــطــــفــــه الـــــخـــــطـــــيـــــر -؛ بـــــعـــــدمـــــا تـــــيـــــّمـــــن بــــالــــتــــســــمــــيــــة: 
الــحــمــد هلل. أقــــول: فــي تعقيب التسمية بالتحميد اقـــتـــداءٌ بــأســلــوب الــكــتــاب المجيد، 
وعــمــٌل بما شـــاع، بــل وقــع عليه اإِلْجـــَمـــاع، وامــتــثــاٌل بحديثي االبــتــداء، ومــا يتوهم من 
ْــــُمــــمــــتــــّد، أو بــحــمــل أحــدهــمــا  تـــعـــارضـــهـــمـــا فــــمــــدفــــوع؛ إمـــــا بــحــمــل االبـــــتـــــداء عـــــل| الــــُعــــرفــــي ال
عــــل| الــحــقــيــقــي، واآلخــــــر عــــل| اإلضــــافــــي كــمــا هـــو الـــمـــشـــهـــور، كلذ أن تــجــعــل الـــبـــاء في 

الحّدين لاستعانة...

آخــــره:... والــعــامّــة عــل| عــامّــة المائكة؛ نكل الثاني أول|؛ إذ مــن قواعدهم: 
ـــنــــــزع  ــ إن حـــــــمـــــــل الـــــــلـــــــفـــــــظ األخـــــــــــيـــــــــــر عــــــــــــــل| الــــــــمــــــــجــــــــاز أول| مـــــــــــن حـــــــمـــــــل األول؛ كـــــــيـــــــا يـــــــــكـــــــــون كـ
ـــــولــــــه: أشـــــــــّق أو دخـــــــل فــــــي اإلخــــــــــــاص، فـــيـــكـــون  الــــــخــــــّف قــــبــــل الــــــوصــــــول إل| شـــــــّط الــــنــــهــــر. قـ
أفـــــــــضـــــــــل، وقــــــــــــد قــــــــــــال عـــــلـــــيـــــه الـــــــــســـــــــام >أفـــــــــضـــــــــل األعــــــــــمــــــــــال آخــــــــــــرهــــــــــــا<، إن قــــــــلــــــــت: لــــلــــمــــائــــكــــة 
فـــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة عـــــمـــــل الـــــبـــــشـــــر صــــــفــــــات فـــــاضـــــلـــــة يــــضــــمــــحــــل فـــــضـــــل الـــــعـــــمـــــل فـــــــي جـــــنـــــبـــــهـــــا، قـــــلـــــُت: 
ُـــــــقـــــــبـــــــل فــــــــــي حـــــــــــــّق األنـــــــــبـــــــــيـــــــــاء عـــــلـــــيـــــهـــــم الــــــــــــســــــــــــام، وبـــــــــــــه يــــــظــــــهــــــر أّن اذه  ــــــــــــا ال ي اذه االدِّعــــــــــــــــــــــــــاء ِمــــــــــــّمَ
ْــــــــضــــــــاً يــــفــــيــــد تـــفـــضـــيـــلـــهـــم فـــــقـــــط، وأن الــــفــــضــــل الــــعــــظــــيــــم بــــــيــــــد اهلل يــــؤتــــيــــه مــــــن يــــشــــاء،  الــــــوجــــــه أَي
واهلل ذو الفضل العظيم. الــحــمــد هلل عــل| الــتــمــام، والــصــاة عــل| رســولــه خير األنـــام؛ 
ـــد الــمــبــعــوث لــتــنــفــيــذ األحـــكـــام، وســـد ثــغــور اإلســـــام إل| يـــوم الــقــيــام، تـــم الــكــام،  مُـــَحـــّمَ

بعون العام. تم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    305 العقائد وعلم الكالم   

مالحظات: يوجد عل| الَهَواِمش تعليقات وتصحيحات، وكلمات: قال وقوله؛ 
ـــَمـــــر. الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الــتــعــلــيــق الــــواضــــح الــمــضــبــوط بــالــحــركــات  َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــ مَـــْكـــتُـــوب
ــــلْـــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مـــغـــلـــف مـــــن الــــــخــــــارج الــــــداخــــــل بــــــــورق اإليــــــبــــــرو، وعــلــيــه  ْـــــــِغـــــــاف ِجـ ــــيـــــانـــــاً، وال أحـ
ــد مُـــَراد شيخ خانقاه مُـــَراد مُـــّا، سنة  ــد الشهير بصفائي، والــحــافــظ مُــَحــّمَ تملك: مُــَحــّمَ

د مَُراد عل| دار المثنوي. )1248 ھ/1832 م(. وقف الحافظ مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 298� ]580[ الّرَ

عــنــوان الــمــخــطــوط: زبـــــدةُ األفـــكـــار = حــاشــيــة الــســيــالــكــوتــي؛ عـــل| حــاشــيــة الــخــيــالــي؛ 
عل| شرح التفتازاني؛ عل| العقائد النسفية )1(�

ــــــــــد الــــــــســــــــيــــــــالــــــــكــــــــوتِــــــــّي، )الــــــبــــــنــــــجــــــابــــــّي  ــــــــــَحــــــــــّمَ يــــــــــــن مُ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: عــــــبــــــد الــــــحــــــكــــــيــــــم بــــــن َشــــــــــْمــــــــــس الــــــــــــدِّ
الپنجابّي(، الهندّي، الحنِفّي )ت 1067 ھ/1657 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 102، مقياس الورقة: )231 × 170 = 170 × 75(، 
عدد األسطر: )29(�

ِحــــــــــــيــــــــــــِم. يــــــــا مــــــــن تـــــــــقـــــــــّدس ذاتــــــــــــــه مـــــــــن إحـــــــــاطـــــــــة األفـــــــــكـــــــــار،  ِ الــــــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــــــه: بِــــــــــــــْســــــــــــــِم اهلِل ارّلَ
وتـــــــنـــــــّزهـــــــت صـــــفـــــاتـــــه عـــــــن إدراك األنــــــــــظــــــــــار، نـــــحـــــمـــــدك حـــــــمـــــــداً أنـــــــضـــــــرت فـــــــي ريــــــــــــاض الـــــقـــــدس 

 �HAŞİYE ala HAŞİYETİ’l - HAYALİ ala ŞERHİ’l - AKAİDİ’n - NESEFİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي:  قْم الَْحِميِدّي: 307؛ مطبوع، ومكتبة راغب پاشا؛ ]941[ الّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
: 750. ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم:  قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1034[ الّرَ 3/734. ومكتبة الّسُ
2237، رمز الحفظ: 4211، والرقم: 2237، رمز الحفظ: 5860، والرقم: 2237، رمز الحفظ: 5235، 
والــــرقــــم: 2237، رمــــز الـــحـــفـــظ: 654، والــــرقــــم: 2237، رمــــز الـــحـــفـــظ: 5325. وتُـــــوَجـــــُد فـــي مــجــمــوعــة يــهــوذا 
الحواشي التالية عل| حاشية الخيالي: حاشية عل| حاشية الخيالي لحفيد النِّثاري: 2243، وحاشية عل| 
يـــن: 2229، وحــاشــيــة عـــل| حــاشــيــة الــخــيــالــي لــقــره كــمــال: 2228، وحــاشــيــة عــل|  حــاشــيــة الــخــيــالــي لــشــجــاع الـــدِّ
حــاشــيــة الــخــيــالــي لــقــول أَْحـــَمـــد: 2234، وحــاشــيــة عـــل| حــاشــيــة الــخــيــالــي لــآلقــحــصــاري: 2230، وحــاشــيــة عــل| 
حاشية الخيالي للبهشتي: 2231، وحاشية عــل| حاشية الخيالي للكفوي: 2241، وحاشية عــل| حاشية 

د شريف العلوي: 2238�  الخيالي للمائي: 2239، وحاشية عل| حاشية الخيالي لُمَحّمَ
 �ABDÜLHAKİM b. ŞEMSEDDİN MUHAMMED el - HİNDİ، es - SİYALKUTİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/75�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]100[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    306

زهراته، وانتشرت في محافل األنس نفحاته، ونصلي عل| مَن ُولّي فوق ما يسعه 
األفـــــــهـــــــام، وأولــــــــــي مـــــا ال يـــحـــيـــط بـــــه األوهـــــــــــــام، وعــــــــل| آلـــــــه الـــــذيـــــن هـــــم كـــســـفـــيـــنـــة نـــــــوح عــلــيــه 
الــســام، مَــن ركبها نــجــا، وأصحابهم الــذيــن هــم كالنجوم؛ مَــن اقــتــد| بهم اهــتــد|. 
يـــــن: إن شـــــرح الـــعـــقـــائـــد  َــــــْعــــــد؛ فـــيـــقـــول الـــعـــبـــد الـــمـــســـكـــيـــن؛ عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم بـــن َشــــْمــــس الـــــدِّ َوب
الــــنــــســــفــــيــــة لــــلــــمــــلــــك الـــــقـــــمـــــقـــــام، والـــــــقـــــــرم الــــــهــــــمــــــام، الـــــعـــــالـــــم الـــــــربـــــــانـــــــّي، ســـــعـــــد الـــــمـــــلـــــة والـــــــديـــــــن: 
الـــتـــفـــتـــازانـــي، لــكــونــه خــيــر مــنــتــجــب ومــنــتــخــب؛ قـــد اشــتــهــر بـــه الـــفـــحـــول، وتـــنـــاولـــتـــه أيـــدي 
القبول، فأماطوا عنه الغواشي، وكتبوا عليه الحواشي، ثم إن منها ما علّقه الفاضل 
المحقق، واأللمعي المدقّق للطف معانيه، وحسن مبانيه، قد امتّدت عليه أعناق 
الخواطر، وسهرت ألجله أعيُن الدياجر؛ نكل ما أتوا بما يروي الغليل، أو يشفي 
راتــــه مــحــتــجــبــة ال تــنــجــلــي  الـــعـــلـــيـــل؛ لـــمـــا أن أبــــكــــاره آبــــيــــةٌ عــــن ُخـــطـــبـــة كــــل عـــــــازٍب، ومــــخــــّدَ
لكّل طالب، فصرفُت برهةً من عنفوان الشباب في حّل مبانيه، وانتهبُت فرصةً عن 
أعين الزمان لتحقيق معانيه، فقيّدت أوابده، وأنسنُت شوارده، وحّققت مقاصده، 
وبيّنُت مصادره وموارده، آخذاً بضع القاصرين، ومجيباً عن شبهة الناظرين، فجاء 
بحمد اهلل موافقاً للمأمول، وتّم بعون اهلل مطابقاً للمسؤول، ثم ألحقته بخزانة مَن 
تقلَّد بأياديه كواهل اإلحسان، وأزال بكرمه الضنّة عن الزمان، عّمر رباع الخافقين 
بُِحسن معدلته، وشمل شمل الخائق بلطف سلطنته، وهو النيّر األعظم، المرتقي 
فــــي مـــــــدارج الــــســــعــــادة والـــســـعـــد األكــــبــــر، الـــمـــســـعـــود بـــتـــاج الـــخـــافـــة مـــالـــك رقــــــاب الـــمـــلـــوك، 
ــــلـُـــوك، مـــؤســـس مــقــاصــد الــفــضــل والـــعـــلـــم، ومــــرّصــــص قــواعــد  الـــجـــامـــع بــيــن الــســلــطــنــة والــــّسُ
الــجــود والحلم، مجاهد الكفرة والعناد فــي اهلل تــعــال| حــّق الجهاد، وجاعلهم جزر 
السباع في البوادي والوهاد... أبو المظفر شهاب الدين شاه جهان پادشاه فهو الذي 
تتواله روحانية سيد المرسلين بالتربية والتكميل... ال زال عتبته ملتزم األكابرة، 
وسّدته مسلّم شقاوة الجبابرة. اللهم يا لطيفاً بالعباد، ويا رؤوفاً يوم التناد؛ ارزقه 

االستقامة والسداد.

ـــــقــــــول: فـــــــان أهــــل  قــــــولــــــه: )الــــحــــمــــد لـــمـــســـتـــأهـــلـــه( أي: لـــمـــســـتـــوجـــبـــه، فــــــي الــــصــــحــــاح تـ
لكذا، وال تُقْل مستأهل، والعامّة تقول، نكل في القاموس: استأهله: استوجبه؛ 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    307 العقائد وعلم الكالم   

لــغــة جـــديـــدة، وإنـــكـــار الـــجـــوهـــرّي بـــاطـــٌل. وقــــال الــقــاضــي فـــي تــفــســيــر الــفــاتــحــة: الســتــأهــل 
ألن يحمل إلخ...

آخــــره:... وقــال َصــــلَّ| اهللُ َعــلـَـيْــِه َوَســـلَّـــَم: >أفــضــل األعــمــال آخــرهــا<؛ فــي حديث 
ابن عباس - رضي اهلل عنه - >إن أحسن األعمال أحمزها< أي: أمتنها وأقواها؛ كذا 
في الصحاح. قوله: )وبه يظهر أن اذه الوجه يفيد( آه. ال يخف| عليك أن المنع 
الــذي ذكــره متّجه في عامّة الملك بالنسبة إل| عامة البشر، أعني أنقياء المؤمنين، 
ـــــوِمــــــِه. اذه نــــهــــايــــة مـــــا أردُت إيـــــــــــــرادَه فـــــي اذه الـــــكـــــتـــــاب، مــســتــعــيــنــاً  ـــــمـ فــــتــــّم الــــدلــــيــــل عـــــــل| ُعـ
بــالــمــلــك الـــــوهـــــاب، وعـــلـــيـــه الـــتـــكـــان فــــي كــــل بــــــاب، الـــحـــمـــد هلل عـــــل| اإِلتْــــــَمــــــام، والـــصـــاة 

عل| سيدنا خير األنام، وعل| آله وأصحابه الكرام.

كتبه حسن الطربزوني.

مــــالحــــظــــات: تُــــــوَجــــــُد عــــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش بـــعـــض الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات َوالــــتَّــــْصــــِحــــيــــَحــــات. الـــنـــاســـخ: 
ْــــــــــِغــــــــــاف ِجـــــــلْـــــــد ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــّي، وعـــلـــيـــه  ـــنــــــســــــخ، وال ــ ــــــربـــــــزونـــــــي. الـــــــوضـــــــع الــــــــعــــــــام: خـــــــــّط الـ ــــــطـ حـــــســـــن الـ
ـــــد مُــــــــــَراد شـــيـــخ خــــانــــقــــاه مُــــــــــَراد مُـــــــــّا، ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(.  ــــّمَ تـــمـــلـــك: الــــحــــافــــظ مُـــــَحـ

د مَُراد عل| دار المثنوي. وقف الحافظ مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/299� ]581[ الّرَ

انِــــــــــــــــــّي عــــــــــل| الــــعــــقــــائــــد  ّوَ مَـــــــــة شــــــــــرح الــــــــجــــــــال الــــــــــــــــــّدَ عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: حـــــاشـــــيـــــة عــــــــــل| مُـــــــــَقـــــــــدِّ
العضدية )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 2/ب، مقياس الورقة: )199 × 139 = 140 × 
65(، عدد األسطر: )19(�

ِحــــيــــِم. )يــــا مَــــن وفّـــقـــنـــا لــتــحــقــيــق الــعــقــائــد اإلســـامـــيـــة(.  ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ

�HAŞİYE ala MUKDDİMATİ ŞERHİ’l - AKAİDİ’l - ADUDİYYE ›1‹
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    308

أقول: فإن قلت: النداء انهاه غير متصور ألنه لطلب اإلقبال والتوّجه، وأنه تعال| 
ال يزال ليتوجه وال يشغله شأن عن شأن. قلت: المراد منه الغاية التي يترتب عليه 
كــــمــــا قــــيــــل فــــــي ارل، فــــــــإن الـــــرحـــــمـــــة فــــــي الـــــلـــــغـــــة: ِرقّــــــــــــة الـــــقـــــلـــــب، وهــــــــي مــــــــــن اهلل تــــعــــال| 
غير متصّورة، ولما كان العبد المكّدر بالكدورات البدنية بعيداً، واهلل تعال| أقرب 
مــــــن حــــبــــل الــــــــوريــــــــد؛ أت| بــــكــــلــــمــــة: )يــــــــــا( الــــمــــشــــتــــركــــة بــــيــــن الـــــقـــــريـــــب والــــبــــعــــيــــد الســـتـــعـــمـــالـــهـــا 
فـــيـــهـــا عــــــل| الــــــســــــواء، والــــــقــــــول: إنــــــه اخـــــتـــــار كـــلـــمـــة )يـــــــا( الــــمــــوضــــوعــــة لـــــنـــــداء الـــبـــعـــيـــد تـــبـــعـــيـــداً 
لنفسه غير مــوّجــه لما ذكــرنــا، والــتــوفــيــق: قبل األســبــاب متوجهة نحو الــحــظ والخير، 
و)الـــتـــحـــقـــيـــق(: إثــــبــــات الـــمـــســـائـــل بــــالــــدالئــــل، فـــيـــكـــون مــــعــــن| قــــولــــه - رحـــــمـــــه اهلل - يـــا مَـــن 
قبِل األسباب لنا متوافقة في إثبات العقائد اإلسامية بالدالئل... قال: )وعصمنا 
عــــن الــتــقــلــيــد فــــي األصـــــــول والـــــفـــــروع الـــكـــامـــيـــة(: والـــعـــصـــمـــة: الـــحـــفـــظ. فـــيـــكـــون الـــمـــعـــن|: 
أي: حفظنا ووقانا بإعطاء ملكة تقيد بها عل| الفرق بين األدلة الصحيحة والفاسدة 
الـــــمـــــوردة إلثــــبــــات الـــعـــقـــائـــد الـــمـــنـــســـوبـــة إل| األشــــــاعــــــرة، وبـــيـــن الـــحـــق والــــبــــاطــــل مــــن الــعــقــائــد 

المنسوبة إليهم أَيْضاً؛ عل| ما يدّل عليه قوله...

آخره:... اللهم احشرنا ووالدينا في الزمرة األول| آمين. )وعل| آله وأصحابه 
األعـــــــــيـــــــــان(: أي: األعــــــــيــــــــان، وهــــــــو جــــمــــع عـــــيـــــن، وهــــــــو الـــــمـــــخـــــتـــــار. )الــــمــــبــــشــــريــــن بــــالــــدخــــول 
والــخــلــود فــي غـــرف الــجــنــان(: الــمــبــشــريــن: أي: الــذيــن بــشــرهــم اهلل بــالــجــنــة عـــل| لسان 
محمد عليه السام، وال يلزم في النار أي: إل| جماعة إثباته لكلٍّ منهم أال ير| أنه 
كثيراً ما يقال: جاءني القوم مع أن الجائي بعضهم، فا حاجة إل| ما تكلّف البعض 

من حمل الصفة المادحة. تمت.

مالحظات: يوجد عل| الَهَواِمش تعليقات وشروحات، وعبارات المتن المشروح 
ــــنَــــــاِويــــــن الــــمــــواضــــيــــع مُـــــَمـــــيَّـــــزة بـــخـــطـــوط حـــــمـــــراء مـــــن فــــوقــــهــــا، وكــــــك كـــلـــمـــات قــــــال وقـــولـــه  وَعــ
مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. تاريخ النسخ: سنة )1069 ھ/1659 م(، ومكان النسخ: 
ْـــِغـــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي، وعليه  فــي بــلــدة قسطنطينية. الــوضــع الــعــام: خـــّط الــتــعــلــيــق، وال
ـــــد مُــــــــــَراد شـــيـــخ خــــانــــقــــاه مُــــــــــَراد مُـــــــــّا، ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(.  ــــّمَ تـــمـــلـــك: الــــحــــافــــظ مُـــــَحـ

د مَُراد عل| دار المثنوي. وقف الحافظ مَُحّمَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    309 العقائد وعلم الكالم   

قْم الَْحِميِدّي: 2/299� ]582[ الّرَ

انِــــــــــــّي عـــــــل| الـــعـــقـــائـــد  ّوَ عـــــنـــــوان الــــمــــخــــطــــوط: حــــاشــــيــــة الــــخــــلــــخــــالــــي عـــــــل| شـــــــرح جـــــــال الــــــــــــّدَ
العضدية )1(�

المؤلف: حسين بن حسن الخلخالي، اآلذربيجانِّي، الرافضّي، الشيعّي، سيد 
مُّا الُحَسيْنِّي )ت 1014 ھ/1605 م( )2(�

ــــــة: )199 × 139 = 140 ×  ــــــورقــ ــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 3 - 84، مــــقــــيــــاس الــ عــ
65(، عدد األسطر: )19(�

ِحـــيـــِم. وبـــه نستعين. الــحــمــُد هلل الـــذي هــدانــا للمنهج  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
الــرشــيــد، والَمسلك الــســديــد، وألــهــم علينا بعد شــهــادة التوحيد، حــراســةَ العقائد عن 
ام عل| سيد األنام، وأفضل الداعين إل|  اة َوالّسَ ظلمات التشكيك والترديد، َوالّصَ
دار السام... وبعد فيقول الفقير إل| رحمة ربه العالي، حسين الُحَسيْنِّي الخلخالي: 
ــد بــن أســعــد  َّـــانـــي، مُــَحــّمَ لــّمــا كـــان شـــرح الــعــقــائــد الــعــضــديــة لــلــعــامــة الــمــؤيــد بــالــتــأيــيــد الـــّرب
انِّي قد تداولته األيدي، وتقاولته األلُسُن، واتخذوه مسارح أنظارهم،  ّوَ الصدِّيقي الّدَ
ومطارح أفكارهم، وهــو لوفور تدقيقاته، وخفايا تحقيقاته؛ صــار بعض المتخذين 
منحرفاً عن السداد، وبقي البقول عطش األكباد، فالتمس مني الُخّان الظانّون أني 
ُّــهــم إل| الــرشــاد، وأهديهم إل| طريق الــســداد، أن أكتب لهم ما يكون وافياً بحّل  أدل
معاقده وتوضيح دقائقه كافياً في كشف تحقيقاته، وتبيين مغالقه، فوجهت ركاب 
الـــنـــظـــر نـــحـــو مـــســـؤولـــهـــم، وتــــوّجــــهــــُت تـــلـــقـــاء مـــديـــن مــطــلــوبــتــهــم، فــكــتــبــُت هذه الــحــاشــيــة، 

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’l - AKAİDİ’l - ADUDİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/755. ومكتبة األزهــر؛ من الرقم: 21640، أرقام  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]973[ الّرَ
الحفظ: )2740 توحيد( 33341 حليم؛ حت| الرقم: 21645، أرقام الحفظ: )5935 توحيد( 91531 

الشوام. 
 �HÜSEYİN b. HASAN el - HÜSEYNİ، el - HALHALİ ›2‹

ــــــم  قْ ــــّرَ ُــــــــــــْزُرگ الــــطــــهــــرانــــي: 41/6. ومـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]197[ الــ انـــــظـــــر؛ الــــذريــــعــــة إل| تـــصـــانـــيـــف الـــشـــيـــعـــة آلقــــــا ب
الَْحِميِدّي: 156� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    310

وأهديتها إل| كــل زكـــّي ُجــبــَل طبُعه عــل| اإلنـــصـــاف... قــولــه: وهــو إنــســان بعثه اهلل. 
إن الضمير راجــع إل| مدلول لفظ النبي المذكور ضمناً. فا ينافي كلذ لما سيأتي 
من أن الُمَراد من النبي انهاه هو الفرد الكامل بمعونة المقام عل| ما ال يخف|...

آخـــــــــره:... قــــولــــه: )والـــصـــحـــيـــح هــــو الــــثــــانــــي(؛ ألن الـــتـــوبـــة كـــســـائـــر الــــواجــــبــــات، فـــإن 
المأمور بتلك الواجبات قد يأتي ببعضها دون بعض، ويكون المأت| به صحيحاً في 
نفسه با توقف عل| غيره مع أن العلة المقتضية لإلتيان هي كون الفعل حسناً واجباً. 
قوله: )ألن آحاد الصحابة والتابعين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن الُمنكر(، 
وبـــه يثبت أنـــه ال يختص بــالــوالة وال بــالــُعــلـَـَمــاء، بــل يــجــوز آلحـــاد الــرعــيــة والـــعـــوام األمــر 
بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عــــن الــمــنــكــر بـــالـــقـــول والـــفـــعـــل، نكل إذا اخـــتـــص مــــدركــــه بــاالجــتــهــاد 
فـــلـــيـــس لــــلــــعــــوام فــــيــــه أمـــــــر ونـــــهـــــي؛ فـــــاألمـــــر فــــيــــه مـــــوكـــــول إل| أهـــــــل االجـــــتـــــهـــــاد. تـــــم الـــحـــاشـــيـــة 
الخلخالي؛ الواقعة عل| شرح العقائد العضدية عل| يد أحقر العباد وأحوجهم إل| 
رحــمــة اهلل تــعــال|: خليل بن الحاج حسن اآليديني. غفر اهلل له ولــوالــديــه، ولجميع 
الــمــؤمــنــيــن، فـــي يــــوم الـــخـــامـــس مـــن رجــــب الــــفــــرد؛ لــســنــة تــســع وســتــيــن وألــــــف، فـــي وقــت 

د خان. تم. العشاء، في بلدة قسطنطينية، في محلة سلطان مَُحّمَ

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات  َــيْــَن الّسُ مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوب
المعزّو إل| مصادرها، والمتن المشروح مَُميَّز بخطوط حمراء من فوقه، وكلمات: 
ـــــنــــــي.  ــــــة بِـــــــــالـــــــــلَّـــــــــْوِن األَْحـــــــــــَمـــــــــــر. الــــــنــــــاســــــخ: خــــلــــيــــل بــــن الـــــــحـــــــاج حـــــســـــن اآليــــــديـ َـ ــــــوب ـــتُـ ــ ـــْكــ ــ ــ قـــــــــال وقـــــــولـــــــه مَ
ـــــــــد خــــــــــــان ســـنـــة  تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــنـــــــســـــــخ: فـــــــــي يــــــــــــوم الـــــــخـــــــامـــــــس مـــــــــن رجــــــــــــب فـــــــــي مـــــحـــــلـــــة ســــــلــــــطــــــان مُـــــــــَحـــــــــّمَ
)1069 ھ/1659 م(، ومــــكــــان الـــنـــســـخ: فــــي بــــلــــدة قــســطــنــطــيــنــيــة. الــــوضــــع الـــــعـــــام: خـــّط 
د مُــَراد شيخ خانقاه  التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك. والحافظ مَُحّمَ
د مَُراد عل| دار المثنوي. مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف الحافظ مَُحّمَ
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د بن عرب شاه )عربشاه(، عصام الدين )ت 951 ھ/  المؤلف: إِبَْراِهيم بن مَُحّمَ
1544 م( )1(�

قْم الَْحِميِدّي: 301. مطبوع ]584[ الّرَ

انِّي عل| العقائد العضدية )2(� ّوَ عنوان المطبوع: حاشية الكلنبوي عل| شرح الّدَ

المؤلف: إِْسَماِعيل بن مُْصَطَف| بن محمود محيي الدين، أبو الفتح، الكلنبوي، 
اآليديني، شيخ زاده، الحنفي )ت 1205 ھ/1791 م( )3(�

عدد الصفحات: 657�

ِحيِم. الحمد هلل عل| ما هدانا إل| سبيل الصواب،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ـــد الـــهـــادي ألولـــي  ــــام عـــل| مُـــَحـــّمَ ــــاة َوالــــّسَ وأرشـــدنـــا إل| الــحــق بــالــســنــة والـــكـــتـــاب، َوالــــّصَ
ِــــــــــــــِه َوَصـــــــــْحـــــــــبِـــــــــِه خـــــيـــــر اآلِل واألصـــــــــــحـــــــــــاب. وبــــــــعــــــــد، فــــــــــإن الــــــــكــــــــام أشــــــــرف  األلــــــــــبــــــــــاب، َوَعـــــــــــــــــــلَ| آل
ْــــُعــــلُــــوم، وأرقـــــاهـــــا وأفــــضــــل الـــمـــعـــارف وأســــنــــاهــــا، وقـــــد صـــنـــف فـــيـــه األعـــــــام مــــن األفـــاضـــل  ال
ــتِــي فــي ُعــنــفــوان الــشــبــاب فــي الفنون  مــن األواخـــر واألوائـــل، وإنــي كنت قــد صــرفــت ِهــّمَ
العقلية والنقلية لحسن المآب، وحــّررت ما يتعلق بَِفنّّي الَْمنِْطق واآلداب، وانته| 
دةً عن  الُعمُر إل| أواسط الشيب با ارتياب، فكرهُت أن تكون اآلالت المهيّأة مُجّرَ
األثر؛ بحيث تكون خافاً با ثمر، ودار في خلدي أن أكتب بعض ما يتعلق بعلم 
الكام؛ حسبما تُساعد الطاقة في تحقيق المرام. فلما اتّفق لي الشروع في تعليم 

د  ؛ )ص: 61(. وتُــوَجــُد منها نسخة مطبوعة؛ انظر؛ فهرس مكتبة مَُحّمَ ْــَحــِمــيــِديِّ فْــتَــِر ال َوَردَ ِذْكــُرهــا في الــّدَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/733�  قْم الَْحِميِدّي: 119. ومكتبة راغب پاشا؛ ]937[ الّرَ عارف؛ الّرَ

 �SFERAYİNİ İSAMEDDİN İBRAHİM b. MUHAMMED b. ARABŞAHİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 54�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’l - AKAİDİ’l - ADUDİYYE li’d - DEVVANİ ›2‹
ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 756. ومـــكـــتـــبـــة األزهــــــــــــر؛ 21973، أرقــــــــــام الـــحـــفـــظ:  قْــــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغـــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]975[ الــــــــّرَ

)507؛ توحيد( 7564� 
 �İSMAİL b. MUSTAFA b. MAHMUD، el - GELENBEVİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 756�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]975[ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    312

انِـــــــــــــّي )2(. الـــــبـــــارع فــي  ّوَ شــــــرح الــــعــــقــــائــــد الــــعــــضــــديــــة )1( لــــلــــمــــول| الـــمـــحـــقـــق جــــــال الـــــديـــــن الـــــــــــــّدَ
المباحث العقلية والكامية؛ قــصــدُت أن أجــمــَع مــا يتعلُّق بــه مــن كــام األكــابــر، وما 
سنح في أثنائه للفكر الفاتر، تذكرةً لألحباب، وتكملة ألفكار الطاب، والمرجو 
مــــن اإلخـــــــوان األمــــجــــاد، أن يـــنـــظـــروا إلـــيـــه بــعــيــن الـــــــــوداد.. مـــتـــوكـــاً عــــل| هـــــادي الــســبــيــل، 
ِـــَمـــا َذَكــــــَرهُ تـــعـــال| فـــي الــبــســمــلــة،  وهـــو نِـــعـــَم الـــمـــول| ونِـــْعـــَم الــوكــيــل. قـــولـــه: يــا مــن وقــفــنــا ل
مـــوصـــوفـــاً بـــالـــرحـــمـــة الـــبـــالـــغـــة فـــي الـــــداريـــــن، وجــــد مـــن نـــْفـــِســـِه مُـــحـــّركـــاً قـــويـــاً مـــوجـــبـــاً لــإلقــبــال 

عليه...

آخره:... حيث فسر التصديق المتحد به بك المجموع؛ اللهم إال أن يقال: 
ْـــَمـــنْـــِطـــقـــي، الـــمـــقـــرون بــتــرك  الـــــُمـــــَراد بــالــتــســلــيــم الــبــاطــنــي واالنـــقـــيـــاد الــقــلــبــي؛ هـــو الــتــصــديــق ال
الـــجـــحـــود الـــبـــاطـــنـــي؛ عـــــل| أن يـــكـــون الــتــقــيــيــد داخــــــــاً، والـــقـــيـــد خـــــارجـــــاً، وكلذ الــتــصــديــق 
كــســبــي اخـــتـــيـــاري؛ إمــــا فـــي ذاتــــــه، وإمـــــا فـــي جــعــلــه مـــقـــارنـــاً لـــك الـــتـــرك االخـــتـــيـــاري، فا 
إشكال فعلّي، اذه يظهر وجه قوله: وإن لم يصْب مجزه بوجه، ألن نسبة الصدق 
بـــاالخـــتـــيـــار ظـــاهـــر فـــي نــفــس الـــتـــصـــديـــق، وقــــد عـــرفـــت مـــا فـــيـــه؛ بـــل هـــو أعـــــّم مـــن أن يــكــون 
فــي نفس التصديق، ومــن أن يــكــون فــي جعله مــقــرونــاً بــك الــتــرك - كما ال يــخــف| - 
ولــنــخــتــم الـــكـــامَ بــاإليــمــان، رجـــاء لمثله مــن الــمــلــك الــمــنــان، والــحــمــد هلل عـــل| اإِلتْـــَمـــام 

إنه ولي كل إنعام.

مالحظات: طبع في دار السلطنة العلية بمعرفة عبد الرحيم المحب، ويوجد عل| 
الــــَهــــَواِمــــش تــعــلــيــقــات. تـــاريـــخ الــطــبــع: فـــي مــنــتــصــف شـــــوال ســنــة )1233 ھ/1817 م(. 
ـــيِّـــد الــحــافــظ  ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ الـــوضـــع الـــعـــام: خـــّط الــنــســخ، وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـــف  مُــَحــّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.
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قْم الَْحِميِدّي: 302� ]585[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية الُْجْرَجانِّي؛ عل| لوامع األسرار )لُِقطب الدين الرازي 
ْــَمــنْــِطــق(؛ لسراج الدين محمود  التحتاني الشيعي(؛ في شــرح مطالع األنـــوار )فــي ال

ابن أبي بكر األُرموي )1(�

د الُْجْرَجانِّي، )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ
عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 47، مقياس الــورقــة: )170 × 120 = 120 × 50(، 

عدد األسطر: )15(�
ِحيِم. رب تمم بالخير. قوله: بحسب تعلق اإلرادة  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ال بـــاعـــتـــبـــار أن الـــــقـــــدرة عـــلـــة تــــامــــة لـــتـــخـــصـــيـــص كلذ الــــبــــعــــض، ألنــــــه لـــــو كــــــان كـــــك يـــلـــزم 
انــــــتــــــهــــــاء الــــــــقــــــــدرة فـــــــي كلذ الــــــبــــــعــــــض، بـــــــل الـــــســـــبـــــب فـــــــي تــــخــــصــــيــــصــــه الــــــــقــــــــدرة بــــحــــســــب تـــعـــلـــق 
اإلرادة، وال يــــــلــــــزم فـــــــي انــــــتــــــهــــــاء الــــــــقــــــــدرة عـــــنـــــد حــــــصــــــول الــــــــــــُمــــــــــــَراد. قـــــــولـــــــه: بـــــــل هـــــــو مـــنـــفـــصـــل 
بـــذاتـــه. أي: لــيــس داخــــاً تــحــت جــنــس مــع غــيــره حـــت| يــكــون امــتــيــازه بــالــفــصــل، ولــيــس 
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ْـــــــــــــــــــَوار، فــــــي الــــمــــنــــطــــق، لـــلـــقـــاضـــي ســـــــــراج الــــــديــــــن مــــحــــمــــود بــــن أبــــي بــــكــــر األرمـــــــــــوي،  قـــــــال حـــــاجـــــي خـــلـــيـــفـــة: مــــطــــالــــع األَن
الــــمــــتــــوف| ســـنـــة )682 ھ/1283 م(، وهــــــو كــــتــــاب اعـــــتـــــن| بـــشـــأنـــه الــــفــــضــــاء ويـــهـــتـــمـــون بـــبـــحـــثـــه ودرســـــــــه وتـــدريـــســـه 
ويستكشفون من مظان درسه، أوله: )اللهم إنا نحمدك والحمد من آالئك... إلخ(. رتبه عل| طرفين: 
األول: فــي المنطق. والــثــانــي: يشتمل عــل| أربــعــة أقــســام: األول: فــي األمـــور العامة. الثاني: فــي الجواهر. 
الــثــالــث: فــي األعــــراض. الــرابــع: فــي العلم ايهلإل خــاصــة، فشرحه قطب الــديــن محمود بن محمد الـــرازي، 
الــــتــــحــــتــــانــــي؛ لــــغــــيــــاث الـــــديـــــن الـــــــوزيـــــــر؛ فــــصــــار عـــظـــيـــم الــــــقــــــدر، كـــثـــيـــر الــــنــــفــــع. وتــــــوفــــــي: ســــنــــة )766 ھ/1365 م(، 
اه: )لوامع األسرار(... وكتب علي بن محمد  له: )الحمد هلل فياض ذوارف العوارف... إلخ(. وسّمَ أّوَ

الجرجاني حاشيةً عل| كلذ الشرح، حين قرأه عل|: مباركشاه المنطقي )ت 816 ھ/1413 م(... 
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لَِحاجي َخِليَفة: )1715/2 - 1716(� 

ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 1/1422. ومـــخـــطـــوطـــة فــــي الــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة  قْــــــم ال وتُــــــوَجــــــُد مـــنـــه مـــخـــطـــوطـــة فــــي مــكــتــبــة مــــــراد مـــــا؛ الــــــّرَ
النمساوية؛ )ب 2( الرقم: 291 رمز الحفظ: )A. F. 814 a. 734(. )ب 2( فلوجل: 1534. وفي 
مــكــتــبــة األزهـــــــــر؛ الـــــرقـــــم: 21631، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )7048 تــــوحــــيــــد(؛ 129704 طـــنـــطـــا. والـــــرقـــــم: 25480، 

أرقام الحفظ: )406 فلسفة(؛ 48775 اإلمبابي، رسالة رقم: 1� 
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قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    314

داخاً تحت نوع حت| يكون امتيازه بأمر عرض، فإن امتياز األشخاص بالعوارض. 
قوله: أراد أن يشير إل| أّن أشرف الُْعلُوم، أشار أوالً إل| أمهات مباحث اذه الفن 
إجماالً، وثانياً: إل| شرفه بحسب أجزائه، وبالثالث: إل| تعريفه المشتمل عل| 
اإلشـــــــارة إل| أبــــــواب الـــمـــقـــاصـــد، ورابـــــعـــــاً: إل| مـــرتـــبـــتـــه؛ ثـــم انـــتـــقـــل إل| وصــــف الــكــتــاب 
تــــرغــــيــــبــــاً. قـــــولـــــه: كــــــان كلذ الـــعـــلـــم كــــأنــــه تـــــكـــــرار لـــمـــا تــــقــــدم بـــســـبـــب طــــــول الـــــكـــــام. قـــولـــه: 
وأســـــــتـــــــار الــــــجــــــبــــــروت. صـــــفـــــات األفــــــــعــــــــال؛ وســــــائــــــل إل| مــــعــــرفــــة صـــــفـــــات الـــــــــــــذات، فـــجـــعـــلـــهـــا 
أستاراً ال يناسبها إال من حيث التوّسط، وال يبعد أن يقال: شبَّهَ الجبروت باألستار 

في المنع عن اإلدراك...

آخـــــــــــــــــــره:... وإرادتـــــــــــــــــه لــــتــــلــــك اإلزالـــــــــــــــة مـــســـتـــعـــلـــج مـــــعـــــالـــــج، ومـــــــــن حـــــيـــــث اتـــــصـــــافـــــه بـــك 
ـــنــــــه مــــســــتــــعــــلــــج مــــــعــــــالــــــج، واالســـــــــــــــتـــــــــــــــدارة: كـــــــــــون الــــــســــــطــــــح؛ اذه  ــ الـــــــــمـــــــــرض، وإرادتـــــــــــــــــــــه زوالــــــــــــــــه عـ
َسْهٌو، ]قوله:[ والشكل: هيئة إحاطة الحّد أو الحدود بالجسم الصحيح بالمقدار، 
]قــولــه:[ فتبيّن أنــهــا كــمــال أول كما هــو بــالــقــوة مــن حيث هــو بــالــقــوة، ]قــولــه:[ ولما 
كــــــــان مــــــن ســــــــو| الـــــــبـــــــاري تــــــعــــــال| الــــخــــلــــق والــــــــقــــــــدرة واإلرادة؛ لــــــم يــــبــــعــــد أن تـــــكـــــون لــلــنــفــس 
تـــجـــلـــيـــات؛ أي: فــــيــــض؛ ]قــــــولــــــه:[ ألن الــــــغــــــذاء يـــــــــزدرد عـــنـــد االنـــــعـــــكـــــاس، َزَردَ الـــلـــقـــمـــةَ: 
بـــلـــعـــهـــا؛ وازدردهـــــــــــــا: ابـــتـــلـــعـــهـــا. ]قـــــولـــــه:[ الـــنـــبـــي: إمـــــا مــــن الــــنــــبــــوة؛ الـــــنَّـــــبْـــــَوة، والـــــنَّـــــبـــــاوة: مــا 

ارتفَع ِمن األرض، لم يبعد أن يكون للنفس جليات. أي: فيض. تم.

مـــــــالحـــــــظـــــــات: يـــــــوجـــــــد عـــــــــــل| الــــــــــَهــــــــــَواِمــــــــــش تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات وشــــــــــــروحــــــــــــات، وكــــــلــــــمــــــة قـــــــولـــــــه وقــــلــــنــــا 
ْـــــــــِغـــــــــاف ِجــــــلْــــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي،  َــــــة بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن األَْحــــــــــَمــــــــــر. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خــــــــّط الــــتــــعــــلــــيــــق، وال ــــتُــــــوب ــــْكــ ــ مَ
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 303. مطبوع ]586[ الّرَ

ــد َصــــلَّ| اهللُ  ـــرور والــفــرح فــي إيــمــان والــــدّي الــنــبــّي مُــَحــّمَ َـــة الـــّسُ عــنــوان المطبوع: ِرَســـال
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    315 العقائد وعلم الكالم   

د بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده، سچاقلي زاده، الحنفي،  المؤلف: مَُحّمَ
وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1150 ھ/1737 م( )1(� الّصُ

عدد الصفحات: 13�

أوله: ِرَسالَة في حق والدي النبي عليه السام لساجقلي زاده.

ِحــــــــــيــــــــــِم. بـــــــــاســـــــــم اهلل وبـــــــحـــــــمـــــــده، وصــــــــــــاة عــــــــــل| رســـــــــولـــــــــه. يــــقــــول  ِ الــــــــــّرَ َ ْ بِــــــــــــْســــــــــــِم اهلِل ارّلَ
د المرعشي المدعو بساجقلي زاده؛ أكرمه اهلل تعال| بالسعادة:  البائس الفقير مَُحّمَ
)إْن قـــلـــت( مـــا تـــقـــول فـــي والــــــدي رســـــــول اهلل َصــــــــــلَّ| اهللُ َعـــلَـــيْـــِه َوَســـــلَّـــــَم، وهـــمـــا: عــبــد اهلل 
وزوجـــتـــه أمـــنـــة؛ مــاتــا قــبــل بــلــوغ الــنــبــي َصــــــــلَّ| اهللُ َعـــلَـــيْـــِه َوَســـلَّـــَم بـــنـــبـــوتـــه. )قـــلـــُت(: أصــنــع 
َــة إن شـــاء اهلل تــعــال|، وأجعلها فــصــوالً ســتــةً. )الفصل األول(:  فــي اذه الــبــاب ِرَســال
والداه أخّص من أبويه، فإن الثاني يطلق عل| العّم والعّمة؛ لقول القاموس: إّن آزر 
ي آزر  كهاَجر؛ اسم عّم إِبَْراِهيم عليه السام، وأما أبوه فإنه تارخ. انته|. وقد ُسمِّ
| أمّــــا، ويطلق  ْـــَراِهـــيـــم عــلــيــه الـــســـام، وقِــــْس عــلــيــه الــعــّمــة؛ فــإنــهــا تُـــَســـّمَ فــي الـــقـــرآن أب إِب
الثاني أَيْضاً عل| المربي والمربية؛ كما في المصابيح، في باب عامات النبّوة...

آخــــــــــــــــره:... وقـــــــــال الــــــســــــيــــــوطــــــي )2(؛ فــــــي رســـــالـــــتـــــه األُْخــــــــــــــــــَر|: إن والـــــــديـــــــه عـــلـــيـــه الــــصــــاة 
والـــــســـــام فــــي الــــجــــنــــة، وإنــــمــــا قـــطـــع بــــــك؛ مــــع أن الـــســـيـــوطـــي شـــافـــعـــي أشـــــعـــــري، ويـــجـــوز 
 ،)3( } دخولهما الجنة عنده؛ وال يجب، لقوله تعال|: }ڌ ڌ ڎ 

انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة بــــرنــــســــتــــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يــــــهــــــوذا، الــــــرقــــــم: 4581، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 4083، والـــــــرقـــــــم: 4581، رمــــز 
الــحــفــظ: 5014، والـــرقـــم: 4581، رمـــز الــحــفــظ: 5098، والـــرقـــم: 4581، رمـــز الــحــفــظ: 5924، والـــرقـــم: 
تــــــوحــــــيــــــد( 66284؛  الــــــحــــــفــــــظ: )5002  أرقـــــــــــــــام  ـــبـــــة األزهــــــــــــــــــر؛ 22164،  ـــتــ الــــــحــــــفــــــظ: 5930. ومـــــكــ رمــــــــــز   ،4581

قْم الَْقِديُم: 3/1487�  األَْحنَاف. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ
 �MUHAMMED b. EBUBEKİR el - MAR’AŞİ el - HANEFİ، SAÇAKLIZADE ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 8/97�  ساجقلي زاده، سجاقلي زاده: انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ
 �CELALÜDDİN ABDURRAHMAN b. EBU BEKR b. MUHAMMED، es - SÜYUTİ ›2‹
عـــبـــد ارل بـــن أَبِــــي بــــكــــر الـــســـيـــوطـــي، جـــــال الــــديــــن )ت 911 ھ/1505 م(، انــــظــــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ 

قْم الَْحِميِدّي: 67�  الّرَ
›3‹ سورة الضح|، اآلية: 5� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    316

والنبي َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم ال يرض| بعدم دخولهما الجنة، فالحق مع السيوطي، 
وأما علي القاري )1(، فلعل البرودة أثّرت في رأسه فاختّل عقله. فصل| اهلل تعال| 
ـــــُع بــــأنَّــــهــــمــــا فـــــي الــــجــــنــــة، ألنــــنــــا حـــنـــفـــيـــون مــــاتــــريــــديــــون.  ـــَطـ ــ ـــْقـ ــ عـــــــل| رســـــولـــــه وعــــــــل| والـــــــديـــــــه، ونَـ
َـــــة الــــســــرور والـــــفـــــرح، ألنـــهـــا تُـــــِســـــّرُ الـــنـــاظـــريـــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن، ويـــفـــرحـــون بــهــا.  ــــيْــــتُــــهــــا: ِرَســـــال َوَســــّمَ
ته وجاله تتّم الصالحات، و}ىئ ىئ ی ی ی ی ݲ  الحمد هلل الذي بعّزَ

حئ مئ ىئ ݲ جب حب خب مب{ )2(�

مالحظات: الوضع العام: الِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، عليه تملك وقفي نّصه: وقف 
د عزت بن َعِلّي الكانقروي )3(، الساكن في دار المثنوي،  اذه الكتاب درويش مَُحّمَ
ْـــَمـــثْـــنَـــِوّي ســنــة )1282 ھ/1865 م( مـــع الــخــاتــم؛  قــــرب جــهــارشــنــبــة؛ لــكــتــبــخــانــه؛ دَاِر ال

د عزت بن َعِلّي 1274<� ونّص عبارته: >وقف اذه الكتاب مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 304. ُعثَْماني ]587[ الّرَ

عنوان المخطوط: علم حال )4(�

 �NUREDDİN ALİ b. SULTAN MUHAMMED el - HEREVİ، ALİ el - KARİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 283�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›2‹ سورة الصافات، اآليات: 180 - 182� 
قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›3‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İlmi’l - Hâl = İLM - i HAL ›4‹
ْــراِهــيــم صائب سنة )1237 ھ/1821 م(، وهــي تقع في  تُــوَجــُد منه نسخة مطبوعة عــل| الحجر؛ بمعرفة إِب
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 305. وتُــــــوَجــــــُد عــــــدة مـــخـــطـــوطـــات لــمــؤلــفــيــن  قْــــــم ال )24( صـــفـــحـــة. انــــظــــر؛ مــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الــــــّرَ
ــــبـــــــت ســــنــــة  ــ ــــتـ ــ مـــــجـــــهـــــولـــــيـــــن تـــــــحـــــــت الـــــــــــرقـــــــــــم: 263، وعـــــــــــــنـــــــــــــوان: )ِعـــــــــــلْـــــــــــم َحـــــــــــــــــــال: مــــــــؤلــــــــفــــــــون مـــــــجـــــــهـــــــولـــــــون، 1:( نــــــســــــخــــــة ُكـ
1298 ھ/1880 م، الظاهرية/دمشق )11313( - )6 و(، ف. م. الظاهرية )الفقه الحنفي - 1( 492، 
2: )متحف طوبقبوسراي/إِْستَانبُول ))K. 822 )- )23 )4224 و(، ف. م. ع. طوبقبوسراي 612/2، 
3: )متحف طوبقبوسراي/إِْستَانبُول ))K. 827 )- )43 )4225 و( ف. م. ع. طوبقبوسراي 612/2، 
4: )متحف طوبقبوسراي/إِْستَانبُول ))K. 824 )- )10 )4226 و( ف. م. ع. طوبقبوسراي 612/2� 
قال صديق بن حسن القنوجي: >وللشيخ العالم برهان اإلسام الزرنوجي تلميذ صاحب )الهداية( كتاب 
سماه: )تعليم المتعلم طريق التعلم( وجعله فصوالً قال فيه: ))إنه ال يفترض عل| كل مسلم طلب كل 
=عـــلـــم، وإنـــمـــا يــفــتــرض عــلــيــه طــلــب ]عـــلـــم الـــحـــال[ أي: عــلــم مـــا يــقــع لـــه فـــي حـــالـــه مـــن الـــصـــاة والــــزكــــاة والـــصـــوم 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    317 العقائد وعلم الكالم   

المؤلف: مجهول )1(�
عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 20، مقياس الــورقــة: )195 × 150 = 135 × 95(، 

عدد األسطر: )9(�
ِحيِم. الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن،  ِ الّرَ َ ْ أوله: اذه كتاب علم حال. بِْسِم اهلِل ارّلَ
ٍد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد؛ إيمان وإسام  ام َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ اة َوالّسَ َوالّصَ
ايكيسي دخ| بردر قلبله اينا نوب، ودل ايله اقرار اتمكدر، نصل شيلر| بيغميريمز 
عليه الصاة والسام؛ حق تعاليدن كتور ديسه جمله سي حقدر ديوب قلبله بيلوب 
وايــنــانــوب ودل ايــلــه اقــــرار اتــمــكــدر إيــمــان وإســــام درلـــر ديـــن ومــلـّـت، ودخ| ديـــن ملت 

ايكيس| بردر....

والــحــج. وال بــد لــه مــن النية فــي زمـــان تَــَعــلـُّـِم الــِعــلــم لقوله َصـــــلَّ| اهللُ َعــلـَـيْــِه َوَســـلَّـــَم: )إنــمــا األعــمــال بالنيات(، 
وينوي بطلب العلم رضاء اهلل تعال|، والدار اآلخرة، وإزالة الجهل عن نفسه، وعن سائر الجهال، وإحياء 
الدين، وإبقاء اإلسام، فإن بقاء اإلسام بالعلم. وال يصح الزهد والتقو| مع الجهل. وال ينوي به إقبال 
ــلـْـَطــان وغــيــره. وال يـــذّل نفسه بالطمع، ويتحرز  الــنــاس إلــيــه، وال استجاب حــطــام الــدنــيــا، والــكــرامــة عند الــّسُ
م ِعــلــَم التوحيد والــمــعــرفــة، وإْن كــان إيمان  عما فيه مــذلــة العلم وأهــلــه. ويــخــتــار مــن كــّل ِعــلـْـٍم أحــســنــه، ويــقــدِّ
المقلد صحيحاً، ويختار العتيق دون المحدثات، وال يشتغل باذه الجدل الذي ظهر بعد انقراض األكابر 

من العلماء<. 
انظر؛ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: )130/1 - 131(� 

ةُ ُكــــــــــتــــــــــٍب عـــــثـــــمـــــانـــــيـــــة تـــــــحـــــــت عـــــــــــنـــــــــــوان: ِعــــــــــلْــــــــــم َحـــــــــــــــــــال، فـــــــفـــــــي ســــنــــة  ــــــــــْن ِمــــــــــــــــْن مَـــــــــــْعـــــــــــِرفَـــــــــــتِـــــــــــِه. لـــــــقـــــــد ُطــــــــبــــــــعــــــــْت عــــــــــــــــــــــّدَ َــــــــــــــــْم نَــــــــــتَــــــــــَمــــــــــّكَ ›1‹ ل
)1250 ھ/1835 م( ُطـــبـــع كـــتـــاب أَْحـــــَمـــــد عـــلـــمـــي، فــــي إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول، وتـــــكـــــررت طـــبـــاعـــتـــه فــــي بــــــوالق وإِْســــتَــــانــــبُــــول 
ـــتــــــاب ُســــــلَــــــيْــــــَمــــــان پــــــاشــــــا فـــــــي إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول ســـــنـــــة )1286 ھ/1869 م(، وتــــــكــــــررت  ــ ـــبــــــع كـ ــ ـــــثــــــر مـــــــن عـــــشـــــر مـــــــــــــرات، وطـ أكـ
ــــانـــــي ســـنـــة  ــــثـــــمـ ِّــــــف عـــــــن مــــجــــلــــس الــــــمــــــعــــــارف الـ ـــبـــــع مـــــــــــــرات، وصـــــــــــدر كـــــــتـــــــاب: ِعـــــــلْـــــــم َحـــــــــــــال؛ دون اســـــــــم الــــــمــــــؤل طــــبــــاعــــتــــه ســ
ـــلْــــــم َحـــــــــال فــــــي جــــــزيــــــرة كـــــريـــــت دون  ــ ـــــتــــــاب: ِعـ ــــــررت طــــبــــاعــــتــــه خــــمــــس مـــــــــــرات، وصـــــــــدر كـ ــــكـ ــ )1302 ھ/1885 م( وتـ
ِّـــــــف ســـــنـــــة )1292 ھ/1875 م(، وصــــــــــــــدر: ِعـــــــلْـــــــم َحــــــــــــال تـــــألـــــيـــــف عـــــــن مــــطــــبــــعــــة خـــــلـــــوصـــــي أَفَــــــــــــنْــــــــــــِدي ســـنـــة  ــــــؤل ــــــمـ اســــــــــم الـ
)1324 ھ/1908 م(، وصدر كتاب ِعلْم َحال تأليف حليم ثابت سنة )1332 ھ/1916 م(، وصدر ِعلْم 
َحال الجديد سنة )1316 ھ/1898 م(، وِعلْم َحال لقاضي زاده مع رسالة البركوي؛ دون تاريخ، وصدر 
ِعلْم َحال الكبير ألَْحَمد مسعود؛ دون تاريخ، وِعلْم َحال الكبير لُسلَيَْمان پاشا سنة )1297 ھ/1880 م(، 

وِعلْم َحال الصغير لُسلَيَْمان پاشا سنة )1305 ھ/1888 م(، وتكررت طباعته ست مرات. 
 �>ESKİ HARFLERLE BASIMIŞ TÜRKÇE ESERLER KATALOĞU: 2/696 - 698< انظر؛

فهرس الكتب التركية المطبوعة بالحروف القديمة؛ أي: العثمانية: )696/2 - 698(� 

=
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آخره:... يكرم| بشنجي: َحِرير كيمك.

يكرم| التنجي: بيقلرين كتابه أويدرممق.

يكرم| يدنجي: غيبته مُِصّر اُولَْمق. بومسألة >ِشفاء الُقلوب< كتابده مَسطوردر.

ودخ| بو دعاء شريفي كونده أُوج كره اوقيانك: ربِّ ذو الجال لسانني كُفردن 
َصقليه زيــرا پيغمبريِْمِز؛ عليه الصاة والــســامــَدن ِروايـــت اُولنمشِدر: اللهم إنّــا نعوذ 

أْن نُشِرَك بَك شيئاً نَْعلَُمهُ، ونستغفُرك ولَِما ال نعلُمهُ. تَّمَت.

ْـــُعـــثْـــَمـــانـــيَّـــة: >عــلــي أَفَــــنْــــِدي مُـــْصـــَطـــَف|، بيك  مــالحــظــات: مــكــتــوب فـــي آخــــره بــالــلــغــة ال
ايكيوز< ومعناه: 1200. وأسماء األعام وَعنَاِوين الفقرات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
وبـــــعـــــض الــــكــــلــــمــــات مُــــــَمــــــيَّــــــزة بــــخــــطــــوط حـــــمـــــراء الـــــلـــــون فــــوقــــهــــا. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الـــنـــســـخ 
الواضح المضبوط بالحركات، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي والغاف من الداخل والخارج 
ــد مُـــــَراد شــيــخ خــانــقــاه مُـــــَراد مُــــّا، وقــف  مــن ورق اإليـــبـــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الــحــافــظ مُــَحــّمَ

وحبّسه لروح والدته الشريفة الصابرة؛ عل| دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 305. ُعثَْماني مطبوع ]588[ الّرَ

عنوان المخطوط: علم حال )1(�
المؤلف: مجهول )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 24�
قْم الَْحِميِدّي: 304� أوله وآخره: مثل الّرَ

مالحظات: تُوَجُد في آخر المطبوع زيادة عن المخطوط النّص التالي: >ودخ| 
ْــــِمــــِز؛ عـــلـــيـــه الــــصــــلــــوة والــــــســــــامــــــَدن مـــــــرِويـــــــِدركـــــــه، هـــــر كــــيــــم بـــــو عــــهــــد نـــــامـــــهء شـــريـــفـــي  پــــيــــغــــمــــبــــري
ُعـــمـــرنـــده بـــركـــره اوقــــوســــه آخـــرتـــه إيـــمـــان إيـــلـــه كـــيـــده واكـــــر هـــر صــــبــــاح... اذه دعـــــاء عهد 

 �İlmi’l - Hâl = İLM - i HAL ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 304�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ
قْم الَْحِميِدّي: 304�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    319 العقائد وعلم الكالم   

نامهء بودر: اللهم رب السماوات واألرض، عالم الغيب والشهادة؛ إني أعهد إليك 
فــــي هذه الــــحــــيــــاة الــــدنــــيــــا: إنــــــي أشــــهــــد أن ال هلإ إال أنــــــت وحـــــــدك ال شــــريــــك لــــــك، وأن 
داً عبدك ورسولك... فاجعل لي عندك عهداً توفّنيه يوم القيمة، إنك ال تخلف  مَُحّمَ
اِب بمعرفة إِبَْراِهيم صائب  الميعاد. قد تم طبع اذه الكتاب؛ بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ
ْــــــِغــــــاف ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي،  ســـنـــة )1237 ھ/1821 م(. الــــوضــــع الـــــعـــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ، وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 306� ]589[ الّرَ

عــنــوان الــمــخــطــوط: شـــرح تــجــريــد الــعــقــائــد )الــشــرح الــجــديــد عـــل| مــتــن الــتــجــريــد( )1(�

 �ŞERHU TECRİD ›1‹
تبدأ هذه المخطوطة من المقصد الثاني من الكتاب، وتتطابق مع المخطوطة المحفوظة في مكتبة مُــَراد 
قْم الَْحِميِدّي: 1375. وتُوَجُد من الكتاب مخطوطات تتضّمن المقصد األول. انظر؛ مكتبة راغب  مُّا؛ الّرَ
لَيَْمانِيَّة؛ ]1059[  قْم الَْحِميِدّي: 773. ومكتبة الّسُ قْم الَْحِميِدّي: 2/772، ]998[ الّرَ پاشا؛ ]993[ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 764�  الّرَ
ــــــد الـــــطـــــوســـــي الـــــرافـــــضـــــي.  ــــد بــــــن مُــــــَحــــــّمَ ــ ــــّمَ ــــفــــــر: مُــــــَحــ ِــــــي جــــــعــ قــــــــال حـــــاجـــــي خــــلــــيــــفــــة: >تـــــجـــــريـــــد الــــــكــــــام لـــنـــصـــيـــر الـــــــديـــــــن، أَب
)ت 672 ھ(. أولـــــــــــه: )أمـــــــــا بـــــعـــــد، حــــمــــد واجـــــــــب الـــــــــوجـــــــــود... إلـــــــــخ. قـــــــــال: فـــــإنـــــي مـــجـــيـــب إل| مــــــا ُســــئــــلــــت مــن 
تحرير مسائل الكام، وترتيبها عل| أبلغ النظام، مشيراً إل| غرر فرائد االعتقاد، ونكت مسائل االجتهاد، 
يْتُه: )بتجريد العقائد( وهو عل| ستة مقاصد: األول:  مما قادني الدليل إليه، وقوي اعتقادي عليه، َوَسّمَ
فــي األمـــور العامة. والــثــانــي: فــي الجواهر واألعــــراض. والــثــالــث: فــي إثــبــات الصانع، وصفاته. والــرابــع: في 
النبوة. والخامس: في اإلمَامة الشيعية. والسادس: في المعاد(. وهو كتاب مشهور، اعتن| عليه الفحول، 

وتكلّموا فيه بالردِّ والقبول، وله شروح كثيرة، وحواش عليها: 
1: فأول من شرحه جمال الدين حسن بن يُوُسف بن مطهر الحلي الرافضي، شيخ الشيعة، )ت 726 ھ(... 
يــن مــحــمــود بــن عــبــد ارل بــن أَْحـــَمـــد األصــفــهــانــي، )746 ھ(، وهـــو األصــفــهــانــي،  2: وشــرحــه َشــْمــس الــدِّ
الــمــتــأخــر، المفسر، وأورد مــن المتن فــصــاً، ثــم شــرحــه، أولـــه: )الــحــمــد هلل المتوحد بــوجــوب الــوجــود... 
إلخ(. ذكر فيه: أن المتن لغاية إيجازه كاأللغاز، فقرر قواعده، وبين مقاصده، ونبه عل| ما ورد عليه من 
االعتراضات، خصوصاً عل| مباحث اإلمَامة الشيعية، فإنه )أي الطوسي الشيعي( قد َعَدَل فيها عن َسْمِت 
ــــــاه: )بــتــشــيــيــد الــــقــــواعــــد، فــــي شـــــرح تـــجـــريـــد الـــعـــقـــائـــد(، وقـــــد اشـــتـــهـــر بـــيـــن الــــطــــاب: )بـــالـــشـــرح  االســـتـــقـــامـــة، وَســــــّمَ

=القديم(... 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    320

ـــــــــــد الـــــــــقـــــــــوشـــــــــجـــــــــي، عـــــــــــــــاء الـــــــــــــديـــــــــــــن، الــــــــقــــــــشــــــــجــــــــي، الــــــــقــــــــوشــــــــي،  الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: عــــــــلــــــــي بــــــــن مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
السمرقندي، الكرماني، التبريزي، الباطني )ت 879 ھ/1474 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 146، مقياس الورقة: )245 × 125 = 170 × 70(، 
عدد األسطر: )23(�

ـــيـــــِم. وبـــــه نــســتــعــيــن. الــمــقــصــد الـــثـــانـــي: فــــي الـــجـــواهـــر  ِحــ ــــّرَ ِ الـ َ ْ أولـــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل ارّلَ
واألعــراض، وفيه فصول. األول: في الجواهر. قّدم مباحثها عل| مباحث األعراض 
ألن وجود العرض متوقف عل| وجود الجوهر، فناسب كلذ أن يقّدم بيان أحواله عل| 
بيان العرض، ومنهم من قّدم مباحث األعراض نظراً إل| أنه قد يستدّل بأحوال بعض 
األعـــــــراض عــــل| أحــــــوال الـــجـــواهـــر كــمــا يـــســـتـــدّل بــــأحــــوال الـــحـــركـــة والـــســـكـــون عــــل| حـــدوث 
األجـــــســـــام، وبـــقـــطـــع الـــمـــســـافـــة الــمــتــنــاهــيــة فــــي زمــــــان مـــتـــنـــاه عـــــل| عـــــدم تــركــبــهــا مــــن الـــجـــواهـــر 
األفراد غير المتناهية إل| غير كلذ مما يّطلع عليه باستقراء مباحث الجواهر، وأيّد 
اذه بأن تعريف الجسم ال يمكن إال بعد معرفة البعد والزاوية القائمة. الممكن إما 

أن يكون موجوداً في الموضوع، وهو المحل المتقدم بنفسه...

آخره:... وكل تأثير وحصول حت| الدفعي من قبيل أن ينفعل، وليس كل بل؛ 
إذا كـــان الــفــاصــل يغير المنفعل مــن حـــال إل| حـــال عـــل| االتـــصـــال واالســـتـــمـــرار؛ فحال 
الـــفـــاصـــل هــــو أن يـــفـــعـــل، وحــــــال الــمــنــفــعــل هــــو أن يـــنـــفـــعـــل. قـــــال الـــشـــيـــخ: إنـــمـــا أوتــــــر لــفــظ 
أن يــنــفــعــل وأن يــفــعــل عــــل| االنـــفـــعـــال والــفــعــل ألنــهــمــا قـــد يـــقـــاالن لــلــحــاصــل بــعــد انــقــطــاع 
الحركة، وإنما المقولة ما كان توجهاً إل| غاية من وضع أو كيف أو غير كلذ غير 

ـــد، الــشــهــيــر بــقــوشــجــي، )ت 879 ھ(، أولـــــه: )خــيــر الـــكـــام حمد  3: ثـــم شــرحــه عــــاء الـــديـــن عــلــي بــن مُـــَحـــّمَ
الـــــمـــــلـــــك الــــــــــعــــــــــام... إلـــــــــــــخ(، لـــــخـــــص فـــــيـــــه فـــــــوائـــــــد األقـــــــدمـــــــيـــــــن، وأضـــــــــــــاف إلـــــيـــــهـــــا نـــــتـــــائـــــج فـــــــكـــــــره، مـــــــع تـــــحـــــريـــــر ســــهــــل، 
ـــــد اشــــتــــهــــر اذه الـــــــشـــــــرح: )بــــالــــشــــرح  ــ ــــــان اإليـــــلـــــخـــــانـــــي، وقـ ِـــــي ســـــعـــــيـــــد خــ ــــَطــــــان أَب ــــلْــ ــ ــــّسُ ده بـــــكـــــرمـــــان، وأهـــــــــــــداه إل| الــ وســـــــــــــــّوَ

الجديد(...<. 
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: )346/1 - 349(� 

 �ALAÜDDİN ALİ b. MUHAMMED el - KUŞCİ، ALİ KUŞÇU ›1‹
قْـــــــم  ــــــلَــــــيْــــــَمــــــانِــــــيَّــــــة؛ ]1059[ الـــــــّرَ ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 3/374. ومــــكــــتــــبــــة الــــــّسُ قْـــــــــم ال انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــــب پــــــاشــــــا؛ ]433[ الـــــــــّرَ

الَْحِميِدّي: 764� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    321 العقائد وعلم الكالم   

مـــســـتـــقـــر مــــــن حــــيــــث هــــــو كــــــــك، ولـــــفـــــظ أن يـــنـــفـــعـــل وأن يــــفــــعــــل: مــــخــــصــــوص بــــــــك. تَــــــــّمَ 
الجواهر واألعراض، بعون الملك الفياض.

ــــــــح، ويــــــــــوجــــــــــد فــــي  مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: مــــــخــــــطــــــوطــــــة مــــــــقــــــــارنــــــــة عـــــــــــــل| مــــــخــــــطــــــوطــــــة بـــــــخـــــــط الــــــــمــــــــصــــــــحِّ
أولـــــهـــــا فــــهــــرس تـــفـــصـــيـــلـــي فـــــي صـــفـــحـــة واحـــــــــــدة، وعــــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش تـــعـــلـــيـــقـــات وشــــــروحــــــات، 
ــــَمــــيّـَـــز بِــــُخــــُطــــوط حـــمـــراء  ــــَمـــــْشـــــُروح مُ ْـ َـــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــــــَمــــــر، والـــمـــتـــن ال وبـــعـــض الـــكـــلـــمـــات مَـــْكـــتُـــوب
الـــــلـــــوِن فــــــوقَــــــهُ. الــــنــــاســــخ: عـــبـــد الـــكـــريـــم الــــنــــيــــســــابــــوري فـــــي بــــلــــدة أصــــفــــهــــان. تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: 
يـــــــــــــوم الــــــجــــــمــــــعــــــة مــــــــــن شـــــــهـــــــر ربــــــــيــــــــع اآلخــــــــــــــــر ســـــــنـــــــة )1107 ھ/1596 م(، ومـــــــــكـــــــــان الـــــنـــــســـــخ: 
ْـــــــِغـــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي، عـــلـــيـــه تــمــلــك:  فـــــي أصــــفــــهــــان. الــــوضــــع الـــــعـــــام: خــــــّط الــــنــــســــخ، وال
د األخسخوي الساكن في مدرسة الحديثة في  د أمين عرفي، وحسين بن مَُحّمَ مَُحّمَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛  يِّد الحافظ مَُحّمَ الحميدية، وتملك: الّسَ

سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 307. مطبوع ]590[ الّرَ

عــنــوان الــمــخــطــوط: زبـــــدةُ األفـــكـــار = حــاشــيــة الــســيــالــكــوتــي؛ عـــل| حــاشــيــة الــخــيــالــي؛ 
عل| شرح التفتازاني؛ عل| العقائد النسفية )1(�

ــــــــــــــد الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــوتِـــــــــــّي، الــــــــحــــــــنــــــــِفــــــــّي  يــــــــــــــــن مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف: عــــــــبــــــــد الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم بــــــــن َشــــــــــــــْمــــــــــــــس الــــــــــــــــدِّ
)ت 1067 ھ/1657 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 392�

قْم الَْحِميِدّي: 298� أوله وآخره: الّرَ

مالحظات: طبع في محمية السلطنة العلية بمعرفة عبد الرحيم المحب. تاريخ 
ْـــــــــــِغـــــــــــاف ِجـــــلْـــــد  ــــنــــــســــــخ، وال الــــــطــــــبــــــع: ســـــنـــــة )1235 ھ/1819 م(. الـــــــوضـــــــع الــــــــعــــــــام: خـــــــــّط الــ

 �HAŞİYE ala HAŞİYETİ’l - HAYALİ ala ŞERHİ’l - AKAİDİ’n - NESEFİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 298�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ABDÜLHAKİM b. ŞEMSEDDİN MUHAMMED el - HİNDİ، es - SİYALKUTİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 298�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    322

ــــيْــــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُــــــــــــَراد مُـــــــــــّا، مــع  ــــــد مُــــــــــــَراد َشــ ــــّمَ ــــــَحــ ــــيِّــــــد الــــحــــافــــظ مُ ــ ــــّسَ ــــَمــــــانــــــّي، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: الــ ــــثْــ ُعــ
الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 308� ]591[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح العقائد العضدية )1(�

انِــــــّي، الــبــاطــنــي الــمــتــشــيِّــع )ت 918 ھ/  ّوَ ــد بــن أســعــد )أحـــمـــد( الــــــّدَ الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ
1512 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 62، مقياس الــورقــة: )200 × 150 = 140 × 70(، 
عدد األسطر: )1(�

ـــنـــــا لــــتــــحــــقــــيــــق الـــــعـــــقـــــائـــــد اإِلْســـــــامـــــــيـــــــة،  ِحـــــــــيـــــــــِم. يـــــــا مَـــــــن وفـــــقــ ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــه: بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل ارّلَ
وَعــــَصــــمــــنــــا عـــــن الـــتـــقـــلـــيـــد فـــــي األصـــــــــول والــــــفــــــروع الـــــكـــــامـــــيـــــة... وبـــــعـــــد، فـــيـــقـــول الـــفـــقـــيـــر إل| 
انِــــــــــّي، مــــلـّـــكــــه اهلل نــــواصــــي األمــــانــــي:  ّوَ ــــد بــــن أســــعــــد الـــصـــديـــقـــي الــــــــــّدَ ــــَحــــّمَ عـــفـــو ربـــــه الـــغـــنـــي، مُ
إن العقائد العضدية لم تــَدْع قاعدةً من أصول العقائد الدينية إاّل وأتــْت عليها، ولم 
تترك من أمهاتها ومُهماتها مسألةً إاّل وقد صّرحت بها، أو أومأت إليها، ولم أّطلع 
ُـــَعـــّدُ فــي ِعـــداد  عـــل| شـــرح لــهــا؛ يــكــشــف مــقــاصــدهــا ويــبــســط فــوائــدهــا، بــل لــم أَر لــهــا مــا ي
الــشــروح، إذ كــّل ما وصــل إلــّيَ من كلذ مقدوٌح مجروح، فحداني كلذ أن أشرحها 
ــي عـــن الــمــضــائــق...  شـــرحـــاً وافـــيـــاً بــحــلِّ الــمــغــالــق، كــافــيــاً فـــي تــحــقــيــق الــمــقــاصــد والــتــفــصِّ
وأخذُت بُمْقتََض| الدليل، وإن لم يساعد مقاالت الجمهور. قال الُْمَصنُِّف رّوح اهلل 
ـــــعــــــال| إل| الـــخـــلـــق  ـــــان بـــــعـــــثـــــه اهلل تـ ــــلــــــم: وهـــــــو إنــــــسـ روحـــــــــــه: قـــــــال الــــنــــبــــي صـــــــــــل| اهلل عـــلـــيـــه وســ

لتبليغ ما أوحاه إليه...
آخـــــــــــــره:... ثــــبّــــتــــك اهلل تـــــعـــــال| عــــــل| هذه الـــعـــقـــائـــد الـــصـــحـــيـــحـــة الــــتــــي مــــــّر تــفــصــيــلــهــا. 

 �ŞERHU’l - AKAİDİ’l - ADUDİYYE ›1‹
قْـــم  طــبــع اذه الــكــتــاب كـــثـــيـــراً، وتُــــوَجــــُد مــنــه مــخــطــوطــات كــثــيــرة أيـــضـــاً. انـــظـــر؛ مــكــتــبــة راغــــب پـــاشـــا؛ ]956[ الـــّرَ

الَْحِميِدّي: 7/743� 
 �CELALÜDDİN MUHAMMED b. ES’AD es - SIDDİKİ، ed - DEVVANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 3/290�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    323 العقائد وعلم الكالم   

ووفّــــقــــك لــلــعــمــل بــمــا يـــحـــّب ويـــــــرض|. وفــــي بــعــض الـــنـــســـخ: ووفــــقــــك اهلل لــمــا يـــــرض| من 
األعــــمــــال. قـــيـــل: الــتــوفــيــق عــنــد األشــــعــــري وأكـــثـــر أصـــحـــابـــه: خــلــق الــــقــــدرة عــــل| الــطــاعــة، 
ْــَحــَرمَــيْــِن )الــجــويــنــي(: هــو خــلــق الــطــاعــة. قــلــُت: والــّظــاهــر مــا قــالــه اإلمـــام،  وقـــال إمـــام ال
فــــإّن الـــقـــدرة عـــل| الــطــاعــة مــتــحــّقــقــة فـــي كـــّل مــكــلـّـف؛ الــلــهــم إاّل أن يــكــون الــــُمــــَراد الــقــدرة 
الـــمـــؤثـــرة الــقــريــبــة فـــي الــطــاعــة الـــتـــي هـــي مـــع الــفــعــل؛ كــمــا هـــو مــذهــبــه: فـــي أن الـــقـــدرة مع 
الفعل، وهو عل| خاف ما عّرفه بعض المتأخرين: بجعل األسباب متوافقة. اللهم 
ثــبّــت قــلــوبــنــا عــــل| ديـــنـــك، ووفــقــنــا لــألعــمــال الــصــالــحــة. }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ{ )1(، واغــفــر لــنــا، وتُــــْب علينا إنـــك أنـــت الــكــريــم 
ـــْر لنا  َـــسِّ ـــت الــكــتــاب بـــعـــون اهلل الــمــلــك الــمــنــان، وبــتــوفــيــق ارل. الـــلـــُهـــّمَ ي الـــتـــواب. تَـــّمَ

بمعرفة آثارك آمين؛ بحرمة َسيِّد الُْمْرَسِليَن.

ْـــــــَمـــــــْشـــــــُروح مُــــَمــــيَّــــز  مـــــالحـــــظـــــات: يـــــوجـــــد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش تـــعـــلـــيـــقـــات وشــــــــــــروح، والــــمــــتــــن ال
بِــُخــُطــوط حــمــراء الــلــوِن فــوقَــهُ. وبعض الكلمات مُــَمــيَّــزة بخطوط ســـوداء فوقها. الوضع 
ْــــــــِغــــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي مـــغـــلـــف بـــــــــورق اإليــــــبــــــرو مـــــن الــــــخــــــارج مــن  الــــــعــــــام: خـــــــّط الــــنــــســــخ، وال
ــد عــزت بــن َعـــِلـــّي، ســنــة )1274 ھ/1857 م(  الـــداخـــل، وعــلــيــه تملك الـــواقـــف: مُــَحــّمَ

مع الخاتم. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/309. مطبوع ]592[ الّرَ

َسالَة الوضعية )2(� عنوان المطبوع: الرِّ

المؤلف: عبد ارل بن أحمد اإليجي، عضد الدين )ت 756 ھ/1355 م( )3(�

›1‹ سورة آل عمران، اآلية: 8� 
 �RİSALE fi’l - VAZİYYE ›2‹

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 10/436. والــــّرَ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 8/436. والــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 1/1289،  قْــــــــم ال ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 10/512. ومـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1676[ الــــــــّرَ قْــــــــم ال 15/479. والــــــــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/910�  لَيَْمانِيَّة: ]1280[ الّرَ ومكتبة الّسُ
 �ADUDÜDDİN ABDURRAHMAN b. AHMED b. ABDÜLGAFFAR، el - İCİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 7/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    324

عدد الصفحات: 1 - 4�
ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ أوله: ِرَسالَة وضعية. بِْسِم اهلِل ارّلَ

مَة: اللفظ قد يوضع  هذه فائدة تشتمل عل| مَُقدِّمَة، وتقسيم، وخاتمة. الُمَقدِّ
لــشــخــص بـــعـــيـــنـــه، وقـــــد يـــوضـــع لــــه بـــاعـــتـــبـــار أمـــــر عــــــام؛ وكلذ بـــــأن يــعــقــل أمـــــر مـــشـــتـــرك بــيــن 
ـــــفــــــظ مــــــــوضــــــــوع لــــــكــــــل واحـــــــــــــد مــــــــن هذه الــــمــــشــــخــــصــــات  الــــــمــــــشــــــخــــــصــــــات، ثــــــــم يــــــــقــــــــال: اذه الــــــلـ
بخصوصه؛ بحيث ال يفاد؛ وال يفهم منه إال واحد بخصوصه؛ دون القدر المشترك، 
، والــمــوضــوع  فيعقل كلذ الــمــشــتــرك آلـــة لــلــوضــع؛ ال أنـــه الــمــوضــوع لـــه، فــالــوضــع كــلــّيٌ
لــه مشّخص، وكلذ مثل اســم اإلشــــارة، فــإن )اذه( مثاً مــوضــوٌع، ومــســّمــاه المشار 

إليه المشّخص؛ بحيث ال يقبل الشركة...

آخــــــــــــره:... الــــتــــاســــع: الـــفـــعـــل مـــفـــهـــومـــه كـــلـــي قــــد يــتــحــقــق فــــي ذوات مُــــــتَــــــَعــــــدِّدة؛ فــجــاز 
نسبته إل| خاص منه؛ فيخبر به دون الخبر إذا تحّصل مدلوله؛ إنما هو بما حصل 

له؛ فا يعقل لغير.

العاشر: في ضمير الغائب وفي ُكليّته نظٌر وتأمُّل.

الحادي عشر: ذو؛ وفوق: مفهومهما ُكلِّّيٌ ألنهما بمعن| صاحب، وُعلّو، وإن 
كانا ال يستعمان إال في الجزئين لعروض اإلضافة، فا يكونان جزئيين.

الثاني عشر: ال يُِريبَُك تَعاُوُر األلفاِظ؛ بعضها مكان بعض؛ إذ الُْمْعتَبَر الوضع.

ــــــــــهُ: >قــــــــــد تــــــــــّم وكــــــــُمــــــــل طـــــبـــــع هذه  مـــــــالحـــــــظـــــــات: مـــــكـــــتـــــوب فــــــــي آخــــــــــر الـــــمـــــجـــــمـــــوع مــــــــا نــــــــــّصُ
ــلـْـَطــانــيــة  الــمــجــمــوعــة المشتملة عـــل| الــرســائــل الــعــديــدة فــي مطبعة الــمــكــتــب الــحــربــيــة الــّسُ
ــــلْــــَطــــان  ــــلْــــَطــــان ابــــن الــــّسُ ــــلْــــَطــــان ابــــن الــــّسُ فــــي أيـــــــام ســـلـــطـــانـــنـــا األعـــــظـــــم، والــــخــــاقــــان الـــمـــعـــظـــم الــــّسُ
ــــــلْــــــَطــــــان عــــبــــد الــــعــــزيــــز خــــــــان ال زالــــــــــت شـــــمـــــوس شــــوكــــتــــه طــــالــــعــــة عــــــــل| رقــــــــــاب األمــــــــم.  ابــــــن الــــــّسُ
وتـــصـــادف خــتــام طبعها بـــأواخـــر ذي الــقــعــدة لــســنــة ثــمــانــيــن ومــئــتــيــن وألــــف ِمـــن هــجــرة مَــن 
له العّز والشرف. وتوجد عل| الَهَواِمش تعليقات وشروح بخط اليد، وباغات حول 
َسالَة الوضعية. وجميع الصفحات لها إطارات سوداء اللون  الفوارق بين النسخ من الرِّ
ْـــِغـــاف  تـــاريـــخ الــطــبــع: ســنــة )1280 ھ/1863 م(. الـــوضـــع الـــعـــام: طــبــعــة حــجــريــة، وال
ْـــــَراِهـــــيـــــم بـــــن أحــمــد  ـــبــــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الــــمــــوســــتــــاري إِب ــ ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مـــغـــلـــف بـــــــورق اإليـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    325 العقائد وعلم الكالم   

ــــد بـــاشـــبـــيـــك لــــه ولـــــوالـــــديـــــه، ولـــجـــمـــيـــع الـــمـــؤمـــنـــيـــن والــــمــــؤمــــنــــات. قـــيـــمـــة )4( غــــــروش.  مُــــَحــــّمَ
د مَُراد عل| دار المثنوي. وقف الحافظ مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 2/309. مطبوع ]593[ الّرَ

عنوان المطبوع: بحث الوضع من حاشية العامة دده أَفَنِْدي )1(�

ــــــــــد دده( بــــــــــــــــــــــــن مُــــــــــْصــــــــــَطــــــــــَف| بــــــــــن حــــــبــــــيــــــب األرضــــــــــــــرومــــــــــــــي،  ــــــــــد )بـــــــــيـــــــــر مُــــــــــَحــــــــــّمَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: مُــــــــــَحــــــــــّمَ
الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــي، أبـــــو الـــــمـــــكـــــارم، زيــــــن الـــــديـــــن، دده أَفَــــــــنْــــــــِدي، الـــــبـــــروســـــوي )ت 1146 ھ/ 

1733 م( )2(�

عدد الصفحات: 5 - 8�

أوله: بحث الوضع من حاشية العامة دده أَفَنِْدي.

ِحــيــِم. وانهاه فــائــدة جلية؛ وهــي: أن الــوضــع إمــا شخصي  ِ الــّرَ َ ْ بِــْســِم اهلِل ارّلَ
إن اعــتــبــر الـــخـــصـــوص فـــي جـــانـــب الــلــفــظ بــــأن يـــكـــون مـــخـــصـــوصـــاً، وِحـــيـــنَـــئِـــٍذ إمــــا أن يــكــون 
الوضع والموضوع له خاصين؛ بأن يتصور معن| جزئياً ويعين اللفظ بإزائه كاألعام 
الـــشـــخـــصـــيـــة، أو يـــكـــونـــا عــــامّــــيــــن؛ بـــــأن يـــتـــصـــور مـــعـــن| كـــلـــيـــاً، ويـــعـــيـــن الـــلـــفـــظ بـــــإزائـــــه كــعــامّــة 
الــــــنــــــكــــــرات، أو يـــــكـــــون الــــــوضــــــع عـــــــامّـــــــاً والــــــمــــــوضــــــوع لــــــه خــــــــاّصــــــــاً؛ بــــــــأن يــــتــــصــــور مـــــعـــــن| كــــلــــيّــــاً، 
وياحظ به جزئياته، ويعين بهذه الماحظة اإلجمالية اللفظ دفعة واحدة لكل واحد 
مــــــن تــــلــــك الـــــجـــــزئـــــيـــــات، كـــــالـــــمـــــضـــــمـــــرات، والــــــــمــــــــوســــــــوالت، وأســـــــمـــــــاء اإلشــــــــــــــــــارات، وأســـــمـــــاء 

األفعال والحروف، وبعض الظروف...

آخره:... فالوضع عند اإلطاق يراد به تعيين اللفظ للداللة عل| معن| بنفسه، 

 �VAZ RİSALESİ ›1‹
 �Dede Efendî Pîr Muhammed b. Mustafâ b. Habîb Erzurumî ›2‹

نُون للبغدادّي:  يِْل َعل| َكْشِف الّظُ انظر؛ هدية العارفين للبغدادّي: )321/2(، وإِيَضاح الَْمْكنُون في الّذَ
)454/2، 707(. ومــــعــــجــــم الــــمــــطــــبــــوعــــات الــــعــــربــــيــــة والــــمــــعــــربــــة لــــســــركــــيــــس: )611/1(. واألعــــــــــــام لـــلـــزركـــلـــي: 
قْم الَْحِميِدّي: ]813[  الَة: )298/9 - 299(. ومكتبة راغب پاشا؛ الّرَ ِِّفين لَِكّحَ )100/7(، َومُْعَجم الُْمَؤل

قْم الَْحِميِدّي: 3/639�  الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    326

ســواء كــان كلذ التعيين بــأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين، أو يــدرج فــي الــقــاعــدة الدالة 
عــل| التعيين، وهــو الـــُمـــَراد بــالــوضــع الــمــأخــوذ فــي تعريف الحقيقة والــمــجــاز، ويشمل 
الشخصي، والقسم األول من النوعي؛ المذكور أوالً، فاعلْم كلذ؛ فإنه ينفعك في 

مواضع.

قْم الَْحِميِدّي: 1/309� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/309. مطبوع ]594[ الّرَ

مرقنديَّة في االستعارات = الفريدة في االستعارات )1(� َسالَة الّسَ عنوان المطبوع: الرِّ

ـــــــــــَمـــــــــــْرقَـــــــــــنْـــــــــــدّي )ت بــــــعــــــد 888 ھ/  الــــــــمــــــــؤلــــــــف: أبــــــــو الــــــــقــــــــاســــــــم بــــــــن أبـــــــي بـــــــكـــــــر الـــــــلـــــــيـــــــثـــــــّي، الـــــــــــّسَ
1483 م( )2(�

عدد الصفحات: 9 - 14�

أوله: فريدة.

ِحــــيــــِم، الــحــمــد لـــواهـــب الــعــطــيــة، والـــصـــاة عــــل| خــيــر الــبــريــة،  ِ الــــّرَ َ ْ بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ

 �RİSALETÜ’l - İSTİARE = el - FERİDE fi’l - İSTİARE ›1‹
ـــــّدة تـــســـمـــيـــات: الـــســـمـــرقـــنـــديـــة ف| عـــلـــم الــــبــــيــــان، ورســـــالـــــة االســـــتـــــعـــــارات، والــــرســــالــــة الـــســـمـــرقـــنـــديـــة،  لــــاذه الـــكـــتـــاب عــ

قْم الَْحِميِدّي: 1/1285�  والرسالة الترشيحية، وفرائد الفوائد. انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1665[ الّرَ
ْــَحــِمــيــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 13/479. والــــّرَ قْـــم ال وتُـــوَجـــُد مــنــه مــخــطــوطــات عـــديـــدة. فــي مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ
1/483. ومــكــتــبــة األزهـــــــر؛ مـــن الــــرقــــم: 32956؛ أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )73 بـــاغـــة( 2020؛ الـــرســـالـــة الــــرقــــم: 2� 
حـــــت| الـــــرقـــــم: 32991؛ أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )3853 بــــاغــــة( 131724 دمــــيــــاط الــــرســــالــــة الـــــرقـــــم: 1. ومـــــن الـــرقـــم: 
32997؛ أرقــــــــام الــــحــــفــــظ: )237 بــــاغــــة( 28729 الـــســـقـــا الــــرســــالــــة الـــــرقـــــم: 4. حــــــت| الـــــرقـــــم: 33016؛ أرقــــــام 
ّـــة. ومكتبة بــرنــســتــون؛ مجموعة جــاريــت؛ الــرقــم: 901، رمــز  الــحــفــظ: )4033 بــاغــة( 135016 إســـَكـــنْـــَدِري
الحفظ: HE( 457(، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يــهــوذا، الــرقــم: 3929، رمــز الحفظ: 2759، 298، 
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 �Ebû’l - Kâsım el - Leysî b. Ebî Bekr es - Semerkandî ›2‹

 �ŞEMSÜDDİN MUHAMMED b. EBU BEKR es - SEMERKANDİ، el - LEYSİ 
قْم الَْحِميِدّي: 2/93�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    327 العقائد وعلم الكالم   

وعـــــل| آلــــه ذوي الـــنـــفـــوس الـــزكـــيـــة. أمــــا بـــعـــد، فــــإن مــعــانــي االســــتــــعــــارات؛ ومــــا يــتــعــلــق بها 
قد ُذِكَرْت في الُكتُِب مفّصلةً؛ عسيرة الضبط، فأردت ِذكرها مُجملةً مضبوطةً عل| 
وجـــــــه نــــطــــق بـــــه كــــتــــب الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن، ودل عـــلـــيـــه زبـــــــر الــــمــــتــــأخــــريــــن، فـــنـــظـــمـــت فـــــرائـــــد عــــوائــــد 
لــتــحــقــيــق مـــعـــانـــي االســــتــــعــــارات وأقـــســـامـــهـــا وقـــرائـــنـــهـــا فــــي ثـــاثـــة عــــقــــود. الـــعـــقـــد األول: فــي 
أنــــــــواع الــــمــــجــــاز، وفــــيــــه ســـــّت فـــــرائـــــد. الــــفــــريــــدة األول|: الـــمـــجـــاز الــــمــــفــــرد. أعــــنــــي: الــكــلــمــة 

المستعملة في غير ما وضعت له لعاقة مع قرينة مانعة عن إرادته...

ـــــة الـــــــمـــــــصـــــــرحـــــــة مــــن  ــــــة الـــــــخـــــــامـــــــســـــــة: كـــــــمـــــــا يــــــــســــــــم| مــــــــــا زاد عـــــــــــــل| قـــــــريـــــــنــ ـــــقـــــــريـــــــنـ آخـــــــــــــــــــــــــــره:... الــ
مائمات المشبّه بــه ترشيحاً، كــك يــعــّدُ مــا زاد عــل| قرينة المكنية مــن المائمات 
ترشيحاً لــهــا، ويــجــوز جعله ترشيحاً للتخييلية... وللتشبيه يــذكــر مــا يــائــم المشبه 
بـــــــه، ولــــاســــتــــعــــارة الــــمــــصــــّرحــــة كــــمــــا ســــبــــق، وجـــــــه الـــــفـــــرق بــــيــــن مـــــا يـــجـــعـــل قــــريــــنــــة لــلــمــكــنــيــة، 
ويجعل نفسه تخيياً أو استعارةً تحقيقية، أو إثباته تخيياً؛ وبين ما يجعل زائــداً 
عليها، وترشيحاً قوة االختصاص بالمشبه به، فأيهما أقو| اختصاصاً وتعلقاً به فهو 

القرينة، وما سواه ترشيح.

قْم الَْحِميِدّي: 1/309� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/309. مطبوع ]595[ الّرَ

عنوان المطبوع: إيَساُغوِجي )1(�

 �İSAGUCİ ›1‹
نال اذه الكتاب اهتمام المناطقة، وتُوَجُد منه مخطوطات ومطبوعات كثيرة. انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ 
ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 1/337. ومــــكــــتــــبــــة  ـــــــــــــم ال قْ ر، والـــــــــــــّرَ ـــــــــــــَكـــــــــــــّرَ ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 4/320. مُ ـــــــــــــم ال قْ ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 320. والـــــــــــــّرَ ــــــــــــم ال قْ الــــــــــــّرَ
ــــُم  قْ : 3/799، ]1646[ الــــّرَ ْـــَحـــمـــيـــدّيُ قْـــــُم ال ــــّرَ : 5/796، ]1124[ الـ ْـــَحـــمـــيـــدّيُ قْـــــُم ال ــــّرَ ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة: ]1111[ الـ الـــّسُ
: 10/1035، ومــكــتــبــة األزهــــــــر؛ مــــن الــــرقــــم: 23915، أرقـــــــام الـــحـــفـــظ: )8 مـــنـــطـــق( 1103، حـــت|  ْــــَحــــمــــيــــدّيُ ال

الرقم: 23959؛ أرقام الحفظ: )3222 منطق( 157512� 
قْم الَْحِميِدّي:  قْم الَْحِميِدّي: 3/24. والّرَ وإليَساُغوِجي الكثير من الشروح؛ انظر؛ مكتبة دار المثنوي: الّرَ
ْــَحــِمــيــِدّي:  قْـــم ال ر. والـــّرَ ْــَحــِمــيــِدّي: 3/320/مُـــــَكـــــّرَ قْـــم ال ر. والـــّرَ ْــَحــِمــيــِدّي: 2/320/مُـــــَكـــــّرَ قْـــم ال ر. والـــّرَ 1/320/مُـــــَكـــــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/337�  قْم الَْحِميِدّي: 3/337. والّرَ قْم الَْحِميِدّي: 2/337. والّرَ 335. مطبوع. والّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    328

الــــمــــؤلــــف: الـــمـــفـــضـــل بـــن عــــمــــر بــــن الــــمــــفــــضــــل، أثــــيــــر الـــــديـــــن األبـــــــهـــــــري، الـــســـمـــرقـــنـــدي، 
الموصلي )ت 630 ھ/1232 م( )1(�

عدد الصفحات: 15 - 22�
ــــيــــــخ اإلمـــــــــــــام الـــــعـــــامـــــة  ِحـــــــــيـــــــــِم. قـــــــــال الــــــشــ ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــه: إيــــــــَســــــــاُغــــــــوِجــــــــي. بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل ارّلَ
أفـــــضـــــل الـــــمـــــتـــــأخـــــريـــــن، قـــــــــدوة الـــــحـــــكـــــمـــــاء الـــــراســـــخـــــيـــــن: أثـــــيـــــر الــــــديــــــن األبــــــــهــــــــري، طـــــيـــــب اهلل 
ثراه، وجعل الجنة مثواه: نحمد اهلل عل| توفيقه، ونسأله هداية طريقه، ونصلي 
ْـــــــَمـــــــنْـــــــِطـــــــق؛ أوردنــــــــــــــا فـــــيـــــهـــــا مـــــــا يــــجــــب  َــــــــــة فـــــــي ال َــــــــــْعــــــــــد؛ فـــــــهذه ِرَســــــــــال عـــــــــل| مـــــحـــــمـــــد وعـــــــتـــــــرتـــــــه. َوب
استحضاره لمن يبتدأ شيئاً من الُْعلُوم، مستعيناً باهلل؛ إنه مفيض الخير والجود. 
)إيَساُغوِجي( اللفظ الدال بالوضع، يدل عل| تمام ما وضع له بالمطابقة، ويدل 
عـــــــل| جـــــزئـــــه بــــالــــتــــضــــمــــن؛ إن كـــــــان لــــــه جــــــــزء، وعــــــــل| مــــــا يــــــازمــــــه فــــــي الــــــذهــــــن بـــــااللـــــتـــــزام، 
كــاإلنــســان؛ فــإنــه يدل عل| الــحــيــوان الــنــاطــق بــالــمــطــابــقــة، وعل| أحــدهــمــا بــالــتــضــّمــن، 
وعـــــل| قـــابـــل الـــعـــلـــم، وصـــنـــعـــة الـــكـــتـــابـــة بــــااللــــتــــزام. ثــــم الـــلـــفـــظ إمــــا مــــفــــرد، وهــــو الـــــذي ال 
يراد بالجزء منه داللة عل| جزء معناه؛ كاإلنسان، وإما مؤلّف وهو الذي ال يكون 

كــك...

آخــــــره:... وقــضــايــا قــيــاســاتــهــا مــعــهــا؛ كــقــولــنــا: األربـــعـــة زوج؛ بسبب وســـط حاضر 
ّـــــف مـــــن مـــقـــدمـــات  َـــــــيِّـــــــٍن. والـــــــجـــــــدل: هـــــو قـــــيـــــاس مـــــؤل فـــــي الــــــذهــــــن، وهـــــــو االنـــــقـــــســـــام بــــمــــتــــســــاٍو ب
مـــشـــهـــورة. والــخــطــابــة: قــيــاس مــؤلــف مـــن مــقــدمــات مــقــبــولــة مـــن شــخــص مــعــتــقــد فــيــه، أو 
مظنونة. والشعر: قياس مؤلّف من مُقّدمات مقبولة تنبسط منها النفس، أو تنقبض. 
ّـــــف مـــــن مُـــــقـــــّدمـــــات كـــــاذبـــــة؛ شـــبـــيـــهـــة بــــالــــحــــّق، أو بـــالـــمـــشـــهـــورة، أو  والـــمـــغـــالـــطـــة: قــــيــــاس مـــــؤل
َسالَة في  مقدمات وهمية كاذبة، والعمدة: هي البُْرَهان ال غير، وليكن اذه آخر الرِّ

الَْمنِْطق. تَّمَت بعون اهلل تعال|.

قْم الَْحِميِدّي: 1/309� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

 �ESİRÜDDİN MUFADDAL b. ÖMER b. OSMAN es - SEMERKANDİ، el - EBHERİ ›1‹
ــــــُم  قْـ ــــّرَ ــ ــــيَّـــــة؛ ]1107[ الـ ــــَمـــــانِـ ــــيْـ ـــــلَـ ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 1/826. ومـــكـــتـــبـــة الـــــّسُ قْـــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1068[ الـــــــّرَ

 �1/796 : الَْحميدّيُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    329 العقائد وعلم الكالم   

قْم الَْحِميِدّي: 5/309. مطبوع ]596[ الّرَ

َسالَة الولدية في آداب البحث والمناظرة )1(� عنوان المطبوع: الرِّ

د بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده، سچاقلي زاده، الحنفي،  المؤلف: مَُحّمَ
وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1150 ھ/1737 م( )2(� الّصُ

عدد الصفحات: 23 - 40�

قْم الَْحِميِدّي: 8/97� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/309� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 310� ]597[ الّرَ

عــــــــــــنــــــــــــوان الـــــــــمـــــــــخـــــــــطـــــــــوط: حــــــــاشــــــــيــــــــة عــــــــــــــــل| حــــــــاشــــــــيــــــــة قــــــــــاضــــــــــي مــــــــــيــــــــــر؛ عــــــــــــــــل| هــــــــــــدايــــــــــــة الـــــحـــــكـــــمـــــة 
لألبهري )3(�

الــــــــــــــمــــــــــــــؤلــــــــــــــف: حــــــــــســــــــــيــــــــــن بــــــــــن حـــــــــــســـــــــــن الـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــالـــــــــــي، الــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــّي، ســـــــــــيـــــــــــد مُـــــــــــــــــــــــــــّا الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي 
)ت 1014 ھ/1605 م( )4(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 80، مقياس الــورقــة: )200 × 150 = 120 × 70(، 
عدد األسطر: )27(�

ِحـــــــيـــــــِم. وبـــــــه نـــســـتـــعـــيـــن. قـــــولـــــه: اعــــلــــم أن الـــحـــكـــمـــة آه؛  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل ارّلَ
واعلم أن الواجب عل| الشارح ثاثة أمور. األول: تصور كلذ الِعلم بوجٍه لئا يكون 

 �RİSALETÜ’l - VELEDİYYE fi FENNİ’l - MÜNAZARA ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 8/97�  انظر؛ دار المثنوي: الّرَ

 �MUHAMMED b. EBUBEKİR el - MAR’AŞİ el - HANEFİ، SAÇAKLIZADE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 8/97�  ساجقلي زاده، سجاقلي زاده: انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ

 �HAŞİYE ala ŞERHİ HİDAYETİ’l - HİKME li - KADİ MİR ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 833�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1076[ الّرَ

 �HÜSEYİN b. HASAN el - HÜSEYNİ، el - HALHALİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 299�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    330

الــــشــــارع فــــي طــلــبــه طـــالـــبـــاً لــلــمــجــهــول مـــطـــلـــقـــاً. الـــثـــانـــي: الـــتـــصـــديـــق بـــفـــائـــدة مــــا لــــك الــِعــلــم 
ألن الشروع في الِعلم فعل اختياري، وكل فعل اختياري ال بّد لفاعله من التصديق 
بـــفـــائـــدتـــه عــــــل| مـــــا بــــيّــــن فـــــي مــــوضــــعــــه. الــــثــــالــــث: الـــتـــصـــديـــق بـــمـــوضـــوعـــيـــة الـــــمـــــوضـــــوع، أي: 
الــتــصــديــق بـــأن الــشــيء الــفــانــي مــوضــوع لــك الــِعــلــم؛ ألجـــل أن يميز الــِعــلــم المطلوب 
عنه من غيره؛ ألن تمايز الُْعلُوم بحسب تمايز الموضوعات، فالشارح عّرف الحكمة 
لتحصيل تصورها بوجٍه ما، وفي اذه التعريف إشــارة أَيْضاً إل| موضوع الحكمة، 
ْـــــضـــــاً، وهــــي الــعــلــم  وهــــو الــــمــــوجــــودات الــعــيــنــيــة؛ أي: الـــخـــارجـــة، وإشـــــــارة إل| فــائــدتــهــا أَي

بأحوال الموجودات العينية...

ْــــــــــضــــــــــاً لــــــــــه؛ أي: الــــــِعــــــلــــــم والـــــــــشـــــــــرف قــــــــولــــــــه: إل| الـــــــــشـــــــــوق؛ ألنــــهــــا  آخــــــــــــــــــــــره:... قــــــــولــــــــه: أَي
ال تـــــــشـــــــتـــــــاق إال إل| الـــــــــــشـــــــــــرف. قــــــــــولــــــــــه: الــــــــــمــــــــــضــــــــــادة، ألنــــــــهــــــــا خـــــــالـــــــيـــــــة عــــــــــن الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات الـــــبـــــدنـــــيـــــة 
الـــــــــــــرديـــــــــــــة. قــــــــــولــــــــــه: أي نــــــــاقــــــــصــــــــة. أي: مــــــــــن فـــــــطـــــــانـــــــة نـــــــاقـــــــصـــــــة تــــــــوجــــــــب تـــــــلـــــــك الـــــــفـــــــطـــــــانـــــــة مـــــــجـــــــّرد 
الـــــــشـــــــوق مـــــــن غـــــيـــــر وصــــــــــــول إل| الــــــكــــــمــــــال. قـــــــولـــــــه: وأمــــــــــــا إذا لـــــــم تـــــكـــــن تـــــلـــــك الــــــنــــــفــــــوس الــــتــــي 
لـــم تــكــتــب الــِعــلــم والــــشــــرف، وال تــشــتــاق إلــيــهــا. قـــولـــه: عـــن الــهــيــئــات بـــل كـــانـــت مــتّــصــفــة 
 بــالــهــيــئــات الــبــدنــيــة الــــرديــــة. قـــولـــه: غــيــر دائـــــم إلمـــكـــان زوال تــلــك الــهــيــئــات الــــرديــــة عــنــهــا.

واهلل أعلم.

قد وقع الفراغ من تحرير هذه الحاشية المرغوبة المقبولة المنسوبة إل| المول| 
الـــمـــوالـــي الــشــهــيــر بــحــســيــن الـــخـــلـــخـــالـــي، عـــــل| يــــد أضـــعـــف عـــــبـــــاد اهلل: مـــحـــمـــود بـــن حــافــظ 
حسن المغنيسي، عاملهما اهلل بلطفه الخفي والجلي، في اليوم الرابع والعشرين من 

شعبان المعظم سنة إحد| وسبعين وألف.

مالحظات: توجد في أواله فائدة في صفحة واحدة، ومكتوب في أول الحاشية: 
قد علق هذه الحاشية موالنا حسين خلخالي عل| قاضي مير في الشروان، ثم جاء 
إل| قسطنطينية فدّونها فيها. ويوجد عل| الَهَواِمش تعليقات وشروحات، والعناوين 
وكلمة قوله؛ مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن 
ــــَهــــا، الـــنـــاســـخ: مــحــمــود بــن حـــافـــظ حــســن الــمــغــنــيــســي، مـــع الـــخـــاتـــم. تـــاريـــخ الــنــســخ:  ــــْوقَ فَ
في اليوم الرابع والعشرين من شعبان سنة )1071 ھ/1660 م(. الوضع العام: خّط 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    331 العقائد وعلم الكالم   

د  التعليق. والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بــورق اإليبرو، عليه تملك: الحافظ مَُحّمَ
ــد مُـــَراد  ــــَراد مُـــّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقــف الــحــافــظ مُــَحــّمَ ــــَراد شيخ خــانــقــاه مُ مُ

عل| دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 311� ]598[ الّرَ

عنوان المخطوط: سراج الفقه في علم الصفات والتوحيد = شرح الفقه األكبر )1(�

د المغنيساوي، الحنفي، أبو المنته| )ت 1000 ھ/  المؤلف: أحمد بن مَُحّمَ
1592 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 22، مقياس الــورقــة: )200 × 140 = 130 × 70(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحيِم. وبه نستعين. الحمد هلل الذي هدانا إل| طريق  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
د الذي  ــام عــل| رسوله وحبيبه مَُحّمَ ــاة َوالــّسَ السنة والجماعة بفضله العظيم، َوالــّصَ
كــان عــل| خلق عظيم، وعــل| آلــه وأصــحــابــه الــداعــيــن إل| صــراط مستقيم. أمــا بعد؛ 
فـــيـــقـــول الـــعـــبـــد الـــضـــعـــيـــف الــــمــــذنــــب: أبــــو الــــمــــنــــتــــه|، عــــصــــمــــه اهلل تـــــعـــــال| الـــكـــبـــيـــر الـــكـــريـــم؛ 
عـــن الــخــطــايــا والـــمـــعـــاصـــي ومــــن االعـــتـــقـــاد الـــفـــاســـد الــعــقــيــم: إن كـــتـــاب الــفــقــه األكـــبـــر الـــذي 
ـــنّــــفــــه اإلمـــــــــــام األعــــــظــــــم كـــــتـــــاب صـــحـــيـــح مـــــقـــــبـــــول، قــــــــال الــــشــــيــــخ اإلمـــــــــــام فــــخــــر اإلســـــــــــام عــلــي  صـ
الـــــبـــــزدوي فــــي أصــــــول الـــفـــقـــه: الـــِعـــلـــم نــــوعــــان، عـــلـــم الـــتـــوحـــيـــد والــــصــــفــــات، وعـــلـــم الـــشـــرائـــع 
ـــــــــنَّـــــــــة، ومــــجــــانــــبــــة الــــهــــو|  ـــــك بـــــالـــــِكـــــتَـــــاب َوالـــــــــّسُ واألحـــــــــكـــــــــام، واألصــــــــــــل فــــــي الــــــنــــــوع األول الـــــتـــــمـــــّسُ
والبدعة.. حت| تكون شرحاً لاذه الكتاب. قال اإلمام األعظم أبو حنيفة رحمه اهلل 
تعال|: أصل التوحيد، أي: اذه الكتاب في بيان حقيقة التوحيد، وهو في اللغة: 
الحكم بأن الشيء واحد، والِعلم بأنه واحد. وفي االصطاح؛ التوحيد: هو تجريد 
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الـــذات اةيهلإل عــن كــل مــا يتصور فــي األفــهــام ويتخيل فــي األوهـــام واألذهــــان، ومعن| 
 كــــــــــــــون اهلل تـــــــعـــــــال| واحـــــــــــــــــــداً: نـــــفـــــي االنـــــــقـــــــســـــــام فـــــــي ذاتــــــــــــــه، ونــــــفــــــي الـــــشـــــبـــــه والـــــــشـــــــريـــــــك فـــــــي ذاتـــــــه

وِصفاته...

آخره:... عل| ما وردت به األخبار الصحيحة حّق كائن. عن حذيفة بن أَُسيّد 
ـــــلـَــــَع الــنــبــي - َعـــلَـــيْـــِه الـــصـــاة َوالــــســــامَ - عــلــيــنــا ونــحــن  الـــِغـــفـــاري رضــــــي اهلل عـــنـــه؛ قـــــال: >اّطَ
نــــتــــذاكــــر، فــــقــــال: مــــا تــــــذاكــــــرون؟ قـــلـــنـــا: نــــذكــــر الــــســــاعــــةَ. قـــــــال: إنــــهــــا لــــن تــــقــــومَ حـــــت| تَــــــــَرْوا 
ابَّةَ، وطلوَع الشمس من مغربها،  اَل، والّدَ ّجَ قبلها َعْشَر آيات، فذكر: الّدُخاَن، والّدَ
ونزوَل عيس| بن مريم - عليه الصاة والسام وعل| أمه - ويأجوَج ومأجوَج، وثاثةَ 
خسوف: َخْسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وَخسف بجزيرة العرب، وآِخر كلذ 
نــــار تــــْطــــُرد الـــنـــاس إل| مـــْحـــَشـــرهـــم<. كــــذا فـــي الــمــصــابــيــح. واهلل تـــعـــال| يـــهـــدي مـــن يــشــاء 
إل| صراط مستقيم. أي: يوفّق ويثبّت عل| اعتقاد صحيح، وعمل صالح من تعلّق 
مشيئته األزلـــيـــة فــي األزل بــهــدايــتــه. قـــول اإلمــــام األعــظــم أبــي حــنــيــفــة رحـــمـــه اهلل تــعــال|: 
يــــهــــدي مـــــن يــــشــــاء إل| آخـــــــره كــــأنــــه قــــــال فـــمـــا عـــلـــيـــنـــا إال الـــــبـــــاغ، }ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ{ )1(. اللهم يا هادي المهتدين اهدنا الصراط المستقيم، قد تَّمَ شرح 
ـــــــاِب. فـــي الـــيـــوم الـــتـــاســـع مـــن شــهــر صــفــر فـــي ســنــة سبع  ْـــــــَوّهَ ْــــَمــــِلــــِك ال الـــكـــتـــاب، بِــــــَعــــــْوِن اهلل ال
وخمسين وتسع مئة )957 ھ/1550 م(. وقد فرغ من تحرير هذه النسخة الشريفة 
عل| يد الفقير المحتاج إل| رحمة ربه الغني، من فقراء النَّْقِشبَنِْديَّة في أواخر صفر 

سنة واحد وألف.

مالحظات: توجد في أوله صفحة من الفوائد، وتوجد عل| الَهَواِمش تعليقات، 
ْـــَمـــْشـــُروح مُــَمــيّـَـز بِــُخــُطــوط حــمــراء الـــلـــوِن فـــوقَـــهُ. تــاريــخ الــنــســخ: فــي أواخــــر شهر  والــمــتــن ال
صفر سنة )1001 ھ/1592 م(. الوضع العام: خّط النسخ، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ مغلف بالقماش األصفر، وعليه تملك: الّسَ

مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

›1‹ سورة البقرة، اآلية: 213� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    333 العقائد وعلم الكالم   

قْم الَْحِميِدّي: 312� ]599[ الّرَ

عنوان المخطوط: سراج الفقه في علم الصفات والتوحيد = شرح الفقه األكبر )1(�
د المغنيساوي، الحنفي، أبو المنته| )ت 1000 ھ/  المؤلف: أحمد بن مَُحّمَ

1592 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 24، مقياس الــورقــة: )180 × 140 = 120 × 70(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحـــيـــِم وبــه  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــــه: اذه كــتــاب أبــو الــمــنــتــه| شـــرح الــفــقــه األكـــبـــر بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
ـــاة  نــســتــعــيــن الــحــمــد هلل الــــذي هـــدانـــا إل| طــريــق الــســنــة والــجــمــاعــة بــفــضــلــه الــعــظــيــم َوالـــّصَ
ــــد الــــــذي كـــــان عـــــل| خـــلـــق عـــظـــيـــم.. أمـــــا بـــعـــد فــيــقــول  ــــَحــــّمَ ــــــام عـــــل| رســــولــــه وحــبــيــبــه مُ َوالــــــّسَ
الــعــبــد الــضــعــيــف الـــمـــذنـــب أبـــو الـــمـــنـــتـــه| عـــصـــمـــه اهلل تـــعـــال| الــكــبــيــر الـــكـــريـــم عـــن الــخــطــايــا 
والــــمــــعــــاصــــي ومــــــن االعــــتــــقــــاد الــــفــــاســــد الـــعـــقـــيـــم إن كــــتــــاب الـــفـــقـــه األكـــــبـــــر الــــــــذي صـــنـــفـــه اإلمــــــام 
األعظم كتاب صحيح مقبول قال الشيخ اإلمام فخر اإلسام علي البزدوي في أصول 
الفقه الِعلم نوعان علم التوحيد والصفات وعلم الشرائع واألحكام واألصل في النوع 
نَّة ومجانبة الهو| والبدعة ولزوم طريق السنة والجماعة  األول التمسك بالِكتَاب َوالّسُ
الذي كان عليه الصحابة والتابعون.. قال اإلمام األعظم أبو حنيفة رحمه اهلل تعال| 
أصــــل الــتــوحــيــد أي اذه الـــكـــتـــاب فـــي بـــيـــان حــقــيــقــة الــتــوحــيــد وهــــو فـــي الــلــغــة الــحــكــم بــأن 
الشيء واحد والِعلم بأنه واحد وفي االصطاح التوحيد هو تجريد الذات اةيهلإل عن 

كل ما يتصور في األفهام ويتخيل في األوهام واألذهان...

آخـــــــــــــــــــره:... ونـــــــــــــزول عـــــيـــــس| بـــــن مــــــريــــــم عــــلــــيــــه الـــــــصـــــــاة والــــــــســــــــام وعـــــــــــل| أمـــــــــه ويــــــأجــــــوج 
ومأجوج وثاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب 
وآخـــر كلذ نــار تــخــرج مــن اليمن تــطــرد الــنــاس إل| محشرهم كــذا فــي المصابيح واهلل 

 �ŞERHU’l - FIKHİ’l - EKBER ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/152�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �AHMED b. MUHAMMED، el - MAĞNİSAVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/152�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العقائد وعلم الكالم    334

تــــــعــــــال| يـــــهـــــدي مــــــن يـــــشـــــاء إل| صــــــــــراط مـــســـتـــقـــيـــم أي يـــــوفـــــق ويــــثــــبــــت عــــــــل| اعـــــتـــــقـــــاد صــحــيــح 
وعمل صالح من تعلق مشيئته األزلية في األزل بهدايته قول اإلمام األعظم أبي حنيفة 
رحمه اهلل تعال| يهدي من يشاء إل| آخره كأنه قال فما علينا إال الباغ واهلل تعال| 
يهدي من يشاء إل| صراط مستقيم اللهم يا هادي المهتدين اهدنا الصراط المستقيم 

تم الكتاب الشريف بعون اهلل الملك اللطيف.

مالحظات: يوجد في أوله أدعية في صفحة واحدة، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش تعليقات، 
َوتُوَجُد فِي آِخِرِه فَائَِدة في صفحة واحدة، وهناك نصوص مَُميَّزة بخطوط حمراء فوقها، 
ونــــــصــــــوص مُـــــــَمـــــــيَّـــــــزة بــــخــــطــــوط ســـــــــــوداء فـــــوقـــــهـــــا. تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: ســــنــــة )1097 ھ/1686 م(. 
ْـــِغـــاف ِجــلْــد ُعــثْــَمــانــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: بــالــخــاتــم فــي أولــه  الــوضــع الـــعـــام: خـــّط الــتــعــلــيــق، وال
د مَُراد َشيْخ  يِّد الحافظ مَُحّمَ يتضمن كلمة: محشر؛ شفاعت؛ بنور إلخ. وتملك: الّسَ

َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 313. مفقود ]600[ الّرَ

عنوان المخطوط: سراج الفقه في علم الصفات والتوحيد = شرح الفقه األكبر )1(�
د المغنيساوي، الحنفي، أبو المنته| )ت 1000 ھ/  المؤلف: أحمد بن مَُحّمَ

1592 م( )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 314� ]601[ الّرَ

ـــــلــــــم الــــــكــــــام  عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: مــــــطــــــالــــــع األنـــــــــظـــــــــار فــــــــي شـــــــــــرح طــــــــوالــــــــع األنــــــــــــــــــوار )فـــــــــــي عـ
للقاضي البيضاوي( )3(�
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قْم الَْحِميِدّي:  ؛ )ص: 61(. وحول الكتاب؛ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ فْتَِر الَْحِميِديِّ َوَردَ ِذْكُرهُ في الّدَ
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قْم الَْحِميِدّي: 2/152�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �METALİU’l - ENZAR fi ŞERH TEVALİU’l - ENVAR ›3‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    335 العقائد وعلم الكالم   

ــــــد بــــــن  الـــــــمـــــــؤلـــــــف: مَــــــــْحــــــــُمــــــــود بــــــــن )عـــــــــبـــــــــد ارل أبـــــــي الـــــــقـــــــاســـــــم( بـــــــن أحــــــمــــــد بــــــن مُــــــَحــــــّمَ
يـــــن، أبـــو الـــثـــنـــاء  ــــافِــــِعــــّي، َشــــْمــــس الـــــدِّ أبـــي بـــكـــر بـــن َعـــــِلـــــّي، األصـــبـــهـــانـــي، األصـــفـــهـــانـــي، الــــّشَ

)ت 749 ھ/1349 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 223، مقياس الورقة: )200 × 115 = 140 × 80(، 
عدد األسطر: )17(�

ْــــُعــــلُــــوم الــشــرعــيــة  ْــــُعــــلُــــوم وأرفــــعــــهــــا، وأكــــمــــل الــــمــــعــــارف وأنـــفـــعـــهـــا، هــــو ال أولـــــــه: وأجــــــل ال
والـــمـــعـــالـــم الـــديـــنـــيـــة، وبــــهــــا انـــتـــظـــام صـــــاح الــــعــــبــــاد، واغــــتــــنــــام الــــفــــاح فــــي الــــمــــعــــاد، ثـــمـــرات 
العقول من أنواعها تُجتن|، ونفائس العقائل من أصنافها تُقتن|، من تحل| بها فاز 
بالقدح الــمــعــل|، ومــن تنح| عنها يحشر يــوم القيامة أعـــم|، ال سيما )علم أصــول 
الدين(، هو أعظمها موضوعاً، وأكرمها أصوالً وفروعاً، وأقواها أركاناً، وأوضحها 
ُــــْرَهــــانــــاً، مـــبـــن| قـــواعـــد الـــشـــرع وأســـاســـهـــا، ورئـــيـــس مــعــالــم الـــديـــن ورأســــهــــا، هـــو الــكــاشــف  ب
ُــوبِــيَّــة، الــفــارق بين المصطفين األخــيــار،  ب ْــُمــْطــِلــُع عــل| أســـرار الــّرُ عــن أســتــار األلــوهــيــة، ال
والـــــمـــــفـــــتـــــريـــــن األشـــــــــــــــــــرار، الـــــمـــــمـــــيّـــــز بـــــيـــــن الــــمــــطــــيــــعــــيــــن مـــــــن أهــــــــــل الــــــمــــــغــــــفــــــرة؛ وأهــــــــــــل الـــــــــرضـــــــــوان، 
والعاصين من أهل الضالة والطغيان. وقد صنف فيه علماء الزمان، وفضاء العصر 
واألوان؛ مطوالت شريفة، ومختصرات لطيفة، وبالغوا في تحرير المقاصد، وتقرير 
الــــقــــواعــــد، وتـــجـــريـــد الــــفــــرائــــد، وتـــقـــيـــيـــد الــــفــــوائــــد؛ جــــــزاهــــــم اهلل عـــنـــا خـــيـــر الــــــجــــــزاء. غـــيـــر أّن 
كتاب )طوالع األنوار( من تصنيفات اإلمام المحّقق العامة قاضي القضاة، وحاكم 

 �768 : قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1063[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 2/96. ومكتبة الّسُ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
قْم  قْم الَْحِميِدّي: 2/1422. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 1354. والّرَ ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ
قْم الَْقِديُم: 1246. ومكتبة األزهر؛ من الرقم: 23327؛ أرقام الحفظ: )475 توحيد(  الَْقِديُم: 299. والّرَ
6382 أباظة، حت| الرقم: 23336، أرقام الحفظ: )7656 توحيد( 135207. والرقم: 23337، أرقام 
الحفظ: )8054 توحيد( 157450. ومكتبة برنستون؛ مجموعة جــاريــت؛ الــرقــم: 1489، رمــز الحفظ: 

 �B 156 :والرقم: 1491، رمز الحفظ ،L 109 :والرقم: 1490، رمز الحفظ ،)A H( 989
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قْــــــــــم  ــــبــــــة راغـــــــــــــب پــــــــاشــــــــا؛ ]83[ الــــــــــّرَ ـــتــ ــ ـــــكـ ْــــــــــَحــــــــــِمــــــــــيــــــــــِدّي: 765. ومـ ــــــــــــم ال قْ ــــــــلَــــــــيْــــــــَمــــــــانِــــــــيَّــــــــة: ]1060[ الــــــــــــّرَ انــــــــظــــــــر؛ مـــــكـــــتـــــبـــــة الــــــــّسُ
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الحكماء، قدوة المحققين، رأس المدققين، أفضل المتأخرين، ناصر الملة والدين، 
إمــام اإلســام والمسلمين: عبد اهلل أبي القاسم علي بن محمد بن عمر البيضاوي، 
قــــّدس اهلل روحـــه، ونـــّور ضــريــحــه؛ اخــتــّص مــن بينها باشتماله عــل| عقائل المعقول، 
ونخب المنقول، قد نّقح أصوله، وخّرج فصوله، ولّخص قوانينه، وحّقق براهينه، 
وحّل مشكله، وأبان معضله... فأشار إلَّيَ مَن ال يَسُعني مُخالفته، وال يُمكنني إاّل 
موافقته؛ أْن أشرح له شرحاً يحرِّر مقاصَده، ويقرِّر قواعَده... فبادرُت إل| مُْقتََض| 
يْتُه:  إشارته، وفتحُت مُغلق عبارته، وسعيُت في تبيين معانيه، وتعيين مبانيه، َوَسّمَ
)مــطــالــع األنـــظـــار فــي شـــرح طــوالــع األنــــــوار(، ورســمــتــه بــاســم مَـــن هــو مُــتــخــلٍّ عــن قبائح 
الرذائل؛ متحلٍّ بمحاسن الشمائل، منبع الجود واإلحسان، المؤيّد بتأييد ارل، 
وهو المعّز األشرف العالي المولوي األميري الكثيري األجلّي المخدومّي المجاهدّي 
الـــمـــرابـــطـــّي... الــمــلــك الــنــاصــري، شــــّد اهلل عــضــُده بــمــن جــاهــد فــــي اهلل واجــتــهــد، فــأقــام 
لَْطان األعظم؛ مَالِك ِرقَاِب  العدل واإلحسان، ونصر أهل الدين واإليمان، موالنا الّسُ
األُمَــِم، ملك ملوك العرب والعجم... جامع كلم المؤمنين أبي المعالي محمد بن 
ـــــلْـــــَطـــــان األعـــــظـــــم الــــمــــلــــك الــــمــــنــــصــــور ســــيــــف الـــــديـــــن أبــــي الــــفــــتــــح قُــــــــــــاون، مــــــــــّدَ اهللُ  مـــــوالنـــــا الـــــّسُ
ُسلطانَه عل| األمّة ظاً، وأوسعهم من فصله صوناً وبذالً... والمرجو من محاسن 
ِشـــيـــمـــه أن يـــتـــلـــّقـــاه بـــالـــقـــبـــول بـــفـــضـــلـــه وكـــــرمـــــه. قــــــــال: الـــحـــمـــد لـــمـــن وجــــــب وجـــــــــوده وبـــــقـــــاؤه، 
ـــن هذه الــخــطــبــة مــعــظــم مــطــالــب أصـــــول الـــديـــن؛ من  وامــتــنــع عـــدمـــه وفــــنــــاؤه. أقــــــول: ضـــّمَ
إثــبــات الــصــانــع وصــفــاتــه ونِــعــمــه عــّز جــالــه مــن وجـــوب الــوجــود والــبــقــاء، وامــتــنــاع العدم 
والــفــنــاء، والوحدانية والــِعــلــم، والــقــدرة والتدبير، والقضاء والــقــدر، واإلعـــادة واإلبـــداء 
والنبّوة براعة االستهال. والحمد: هو الثناء والنداء عل| الجميل من نِعمه وغيرها، 
يقال: حمدت الرجل عل| إنعامه، وحمدته عل| حسبه وشجاعته، والحّقُ ُسبَْحانَهُ 
َوتَــــَعــــالَ| هــو الــمــوصــوف بــصــفــات الــجــمــال، مــولــي الــنــعــم عـــل| الــكــمــال، فــهــو المستحق 

للحمد واإلجال...

آخــــــــره:... وقـــولـــه عــلــيــه الــــســــام، وقــــد ذكــــر أبـــو بـــكـــر عـــنـــده: وأيـــــن مــثــل أبــي بــكــر؟ 
كذبني الناس فصدقني، وآمن لي، وزوجني ابنته، وجهزني بماله، وواساني بنفسه، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    337 العقائد وعلم الكالم   

وجــاهــد مــعــي ســاعــة الــخــوف، وقـــول عــلــّي: خــيــر الــنــاس بــعــد النبيين أبــو بــكــر ثــم عمر. 
قــــال: الــخــامــس. أقـــــول: الــمــبــحــث الــخــامــس فـــي فــضــل الــصــحــابــة: يــجــب تــعــظــيــم جميع 
أصـــــــحـــــــاب الـــــنـــــبـــــي عــــلــــيــــه الــــــــســــــــام، والــــــــكــــــــّف عـــــــن مـــــطـــــاعـــــنـــــهـــــم، وُحـــــــســـــــن الـــــــظـــــــّن بِـــــــهـــــــم، وتـــــــرك 
ب لبعضهم عل| بعض، وترك اإلفراد في محبة بعِضهم عل| وجٍه يفضي إل|  التعّصُ
عــداوة آخرين منهم، والقدح فيهم، فــإن اهلل تعال| أثــن| عليهم في مواضع كثيرة؛ 
مــنــهــا: قــولــه تـــعـــال|: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ{ )1(. وقـــولـــه تــعــال|: 

{ )2( أشداء عل|. }ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

مـــــالحـــــظـــــات: تـــــوجـــــد عــــــــل| الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش وبـــــيـــــن الـــــســـــطـــــور تـــعـــلـــيـــقـــات وشــــــــروحــــــــات كـــثـــيـــرة، 
وكلمات قال وأقول مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، أو بخط أسود ضخم، والمتن الَْمْشُروح 
مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. الوضع العام: خّط النسخ، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي 
ـــد مُـــــــَراد َشـــيْـــخ َخـــانـــقـــاه مُـــــَراد  ـــيِّـــد الـــحـــافـــظ مُـــَحـــّمَ مــغــلــف بـــــورق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ

مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

ݳ

›1‹ سورة التوبة، اآلية: 100� 
›2‹ سورة التحريم، اآلية: 8� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    338
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›1‹ قــــال اإلمَـــــــام الـــذهـــبـــي: >إّنَ عــلــم الــمــنــطــق نــفــعــه قــلــيــل، وضــــــرره َوبِـــــيـــــٌل، ومــــا هـــو مـــن عـــلـــوم اإلســـــــام< >بــيــان 
زغـــل الــعــلــم<، ص: )24(، وقــــال فـــي تــرجــمــة أحـــد شــيــوخــه: >ثـــم دخـــل فـــي الــمــنــطــق فـــاهلل يــســلــم، ثـــم أقــبــل 
عـــل| شــأنــه< >مــعــجــم الــشــيــوخ< ورقــــة: )66 - 67(. ويــقــول عــن الــفــلــســفــة: >الــفــلــســفــة اةيهلإل مــا ينظر فيها 
، وما جاءت به الرسل  مَن يرج| فاحه، وال يركن إل| اعتقادها مَن يلوح نجاحه، فإّنَ اذه العلم في شقٍّ
ن يدري، واغوثاه باهلل  ، ونكل ضال مَن لم يدِر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشّر ِمّمَ في شقٍّ

إذا كان الذين قد انتدبوا للرد عل| الفاسفة قد حاروا، ولحقتهم كسفة، فما الظن بالمردود عليهم؟< 
وقــــــال الـــذهـــبـــي: فـــمـــا ظـــنـــك بــعــلــم الــمــنــطــق والـــــجـــــدل، وحـــكـــمـــة األوائــــــــل الـــتـــي تــســلــب اإليـــــمـــــان، وتـــــــورث الــشــكــوك 
والــــــحــــــيــــــرة الــــــتــــــي لـــــــم تـــــكـــــن واهلل مـــــــن عـــــلـــــم الـــــصـــــحـــــابـــــة وال الـــــتـــــابـــــعـــــيـــــن، وال ِمـــــــــن ِعــــــلــــــم األوزاعــــــــــــــــــي والـــــــــثـــــــــوري ومــــــالــــــك، 
وأبـــي حـــنـــيـــفـــة، وابـــــن أبـــــي ذئـــــب وشــــعــــبــــة، وال واهلل عـــرفـــهـــا ابـــــن الـــــمـــــبـــــارك، وال أبـــــو يـــــوســـــف؛ الــــقــــائــــل: مـــــن طــلــب 
الدين بالكام تزندق، وال وكيع، وال ابن مهدي، وال ابن وهب، وال الشافعي، وال عفان، وال أبو عبيد، 
ـــــاِرّي واألثـــــــــرم ومـــســـلـــم والـــنـــســـائـــي وابـــن خـــزيـــمـــة وابـــن ســـريـــج  ــــَخـ ـــــبُــ وال ابـــن الـــمـــديـــنـــي وأَْحــــــَمــــــد وأبـــــو ثـــــور والــــمــــزنــــي والـ

وابن المنذر وأمثالهم، بل كانت علومهم: القرآن والحديث والفقه والنحو وشبه كلذ. 
وقال حاجي خليفة: >علم المنطق، ويسم|: )علم الميزان( أيضاً. وهو: علم يتعّرف منه كيفية اكتساب 
الــمــجــهــوالت الــتــصــوريــة والــتــصــديــقــيــة، مـــن مــعــلــومــاتــهــا. ومـــوضـــوعـــه: الــمــعــقــوالت الــثــانــيــة، مـــن حــيــث اإليـــصـــال 
إل| المجهول، أو النفع فيه. والغرض منه، ومنفعته: ظاهرتان من الكتب المبسوطة في المنطق؛ اذكه 
ـــنـــــطـــــق: لــــكــــونــــه حـــــاكـــــمـــــاً عــــــــل| جــــمــــيــــع الـــــعـــــلـــــوم فــــــي الــــصــــحــــة،  قــــــــال طــــاشــــكــــبــــري زاده فــــــي )مـــــفـــــتـــــاح الـــــــســـــــعـــــــادة(. والـــــمــ
والــســقــم، والـــقـــوة، والــضــعــف؛ َســـّمـــاه الـــفـــارابـــي: )رئـــيـــس الـــعـــلـــوم(. ولــكــونــه آلـــة فـــي تــحــصــيــل الــعــلــوم الكسبية 
اه، ابن سينا: )بخادم العلوم(. وحك| أبو حيان، في تفسيره  النظرية، والعملية، ال مقصوداً بالذات؛ َسّمَ
)الــــــبــــــحــــــر(: أّن أهــــــــل الــــمــــنــــاطــــق بـــــجـــــزيـــــرة األنــــــــدلــــــــس، كــــــانــــــوا يـــــعـــــبـــــرون عــــــن الــــمــــنــــطــــق بــــالــــمــــفــــعــــل، تـــــــحـــــــرزاً عــــــن صـــولـــة 
الفقهاء؛ حت| إّن بعض الــوزراء، أراد أن يشتري البنه كتاباً من المنطق، فاشتراه خفيةً، خوفاً منهم، مع 

أنه أصل كل علم، وتقويم كل ذهن. 
اه: )ِمعيار العلم(، حت| روي عن  وقال الغزالي: من لم يعرف المنطق، فا ثقة له في العلوم أصاً، وسّمَ

بعضهم: أنه فرض كفاية، وعن بعِضهم: فرض عين<. 
َّــفــة فــي المنطق كــثــيــرة، منها: إيــَســاُغــوِجــي، وبــحــر الــفــوائــد، وتيسير الــفــكــر، وجــامــع الــدقــائــق،  والــكــتــب الــمــؤل
ـــنـــــجـــــاة، والـــــقـــــواعـــــد الــــجــــلــــيــــة، ولــــــوامــــــع األفـــــــكـــــــار، ومــــطــــالــــع مـــــحـــــّك الــــنــــظــــر، ومــــعــــيــــار األفـــــكـــــار،  والــــشــــمــــســــيــــة، وُغــــــــــــّرة الــ

والموجز، وناظر العين، وغير كلذ. 
ْــُفــَضــاء من الُْمتََكلِّمين َوَغــيــرهــم، َوفِيِهْم  ْــُفــَرات احتفل مَْجِلسه بِــبَــْغــَداد بأصناف من ال ْــن ال ْــَوزيــر اب ُـــرو| أَن ال =وي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    339 الحكمة والمنطق   

قْم الَْحِميِدّي: 315. مطبوع ]602[ الّرَ

ُــــــــــْرَهــــــــــان  ْــــــــَمــــــــنْــــــــِطــــــــق وفــــــــــــن الـــــــــمـــــــــيـــــــــزان = ب ــــبـــــــوع: حــــــاشــــــيــــــة )الــــــــــــبُــــــــــــْرَهــــــــــــان فـــــــــي عــــــلــــــم ال ــ ــــــطـ ــــــمـ ــــــوان الـ ــ ــــنـ ــ ــ عـ
كلنبوي( )1(�

ْـــَوزيـــر: أُِريــــد أَن ينتدب ِمنُْكم  ْــمــْجــلــس مَــــتَّ| الفيلسوف الــنَّــْصــَرانِــي، فَــَقــاَل ال األَْشـــَعـــِرّي َرْحـــَمـــة اهلل َعــلـَـيْــِه، َوفِـــي ال
ّك من  بَْهة، َوالّشَ إِنَْسان لمناظرة مَتَّ| فِي قَْوله: إِنَّه ال َسبِيل إِلَ| معرفَة الْحّق من الْبَاِطل، َوالُْحّجة من الّشُ

الْيَِقين؛ إاِل بَِما حويناه من الْمنطق، واستفدناه من َواضعه عل| مراتبه. 
فَانْتدَب لَهُ أَبُو سعيد السيرافي، َوَكاَن فَاضاً فِي ُعلُوم غير النَّْحو، فََكلمهُ فِي كلَذِ َحتَّ| أَفَْحَمهُ وفضحه، 
َولَيَْس اذَهَ مَوِضع التَّْطِويل بِذكِرِه، َوغير َخاف اْستْغنَاء الْعلَماء والعقاء - قبل َواضع الْمنطق أرسطاطاليس 
ْهن  َوبعده - ومعارفهم الجّمة َعن تعلم الْمنطق، َوإِنََّما الْمنطق ِعنْدهم - بزعِمهم - آلَة صناعية تعصم الذِّ
ْـــَحـــَرمَـــيْـــِن،  ِـــّي َعـــن َحـــــاِل َشــيْــخــه إِمَـــــام ال ْـــَغـــزال ْـــَخـــَطـــأ، وكـــل ِذي ِذهــــن َصــِحــيــح مــنــطــقــي بــالــطــبــع، فَــكــيــف غــفــل ال مـــن ال
فََمن قَبْلَه ِمن ُكلِّ إِمَاٍم ُهَو لَهُ متقّدم، ولمحله فِي تَْحِقيق الَْحَقائِق َرافع لَهُ ومعّظم، ثّمَ لم يرفع أحد ِمنُْهم 
فَاته أُّساً، َولََقد أَتَ| بخلطِه الْمنطق بأصوِل الِْفْقه بِدَعةً َعُظَم  بالَْمنْطق َرأساً، َوال بن| َعلَيِْه فِي َشْيء من تََصّرُ

ُشؤمُها عل| المتفّقهِة َحتَّ| كثُر - بعد كلَذِ - فِيهم المتفلسفة، َواهلل الُْمْستََعان. 
انــــظــــر؛ طـــبـــقـــات الـــفـــقـــهـــاء الـــشـــافـــعـــيـــة البــــن الــــصــــاح: )254/1(، ومـــعـــجـــم األدبــــــــــاء = إرشـــــــاد األريـــــــب إل| مــعــرفــة 
ِــــَحــــاِجــــي َخـــِلـــيـــَفـــة: )1862/2 - 1863(�  ــــنُــــون ل األديــــــــب لـــيـــاقـــوت الــــحــــمــــوي: )894/2 - 910(، َوَكـــــْشـــــف الــــّظُ
وبيان زغل العلم؛ ص: )25 - 26( وتذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي: )152/1 - 153(. وطبقات 
الــمــفــســريــن لـــــلـــــداوودي: )194/1(. ورســــالــــة فـــي ذمّ عــلــم الــمــنــطــق وتــعــلــمــه )ضـــمـــن مــجــمــوعــة مــخــطــوطــة بـــدار 
الكتب المصرية، الرقم: 21606/ب(، والرد عل| المنطقيين لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 

ابن تيمية: )3 - 545(� 
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إّنَ كـــتـــاب )الـــبـــرهـــان فـــي عــلــم الــمــنــطــق وفـــــّن الـــمـــيـــزان = بـــرهـــان كـــلـــنـــبـــوي(؛ تـــألـــيـــف: شــيــخ زاده؛ إِْســـَمـــاِعـــيـــل بـــن 
مُْصَطَف| بن محمود، محيي الدين، أبو الفتح، الكلنبوي، اآليديني، الحنفي )ت 1205 ھ/1791 م(. 
إِْســــــــتَــــــــانــــــــبُــــــــول ســـــنـــــة )1221 ھ/1806 م(، )1253 ھ/  فــــــــي  الـــــــظـــــــنـــــــون، )179/1(. وقــــــــــد طـــــبـــــع  كـــــشـــــف  ذيــــــــــل  انــــــــظــــــــر؛ 
)1310 ھ/1892 م(،  )1306 ھ/1888 م(،  )1289 ھ/1872 م(،  )1272 ھ/1855 م(،  1837 م(، 
قْــم  وطبع فــي القاهرة سنة )1330 ھ/1911 م(. وتُــوَجــُد منه مخطوطات كثيرة. انــظــر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الــّرَ
: 4/1058. ومكتبة األزهر؛ الرقم: 23545،  قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]2062[ الّرَ الَْحِميِدّي: 2/321. ومكتبة الّسُ

قْم الَْقِديُم: 682�  أرقام الحفظ: )715 منطق( 27455 الرافعي. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ
وذكر سركيس في معجم المطبوعات؛ >مجموع حدائق الحقائق في التوحيد؛ والنحو والمنطق واالستعارات 
وآداب البحث، والصرف والعروض وتمرينات<، وقال سركيس: >طبع بالمطبعة الرسمية التونسية؛ سنة 
)1304 ھ/1887 م(؛ فــي )175( صــفــحــة<. وقــــال ســركــيــس: >أوالً: فــي عــلــم آداب الــبــحــث والــمــنــاظــرة. 

رقم: )1(؛ طبع اآلستانة سنة )1263 ھ/1847 م(. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    340

وفِّي، الحنفي،  المؤلف: مُْصَطَف| أَفَنِْدي، القطب، الريزوي، السيروزي، الّصُ
كان حيّاً )ما بين سنة 1223 ھ/1808 م(، وسنة )1255 ھ/1839 م( )1(�

عدد الصفحات: 170�
ِحيِم. هو الذي أثن| عل|  ِ الّرَ َ ْ أوله: اذه ديباجة شرح البُْرَهان. بِْسِم اهلِل ارّلَ
نفسه بإبداع الكائنات، وصور في العقول ماهيات األشياء من الناطقات والصامتات، 
ووسع فيها ما لم يسعه األرض والسماوات، وكثر فيها قليلها، وقلل كثيرها للنفي 
واإلثبات، َوَصلّ| اهللُ عل| نبيه المحمود، وعل| آله السعود؛ كلما كانت الشمس 
طالعة؛ فالنهار موجود. أما بعد؛ فيقول ُغبار أقدام الطلباء، ومغبر أبواب الفضاء؛ 
مُــــْصــــَطــــَف| الــقــطــب الــــريــــزوي مــــولــــداً، والــــســــيــــروزي مــــحــــتــــداً، أهلل أضـــــف| مَـــَحـــاِســـنَـــهُ، َومَـــَحـــا 
َشــيْــنَــهُ، وأحــســن محسنه ومــحــســنــه: قــد شغفني الغبطة فــي اآلثــــار الــبــاقــيــة مــن الــرجــال، 
ُـــــــْرَهـــــــانـــــــاً... وأحــــــــّق مــا  ْــــَمــــنْــــِطــــق أســـــــم| شـــــأنـــــاً، وأســــــــن| ب وهــــــم دارســــــــــــــون... وقــــــد وجــــــــدُت ال
ُـــــْرَهـــــان الــفــاضــل الــكــلــنــبــوي( عـــامـــلـــه اهلل بـــاإلحـــســـان الــجــلــي والـــخـــفـــّي، فــإنــه  نــســق فـــيـــه: )ب
مـــخـــزن أســـــرار الـــدقـــائـــق، ومــطــلــع أنـــــوار الـــحـــقـــائـــق... فــطــلــع بــحــمــد اهلل جـــاريـــة حــســنــاء، 
متمنطقة لخدمة األذكياء، فجعلته هديةً لهم، لعلهم يغتنمونه، ويعفون عن بعض 
ـــــاً الـــــمـــــلـــــك الــــــــــــذي هـــــــو خــــلــــيــــفــــتــــه فـــي  هــــــــفــــــــواتــــــــه... قــــــلــــــت: واذكه شـــــــــأن الــــــمــــــلــــــوك؛ خــــــصــــــوصـ

د المدعو بحسن پاشا زاده، وهو شرح عل| رسالة  )1(: فتح الوهاب في شرح رسالة اآلداب للشيخ مَُحّمَ
شيخ زاده الكلنبوي. 

)2(: رسالة الكلنبوي المذكورة. رقم: )2(؛ طبع الهند سنة )1298 ھ/1881 م(: )79( صفحة<. 
انظر؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة: )1962/2 - 1963(� 

 �MUSTAFA el - KUTB ،er - RİZEVİ ›1‹
مصطف| أَفَنِْدي سيروزي، عالم ُعثَْماني من العلماء المتمكنين باللغة العربية وفنونها، وهو صوفي؛ منطقّي، 
لَْطان محمود عدلي الثاني )1223 ھ/1808 م -  لَْطان الرقم: )30(، الّسُ عاش في عهد أمير المؤمنين الّسُ
لَْطان عبد الحميد األول، وكانت والدته في بلدة ريزة التركية التي كانت تتبع  1255 ھ/1839 م( ابن الّسُ
طربزون سابقاً، وأقام مدة مديدة في بلدة سيروز القريبة من سانيك اليونانية، فنُسب إليها، فهو: ريزوي 
المولد، سيروزي اإلقامة، وكانت وفاته ودفنه في قرية )وه تيرنا( في قضاء )دمير حصار(. ومن مؤلفاته 

أيضاً: شرح )خاصة األفكار( لمفتي سيروز شوقي أَفَنِْدي. 
انــظــر؛ ُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بــروســه لــي: )328/1(، وهــديــة العارفين أســمــاء المؤلفين وآثــار 

المصنفين للبغدادي: )454/2(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    341 الحكمة والمنطق   

العالمين، حافظ رســوم الشرع، وحــدود الدين، قيّام األساطين، وُهمام الساطين: 
ــــلْــــَطــــان الـــــغـــــازي عــبــد الــحــمــيــد  ــــلْــــَطــــان الـــــغـــــازي الـــعـــدلـــي مـــحـــمـــود خـــــان )الــــثــــانــــي( بــــن الــــّسُ الــــّسُ
يـــــــن بــــتــــأســــيــــس قـــــواعـــــده  ــــِعـــــلـــــم بــــــشــــــروح مــــعــــدلــــتــــه مــــتــــيــــنــــاً، وُرْكـــــــــــــن الـــــــدِّ خـــــــــــــان... ال زال مــــتــــن الـ

األنيقة ركيناً...

ِحــيــِم. ببركة اســـم اهلل َعـــّزَ َوَجـــّلَ  ِ الــّرَ َ ْ شــرح ديباجة متن الــبُــْرَهــان: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
ُــــْرَهــــان دالـــــق؛ صـــّب عـــل| روضـــتـــه الــــبــــوارق، ويـــقـــول: )أنــــواع  يــنــطــق نــاطــق عــيــار آفــــق، وب
محامد علية(. أي: أوصاف المحسنات وأذكارها العالية التي هي أنواع )بسطت( 
مَة لفتح األبواب( المرجو منه التوفيق... )وبعد(. أي: بعد  يليق أن تبسط )مَُقدِّ
ـــد بـــن الـــوزيـــر  الـــخـــطـــبـــة... )وكــــــان بــعــض الــمــشــتــغــلــيــن عــــنــــدي(. روي: أنــــه الــســيــد مُـــَحـــّمَ
ْــــُمــــَصــــنّــــف  ْــــَمــــنْــــِطــــق مـــــن ال َــــتَــــَعــــلَّــــم ال َـــــــة مــــرغــــوبــــة فـــــي الــــتــــوحــــيــــد، وكــــــــان ي حـــســـن پـــــاشـــــا، ولــــــه ِرَســـــــال

زحمة. )مشتعاً( كالحراقة )ذكاء(...

ْــــــــــضــــــــــاً كــــــــــابــــــــــراً، وال يـــــجـــــب أن تــــكــــون  ـــــجـــــــوز أن يـــــجـــــدهـــــا الــــــمــــــســــــتــــــدّل أَي آخــــــــــــــــــــره:... إذ يــ
تــــلــــك الــــقــــضــــايــــا مــــــن مــــســــائــــل كلذ الــــــفــــــن. بــــــل يـــــجـــــوز أن يـــــكـــــون مــــــن مــــســــائــــل ِعــــــلــــــٍم آخــــــر، 
وأن ال يكون من مسائِل علٍم مدون أصــاً. وبما ذكرنا َظَهَر أّنَ قوَل الشيخ الرئيس 
ابن سينا: >مُهمات الُْعلُوم ُكلِّيَّات، ومطلقتها ضروريات<، غير مُختصٍّ بالُْعلُوم 

الِْحكمية كما َوِهَم، َولْيَُكن اذه آخر الكام، بحمد العزيز العام.

مالحظات: توجد في أوله صفحة مخطوطة من الفوائد حول مسائل االستعارة، 
ْـــــــــــِغـــــــــــاف ِجـــــلْـــــد  وتــــــــوجــــــــد عــــــــــل| الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات. الـــــــوضـــــــع الــــــــعــــــــام: طــــبــــعــــة حــــــجــــــريــــــة، وال

ُعثَْمانّي. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/316� ]603[ الّرَ

ْـــــُجـــــْرَجـــــانِـــــّي، عـــــل| شـــــرح مــــبــــارك شـــــاه مـــيـــرك،  عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: حـــاشـــيـــة الـــشـــريـــف ال
عل| )حكمة العين لُدبَيَْران الكاتبي الباطني( )1(�

 �HAŞİYE ala ŞERHİ HİKMETİ’l - AYN ›1‹
قْم الَْقِديُم: 1243�  انظر؛ فهرس مكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    342

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )1(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

ــــــة: )200 × 120 = 130 ×  ــــــورقــ عــــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 1 - 27، مــــقــــيــــاس الــ
60(، عدد األسطر: )19(�

الــــــعــــــلــــــيــــــم  الـــــــــخـــــــــبـــــــــيـــــــــر،  الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم  الـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد هلل  ِحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــِم.  الـــــــــــــــــّرَ  ِ َ ْ بِـــــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــــِم اهلِل ارّلَ أولــــــــــــــــــــــــه: 
الـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــر، الــــــــــــــــــــــــذي تـــــــــــــفـــــــــــــرد بـــــــــــــــوجـــــــــــــــوب الـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــود لـــــــــــــــــذاتـــــــــــــــــه، وتــــــــــخــــــــــصــــــــــص بــــــــــأســــــــــمــــــــــائــــــــــه الـــــــــحـــــــــســـــــــن| 
ـــــــــــد خــــــــيــــــــر مـــــــــــن نــــــــطــــــــق بـــــــــــالـــــــــــصـــــــــــواب، وأفـــــــــــضـــــــــــل مـــــــــــن أوتـــــــــــي  ـــــــــــَحـــــــــــّمَ وصــــــــــفــــــــــاتــــــــــه، والــــــــــــصــــــــــــاة عــــــــــــــل| مُ
ــــولـــــه: وإنــــمــــا  الــــحــــكــــمــــة وفــــصــــل الــــخــــطــــاب، وعـــــــل| آلــــــه الـــطـــيـــبـــيـــن وأصــــحــــابــــه أجــــمــــعــــيــــن. قـ
قــــــــــــال: فـــــــاطـــــــر فــــــــي ذوات الـــــــمـــــــقـــــــول، ولــــــــــم يـــــــقـــــــل: فـــــــاطـــــــر الـــــــعـــــــقـــــــول، لــــــئــــــا يــــــتــــــوهــــــم أْن لــــيــــس 
الــــعــــقــــول صــــفــــات زائــــــــدة عــــــل| نــــفــــس الــــعــــقــــول كـــــالـــــواجـــــب تــــــعــــــال|، وصــــفــــاتــــه عــــيــــن الــــــذات 
َــــــة. قــــــولــــــه: إحــــديــــهــــمــــا مَـــــْرتـــــبـــــة عــــيــــن الــــيــــقــــيــــن. قــــــولــــــه: حــــاصــــل  ْــــــُمــــــْعــــــتَــــــِزل عــــنــــد الـــــحـــــكـــــمـــــاء؛ وال
مــــــا ذكــــــــــروه فــــــي بــــعــــض رســــائــــلــــهــــم فــــــي الــــــفــــــرق بــــيــــن عــــلــــم الــــيــــقــــيــــن، وعـــــيـــــن الــــيــــقــــيــــن، وحــــــّق 
ُــــــر| بـــتـــوســـط نـــــور الــــنــــار هــــي بـــمـــثـــابـــة عـــلـــم الـــيـــقـــيـــن،  الـــيـــقـــيـــن؛ هـــــو: أن مــــشــــاهــــدة كــــل مــــا ي
ــــبــــــل اإلضــــــــــــــــــاءة بــــــمــــــثــــــابــــــة عــــيــــن ـــــقــ ـــــيــــــض كلذ الـــــــــنـــــــــور عـــــــــــل| مـــــــــا يـ ـــــفـ  ومــــــعــــــايــــــنــــــة ُجــــــــــــــرم الـــــــــنـــــــــار الــــــــتــــــــي يـ

الــيــقــيــن...

آخره:... قوله: كيف ال؟ وتصور عدم العدم متوقف عل| صور العدم بخاف 
تـــصـــّور الـــوجـــود. قــولــه فـــإن عـــدم الـــعـــدم الــبــصــر لــيــس نــفــس الــبــصــر غــايــة أنـــه مــســتــلــزم لــه، 
فيجوز أن يكون الوحدة أمراً عدم لئا يكون خاف المفروض مع أنها تكون مستلزمة 

ألمر وجوده قوله.

مـــــالحـــــظـــــات: تـــــوجـــــد فــــــي أولــــــــــه صــــفــــحــــة مــــــن الــــــفــــــوائــــــد. وكـــــلـــــمـــــات: قـــــولـــــه وقــــــــــال وأقــــــــول 
ْـــــــــــِغـــــــــــاف ِجـــــــلْـــــــد ُعــــــثْــــــَمــــــانــــــّي،  َـــــــة بِــــــــــالــــــــــلَّــــــــــْوِن األَْحــــــــــــَمــــــــــــر. الـــــــوضـــــــع الــــــــعــــــــام: خــــــــــّط الــــــنــــــســــــخ، وال مَـــــــْكـــــــتُـــــــوب
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    343 الحكمة والمنطق   

قْم الَْحِميِدّي: 2/316� ]604[ الّرَ

ْـــــُجـــــْرَجـــــانِـــــّي، عـــل|  عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: حـــاشـــيـــة مــــيــــرزاجــــان، عـــــل| حـــاشـــيـــة الـــشـــريـــف ال
شرح حكيم شاه ميرك، عل| )حكمة العين لُدبَيَْران الكاتبي الباطني( )1(�

المؤلف: حبيب اهلل بن عبد اهلل، ميرزا جان )ت 994 ھ/1586 م( )2(�

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 28 - 79، مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )200 × 120 = 130 × 
60(، عدد األسطر: )19(�

ــٍد وعــل| آله  ــام َعـــلَ| َســيِّــِدنَــا مُــَحــّمَ ــاة، َوالــّسَ ْــَحــْمــُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن َوالــّصَ أولـــه: ال
ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ أجمعين. اذه كتاب ميرزجان. بِْسِم اهلِل ارّلَ

قــــــال الــــــشــــــارح: الـــحـــكـــمـــة اســـتـــكـــمـــال اھ، االســــتــــكــــمــــال: مــــصــــدر والـــــمـــــصـــــادر قـــــد تــطــلــق 
ويـــراد بها معانيها النسبية، وقــد يطلق ويـــراد بها الــحــاصــل بــالــمــصــدر، مــثــاً: الضرب 
قد يطلق ويراد به المعني الحدثي، وقد يطلق ويراد به األثر الحاصل منه، والحكمة 
ْـــــضـــــاً مـــصـــدر فــــي األصـــــــل، قــــد يــطــلــق ويـــــــراد بــــه الــمــعــنــي الـــحـــدثـــي، وقـــــد يــطــلــق ويـــــــراد بــه  أَي

المعني اآلخر، كالصور العلمية...

ْـــــــــُمـــــــــَصـــــــــنِّـــــــــُف: نكّل الـــــــــــصـــــــــــادَق ِحــــــــيــــــــنَــــــــئِــــــــٍذ؛ قـــــــولـــــــنـــــــا: بــــــعــــــض الــــــمــــــعــــــدوم  آخـــــــــــــــــــــره:... قـــــــــــال ال
ثــــابــــت قــــبــــل. أقـــــــول: انهاه بــــحــــث، وهـــــو أن لــــقــــائــــٍل أْن يـــــقـــــوَل: عـــــل| مــــــاذا حــــمــــد قــــول 
الــــمــــســــتــــدّل: إن الــــمــــعــــدوم لــــو صـــــدق عـــلـــيـــه الـــمـــنـــفـــي؛ لــــم يــــبــــَق فـــــرق بـــيـــنـــهـــمـــا، فـــــإن حـــمـــل 
ــــــعـــــــدوم لـــــــو كـــــــــان فــــــــــــرداً لــــلــــمــــنــــفــــي والـــــــمـــــــفـــــــروض هـــــــو أن الــــمــــنــــفــــي  ـــــمـ عـــــــــل| أن جـــــمـــــيـــــع أفــــــــــــراد الــ
ـــــعــــــدوم، فـــلـــم  ـــــمـ ْــــــــضــــــــاً؛ يـــــصـــــدق عــــلــــيــــه الـ ـــنــــفــــي أَي ـــــمــــــعــــــدوم، فــــجــــمــــيــــع أفــــــــــراد الــــمـ أخــــــــّص مــــــن الـ
ْــــــَخــــــاّص عـــن  يـــكـــن بـــيـــن الــــمــــعــــدوم والـــمـــنـــفـــي فــــــرق؛ بـــحـــســـب الـــــصـــــدق، والـــــقـــــول بـــامـــتـــيـــاز ال
ـــــعـــــــامِّ؛ فـــــإنـــــه يــــمــــكــــُن وجــــــــــودُه فـــي  ــــــخـــــــارِج بـــــخـــــاِف الــ ْـــــــَخـــــــاصِّ فـــــي الـ الــــــعــــــامِّ بــــامــــتــــنــــاِع وجـــــــــوِد ال

 �HAŞİYE ala ŞERHİ HİKMETİ’l - AYN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 831. و]2292[  قْم الَْحِميِدّي: 830. و]1074[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1073[ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1399�  قْم الَْحِميِدّي: 1/1466. ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ الّرَ
 �MİRZA CAN HABİBULLAH b. ABDULLAH eş - ŞİRAZİ ed - DİHLEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/290�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    344

الـــمـــعـــدوِم الـــمـــمـــكـــِن الــــوجــــوِد، ظـــاهـــُر الـــفـــســـاِد عــــل| اذه الـــتـــقـــديـــر، وإْن ُحــــِمــــَل عــــل| أّنَ 
بــعــض أفــراِد الــمــعــدوِم ولــو كــان فــرداً.

مــالحــظــات: الــوضــع الـــعـــام: خـــّط الــنــســخ الــمــضــبــوط بــالــحــركــات، وبـــاقـــي مُــواصــَفــاتِــِه 
قْم الَْحِميِدّي: 1/316� مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/316� ]605[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح حكمة العين )1(�

يــــــــن،  ــــــــد مــــــيــــــرك بــــــن مــــــــبــــــــارك شـــــــــــاه )مــــــــبــــــــاركــــــــشــــــــاه(، َشــــــــْمــــــــس الــــــــدِّ ــــــــَحــــــــّمَ الـــــــمـــــــؤلـــــــف: فـــــــاضـــــــل مُ
اْشَكنِْدّي، الشاشي، الفركندي )ت 980 ھ/1572 م( )2(� البَُخاِرّي، ميرك الّطَ

عــدد األوراق وقياساتها: 80 - 121، مقياس الــورقــة: )200 × 120 = 130 × 
60(، عدد األسطر: )19(�

ِحــــيــــِم. اذه كـــتـــاب حــكــمــة الـــعـــيـــن. أمــــا بــعــد حــمــد اهلل  ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
ُـــوبِـــيَّـــة، الــمــبــدع بــنــوره الــمــشــرق  ب فــاطــر ذوات الــعــقــول الــنــوريــة ومــظــهــر خــفــيــات األســــــرار الـــّرُ
كـــــات األجــــــــــــرام الــــعــــلــــويــــة، الــــمــــخــــتــــرع بـــعـــلـــمـــه الــــكــــامــــل مــــســــّكــــنــــات األجــــــســــــام الـــســـفـــلـــيـــة،  مـــــحـــــرِّ
ْــُعــلـُـوم بمصابيح الفكر  المحيي مـــوات الــمــواد بينابيع الــصــور الــنــوعــيــة، المنير لــقــوابــل ال
والـــــــــرويـــــــــة، والـــــــصـــــــاة عــــــــل| الـــمـــصـــطـــفـــيـــن الــــكــــامــــلــــيــــن بــــالــــنــــفــــوس الـــــقـــــدســـــيـــــة؛ خـــــصـــــوصـــــاً عــــل| 
الـــــمـــــبـــــعـــــوث إل| األســــــــــــــود واألحــــــــمــــــــر مـــــــن الــــــبــــــريــــــة، وعــــــــــــل| آلـــــــــه الـــــتـــــابـــــعـــــيـــــن لـــــــآليـــــــات والـــــبـــــيّـــــنـــــات 
الـــجـــلـــيـــة. فـــــإن الــــمــــول| الـــعـــامّـــة أفـــضـــل الـــمـــتـــأخـــريـــن، وأكــــمــــل الــمــبــاحــثــيــن: شـــمـــس الــمــلــة 

 �ŞERHU HİKMETİ’l - AYN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 856� ]1102[  قْم الَْحِميِدّي: 1/835� ]1101[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1079[ الّرَ
ْــــــَقــــــِديــــــُم: 1/243�  قْـــــــم ال ْــــــَقــــــِديــــــُم: 1/188. والـــــــّرَ قْـــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 857. ومـــكـــتـــبـــة جـــامـــعـــة إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول؛ الـــــــّرَ قْـــــــم ال الـــــــّرَ
قْم الَْقِديُم: 761. ومكتبة األزهــر؛ الرقم: 25523، أرقــام الحفظ: )202 فلسفة( 11153. والرقم:  والّرَ
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 2/655�  قْـــــم ال 25539، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )342 فــلــســفــة( 44981 بــخــيــت. ومــكــتــبــة مُـــــــَراد مُــــــّا؛ الـــــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1403�  والّرَ
 �ŞEMSÜDDİN MUHAMMED b. MÜBAREK ŞAH ،MİREK el - BUHARİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/835�  قْم الَْحِميِدّي: ]1079[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    345 الحكمة والمنطق   

والــــديــــن مــحــمــد بــن مـــبـــارك شــــاه الــــبُــــَخــــاِرّي - بـــــــّرد اهلل مــضــجــعــه - يـــقـــول: قـــد الــتــمــس مني 
بعض إخواني في الدين وشركائي في طلب اليقين؛ الذين لهم خــوٌض في اقتناص 
المعارف اةيهلإل، واقتباس أفضل ما تناله القو| البشرية: أن أكتب لكتاب )حكمة 
العين( من مَُصنّفات المول| العامة، أفضل المساحرين، سلطان المناظرين، قدوة 
المحققين، نجم الملة والدين: أبي بكر علي بن عمر الكاتبي القزويني... شرحاً 
يذلُّل عن األلفاظ صعابها، ويكشف عن وجوه المعاني التي فيه نقابها، مع اشتماله 
عل| الزيادات التي استفدتها من ُكتُب القوم... إل| أن تكّرر كلذ االلتماس منهم، 
فـــأســـعـــفـــتـــهـــم بــــمــــوجــــب مـــلـــتـــمـــســـهـــم، وشـــــرعـــــت فـــــي تــــحــــريــــره عـــــــل| ســـبـــيـــل االخـــــتـــــصـــــار، غــيــر 
مُــــفــــٍض إل| إخــــــال وتـــطـــويـــل، غـــيـــر مُـــنـــتـــٍه إل| إمــــــــاٍل؛ مُــــــــــوِرداً فـــيـــه الـــحـــواشـــي الـــتـــي كــتــب 
المول| العامة... قطب الحق والدين الشيرازي... عل| اذه الكتاب بأجمعها، 
مشيراً إليها بقولي: وفــي الــحــواشــي القطبية كــذا، ليتميز كــامــه... فالمؤلِّف افتتح 
ـــنـــــاً بــــــه بــــقــــولــــه )ســــبــــحــــانــــك الـــلـــهـــم  ــ ـــّمُ ـــيــ ِحـــــــيـــــــِم( تـــــبـــــّركـــــاً وتــ ِ الـــــــّرَ َ ْ بــــعــــد ذكـــــــــره )بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل ارّلَ
يــــــا واجــــــب الـــــــوجـــــــود(. نـــــظـــــراً إل| االعــــتــــبــــار األول، وأردفـــــــــــه بــــقــــولــــه: )ويــــا مــــفــــيــــض الــخــيــر 

والجود(. نظراً إل| االعتبار الثاني...

آخــــــــــــــره:... وإنـــــمـــــا اشـــــتـــــرط أن ال يـــــكـــــون مـــــن األجــــــــــــزاء الــــمــــحــــمــــولــــة، ألنـــــهـــــا لـــــو كـــانـــت 
مــــن األجـــــــــزاء الـــمـــحـــمـــولـــة المـــتـــنـــع صــــــدُق صــــــدِق الـــكـــثـــرة والـــــســـــواد عـــــل| شـــــيء واحــــــــد، وإال 
يــــــــلــــــــزم صـــــــــــــدق الــــــــكــــــــثــــــــرة عـــــــــــــل| كلذ الــــــــــشــــــــــيء لــــــــكــــــــون الــــــــــــصــــــــــــادق عـــــــــــــل| الــــــــــــصــــــــــــادق عـــــــــــــل| الـــــــشـــــــيء 
صــــــــــــادقــــــــــــاً عــــــــــــــل| كلذ الــــــــــــشــــــــــــيء، وال يـــــــــصـــــــــدق أن الــــــــــــوحــــــــــــدة تـــــــقـــــــابـــــــل الــــــــكــــــــثــــــــرة ال أّن الـــــــــــــــــازم، 
وهـــــــــــو صـــــــــــدق الـــــــــوحـــــــــدة والـــــــكـــــــثـــــــرة عـــــــــــل| شـــــــــــيء واحـــــــــــــد مـــــســـــتـــــحـــــيـــــل؛ لــــــــجــــــــواز أن يـــــــصـــــــدق عــــــل| 
شــــــــيء واحــــــــــــد، نكل مــــــن جــــهــــتــــيــــن؛ واذه مـــــعـــــن| قــــــولــــــه: أمــــــــا إذا كــــــــان مـــــحـــــمـــــوالً فــيــمــتــنــع 
ْـــــــضـــــــاً لـــــو كـــانـــت  الــــــصــــــدق. اذه مـــــا وصـــــــل إلــــيــــه ذهــــنــــي فـــــي تــــوجــــيــــه اذه الــــــكــــــام، وفــــيــــهــــا أَي

وحدة.

مـــــالحـــــظـــــات: مــــخــــطــــوطــــة مـــــخـــــرومـــــة مــــــن آخـــــــرهـــــــا. وبـــــعـــــض الـــــنـــــصـــــوص مُــــــَمــــــيَّــــــزة بـــخـــطـــوط 
قْم الَْحِميِدّي: 1/316� حمراء فوقها، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    346

قْم الَْحِميِدّي: 1/317 ]606[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح هداية الحكمة؛ الشهير بقاضي مير )1(�
المؤلف: حسين بن معين الدين الَْميْبُدي )الَميْبُِذي( اليزدي، الَْمنِْطقي، قاضي 

مير )ت 904 ھ/1498 م( )2(�

ــــــة: )210 × 160 = 130 ×  ــــــورقــ عــــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 1 - 85، مــــقــــيــــاس الــ
60(، عدد األسطر: )25(�

ِحـــيـــِم. الــهــدايــة أمـــٌر ِمـــن لــديــه، وكــــّلُ شـــيء يــعــود إلــيــه،  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
وله الحمد عل| ما أنعم علينا، سوابق النعم ولواحقها، وألهم إلينا حقائق الحكم 
ـــــقــــــول الــــفــــقــــيــــر الــــمــــعــــتــــصــــم بــــلــــطــــفــــه األبـــــــــــــــدي: حــــســــيــــن بــــن مــــعــــيــــن الـــــديـــــن  ودقــــــائــــــقــــــهــــــا.. وبــــــعــــــد يـ
الـــــمـــــيـــــبـــــدي أصــــــــلــــــــح اهلل حـــــالـــــهـــــمـــــا، ونـــــــــــــّور بـــــالـــــهـــــمـــــا: لـــــمـــــا رأيـــــــــــت كــــــمــــــال عـــــيـــــن األعـــــــــيـــــــــان، وهـــــو 
نــــوع اإلنـــســـان بـــاالرتـــقـــاء إل| أعـــــام الــفــطــنــة، واالهــــتــــداء إل| أقـــســـام الــحــكــمــة؛ إذ يصير 
الناظر في حقائق األشياء بصيراً... فشّمرت عن ساق الجد لتحصيلها، باحثاً عن 
إجــمــالــهــا وتــفــصــيــلــهــا... ورســمــت فــي أيـــام التحصيل عـــل| أكــثــر كتبها أرقـــامـــاً كثيرة، 
تـــعـــّدُ لــلــنــاظــريــن فــيــهــا بـــصـــيـــرة. ومـــنـــه )الـــهـــدايـــة( لــلــمــحــقــق الـــكـــامـــل، والـــمـــدقـــق الــفــاضــل: 
ه - فـــالـــتـــمـــس مـــنـــي بــــعــــُض الـــمـــتـــردديـــن  َس ِســـــــــّرُ أثــــيــــر الــــديــــن مـــفـــضـــل بـــن عـــمـــر األبـــــهـــــري - قُـــــــــدِّ
إلــــــــّي، والــمــشــتــعــلــيــن بـــقـــراءتـــهـــا لـــــــدي؛ أن أجــــعــــل لـــهـــا مــــن األرقـــــــــام الــمــتــعــلــقــة بـــهـــا شــــرحــــاً، 

 �ŞERHU HİDAYETİ’l - HİKME ›1‹
ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 1/864�  قْـــــــم ال ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 2/863� ]1110[ الـــــــّرَ قْـــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1109[ الـــــــّرَ
ر،  : 1/795/مُـــَكـــّرَ ْــَحــمــيــدّيُ قْــُم ال : 795/مُـــَكـــّرَر، ]1105[ الــّرَ ْــَحــمــيــدّيُ قْــُم ال لَيَْمانِيَّة: ]1104[ الــّرَ ومكتبة الّسُ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 2/1401. ومــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ مــجــمــوعــة جـــاريـــت؛ الـــرقـــم: 829، رمــز  قْــــم ال ومــكــتــبــة مُـــــَراد مُـــــّا؛ الــــّرَ
الحفظ: L ،126، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3050، رمز الحفظ: 1294، رمز الحفظ: 
3376، رمـــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 5176، رمـــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 5171، رمـــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 5200، رمـــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 5321، رمـــــز 
الحفظ: 671، رمز الحفظ: 1041، رمز الحفظ: 3362، رمز الحفظ: 5110، رمز الحفظ: 5085، رمز 

الحفظ: 5486، رمز الحفظ: 1050� 
 �KADİ MİR HÜSEYİN b. MUİNÜDDİN el - HÜSEYNİ el - MEYBUDİ ›2‹

قْـــــــُم  ـــــلَـــــيْـــــَمـــــانِـــــيَّـــــة: ]1104[ الـــــــّرَ ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 2/863. ومـــكـــتـــبـــة الـــــّسُ قْــــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1109[ الــــــــّرَ
ر.  : 795/مَُكّرَ الَْحميدّيُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    347 الحكمة والمنطق   

وأبــيــن مــا يليق بكل مبحث منها تعدياً وجــرحــاً.. واذه أّول مــا صنفته فــي عنفوان 
الــشــبــاب، ومــنــه االســتــعــانــة لــفــتــح أبـــــواب الـــهـــدايـــة، وعــلــيــه الــتــوكــل فـــي الــبــدايــة والــنــهــايــة. 
اعــلــم: أن الحكمة ِعلم بــأحــوال أعــيــان الــمــوجــودات عــل| مــا هــي عليه فــي نفس األمــر 
بِـــــَقـــــْدِر الـــطـــاقـــة الـــبـــشـــريـــة، وتـــلـــك األعـــــيـــــان. أمـــــا األفــــعــــال واألعـــــمـــــال الـــتـــي وجــــودهــــا بِـــقـــْدرتـــنـــا 
واختيارنا، أوالً، فالعلم بأحوال األول من حيث يؤدّي إل| صاح المعاش والمعاد؛ 
ُـــســـم|: )حــكــمــة عــمــلــيــة(، والــِعــلــم بـــأحـــوال الــثــانــي يـــســـم|: )حــكــمــة نــظــريــة(، وكــل  ي

منها ثاثة أقسام...

آخــــــــــــــــره:... وقـــــــد يـــــقـــــال هــــــي تـــتـــعـــلـــق بـــبـــعـــض األجـــــــــــــرام الــــســــمــــاويــــة لــــاســــتــــكــــمــــال، ومــــن 
أراد االستقصاء فــي الحكمة؛ والــوقــوف عــل| مــذاهــب الحكماء، فليرجع إل| كتابنا 
| )بــــــــــزبــــــــــدة األســــــــــــــــــــــــرار(. وظـــــــنـــــــي أن الــــــــــواجــــــــــب عـــــــــــل| طـــــــالـــــــب الــــــــحــــــــّق مـــــطـــــالـــــعـــــة كـــتـــب  الــــــــــُمــــــــــَســــــــــّمَ
الــشــيــخــيــن أبــي عــلــي ]ابــن ســيــنــا الــديــصــانــي[ وشـــهـــاب الـــديـــن ]الـــســـهـــروردي[ الــمــقــتــول، 
هـــمـــا، وفــــوق طــورهــمــا طـــور أعــــّز قــــدره كــالــكــبــريــت األحـــمـــر، وتــوفــيــق الــوصــول  قُــــــدَِّس ِســـّرُ

اِب. تم تم. إليه من اهلل األكبر. تَّمَت الكتاب؛ بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ

ْـــــَمـــــْشـــــُروح  َــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر، والــــمــــتــــن ال مــــالحــــظــــات: كــــلــــمــــات: قــــولــــه وفــــصــــل مَــــْكــــتُــــوب
مُــــَمــــيَّــــز بِــــُخــــُطــــوط حــــمــــراء الـــــلـــــوِن فــــــوقَــــــهُ. الــــنــــاســــخ: مـــــوس| بـــــن رمــــضــــان األقــــشــــهــــري. تـــاريـــخ 
النسخ: في يوم الجمعة من شهر جماد| اآلخر سنة )1200 ھ/1786 م(، ومكان 
النسخ: في باد إِْسامْبُول في مدرسة جورلو علي پاشا. الوضع العام: خّط النسخ 
يِّد الحافظ  المضبوط بالحركات أحياناً، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الّسَ
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـــف  مُــَحــّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/317� ]607[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية الاري عل| حاشية الميبدي عل| الهداية لألبهري )1(�

 �HAŞİYE ala ŞERHİ HİDAYETİ’l - HİKME ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/863. ومكتبة  قْم الَْحِميِدّي: 1/743� ]1108[ الّرَ =انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]950[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    348

ــــــــد  ـــــــــد بـــــــــن صـــــــــــــاح الـــــــــديـــــــــن بـــــــــن جـــــــــــــال الـــــــــديـــــــــن بـــــــــن كــــــــمــــــــال الــــــــــديــــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ الــــــــمــــــــؤلــــــــف: مُـــــــــَحـــــــــّمَ
األنـــــــــــصـــــــــــاري، الــــــــعــــــــبــــــــادي، الــــــمــــــلــــــتــــــوي، الـــــــســـــــعـــــــدي، مـــــصـــــلـــــح الــــــــديــــــــن الـــــــــــــــاري )ت 979 ھ/ 

1571 م( )1(�

عــدد األوراق وقياساتها: 86 - 131، مقياس الــورقــة: )210 × 160 = 130 × 
60(، عدد األسطر: )25(�

ِحيِم. الحمد هلل الذي تخلّص بهداية حكمته حواشي  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
قلوبنا عن غواشي الريوب واألوهــام، وتنّور بكحل داللته عيون بصيرتنا عن غشاوة 
ــد  َـــْعـــد؛ يــقــول أَفْــَقــر الخلق إل| اهلل الــبــاري، مُــَحــّمَ الــشــكــوك واالشــتــبــاه فــي الـــمـــرام... َوب
المدعو؛ بُمصلح الدين الاري األنصاري، أصلح اهلل حاله، وحمد مآله: إني أتيت 
فيما مض| بحواٍش كاشفة عن غواٍش؛ عل| شرح الهداية الذي لبعٍض ِمن مُتأّخري 
أهـــــل الـــفـــضـــل والــــــدرايــــــة، ولـــــم آل جــــهــــداً إل| الـــتـــحـــقـــيـــق.. قــــــال: اعـــلـــم أّن الــحــكــمــة ِعــلــم 
بأحوال أعيان الموجودات. اھ. أقول: للمناظرين الناظرين في التعريف أنظار؛ ألن 
الـــُمـــَراد بــالــِعــلــم؛ إمـــا الــقــواعــد الــمــخــصــوصــة أو إدراكـــهـــا، أو الــمــلــكــة، فــإنــه قــد يستعمل 

- عل| ما اشتهر - في هذه المعاني الثاثة...

آخــره:... أقول: ال يخف| عليك تكلُّف الجواب، وال حاجة إليه؛ بل الحّق: 
أن مــنــتــه| امــــتــــداٍد يــلــي رأســـــه هـــو الــــفــــوق، ومـــنـــتـــه| امــــتــــداد يــلــي ِرْجــــلــــه هـــو الـــتـــحـــت، إذا 

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 1/1401. فــهــرس مكتبة  قْـــم ال ْـــَقـــِديـــُم: 2/188. ومــكــتــبــة مُـــــَراد مُــــّا؛ الـــّرَ قْـــم ال جــامــعــة إِْســـتَـــانـــبُـــول؛ الـــّرَ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 232. مــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ مــجــمــوعــة يـــهـــوذا؛ الـــرقـــم: 3051، رمــز  قْــــم ال ـــد عــــــارف؛ ]585[ الــــّرَ مُـــَحـــّمَ
الحفظ: 3376، رمز الحفظ: 5176، رمز الحفظ: 5314، رمز الحفظ: 5321، رمز الحفظ: 671، رمز 
الــحــفــظ: 5057، رمـــز الــحــفــظ: 5171، رمـــز الــحــفــظ: 5922، رمـــز الــحــفــظ: 5115، رمـــز الــحــفــظ: 5167، 
رمــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 5085، رمــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 3362، رمــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 5110، رمــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 5113، رمــــــــز الــــحــــفــــظ: 
5984، رمز الحفظ: 3090، رمز الحفظ: 5146. ومكتبة األزهر؛ الرقم: 25440؛ أرقام الحفظ: )533 
فـــلـــســـفـــة( 53337، ومــــــن الـــــرقـــــم: 25473؛ أرقـــــــــام الــــحــــفــــظ: )296 فـــلـــســـفـــة( 44953 بـــخـــيـــت، حــــــت| الــــرقــــم: 

25477؛ أرقام الحفظ: )1371 فلسفة( 130604 طنطا. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    349 الحكمة والمنطق   

كانتا عل| وجٍه طبيعي، وال يخف| عليك أن ما ذكره ال يستلزم تبّدُل الجهتين، بل 
يستلزم تبدل ما هو من جهة الفوق، أو من جهة التحت، وال محذور فيه. قوله: ثّمَ 
ُموا اعتبارها في سائر األجسام. اذه اعتبار مبني عل| األمور الُعرفية؛ ال تحّقُق  عّمَ

فيه؛ ألن ُكرة األرض ليست لها من الجهات. تَّمَت الكتاب بعون اهلل.

قــد وقـــع الــفــراغ مــن يــد الــعــبــد الضعيف مــوس| بــن رمــضــان األقــشــهــري؛ غــفــر اهلل له 
ولــوالــديــه، ولجميع المؤمنين والــمــؤمــنــات األحــيــاء منهم واألمـــــوات برحمتك يــا أرحــم 
الراحمين. حــررت في بــاد قسطنطينية، في مدرسة جورلو علي پَاَشا في سنة تسع 
وتسعين ومئة وألف، في أوائل شهر ذي القعدة، في يوم برشنبه، في وقت الضح|. 

اھ من الموت.

مــــالحــــظــــات: الــــنــــاســــخ: مـــــوس| بـــــن رمـــــضـــــان األقـــــشـــــهـــــري. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: فـــــي أوائــــــل 
شــهــر ذي الــقــعــدة ســنــة )1199 ھ/1785 م(، ومــكــان الــنــســخ: فـــي بـــاد قسطنطينية. 

قْم الَْحِميِدّي: 1/316� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 318� ]608[ الّرَ

ْــــِحــــْكــــمــــة  ــــِطــــــق مــــــن ِهـــــــدايـــــــة ال ــــنْــ ــــَمــ ْــ ــــنــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: شــــــــرح مُـــــــــّا زاده عــــــــل| مــــــا ســــــــو| ال عــ
ألثـــيـــر الـــديـــن األبــــهــــري = شــــرح هـــدايـــة الــحــكــمــة لـــمـــا زاده؛ لـــمـــوالنـــا زاده = شــــرح مــنــا 
زاده عـــل| هـــدايـــة الــحــكــمــة = مُـــا أو: مُــنــا زاده فـــي الــحــكــمــة = شـــرح مـــوالنـــا زاده فــي 

الفلسفة )1(�

 �ŞERHU HİDAYETİ’l - HİKME ›1‹
قــــــــــال حــــــاجــــــي خـــــلـــــيـــــفـــــة: >هـــــــــدايـــــــــة الـــــحـــــكـــــمـــــة؛ لـــــلـــــشـــــيـــــخ، أثــــــيــــــر الـــــــــديـــــــــن: مـــــفـــــضـــــل بـــــن عـــــمـــــر األبــــــــــهــــــــــري. الــــــــمــــــــتــــــــوف|: فـــي 
حــدود سنة )600 ھ/1203 م(، وهــي: متن، مــتــيــن... وصــنــف: مــوالنــا زاده أَْحــَمــد بــن محمود الــهــروي، 
لــــــــــه: )بــاســمــك  الــــخــــزربــــانــــي. الــــمــــتــــوف|: ســـــنـــــة... عــلــيــهــا شــــرحــــاً يــشــتــمــل عــــــل|: )شــــــرح مــــا ســـــو| الـــمـــنـــطـــق(. أّوَ

اللهم يا أهل الحمد والثناء... إلخ(<. 
ِــــــَحــــــاجــــــي َخـــــِلـــــيـــــَفـــــة: )2028/2 - 2029(. ومــــكــــتــــبــــة دار  انــــــظــــــر؛ كــــشــــف الـــــظـــــنـــــون عــــــن أســــــامــــــي الــــكــــتــــب والــــــفــــــنــــــون ل
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: ]1009[ الــــّرَ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 2/319. ومــكــتــبــة راغــــب پـــاشـــا؛ الــــّرَ قْــــم ال الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 2/1405. ومــكــتــبــة األزهــــــر؛ الـــرقـــم: 25540؛  قْــــم ال ــــــّا؛ الــــّرَ =2/783. انـــظـــر؛ فـــهـــرس مــكــتــبــة مُــــــَراد مُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    350

د الهروي، )الخرزباني  د زادة( بن زادة بن محمود بن مَُحّمَ المؤلف: )أحمد مَُحّمَ
الخرزياني الخزرياني( الخرستاني، الدويزاتي، موالنا زاده، منا زاده، مول| زاده، 

شيخ زاده، زاده العجمي، َشْمس الدِّين، الحنفي )ت 808 ھ/1405 م( )1(�

أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )99 فـــلـــســـفـــة( 28888 الـــســـقـــا. والـــــرقـــــم: 25541، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )114 فـــلـــســـفـــة( 34262 
حــلــيــم. ومــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ مــجــمــوعــة جـــاريـــت؛ الـــرقـــم: 831، رمـــز الــحــفــظ: HB( 475(، والـــرقـــم: 832، 
رمـــــــز الــــحــــفــــظ: B 417، ومـــكـــتـــبـــة بــــرنــــســــتــــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يــــــهــــــوذا؛ الــــــرقــــــم: 3046، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 4751، رمــــز 
الــــحــــفــــظ: 4312، رمــــــز الــــحــــفــــظ: 4177، رمــــــز الــــحــــفــــظ: 4530. وفــــــي فــــهــــرس مـــكـــتـــبـــة الــــخــــالــــديــــة فـــــي الــــقــــدس؛ 
منشورات مؤسسة الفرقان: )1766 منطق 935/1( نُسَب مخطوط: شرح هداية الحكمة؛ )منطق، شرح 
عــل| رســالــة أثــيــر الــديــن األبــهــري فــي الحكمة( إل| الــمــؤلــف: أَْحــَمــد بــن ُعــثْــَمــان الــهــروي، شــهــاب الــديــن منا 
ــــت اإلحـــالـــة إل|: ابــن الــعــمــاد، شـــــذرات: )2/8(، والـــغـــزي، كــواكــب:  زاده، )ت 901 ھ/1460 م( )وتَــــّمَ
َــة: )310/1(، و)SI ،I ،GAL ;464، 839(؛ واذه  ِــَكــّحــال )138/1(، وكــّحــالــة، معجم المؤلفين ل

ٍر ألّن الفارق الزمني بين المؤلف الحقيقي، والمؤلف المتوّهَم مّدة قرٍن من الزمن.  خلط من غير تبّصُ
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، مــفــّســٌر، مُـــحـــدٌِّث، شــاعــٌر أعــجــمــّيٌ مُــســتــعــرب، مُــتــكــلِّــٌم،  ، نـــحـــوّيٌ شــيــخ زاده: فــقــيــهٌ حــنــفــّيُ الــمــذهــب، صـــوفـــّيٌ
يــــــن  ـــــدِّ ــــيــــــن: )أَْحــــــــــــَمــــــــــــد(؛ وَســـــــــّمـــــــــاه بـــــعـــــُضـــــهـــــم: الـــــشـــــيـــــخ َشـــــــْمـــــــس الـ ـــــمــــــؤرخــ مـــــنـــــطـــــقـــــّي، مـــــــــــــــدرٌس، رحـــــــــالـــــــــةٌ. َســــــــّمــــــــاه بــــــعــــــُض الـ
ـــــــــاه بــــعــــُضــــهــــم )زاده الـــــعـــــجـــــمـــــي(، وأوردوا تــــرجــــمــــتــــه فــــــي طــــبــــقــــة )حــــــــــرف الــــــــــــزاي الــــمــــنــــقــــوطــــة(.  ــــــــــداً(، وَســـــــــّمَ )مُــــــــــَحــــــــــّمَ
وأجــــمــــعــــوا عـــــل| تــســمــيــتــه: )الـــشـــيـــخ زاده(. وقــــــال اإلمَـــــــــام ابـــن حـــجـــر الـــعـــســـقـــانـــي: )الـــشـــيـــخ زاده الـــخـــرزيـــانـــي(. 
وقال السخاوّي: )زاده العجمي الخرزباني الحنفي، ويعرف بالشيخ زاده(. ووردْت ثاُث حاالٍت لِنِسبتِِه: 
َــــــَده الــــذي عــــاَصــــَرهُ ونـــــاَب عــنــه: مـــحـــمـــوداً، وَســـّمـــاه  | الـــمـــؤّرخـــون َول )الــخــرزبــانــي الــخــرزيــانــي الـــخـــزريـــانـــي(. وَســــــّمَ
ـــــد - ويـــــعـــــرف بــــابــــن الــــشــــيــــخ زاده الـــــخـــــرزبـــــانـــــي(. وســــــّمــــــاه الــــســــخــــاوي:  الـــــمـــــقـــــريـــــزّي: )بــــــــدر الـــــديـــــن مــــحــــمــــود بــــن مُـــــَحـــــّمَ
)محمود بن الشيخ زاده الحنفي(. وقال المقريزي: >سنة تسع وثمان مئة )809 ھ/1406 م(... ومات 
ــــد بــــن زاده الــــخــــرزبــــانــــي، شـــيـــخ خـــانـــكـــاه  يــــــن؛ مُــــَحــــّمَ فـــــي هذه الـــســـنـــة مـــمـــن لـــــه ذكــــــــــر... ومــــــــات الـــشـــيـــخ َشـــــْمـــــس الــــــدِّ
شـــيـــخـــو؛ فــــي يـــــوم األحـــــــد آخـــــر ذي الــــقــــعــــدة، ودفـــــــن بـــالـــخـــانـــكـــاه. وكـــــــان مــــن أعــــيــــان الـــحـــنـــفـــيـــة، ولـــــه يــــد فــــي الـــعـــلـــوم 

لَْطان من بغداد إل| القاهرة<.  الفلسفية، واستدعاه الّسُ
لُوك لمعرفة دول الملوك: وفيات سنة )809 ھ/1406 ھ(.  انظر؛ الّسُ

َوتابََع ابُن تغري بردي؛ المقريزّيَ بتحديد سنة الوفاة: )809 ھ(، فقال: >السنة الثانية من والية الملك 
الناصر فرج بن برقوق الثانية عل| مصر. وهي سنة تسع وثمان مئة )809 ھ(:... فيها توفي... وتوفي 
الـــشـــيـــخ اإلمَــــــــــام الــــعــــالــــم الــــعــــامــــة: زاده الــــخــــرزبــــانــــي الـــعـــجـــمـــّي الـــحـــنـــفـــّي شـــيـــخ الــــشــــيــــوخ بـــخـــانـــقـــاه شــــيــــخــــون؛ فـــــي يـــوم 
األحد، آخر ذي القعدة، ودُفَِن من يومه بخانقاه شيخون، وكان من أعيان السادة الحنفية، وله اليد الطول| 
في العلوم العقلية، واألدبيات، عّامة زمانِِه في كلذ، استدعاه الملك الظاهر برقوق من بغداد إل| الديار 
المصرية لِِعَظِم ِصيتِِه، وقَِدمَ القاهرةَ، وتصّد| لإلقراِء والتدريِس ِسنين عديدة، وانتفع به عامّةُ الطلبِة من 

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    351 الحكمة والمنطق   

���������������������������������������������������������

كلِّ مذهٍب رحمه اهلل تعال|. وهو َغيُْر )زاده( والد الشيخ محب الدين، اإلمَام ابن موالنا زاده، وقد تقّدم 
ِذْكُر كلذ في حدود سنة تسعين وسبع مئة )790 ھ/1388 م(، واْسُمهُ: أَْحَمد، وشهرته زاده، أمّا )زاده( 

اذه فإن اسمه: )زاده( ال غير<. 
انظر؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة البن تغري بردي: )164/13 - 165(� 

وقد أزال بعَض االلتباس اإلمَام ابن حجر العسقاني؛ فقال في الترجمة: )835(: >أَْحَمد بن أَبِي يزيد بن 
ِــــَد فــي يوم  ــد، شــهــاب الــديــن بــن ركــن الــديــن، الــســرائــي، المشهور بــمــوالنــا زاده العجمي الــحــنــفــي... ُول مُــَحــّمَ
عاشوراء سنة )754 ھ/1353 م(، ومات أبوه وله تسع سنين، والزم االشتغال حت| برع في أنواع العلوم، 
وصــــــــار يــــضــــرب بـــــه الـــمـــثـــل فـــــي الــــــذكــــــاء، وخــــــــرج مـــــن بــــلــــده ولــــــه عـــــشـــــرون ســــنــــة، فــــطــــاف الـــــبـــــاد وأقـــــــــام بــــالــــشــــام مــــــدةً، 
ودرس الفقه واألُُصول وشارك في الفنون، وكان بصيراً بدقائق العلوم، وكان يقول: أعجب األشياء عندي 
الــبــرهــان الــقــاطــع الـــذي ال يــكــون فيه للمنع مــجــال. ثــم َســلـَـَك طــريــَق الـــتَّـــَصـــّوُف، وصــِحــَب جــمــاعــةً مــن المشايخ 
َض إلـــيـــه تــــدريــــُس الـــحـــديـــث بـــالـــظـــاهـــريـــة فــــي أول مــــا فـــتـــحـــت، ثــــم دّرََس الـــحـــديـــَث  مــــــــّدةً، ثــــم دخـــــل الــــقــــاهــــرة، وفُـــــــــوِّ
بالَصْرُغتمشية، ثم أقرأَ فيها علومَ الحديِث البن الصاح بقّوِة ذكائِِه حت| صاروا يتعجبون منه، ثم مرض 
فطال مــرُضــهُ إل| أن مــاَت فــي المحرم سنة )791 ھ/1388 م(، وَكــثُــَر الثناءُ عليه جـــداً، وتــرك ولـــداً صغيراً 
لَْطان<، وشيخ المدرسة األيتمشية  مَ، وهو: محب الدين إمام الّسُ من بنت األقصرائي، وأنجب بعَدهُ، وتقّدَ

بمكة المشرفة. 
انـــظـــر؛ الــــــدرر الــكــامــنــة فـــي أعـــيـــان الــمــئــة الــثــامــنــة البـــن حـــجـــر الــعــســقــانــي: )398/1 - 399(، والــــضــــوء الــامــع 
للسخاوي: )115/7(. والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة البن تغري بردي: )179/16 - 180(� 
ــــد بــــن َعــــِلــــّي بــــن الـــحـــســـن،  وأوضــــــــح ابــــُن حــــجــــر هــــويــــةَ شـــيـــخ زاده آخـــــــر، فــــقــــال فــــي الـــتـــرجـــمـــة: )1521(، >مُــــَحــــّمَ
جمال الدين، أبو عبد اهلل الهروّي، الحلبّي، الشهير بالشيخ زاده الحنفّي، أثن| عليه ابُن حبيب بالفْضِل، 

وقال: مات سنة )755 ھ/1354 م(، وقد جاوز الخمسين<. 
انظر؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة البن حجر العسقاني: )316/5(� 

وقــــــــــــال اإلمَـــــــــــــــــام ابــــــن حــــــجــــــر الـــــعـــــســـــقـــــانـــــي: >الــــــشــــــيــــــخ زاده الـــــعـــــجـــــمـــــي )الـــــــخـــــــرزبـــــــانـــــــي( الـــــحـــــنـــــفـــــي: قــــــــــــِدم مـــــــن بــــــــــــاده إل| 
حــلــب ســنــة أربــــع وتــســعــيــن )794 ھ/1392 م(، وهـــو شــيــخ ســاكــن يــتــكــلــم فـــي الــعــلــم بــســكــون، ويــتــعــان| حل 
المشكات، فنزل في جوار القاضي محب الدين ابن الشحنة فشغل الناس، وكان عالماً بالعربية والمنطق 
والكشاف )للزمخشري(. وكان له اقتدار عل| حل المشكات من هذه العلوم، وقد طارحه سراج الدين 
ـــافِـــِعـــّي نــزيــل حــلــب: )740 ھ/1340 م( - )802 ھ/1399 م(؛ بأسئلة  عــبــد الــلــطــيــف بــن أَْحـــَمـــد الـــفـــوّي الـــّشَ
من العربية وغيرها؛ نظماً ونثراً؛ منها: في قول الكشاف: )إن االستثناء فِي قَْولِِه تََعالَ|: }ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ݲ ژ ژ ڑ ڑ ک ک{ ]سورة الحجر؛ اآلية: 59[. متصل أو منقطع؟ 
فأجابه جواباً حسناً بأنه إْن كان يتعلق بقوم يكون منقطعاً، ألن القوم صفتهم اإلجرام، أو بمن الضمير في 

صفتهم فيكون متصاً. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    352
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فة، فلو قلَت: مــررُت بقوٍم مجرمين؛ إاّل رُجــاً صالحاً،  واستشكل أن الضمير هو الموصوف المقيّد بالصِّ
كان االستثناءُ منقطعاً، فينبغي أن يكون االستثناء منقطعاً في الصورتين. 

ُـــقـــاَل: إّنَ الــضــمــيــَر الــمــســتــكــّنَ فـــي الــمــجــرمــيــن، وإن كــان  فـــأجـــاب: بــأنــه ال إشـــكـــال، قــــال: وغـــايـــة مـــا يــمــكــن أْن ي
دَه عــن اعــتــبــاِر اتّـــصـــافِـــِه بـــاإلجـــرام، فــيــكــوُن  عـــائـــداً إل| الــقــوم بـــاإلجـــرام، إاّل أّن إســـنـــادَ اإلجـــــرام إلــيــه يقتضي تَــــَجــــّرُ

لها يقول فيها:  إثباتاً للثابت؛ إل| آِخِر كاِمِه. ومن نظمه في الجواب أيضاً، وهي قصيدة طويلة، أّوَ
ِشــــــــــيــــــــــَمــــــــــتِــــــــــي  ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وال هـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــعـــــــــــــــُر مـــــــــــــــــن دأَب الـــــــــــــــشِّ وال أنـــــــــــــــــــــــــا ِمــــــــــــــــــــــــــــــــْن خــــــــــــــــيــــــــــــــــِل الــــــــــــــــُفــــــــــــــــكــــــــــــــــاهــــــــــــــــِة فـــــــــــــــــــي الـــــــــخـــــــــبـــــــــروال 

ِّـــــــَي بــعــد كلذ تـــدريـــَس )الـــمـــدرســـة الــشــيــخــونــيــة( ومــشــيــَخــتَــهــا، فـــأقـــام مـــــّدةً طــويــلــةً إل| أن  ثـــم دََخــــــَل الـــقـــاهـــرةَ، وُول
كان في أواخر هذه السنة )808 ھ/1405 م( فإنه طال َضْعُفهُ، فشنََّع عليه القاضي )عمر بن إِبْراِهيم بن 
ِـــــي جـــــرادة. ولـــد سنة  ـــد بـــن عــمــر الــعــقــيــلــي الــحــلــبــي ثـــم الــمــصــري الــحــنــفــي؛ ويـــعـــرف بــابــن الــعــديــم، وبـــابـــن أَب مُـــَحـــّمَ
عــــل|  َوَوثَـــــــــــــــب  َخـــــــــــــــِرَف،  زاده(  )الـــــشـــــيـــــخ  أّن  وادّع|  ســــنــــة )811 ھ/1408 م(،  ومـــــــــات  )754 ھ/1353 م(، 
الوظيفِة فاستقّرَ فيها بالَْجاِه، فتألََّم لك هو وولُدهُ، َومََقَت أهُل الخيِر )ابَن العديم( بسبِب اذه الصنيع، 
ومات )الشيخ زاده( عن قُْرٍب، وكان له ولٌد يُسم|: )محموداً( كثيُر الفضِل والِعلِم عارفاً بالُعلوم اآلليِة، 
وأقبَل عل| الحديِث يسمعه ويشغل فيه، وناب عن أبيِه في )المدرسة الشيخونية( فُحِرمَ من وظيفِة أبيِه، 

رهُ )جمال الدين( في مدرستِِه لتدريِس )السادة الحنفية( فانَجبََر بك<.  فقّرَ
انظر؛ إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ: )216/2، 347(، )288/3، 364(، )167/4(، )25/5، 
296، 321 - 322(، )29/6، 96، 123(، )96/7(، )290/8(، )139/9(. وشذرات الذهب في 

أخبار من ذهب البن العماد الحنبلي: )16/7، 73 - 75(� 
وقــال اإلمَـــام ابن حجر العسقاني: >سنة ثمان وثمان مئة )808 ھ/1405 م(... في يــوم الثاثاء سادس 
عــشــر شــــــوال: اســتــقــر الــبــســاطــي فـــي قـــضـــاء الــمــالــكــيــة، وُعـــــــِزل ابـــُن الـــتـــنـــســـي. واســـتـــقـــّر قـــاضـــي الـــقـــضـــاة كـــمـــال الــديــن 

عمر بن العديم الحنفي في مشيخة خانكاه شيخو، وُعزَل الشيخ زاده الخرزياني<. 
انظر؛ إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر العسقاني: )296/5(� 

وقال المقريزي: >سنة إحد| عشرة وثمان مئة )811 ھ/1408 م(، شهر رجب، أوله الثاثاء:... َوفِي 
ْــَقــاِهــَرة َوحــضــر بَها  ْــِعــيــد مــن ال َـــاب ال ْــَشــأََهــا بــرحــبــة ب َّــتِــي أَن ثــالــثــه: فُــتِــَحــت مــدرســةُ األَِمــيــر جــمــال الــّديــن األســـتـــادار ال
ْــَحــنَــِفــيّـَـة:  َـــْومـــاً مـــشـــهـــوداً. َوقـــــّرر فِـــي تـــدريـــس ال َــــَعــــة، ومــــدرس الـــَحـــِديـــث فَـــَكـــاَن ي ْـــمـــَذاهـــب األَْرب ْـــِفـــْقـــه عـــل| ال مـــدرســـو ال
ِــــِكــــيّـَـــة: شــمــس  ْــــَمــــال ـــيْـــخ َزاده الـــخـــرزبـــانـــي(، َوفِــــــي تـــدريـــس ال ْــــن الـــّشَ ـــد - َويــــعــــرف بِــــاب )بـــــدر الــــّديــــن مَـــْحـــُمـــود بـــن مُـــَحـــّمَ
ـــد الـــبـــاهـــي، َوفِــــي  ـــد بـــن نــجــم الــــّديــــن مُـــَحـــّمَ ْـــَحـــنَـــابِـــلَـــة: فــتــح الــــّديــــن مُـــَحـــّمَ ْــــبـِـــَســــاِطــــّي، َوفِــــــي تـــدريـــس ال ـــد ال الــــّديــــن مُـــَحـــّمَ
تـــدريـــس الـــَحـــِديـــث الــــنَّــــبَــــِوّي الـــشـــريـــف: شـــَهـــاب الــــّديــــن أَْحـــمـــد بـــن حـــجـــر، َوفِــــــي تـــدريـــس الـــتَّـــْفـــِســـيـــر: شـــيـــخ اإِلْســــــام 
ْــخــبــز  َـــُهـــم ال َ بــــن الـــبُـــلْـــِقـــيـــنِـــّي. َوقــــــرر ِعـــنْـــد كــــّل مـــــدرس َطــــائِــــَفــــة، وعـــمـــل ل ْ ْــــُقــــَضــــاة َجـــــال الــــّديــــن عــــبــــد ارّلَ قَــــاِضــــي ال
َــــْوم َحـــــتَّ| َكــــاَن آِخـــرهـــم ُجــلُــوســاً مــدرس  َــــْوم والــمــعــلــوم فِـــي كــل َشـــــْيء، َوَصـــــاَر يــجــلــس كـــّل مــــدرس فِـــي ي فِـــي كــل ي

التَّْفِسير<. 

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    353 الحكمة والمنطق   

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 76، مقياس الــورقــة: )175 × 115 = 122 × 60(، 
عدد األسطر: )21(�

لُوك لمعرفة دول الملوك: وقائع سنة )811 ھ/1408 م(: )211/6 - 212(. والمواعظ  انظر؛ كتاب: الّسُ
واالعتبار لِلمقريزي: وقائع سنة )811 ھ/1408 م(: )261/4(� 

وذكـــــره الـــســـخـــاوي فـــي )حــــرف الـــــزاي الــمــنــقــوطــة( فـــي الــتــرجــمــة: )882(، بـــاســـم: )زاده الــعــجــمــي الــخــرزبــانــي 
الــحــنــفــي، ويـــعـــرف بــالــشــيــخ زاده(... وقــــــال: >َذَكـــــــــَرهُ )ابـــُن خـــطـــيـــب الـــنـــاصـــريـــة( وتــبــعــه شــيــُخــنــا الــعــســقــانــي في 
إنبائه، وأّرخه المقريزي في سلخ ذي القعدة سنة تسع )809 ھ/1406 م( وأنه دُفِن بالشيخونية، وَسّماهُ: 
لَْطان  د، قال وكان من أعيان الحنفية، وله يد في العلوم الفلسفية، واستدعاه الّسُ الشيخ َشْمس الدِّين مَُحّمَ
د الشمس زاده شيخ  من بغداد إل| القاهرة، ويحّرر اذه كله<، وَسّماه أيضاً؛ نقاً عن المقريزّي: )مَُحّمَ

الشيخونية(. 
انظر؛ الضوء الامع: )231/3 - 232، 65/6، 5/7، 111/10، 198(� 

وتــرجــم الــســخــاوي لــولــده فــي الترجمة؛ الــرقــم: )552(، فــقــال: محمود بن الشيخ زاده الحنفي: كــان كثير 
الـــــفـــــضـــــل والـــــعـــــلـــــم عــــــــارفــــــــاً بـــــالـــــعـــــلـــــوم اآللـــــــيـــــــة أقــــــبــــــل عـــــــــل| الـــــحـــــديـــــث ســـــمـــــاعـــــاً واشــــــــتــــــــغــــــــاالً، ونـــــــــــاب عـــــــن أبــــــيــــــه فـــــــي مـــشـــيـــخـــة 
الشيخونية، ووثب الكمال بن العديم عل| والده فأخذها وهو في مرض الموت؛ مُشنِّعاً بَِخَرفِِه، ولزم من 
كلذ حــــرمــــان صـــاحـــب الـــتـــرجـــمـــة مـــنـــهـــا، فــــقــــرره )الــــجــــمــــاُل األُســــــتــــــادار( فــــي تــــدريــــس الــحــنــفــيــة بـــمـــدرســـتـــه، فــانــجــبــر 

بك<. 
انظر؛ الضوء الامع: )4/10(، )136(� 

ـــــبــــــار مــــــن ذهــــــب:  ـــــظــــــر؛ شـــــــــــذرات الــــــذهــــــب فــــــي أخـ ـــــمــــــاد الـــحـــنـــبـــلـــي مــــــا ذكـــــــــره ابـــــن حـــــجـــــر الــــعــــســــقــــانــــي. انـ ــــِعـ وكـــــــــــّرر ابــــــُن الــ
 �)75 - 73/7(

وقال السيوطي: >الشيخ زاده الخرزباني. كان فاضاً في المعقول والهيئة والحكمة والمنطق والعربية، وله 
تصانيف واقتدار عل| حل المشكات، َطلَبَهُ برقوُق من صاِحِب بغداد، فوالهُ مشيخة المدرسة الشيخونية 
ِعوضاً عن الُگلستاني. مات في ذي الحجة سنة ثمان وثمان مئة )808 ھ/1405 م(، ودُفِــَن بالشيخونية 

مع شيخها أكمل الدين<. 
انــــظــــر؛ حـــســـن الـــمـــحـــاضـــرة فــــي تــــاريــــخ مـــصـــر والــــقــــاهــــرة، لـــلـــســـيـــوطـــي: )547/1،( الـــتـــرجـــمـــة: )44(، والـــضـــوء 
الــــــامــــــع: )231/3(، وشـــــــــــذرات الـــــذهـــــب فـــــي أخـــــبـــــار مـــــن ذهـــــــب البــــن الــــعــــمــــاد الـــحـــنـــبـــلـــي: )298/6(، )74 - 
75(، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للسيوطي: )حرف الزاي( الترجمة: )1191( - الشيخ 
زاده، شيخ الشيخونية العجمي: )569/1(. والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة البن تغري بردي: 
)383/11(، وإنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر العسقاني: )363/2 - 365(. وبغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة للسيوطي: الترجمة: )790(، ونظم العقيان في أعيان األعــيــان للسيوطي: )138/1 - 
139(؛ الترجمة: )3(، وشــذرات الذهب في أخبار من ذهب البن العماد الحنبلي: )315/6(، وانظر 

قْم الَْحِميِدّي: 2/783�  قْم الَْحِميِدّي: ]1009[ الّرَ أيضاً؛ مكتبة راغب پاشا؛ الّرَ

=
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ِحــــــيــــــِم. عـــلـــيـــه تـــوكـــلـــت وإلــــيــــه أنــــيــــب، بـــاســـمـــك الـــلـــهـــم؛  ِ الــــــّرَ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ
يا أهل الحمد والثناء، ويا ذا العظمة والكبرياء، يا منشئ األجسام المختلفة الطباع، 
ومظهر الجواهر العقلية مــن أُفُـــِق اإلبـــداع، نحمدك بمحامدك التي ال تقطع مراحلها 
بِـــُخـــطـــا الـــتـــحـــديـــد، ونـــشـــكـــرك عــــل| مـــواهـــبـــك الـــتـــي يــضــيــق عـــن إحــاطــتــهــا نـــطـــاق الــتــعــديــد، 
ونــصــلــي عـــل| أكــمــل أشـــخـــاص نـــوع الــبــشــر، وأفـــضـــل أفـــــراد أهـــل الـــوبـــر والـــمـــدر، أشـــرف 
ذوي النفوس القدسية، الواصل إل| أقــص| المراتب اإلنسية، محمد سيد األنبياء، 
وقــــــــــــــــدوة أهـــــــــــل االصــــــــطــــــــفــــــــاء، وعــــــــــــــل| ِعـــــــتـــــــرتـــــــه الــــــنــــــجــــــبــــــاء الـــــــــــكـــــــــــرام، وصــــــحــــــبــــــه األمــــــــــنــــــــــاء الــــــعــــــظــــــام، 
ونـــســـألـــك أن تـــوفـــقـــنـــا لــتــحــقــق الــــحــــّق فــــي الـــمـــطـــالـــب، وتـــهـــديـــنـــا إل| مــحــجــة الـــــوصـــــول إل| 
أعل| المراتب؛ إنك عل| ما تشاء قدير، وبتحقيق رجاء المؤمنين جدير. أما بعد؛ 
ْــَمــنْــِطــق فــي المختصر الــمــوســوم بــالــهــدايــة؛  فــهذه مــجــلـّـة مشتملة عـــل| شـــرح مــا ســـو| ال
لــــإلمــــام الـــمـــحـــقـــق، والـــفـــيـــلـــســـوف الـــمـــدقـــق، قــــــدوة الـــفـــضـــاء الـــمـــتـــأخـــريـــن، وأســـــــوة الــعــلــمــاء 
الــمــتــبــحــريــن، وحـــيـــد عـــصـــره، وفـــريـــد دهــــــره: أثـــيـــر الـــحـــق والــــديــــن األبـــــهـــــري.. أمــلــيــتُــه مع 
قلِّة البضاعة، بالتماس طائفة من الخلَّص، بل شرذمة من أعز اإلخوان؛ حيث كانوا 
متصدين لمباحثته.. قــال الــمــول| الُْمَصنّف - روح اهلل روحــه؛ وزاد في أعــل| غرف 
الجنان فتوحه -: القسم الثاني في الطبيعيات. أقول: لما كانت الحكمة علماً باحثاً 
في أحوال الموجودات الخارجية عل| ما هي عليه في نفس األمر بَِقْدِر الطاقة البشرية 

والموجود ينقسم...

آخــــــــــــــــــــره:... نكل اذه األلــــــــــــم ال يــــــكــــــون الزمــــــــــــــاً بـــــــل زائــــــــــــــــاً؛ كـــــمـــــا ذكـــــــرنـــــــا فـــــــي الــــحــــالــــة 
األول|.

وليكن اذه آخر ما قصدنا جمعه في اذه الشرح من الفوائد، وأردنا نظمه في 
اذه السلك من الفرائد؛ حامدين اهلل عل| التوفيق إلتمامه عل| نحو ما أملناه من 
االستقصاء في تلخيص قواعده، واالكتفاء عل| حسب اإلمكان في تحقيق مقاصده، 
والــتــزام شــرائــط اإلنــصــاف فــي المباحث، والــتــحــّرز عــن االعــتــســاف فــي أثــنــاء المناظرة، 
واذه مع اعترافي بالعجز والقصور، وانتساب معظم القو| إل| النقصان والعثور، 
ونكل اهلل تعال| يمّن عل| مَن يشاء ِمن عباده بالفضل واإلنعام، ويدخل من يشاء 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    355 الحكمة والمنطق   

في رحمته بمزايا الطول واإلكرام، إنه هو ارل الرحيم، والجواد الكريم. قد تم 
تسويد شرح الهداية بفضل من عّم فضله با نهاية.

وقد وقع الفراغ من كتابة اذه الكتاب في شهر رمضان المبارك، في يوم آخره. 
كتبه األَفَْقر واألحقر سيد من الناس سنة )891 ھ(.

َـــيْـــَن  مـــالحـــظـــات: تـــوجـــد فـــي أّولـــــه فـــوائـــد فـــي صــفــحــتــيــن، وتُــــوَجــــُد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش َوب
َـــة بِـــالـــلَّـــْوِن  ـــُطـــوِر بــعــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات. وكـــلـــمـــات: قـــال وأقـــــول؛ مَـــْكـــتُـــوب الـــّسُ
األَْحـــَمـــر، وبــعــض الــكــلــمــات مُـــَمـــيَّـــزة بــخــطــوط فــوقــهــا، وجــمــيــع الــصــفــحــات لــهــا إطـــارات 
حـــمـــراء الـــلـــون. تـــاريـــخ الـــنـــســـخ: فـــي شــهــر رمـــضـــان ســنــة )891 ھ/1486 م(. الــوضــع 
العام: خّط التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الشيخ حسين الشهير 
ــد  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ ْـــُجـــْرَجـــانِـــّي بــمــبــلــغ: )133( آقْـــَچـــه فــضــيــة. وتــمــلــك: الــّسَ بــقــربــاش ال
ـــــــف دَاِر  مُـــــــــَراد َشــــيْــــخ َخــــانــــقــــاه مُـــــــــَراد مُــــــــّا، مــــع الــــخــــاتــــم؛ ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـ

الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/319. فارسي ]609[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في فَنِّ الُْمَعّمَ| )1(�
المؤلف: مجهول )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 3/ب، مقياس الورقة: )220 × 150 = 120 × 
80(، عدد األسطر: )27(�

ِحيِم. وبه نستعين. بداك ترتيب كرده شد اين ِرَسالَة  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
مَه در بيان معن| معم|، أصل  را بريك مَُقدِّمَة، وبيست چهار أصل، وخاتمة، مَُقدِّ
اول: در بيان حساب ُجّمل، أصــل دوم: در بيان أرقــام هندسه، أصــل ســوم: دربيان 
ارقــــــام روز، اصــــل چــــــارم: در بـــيـــان كـــواكـــب ســبــعــة ســــيــــارة، أصـــل بـــنـــچـــم: در بـــيـــان أرقــــام 

 �MUAMMA HAKKINDA RİSALE ›1‹
رسالة فارسية في علم المعّم|. 

ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ مجهول. لَْم نَتََمّكَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    356

بروج، وأصل شيشم: در بيان...، وأصل هفتم: در بيان قلب وعكس... خاتمة 
در محسنات مُعما، أما كتاب مقدمه...

آخره:... مثال: بر عكس؛ نقيض نعم ار قرا| هر دو طرف غيره ماه مامش؛ 
وتوجيه اين مُعّما چناست از بعض نعم ال مَُراد است؛ واز عكس ال ال مَُراد است، 
ــــــَراد اســــت؛ هذه ال جــمــع كـــن جــمــال هـــود.  واز هـــر دو طـــرف عــشــر چــشــم پـــا شـــد جـــم مُ
خاتمة هر انكه يكان وطرافان در مُعّما لست برهم معن| هيشت وهم معمائ| باش 

معن| نيست بايد افتاب صاحب لزنام بود ناليند بدهون.

ْــِغــاف ِجلْد ُعثَْمانّي،  مالحظات:� الوضع العام: خــّط النستعليق الفارسي، وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/319� ]610[ الّرَ

مَة شرح مُنا زاده، عل| هداية الحكمة  عنوان المخطوط: تعليقة عل| أول مَُقدِّ
لألبهري )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

 �ŞERHU HİDAYETİ’l - HİKME ›1‹
قـــال حــاجــي خــلــيــفــة: >هـــدايـــة الــحــكــمــة للشيخ أثــيــر الــديــن مــفــضــل بــن عــمــر األبـــهـــري، الــمــتــوف| فــي حـــدود سنة 
)600 ھ/1203 م(، تقريباً )ت 630 ھ/1232 م( وهــي متن متين مُــَرتَّــب عــل| ثاثة أقسام. األول: في 
المنطق. الــثــانــي: فــي الطبيعي. الــثــالــث: فــي ايهلإل. أولـــه: الحمد هلل حــّق حمده إلـــخ... وصــنّــف موالنا 
زاده أَْحَمد بن محمود الهروي الخزرباني عليها شرحاً يشتمل عل| شرح ما سو| المنطق. أولــه: باسمك 
اللُهّمَ يا أهل الحمد والثناء إلخ<... ويا ذا العظمة والكبرياء، يا منشئ األجسام المختلفة الطباع، ومظهر 

الجواهر الفعلية من أفق اإلبداع...<. 
َــاَشــا: ]1009[  ِــَحــاجــي َخــِلــيــَفــة: )2028/2(. ومكتبة راغـــب پ ْــُفــنُــون ل ــنُــون َعــن أَســاِمــي الــُكــتُــب وال انــظــر: َكــْشــف الــّظُ

قْم الَْحِميِدّي: 3/319�  قْم الَْحِميِدّي: 318. والّرَ قْم الَْحِميِدّي: 2/783. ومكتبة دار المثنوي؛ الّرَ الّرَ
نُون َعن  ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه. ولعله أحد الذين ذكرهم حاجي خليفة في كتاب: َكْشف الّظُ ›2‹ مجهول. لَْم نَتََمّكَ
أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )2028/2 - 2030(، أو الذين ذكرهم في كتاب: سلم الوصول 

إل| طبقات الفحول: )176/2(، )263/3، 340، 358(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    357 الحكمة والمنطق   

عدد األوراق وقياساتها: 4/آ، مقياس الورقة: )220 × 150 = 120 × 80(، 
عدد األسطر: )27(�

أولـــــــه: قــــولــــه: )بــــاســــمــــك(: بـــــدل مــــن قــــولــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل، فــيــتــعــلّــق بـــمـــا يــتــعــلــق عــلــيــه. 
أعني: أبتدئ. فيكون التقدير: أبتدئ متيمناً بــاســم اهلل. )باسمك(؛ وفيه التفات 
من الغيبة إل| الخطاب، وسبب االلتفات: أنــه لما ذكــر اســم اهلل الــداّل عــل| اتصافه 

بصفات الكمال؛ حصل له باعث...

آخــره:... وقوله: )األجسام المختلفة الطباع(؛ إشــارة إل| براعة االستهال، 
، فيكون  وهي أن يذُكر كّل مؤلف في الكتاب لفظاً يدّل عل| أن ما ألّفه من أّي فنٍّ
ـــيـــــعـــــي، وقــــــولــــــه:  ـــبــ قــــــــولــــــــه: األجـــــــــســـــــــام الــــمــــخــــتــــلــــفــــة الــــــــطــــــــبــــــــاع(: إشـــــــــــــــارة إل| مــــــــوضــــــــوع ِعــــــلــــــم الـــــطــ
)الـــجـــواهـــر الــفــعــلــيــة(: إشـــــارة إل| مـــوضـــوع عــلــم إيهل، وإنّـــمـــا قــــّدم إشـــــارة إل| األُول| 
عــــــل| الـــثـــانـــيـــة ألّن بـــحـــث عـــلـــم الـــطـــبـــيـــعـــي مٌـــــقـــــّدم عــــــل| بـــحـــث عـــلـــم إيهل. فــــــإن قــــلــــت: إن 
الـــجـــواهـــر الــعــمــلــيــة حـــادثـــة عــنــد الـــحـــكـــمـــاء، وكــــل حـــادثـــة ســابــقــة بـــمـــادة ومـــــــّدة، فـــا يــكــون 
اإلبداع واحد موجود، وليس أنه حادثة بحدوث الذات وقت الزمان، فهو يراه؛ وإن 

تقّدم الزمان فا تنافس اإلبداع قرائن. تمت.

قْم الَْحِميِدّي: 1/319� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/319� ]611[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح مُّا زاده عل| ما ِسو| الَْمنِْطق من ِهداية الِْحْكمة ألثير 
الدين األبهري )1(�

الـــمـــؤلـــف: أحـــمـــد بـــن مــحــمــود الــــهــــروي، )الـــخـــزربـــانـــي الـــخـــرزيـــانـــي(، مـــوالنـــا زاده، 
الحنفي )ت 808 ھ/1405 م( )2(�

 �ŞERHU HİDAYETİ’l - HİKME ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 318�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]563[ الّرَ

 �AHMED b. MMAHMUD el - HEREVİ ،MEVLANAZADE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 318�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]563[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    358

عدد األوراق وقياساتها: 4/ب - 75، مقياس الورقة: )220 × 150 = 120 × 
80(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 318� أوله وآخره: مثل الّرَ

تـــمـــت بـــتـــوفـــيـــقـــه وقــــــت ظـــهـــر يــــــوم الـــســـبـــت مـــــن شـــهـــر الــــمــــبــــارك شــــــــوال عــــــل| يـــــد الـــمـــذنـــب 
ــد بــن مــوالنــا حــســن، غفر اهلل  المحتاج إل| رحــمــة اهلل تــعــال|: بسطام بن مـــواله مُــَحــّمَ
لــه ولــوالــديــه، وأحــســن إليهما وإلــيــه؛ بمحمد وآلـــه أجمعين. فــي تــاريــخ سنة ثمانين 

وثمان مئة.

مـــــالحـــــظـــــات: يــــوجــــد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش تـــعـــلـــيـــقـــات كــــثــــيــــرة، والـــــفـــــواصـــــل وكـــــلـــــمـــــات: قــــال 
وأقول؛ مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الكلمات والنصوص مَُميَّزة بخطوط حمراء 
ــــبــــــصــــــر بــــــالــــــضــــــوء فــــــــي الــــــــورقــــــــة:  ـــــائــــــي يـــــــصـــــــور عـــــــاقـــــــة الــ ــــيــــــزيـ ــــنــــــدســــــي فــ فــــــوقــــــهــــــا. ويــــــــوجــــــــد شــــــكــــــل هــ
ـــــــد بـــــــن مــــــــوالنــــــــا حـــــــســـــــن. تـــــاريـــــخ  ــــــاســـــــخ: بـــــســـــطـــــام بـــــن مـــــــــــــواله مُـــــــَحـــــــّمَ ــــنـ ــ )42/ب - 43/آ(، الـ
النسخ: يوم السبت من شهر شوال سنة )880 ھ/1475 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل 

قْم الَْحِميِدّي: 1/319� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/319� ]612[ الّرَ

عنوان المخطوط: فائدة في الحكمة )1(�

د األدنلي = األظنلي، شيخ اإلسام )ت 1066 ھ/  المؤلف: عبد الرحيم بن مَُحّمَ
1656 م( )2(�

 �ŞERH - u’l - HİKME ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/323�  انظر؛ مكتبة المثنوي؛ الّرَ

 �ABDURRAHİM b. Muhammed = Abd er - Rahîm b. Mehmed Şeyhülislâm ›2‹
ــــد األدنـــــلـــــي = األظــــنــــلــــي، مــــن مـــديـــنـــة أدنــــــة فــــي جـــنـــوب تـــركـــيـــا، وقـــــد تــــــول| مــنــصــب  عـــبـــد الـــرحـــيـــم أَفَـــــنْـــــِدي بـــــن مُــــَحــــّمَ
ــــيَّـــــة، وكلذ مـــــن ســنــة  ــــَمـــــانِـ ــــُعـــــثْـ ْـ ــــــة ال ــــيَّـ ــ شـــيـــخ اإلســـــــــام الـــــرقـــــم: )32(؛ الــــدفــــعــــة: )41(، فـــــي عـــهـــد الــــخــــافــــة اإِلْســـــــاِمـ
ُـــوُســـف  )1057 ھ/1647 م( حـــــت| ســـنـــة )1059 ھ/1649 م(، وكلذ بـــعـــد وفــــــاة شـــيـــخ اإلســـــــام أَْحــــَمــــد بــــن ي

القاز آبادي قاروالي، الملقب بالُْمِعيد. 
ْــــــــــراِهــــــــــيــــــــــم األول )1049 -  ــــــــلْــــــــَطــــــــان إِب ـــيــــــن: الــــــــّسُ ــ ـــــنـ ـــــؤمـ ــــمـ ــــيــــــم أَفَــــــــــــــنْــــــــــــــِدي فــــــــي عـــــــهـــــــدي أمــــــــيــــــــري الــ ــــد الــــــرحــ ــــبــ =وكــــــــانــــــــت مــــشــــيــــخــــة عــ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    359 الحكمة والمنطق   

 = 150 ــــــة: )220 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  76/ب - 77/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
120 × 80(، عدد األسطر: )22(�

أولــــــــــه: اعــــلــــم أن الـــحـــكـــمـــة تـــطـــلـــق عـــــــل| الــــمــــســــائــــل الـــمـــخـــصـــوصـــة الــــتــــي تـــضـــبـــطـــهـــا جــهــة 
وحــــــيــــــدة ذاتــــــيــــــة أو عــــرضــــيــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا بــــــعــــــده، وعــــــــــل| مــــجــــمــــوع اإلدراك والــــــعــــــمــــــل، وعــــــل| 
ُــقــتــَدُر بــهــا عـــل| اســتــحــضــار اإلدراكــــــات وتفصيلها مـــت| أريــــد إذا عــرفــت،  الــمــلــكــة الــتــي ي
مــــــثــــــاً فـــــاعـــــلـــــم أن فـــــــي فـــــــن الـــــحـــــكـــــمـــــة بـــــأنـــــهـــــا عـــــلـــــم بــــــاحــــــث عـــــــن أحــــــــــــــوال أعـــــــيـــــــان الـــــــمـــــــوجـــــــودات 
عـــل| مــا هــي عليه فــي نــفــس األمـــر بــقــدر الــطــاقــة الــبــشــريــة. أراد بالحكمة الــمــعــن| األول 

لَْطان  لَْطان أَْحَمد األول )1012 - 1026 ھ/1603 - 1617 م(، والّسُ 1051 ھ/1640 - 1648 م( ابن الّسُ
لَْطان إِبْراِهيم األول، ويعتبر عبد الرحيم  د الرابع )1058 ھ - 1099 ھ/1648 - 1687 م(، ابن الّسُ مَُحّمَ
ــــنْــــــِدي >أحــــــد أعــــيــــان عـــلـــمـــاء الــــزمــــان الــــذيــــن ابــتــهــجــت بـــهـــم األوقــــــــات وتـــزيـــنـــت بـــحـــل| مـــآثـــرهـــم األيـــــــــام<، فـــقـــد قـــرأ  ــ أَفَ
الــــعــــلــــوم الـــحـــكـــمـــيـــة والــــريــــاضــــيــــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة واةيهلإل، وتـــتـــلـــمـــذ عـــــــل| الـــــــمـــــــول|: أَْحـــــــَمـــــــد الـــمـــنـــجـــلـــي الــــــديــــــار بــــكــــري، 
ــد أمــيــن بــن صـــدر الــديــن الـــشـــروانـــي، تلميذ الــمــيــر أَبِــي الــفــتــح  والـــمـــول| حــســيــن الــخــلــخــالــي، وعـــن الـــمـــول| مُــَحــّمَ
ـــَقـــــان، ثـــم اعـــتـــن| بــتــتــمــيــم الـــمـــادة حــــت| اجــتــمــع فــيــه مـــن الــفــنــون مـــا لـــم يجتمع  الــبــاطــنــي، وفــــاق فـــي الــمــعــرفــة واإلتْــ
فيما سواه ممن عاصره، وكتب وألََّف العديد من الشروح والحواشي والتعليقات، وكان في جميع أحواله 
لَْطان أَْحــَمــد،  مثابراً عــل| التحصيل، ال يمّل وال يفتر، وقــد دّرَس بــمــدارس إِْســتَــانــبُــول، ومنها: مدرسة الّسُ
لَيَْمانِيَّة في ِدمَْشَق الشام، وأخذ عنه الجّمُ الغفيُر من الطلبة، ومن تاميذه: المحّقق الكبير  والمدرسة الّسُ

المول| مصطف| البولوي، والعامة المتقن يحي| المنقاري. 
وتول| منصب قاضي عسكر األناضول سنة )1050 ھ/1640 م(، ثم روم إيلي سنة )1055 ھ/1645 م(، 
لَْطان إِبْراِهيم األول يرحمه اهلل،  ثم تــول| مشيخة اإلســام سنة )1057 ھ/1647 م(، وهــو الــذي خلع الّسُ
د بهائي بن  وبعد كلذ َعزله عن المشيخة الصدُر األعظم قره مَُراد پاشا، وآلت المشيخة إل| الشيخ: مَُحّمَ
عبد العزيز التبريزي، وأُِمَر عبد الرحيم أَفَنِْدي بالتوجه إل| الحّج، فسار من البحر إل| مصر، وكلذ في سنة 
لَيَْمانِيَّة،  )1059 ھ/1649 م(، ثم بعدما حّج عاد من الطريق الشامي إل| اآلستانة، ونــزل بالمدرسة الّسُ
ــــــهَ إلــيــه مــنــصــب الــقــضــاء  ْـــُمـــنـــكـــرة، ثـــم ُوجِّ ــــــهَ إلــيــه قـــضـــاءُ الـــقـــدس، فــتــوّجــه إلــيــهــا وأزال مــنــهــا بــعــض األمـــــور ال ثــــّم ُوجِّ
واإلفــتــاء في مدينة بلغراد عاصمة صربيا، فسافر إليها وأقــام بها إل| أن تُــُوفِّــَي سنة )1066 ھ/1656 م(، 

ودُفن بمقبرة جامع العمار الُْعثَْمانِيَّة في بلغراد. 
انـــظـــر، تــكــمــلــة شـــــذرات الـــذهـــب؛ ص: )368(، وخـــاصـــة األثــــر فـــي أعـــيـــان الـــقـــرن الـــحـــادي عــشــر؛ للمحبي: 
ْـــــُعـــــثْـــــَمـــــانِـــــيَّـــــة: عـــلـــمـــيـــة ســـالـــنـــامـــة ســــــي؛ ص: )455 - 456(، وســـجـــل  )411/4 - 412(، والـــــمـــــراجـــــع الـــتـــركـــيـــة ال
َّـــــا: )330/3(، ودوحـــــة الــمــشــايــخ مـــع الـــذيـــل؛ ص: )54(، وقـــامـــوس األعـــــام لــَشــْمــس  ـــد ثُـــــَري ِـــُمـــحـــّمَ ُعـــثْـــَمـــانـــي ل

الدِّين سامي األرنؤوطي: )3074/4(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    360

إذ الـــــمـــــراد بـــالـــعـــلـــم هــــي الـــمـــســـائـــل الـــمـــخـــصـــوصـــة الـــمـــضـــبـــوطـــة بـــجـــهـــة الــــــوحــــــدة، وهــــــو شــامــل 
ْــُعــلـُـوم. وبــقــولــه: بــاحــث. أي: يحمل فــي مسائل األحــــوال عــل| الــمــوجــودات  لجميع ال
الخارجية حمل عــل| الــوجــه الــذي هــي، أي: تلك الــمــوجــودات عــل| كلذ الــوجــه في 
أنفسها، في زعم الباحث سواء كان كلذ البحث مطابقاً للواقع أو لم يكن كما يقال 
في الطبيعي مثاً: كل جسم فله شكل فيحمل الشكل عل| الجسم بطريق اإليجاب 

الذي هو عليه في نفسه، أي يثبت له الشكل في نفسه...
آخــــــــــــره:... أي: الـــحـــكـــمـــة، هـــــو الــــكــــمــــال الــــحــــاصــــل لـــلـــنـــفـــس الـــنـــاطـــقـــة مـــــن الـــــقـــــوة إل| 
القو|، بحسب تلك القوانين. وِحينَئٍِذ يدخل في الحكم الَْمنِْطق وغيره من الُْعلُوم 
ْـــــَمـــــنْـــــِطـــــق عــن  بـــــأســـــرهـــــا، واألعـــــــمـــــــال تـــــــرد مــــنــــهــــا، وإن خـــــــّص الــــكــــمــــال بــــمــــا يـــعـــتـــد بـــــه يـــــخـــــرج ال
ْــضــاً؛ ألن موضوعه وهــو المعقوالت الثابتة مـــورده في  الحكمة عــل| اذه التعريف أَي
الــخــارج، فــاإلدراكــات المتعلقة لها ليست كــمــاالً يُعتّد بــه عــل| مــا قيل: إنــه ال كمال 

في إدراك المعدوم. عبد الرحيم؛ رحمه اهلل.
قْم الَْحِميِدّي: 1/319� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/319� ]613[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح الهداية من الحكمة )1(�

ــــد بــــن مــــبــــارك شـــــــاه، الــــــبُــــــَخــــــاِرّي، مــــيــــرك الــچــنــگــي،  ــــَحــــّمَ يــــن بــــن مُ الــــمــــؤلــــف: َشــــْمــــس الــــدِّ
)كان حياً قبل 747 ھ/1346 م( )2(�

 �ŞERH - u HİDAYETİ’l - HİKME ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/1295. ومكتبة األزهر؛ 25542، أرقام الحفظ:  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1694[ الّرَ
)116 فــلــســفــة( 34264 حـــلـــيـــم. ومــكــتــبــة بـــرنـــســـتـــون؛ مــجــمــوعــة جــــاريــــت؛ الــــرقــــم: 830، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 475 
)Hc(. والمكتبة الوطنية النمساوية؛ )ب 2( الــرقــم: 308، رمــز الحفظ: Mixt. 4231، 2. )ب 2( 

هيلين: 2308� 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )2029/2(، وبروكلمان: )97/5(�  وانظر؛ َكْشف الّظُ
وفــهــرس األزهــــر؛ الــقــديــم: )513/3(. وجــامــع الــشــروح والــحــواشــي؛ لــعــبــد اهلل الحبشي؛ طبعة دار المنهاج 

ة: )805/4(، والطبعة القديمة: )2419/3(�  في جّدَ
 �ŞEMSÜDDİN MUHAMMED b. MÜBAREK ŞAH ،MİREK el - BUHARİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/1295�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1694[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    361 الحكمة والمنطق   

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 77/ب - 111/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )220 × 150 = 
120 × 80(، عدد األسطر: )22(�

َـــــــــْعـــــــــد؛ فــــقــــد ســــألــــنــــي أحــــبــــائــــي  ِحــــــــيــــــــِم. وبــــــــه نـــســـتـــعـــيـــن، َوب ِ الــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــه: بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل ارّلَ
ِــــــِقــــــســــــَمــــــي الــــطــــبــــيــــعــــي وايهلإل مــــــــن كـــــــتـــــــاب الـــــــهـــــــدايـــــــة لــــــلــــــمــــــول| الــــــفــــــاضــــــل ســــلــــطــــان  أن أكـــــــتـــــــب ل
الــــمــــتــــأخــــريــــن: أثــــيــــر الــــمــــلــــة والـــــــديـــــــن، مـــفـــضـــل بـــن عــــمــــر األبــــــهــــــري - طــــــيّــــــب اهلل ثــــــــراه وجـــعـــل 
ِّــــــُل مـــــن الــــلــــفــــظ صــــعــــابــــه، ويــــكــــشــــف عـــــن وجـــــــه الــــمــــعــــانــــي نـــقـــابـــه؛  الــــجــــنــــة مــــــــــأواه - شـــــرحـــــاً يــــــذل
مــع زيــــادات شــريــفــة، ومــبــاحــث لطيفة، ولــمــا تــكــّرر الـــســـؤال؛ شــرعــُت فــي تــحــريــره عــل| 
سبيل االســتــعــجــال، بــرجــاء أن ينظر فــيــه بعين رضــــاء.. وأســتــعــيــن بـــاهلل إنـــه خــيــر مــوفّــق 
ومُـــعـــيـــن. قــــــال: الـــقـــســـم الـــثـــانـــي فــــي الـــطـــبـــيـــعـــيـــات. أقـــــــول: الـــحـــكـــمـــة، وهـــــي صـــنـــاعـــة نــظــريــة 
يـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا اإلنــــــســــــان تـــحـــصـــيـــل مـــــا عـــلـــيـــه الــــــوجــــــود فـــــي نــــفــــســــه، ومـــــــا عـــلـــيـــه الــــــواجــــــب مــمــا 
ينبغي أن يكتسبه بعلمه ليشرف بك نفسه ويكمل، ويصير عالماً معقوالً مضاهياً 
لــــعــــالــــم الــــــمــــــوجــــــودات، ومــــســــتــــعــــّداً لــــلــــســــعــــادة الــــقــــصــــو| األخـــــــرويـــــــة، وكلذ بـــحـــســـب الـــطـــاقـــة 
اإلنسانية، ينقسم بالقسمة األول| إل| قسمين ألنها إن تعلّقت باألمور التي إلينا أن 
نــعــلــمــهــا، ولـــيـــس إلــيــنــا أن نــعــمــلــهــا، تـــســـّم|: كــلــمــة نــظــريــة، وإن تــعــلــقــت بـــاألمـــور الــتــي 
إلينا أن نعلمها وأن نعملها تسّم|: حكمة عملية. وكل واحد من النظرية والعملية 
عــل| ثاثة أقــســام. أمــا النظرية؛ فــألّن ما ال يتعلق بأعمالنا إمــا أن ال يكون مخالطة 

المادة شرطاً لوجوده...

آخره:... حصول المشتاق إليه ويبق| في كون الهيولي مقيداً بساسل العائق 
ألن آلــــــة كلذ قــــد بـــطـــلـــت، وحــــاصــــل الـــتـــعـــلـــق قــــد بــــقــــي؛ فـــتـــكـــون فــــي غـــصـــة وعــــــــذاب ألــيــم 
ْــضــاً ال يــبــق| دائــمــاً، وهذه الهيئات تختلف فــي شــدة الـــرداءة  إال أّن كلذ التعذيب أَي
وضــعــفــهــا، وفــــي ســرعــة الــــــزوال وبــطــئــه، ويــخــتــلــف مـــا يــكــون فــيــهــا مـــن الــتــعــذيــب بحسب 
االختاف. وليكن اذه آخر ما أردنا أْن نكتب عل سبيل االرتجال؛ من غير إيجاز 
مــخــّل وتــطــويــل مُـــمـــّل؛ فـــي شـــرح اذه الــمــخــتــصــر، والــحــمــد هلل عـــل| الــتــمــام، والــصــاة 

د خير األنام. عل| مَُحّمَ

د بن موالنا حسن، حسب القدرة  عل| يد المذنب العاصي نظام بن موالنا مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    362

والطاقة، غفر له ولوالديه بلطف اهلل العليم والــعــّام؛ في تاريخ سنة ثمانين وثمان 
مئة. تم.

مـــــالحـــــظـــــات: يـــــوجـــــد عــــــــل| الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش تــــعــــلــــيــــقــــات، وَعـــــــنَـــــــاِويـــــــن الــــمــــواضــــيــــع مــــكــــتــــوبــــة فــي 
الــهــامــش بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر، وبـــعـــض الــنــصــوص مُـــَمـــيَّـــزة بــخــطــوط حـــمـــراء فــوقــهــا. الــنــاســخ: 
ــد بــن مــوالنــا حــســن. تــاريــخ الــنــســخ: سنة )880 ھ/1475 م(.  نــظــام بــن مــوالنــا مُــَحــّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/319� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/319� ]614[ الّرَ

عنوان المخطوط: حل الهداية = شرح هداية الحكمة لألبهري )1(�
د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 112/ب - 144/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )220 × 150 = 
120 × 80(، عدد األسطر: )22(�

َّــنــا فــي الــروايــة والــدرايــة،  ِحــيــِم وبــه نستعين هــدايــتُــك َرب ِ الــّرَ َ ْ أولـــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
وكف| بك في البداية والنهاية، بادئ حكمه البالغة، والنعمة السابغة، نحمدك عل| 
وجــوب وجـــودك، ونشكرك عــل| عموم فيضك وجـــودك، ونصلي عــل| محمد هــادي 

 �ŞERH - u HİDAYETİ’l - HİKME = Hallu Hidâyeti’l - Hikme ›1‹
قـــال حــاجــي خــلــيــفــة: هـــدايـــة الــحــكــمــة؛ لــلــشــيــخ، أثــيــر الـــديـــن: مــفــضــل بــن عــمــر األبـــهـــري. الـــمـــتـــوف|: فـــي حـــدود 
ـــد بـــن شــريــف الــحــســيــنــي )الــجــرجــانــي(.  ســنــة )600 ھ/1203 م(، وهــــي: مــتــن، مـــتـــيـــن... وشـــرحـــهـــا: مُـــَحـــّمَ

له: )هدايتك ربنا في الرواية والدراية...(.  اه: )حل الهداية(. أّوَ وَسّمَ
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )2029/2(�  انظر؛ َكْشف الّظُ

وانظر؛ مكتبة األزهر؛ 25489، أرقام الحفظ: )211 فلسفة( 4447، والرقم: 25490، أرقام الحفظ: 
)98 فــلــســفــة( 28887 الــســقــا. والـــرقـــم: 25491، أرقــــام الــحــفــظ: )115 فــلــســفــة( 34263 حــلــيــم. والــرقــم: 
ْـــــَقـــــِديـــــُم:  قْـــــــم ال 25492، أرقـــــــــام الــــحــــفــــظ: )282 فـــلـــســـفـــة( 42749 الـــــعـــــروســـــي. ومـــكـــتـــبـــة جـــامـــعـــة إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول؛ الـــــــّرَ
2/295. ومــكــتــبــة بـــرنـــســـتـــون؛ مــجــمــوعــة جــــاريــــت؛ الــــرقــــم: 834، رمــــز الـــحـــفـــظ: B 26، والــــرقــــم: 835، رمــز 

 �L 186 :الحفظ
 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ ،el - CÜRCANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    363 الحكمة والمنطق   

ــــــبُــــــل إل| ِخــــــطــــــاب اإلنـــــــــــس، ومـــــــعـــــــارج الـــــقـــــدس،  الـــــكـــــل إل| أوضــــــــــح الـــــمـــــنـــــاهـــــج، وأقـــــــــــوم الــــــّسُ
َــْعــد؛  َوَصــــــلّ| اهللُ عليه وســلــم، وعـــل| آلــه الــهــاديــن المهديين، وأصــحــابــه أجمعين. َوب
ــــد بــــن شــــريــــف الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي - أصــــلــــح لــــه بــــالــــه وحـــــالـــــه، وحــقــق  ــــَحــــّمَ فـــيـــقـــول الـــفـــقـــيـــر إل| اهلل مُ
بلطفه آماله -: إني لما حّصلت قراءة قسمّي الطبيعي وايهلإل من كتاب الهداية... 
فأحببت أن أُقيَّد بالتحرير ما كنت أقاوله في التقدير... واهلل المشكور عل| ُحسن 

توفيقه. اعلم أن هذ المختصر مرتب عل| أقسام.

األول: في الَْمنِْطق.

والثاني: في الطبيعي.

والثالث: في ايهلإل.

وتـــــــوجـــــــيـــــــهـــــــه: أن الــــــحــــــكــــــمــــــة، وهــــــــــــي الـــــــِعـــــــلـــــــم بـــــــأعـــــــيـــــــان الــــــــــمــــــــــوجــــــــــودات عــــــــــــل| مـــــــــا هـــــــــي عـــلـــيـــه 
ْــــُعــــلُــــوم  بِـــــــَقـــــــْدِر الــــطــــاقــــة الــــبــــشــــريــــة، تـــنـــقـــســـم إل| نــــظــــريــــة: يـــقـــصـــد بـــهـــا مـــــا حـــصـــل بـــالـــنـــظـــر مـــــن ال

واإلدراكات، وعملية: تتعلق بكيفية العمل.

فالنظر: ِعلٌم يُبَحُث فيه عما إنا علمنا، ال عملنا، كالسماء واألرض، والعملية: 
علم يبحث فيه عما لنا علمها وعملها، كاألفعال الصادرة عنا، وكل واحدة منهما 
ـــــا أن ال يــفــتــقــر فــــي وجــــــوده  ثــــاثــــة أقـــــســـــام. أمــــــا الـــنـــظـــريـــة؛ فـــــــألّن مــــا ال يــتــعــلــق بـــأعـــمـــالـــنـــا إمـ
إل| الــمــادة... الموسوم بايهلإل تسمية للشيء بأشرف أجزائه. أو يفتقر فيه إليها 
ِحينَئٍِذ؛ إمــا أن يكون تجريده عنها في الذهن والفعل، كالتدوير والتربيع والكروية 
الــــمــــخــــروطــــيــــة... ولــــمــــا فــــــرغ مـــــن الـــقـــســـم األول شــــــرع فـــــي الـــقـــســـم الــــثــــانــــي؛ فـــــقـــــال: الــقــســم 
الثاني في الطبيعيات. أي في مباحث األجسام الطبيعية. وهو. أي: القسم اآلخر. 

مرتّب عل| ثاثة فنون...

آخـــــــــــــــره:... هــــــدايــــــة الــــنــــفــــوس الــــنــــاطــــقــــة الـــــتـــــي لــــــم تـــكـــتـــســـب الــــِعــــلــــم والـــــــشـــــــرف. أي: لــم 
تــحــصــل الـــنـــفـــود الـــحـــق. إذا فـــارقـــت الــــبــــدن، وكـــانـــت خــالــيــة عـــن الــهــيــئــات الــبــدنــيــة الـــرديـــة 
حـــــصـــــل لـــــهـــــا - لــــســــامــــتــــهــــا عـــــــن ألــــــمــــــي الـــــــشـــــــوق والـــــهـــــيـــــئـــــة الــــــمــــــضــــــادة - الـــــنـــــجـــــاة مـــــــن الـــــــعـــــــذاب، 
والـــخـــاص مــن األلــــم، فــكــانــت الــبــداهــة الــصــرفــة أول| وأقــــرب إل| الــخــاص مــن فِــَطــانَــة 
َــــــــتْــــــــراَء. أي: نــــاقــــصــــة، وهــــــي الـــنـــظـــر الــــــــذي يــــوجــــب الـــــشـــــوق إل| الــــكــــمــــال، وســــّمــــاهــــا بـــتـــراء  ب



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    364

لــــعــــدم بـــلـــوغـــهـــا إل| حــــــدٍّ يـــــوِجـــــُب انــــبــــعــــاث صـــاحـــبـــهـــا إل| تـــحـــصـــيـــل الــــكــــمــــال، وأمـــــــا إذا لــم 
تكن خالية من الهيئات البدنية مع عدم اكتساب الكمال فيتألّم بمعدلة البدن الذي 
منه كانت متمكنة من تحصيل مُْقتََض| الهيئة الردية، وتبق| في كدر الهيول| مقيدةً 
بساسل العائق، فتكون في غصة وعذاب أليم. نكل اذه ليس الزماً كما ذكرنا. 
ومن أراد االستقصاء في الحكمة والوقوف عل| مذهب الحكماء، فليرجع إل| كتابنا 
المسّم|: )بزبدة األسرار(. واهلل ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق. الحمد هلل عل| 

التمام، وللرسول أفضل السام.

ــــــــــــــد بــــــــــــــن  عــــــــــــــــــــــــل| يــــــــــــــــــد الــــــــــــــمــــــــــــــذنــــــــــــــب الــــــــــــمــــــــــــحــــــــــــتــــــــــــاج إل| رحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــة اهلل نــــــــــــــظــــــــــــــام بــــــــــــــن مــــــــــــــــــوالنــــــــــــــــــا مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ
 مـــــــوالنـــــــا حــــــســــــن، غـــــفـــــر لـــــــه ولــــــــوالــــــــديــــــــه؛ وأحـــــــســـــــن إلــــيــــهــــمــــا وإلــــــــيــــــــه. فـــــــي تـــــــاريـــــــخ ســـــنـــــة ثـــمـــانـــيـــن

وثمان مئة. تم.

َـــــة بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر، والــــمــــتــــن  ـــنـــــاويـــــن مَـــــْكـــــتُـــــوب مـــــالحـــــظـــــات: تُـــــــوَجـــــــُد عـــــــل| الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش عــ
ـــــغــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي. الــــنــــاســــخ:  ْــــــَمــــــْشــــــُروح مُـــــَمـــــيَّـــــز بِـــــُخـــــُطـــــوط حـــــمـــــراء الــــــلــــــوِن فــــــوقَــــــهُ. والـ ال
ــــد بــــن مـــــوالنـــــا حــــســــن، تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: يــــــوم الـــجـــمـــعـــة مـــــن شـــهـــر  بــــســــطــــام بــــن مـــــــواله مُــــَحــــّمَ
قْـــــــــم  الـــــــــّرَ ــــنــــــة )880 ھ/1475 م(. وبــــــــاقــــــــي مُــــــــواصــــــــَفــــــــاتِــــــــِه مــــــثــــــل مُــــــــواصــــــــفــــــــات  الــــــقــــــعــــــدة ســ ذي 

ْــَحــِمــيــِدّي: 1/319� ال

قْم الَْحِميِدّي: 1/320� ]615[ الّرَ

عنوان المخطوط: الفوائد الفنارية؛ حاشية عل| مغني الطاب لألبهري = شرح 
إيَساُغوِجي )1(�

 �el - FEVAİDÜ’l - FENARİYYE fi ŞERHİ İSAGUCİ ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي: 3/337. ومكتبة راغـــب پــاشــا؛  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 4/309، والـــّرَ قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ
 : ْـــَحـــمـــيـــدّيُ قْـــــُم ال ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة: ]1122[ الـــــّرَ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 2/885. ومــكــتــبــة الـــّسُ قْـــــم ال ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: ]1136[ الـــــّرَ قْـــــم ال الـــــّرَ
الــــــحــــــفــــــظ:  أرقـــــــــــــــــــــام   ،23656 الــــــــــــرقــــــــــــم:  األزهــــــــــــــــــــــــر؛  ومــــــكــــــتــــــبــــــة   ،1/805  : ْـــــــــــَحـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــدّيُ ال ـــــــــــــــــُم  قْ الـــــــــــــــــّرَ  ]1134[  ،1/799
)1711 منطق( 66377 األَْحنَاف. والرقم: 24770، أرقام الحفظ: )775 منطق( 28929 السقا الرسالة 
ْـــــــــــَراك. والــــرقــــم: 24782، أرقــــام  الــــرقــــم: 3. والــــرقــــم: 24776، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )2033 مــــنــــطــــق( 83445 األَت

الحفظ: )2847 منطق( 129843 طنطا. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    365 الحكمة والمنطق   

د الفناري )أو الَفنَري( الرومي، اإِلْستَانْبُولي،  د بن حمزة بن مَُحّمَ المؤلف: مَُحّمَ
الحنفي، القاضي َشْمس الدِّين، مّا فناري )ت 834 ھ/1431 م( )1(�

ــــــة: )141 × 104 = 140 ×  ــــــورقــ ــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 1 - 24، مــــقــــيــــاس الــ عــ
60(، عدد األسطر: )15(�

ِحـــيـــِم. وبـــه ثــقــتــي. حـــمـــداً لـــك الـــلـــُهـــّمَ عـــل| مـــا لخصت  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
لي من ِمنَِح عوارف األفاضل، وخلصتني من ِمَحِن عواصف الفضائل، وصاة عل| 
مَـــــن لــحــقــهــم أول الـــفـــضـــائـــل، ال ســيــمــا مــحــمــد الـــمـــنـــعـــوت بــــأعــــل| الـــشـــمـــائـــل، والـــمـــبـــعـــوث 
بـــأكـــرم الــقــبــائــل، وعــــل| آلــــه وأصـــحـــابـــه الــمــهــتــديــن بـــأوضـــح الــــدالئــــل. أمــــا بــعــد؛ فــلــمــا لم 
يــنــفــعــنــي الــتــعــلــيــل بــلــعــل وعـــــس|، عـــن اقـــتـــراح أٍخ لـــي فـــي كــــلِّ صــبــاح ومـــســـاء؛ أن أكــتــب 
َسالَة األثيرية في الميزان، شرعت فيه غدوة  فوائد الئقةً بمطالعة اإلخــوان لفرائد الرِّ
يـــــــوم مـــــن أقــــصــــر األيـــــــــــام، وخــــتــــمــــت مـــــع أذان مــــغــــربــــه بــــعــــون الــــمــــلــــك الــــــعــــــام، إنـــــــه ولـــــــي كــل 
توفيق وإنعام. اعلم أّن ِمن حّق كّل طالِب كثرٍة تضبطها ِجهةُ وحدٍة أْن يعرفها بتلك 
ا يعينه،  الجهة، ويحصل الشعور بها قبَل الشروِع فيها حت| يأمَن ِمن فواِت شيٍء ِمّمَ
وصــــــرف الـــهـــمـــة إل| مــــا ال يــعــنــيــه، وأن يـــعـــرف غــايــتــهــا لــــيــــزداد جـــــــّداً ونــــشــــاطــــاً، وال يــكــون 

سعيه عبثاً وضاالً...

آخـــــــــره:... إن قُـــــوبِـــــَل بـــهـــا الـــحـــكـــم يـــســـم| ســفــســطــة، وإن قُـــــوبِـــــَل بـــهـــا الــــجــــدل يــســم| 
مشاغبة، فالمغالطة منحصرة في القسمين السفسطة والمشاغبة، )والعمدة( أي: 
الــمــعــتــمــد عــلــيــه )هــــو الــــبُــــْرَهــــان( ال غــيــر ألن تــحــصــيــل الــعــقــائــد الـــحـــّقـــة، وتـــزيـــيـــل الــعــقــائــد 

الباطلة ليس إال به.

َسالَة في الَْمنِْطق، ختمنا اهلل بالعقائد الحقة، وزوال العقائد  وليكن اذه آخر الرِّ
الباطلة، وحشرنا في زمرة الشهداء الطيبين الطاهرين والصالحين، وبوأنا في أعل| 
َــــــِمــــــيــــــَن، َوَصــــــــــــــــــــــلّ| اهللُ َعــــــــلَ|  ْــــــَعــــــال ْــــــــــَحــــــــــْمــــــــــُد هلِلِ َربِّ ال ـــيـــــن. وال عـــلـــيـــيـــن مــــــع الــــصــــديــــقــــيــــن والـــــمـــــرســـــلــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    366

ت الكتاب  َواب، تَّمَ ٍد وآلــه أجمعين، آمين، يا معين. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ َسيِِّدنَا مَُحّمَ
بعون اهلل تعال|.

مــالحــظــات: تــوجــد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش تــعــلــيــقــات، والـــَعـــنَـــاِويـــن وكــلــمــات: قـــال وأقــــول؛ 
مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها، تاريخ 
ْـــــــــِغـــــــــاف ِجــــلْــــد  ــــنـــــســـــخ: ســــنــــة )1019 ھ/1610 م(. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خــــــــّط الـــــنـــــســـــخ، وال الـ
ــــيْــــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُــــــــــــَراد مُـــــــــــّا، مــع  ــــــد مُــــــــــــَراد َشــ ــــّمَ ــــــَحــ ــــيِّــــــد الــــحــــافــــظ مُ ــ ــــّسَ ــــَمــــــانــــــّي، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: الــ ــــثْــ ُعــ

الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/320� ]616[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية البردعي عل| شرح حسام الدين الكاتي عل| إيَساُغوِجي 
لألبهري في الَْمنِْطق )1(�

وِمــّي،  د الــبَــْردَِعــّي، التبريزّي، الــّرُ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ المؤلف: مَُحّمَ
الحنِفّي، مُْحيي الدِّين )ت 927 ھ/1521 م( )2(�

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 25 - 39، مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )141 × 104 = 140 × 
60(، عدد األسطر: )15(�

ِحيِم. الحمُد لمْن حمُدهُ أحسُن  ِ الّرَ َ ْ أوله: اذه كتاب بردعي. بِْسِم اهلِل ارّلَ
ـــٍد الــمــقــبــول،  كــــلِّ مــــقــــوٍل؛ وشـــكـــره أشـــــرف مـــا يــخــتــلــج فـــي الـــعـــقـــول، والــــصــــاة عــــل| مُـــَحـــّمَ

 �HAŞİYE ala ŞERHİ İSAGUCİ li’l - KATİ ›1‹
ــلـَـيْــَمــانِــيّـَـة:  ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 4/309. ومــكــتــبــة الــّسُ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 4/337؛ والــــّرَ قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ
: 3/797، مــكــتــبــة األزهـــــــــر؛ مــــن الـــــرقـــــم: 24158، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )27 مـــنـــطـــق(  ْـــــَحـــــمـــــيـــــدّيُ قْـــــــُم ال ]1115[ الـــــــّرَ
1928. حــــــــت| الـــــــرقـــــــم: 24162؛ أرقــــــــــــام الـــــحـــــفـــــظ: )2457 مــــــــنــــــــطــــــــق( 96056 الـــــمـــــغـــــاربـــــة. ومــــكــــتــــبــــة بــــرنــــســــتــــون؛ 
مجموعة جاريت؛ الرقم: 808، رمز الحفظ: HB( 465(، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 
3161، رمز الحفظ: 898، والرقم: 3161، رمز الحفظ: 5921، والرقم: 3161، رمز الحفظ: 4196� 

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - HANEFİ ،el - BERDAİ ›2‹
قْـــــُم  ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة: ]1115[ الـــــّرَ ــــِمـــــيـــــِدّي: 1/1296. ومـــكـــتـــبـــة الــــّسُ ْـــــَحـ قْــــــم ال انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغــــــب پــــاشــــا؛ ]1695[ الــــــّرَ

 �3/797 : الَْحميدّيُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    367 الحكمة والمنطق   

الــذي لم يتمثّل إليه الجهول، وبعد فجمعت هذه الحواشي للمبتدئين - باستعانة 
الـــقـــادر - مـــن الــكــتــب مـــع ضــــّم مـــا الح لــبــالــي الـــفـــاتـــر، ومــــا فــعــلــت اذه إال اعـــتـــمـــاداً عــل| 
إغماض األبصار من مواقع األنظار، فإني المقّر أن ما يستخرجه فكري غير صحيٍح. 
قال: الحمد هلل الواجب وجوده، الممتنع نظيره، الممكن سواه وغيره. أقول: نذكر 

فيه ثاث مقاالت.
األول|: في بيان مفهومات هذه األشياء.

والثانية: في بيان وجه الحصر، ووجه تقديم البعض.
والثالثة: في بيان السؤاالت مع األجوبة...

آخـــــــره:... يــقــال عــــل| األفــــــراد الــمــشــّخــصــات، ولـــقـــائـــٍل أن يـــقـــول: ال حــاجــة ِحــيــنَــئِــٍذ 
إل| قــــــولــــــه دون الــــحــــقــــيــــقــــة؛ ألن اذه الـــــــقـــــــول لــــــاحــــــتــــــراز عـــــــن الـــــجـــــنـــــس، والـــــجـــــنـــــس يــــخــــرج 
بقوله عــل| كثيرين بـــدون الحقيقة؛ ألن الجنس ال يــكــون مــقــوالً عــل| هذه الكثيرين 
بـــالـــذات. قــــال: وقـــولـــه: مختلفين بــالــعــدد دون الــحــقــيــقــة، يــخــرج الــجــنــس. أقـــــول: ولــو 
قال: قوله دون الحقيقة يخرج الجنس لكان أول|؛ ألنه ال مدخل لقوله: مختلفين 
ــت  ْــضــاً مــقــوٌل عــل| كثيرين مختلفين بــالــعــدد. تَــّمَ بــالــعــدد فــي اإلخــــراج؛ ألن الجنس أَي

اِب. الكتاب بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/320� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/320� ]617[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح إيَساُغوِجي في الَْمنِْطق لألبهري )1(�

المؤلف: حسن الكاتي، حسام الدين )ت 760 ھ/1359 م( )2(�

 �ŞERHU’l - İSAGUCİ ›1‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 2/337. ومــكــتــبــة راغـــب پــاشــا؛  قْـــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 4/309. والـــّرَ قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ
 �4/797 : قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1116[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 892. ومكتبة الّسُ قْم الَْحِميِدّي: ]1146[ الّرَ الّرَ

 �HUSAMÜDDİN HASAN en - NAHVİ ،el - KATİ ›2‹
لَيَْمانِيَّة: ]1116[  قْم الَْحِميِدّي: 892. ومكتبة الّسُ قْم الَْحِميِدّي: ]1146[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ الّرَ

 �4/797 : قُْم الَْحميدّيُ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    368

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 41 - 60، مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )141 × 104 = 140 × 
60(، عدد األسطر: )15(�

ِحـــيـــِم. الــحــمــد هلل الـــواجـــب وجـــــوده، الممتنع نــظــيــره،  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
ــــــد الــــــذي  الــــمــــمــــكــــن ســــــــــواه وغـــــــيـــــــره، الـــــــصـــــــادر بـــــاخـــــتـــــيـــــاره شــــــــره وخـــــــيـــــــره، والـــــــصـــــــاة عــــــــل| مُــــــَحــــــّمَ
انتشر به أمره ونهيه. أما بعد، فإن كتاب الشيخ اإلمام قدوة الحكماء الراسخين أثير 
الــــديــــن األبـــــهـــــري - طــــيــــب اهلل ثـــــــراه، وجـــعـــل الـــجـــنـــة مـــــثـــــواه، الـــمـــشـــهـــور بــــإيــــَســــاُغــــوِجــــي، لــمــا 
كان عل| بعض اإلخوان متعسراً، وعل| البعض متيسراً، أردت أن أكتب بالتماسهم 
أوراقـــاً لتزيل تعسره، وتعمم تيسره، واهلل خير الميسرين والموفقين والمعين. قال 
>إيَساُغوِجي. أقول: اعلم أن للمنطقيين اصطاحات يجب استحضارها للمبتدئ؛ 
ْـــُعـــلُـــوم مــنــهــا: إيـــَســـاُغـــوِجـــي. وهـــو لــفــظ يــونــانــي يــــراد به  إذا أراد أن يــشــرع فـــي شـــيء مـــن ال

الُكلِّيَّات الخمس، وهي: النوع والجنس والفصل والَْخاّصة والعرض العام...

آخــــــــــــــــــــــره:... أو مـــــــركـــــــب مــــــــن مــــــقــــــدمــــــات وهـــــمـــــيـــــة كـــــــــاذبـــــــــة، والــــــمــــــغــــــالــــــطــــــة: إمــــــــــا مــــــــن جـــهـــة 
الصورة، أو من جهة المعن|، أما ما يكون من جهة الصورة، كقولنا - لصورة الفرس 
الــــمــــنــــقــــوش عــــــــل| الـــــــجـــــــدار -: إنـــــهـــــا فــــــــــرس، وكــــــــل فــــــــرس صــــــهــــــال. يــــنــــتــــج أن تــــلــــك الـــــصـــــورة 
صــهــالــة، وأمــــا مــا يــكــون مــن جــهــة الــمــعــن|؛ فــكــقــولــنــا: كــل إنــســان وفــــرس فــهــو إنــســان، 
وكـــــــل إنــــــســــــان وفـــــــــرس فــــهــــو فـــــــــرس، يـــنـــتـــج أن بــــعــــض اإلنـــــــســـــــان فـــــــــرس. واعــــــلــــــم أن مــــــا عــلــيــه 
االعتماد والتعويل من هذه القياسات؛ إنما هو البُْرَهان لكونه مركباً من المقدمات 

اِب. ت الكتاب بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ اليقينية. تَّمَ

مــــالحــــظــــات: تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1170 ھ/1856 م(. وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتــــه مــثــل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/320� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/320� ]618[ الّرَ

عنوان المخطوط: إيَساُغوِجي في الَْمنِْطق )1(�

 �İSAGUCİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/309�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    369 الحكمة والمنطق   

الــــــمــــــؤلــــــف: الـــــمـــــفـــــضـــــل بـــــن عـــــمـــــر بـــــن الـــــمـــــفـــــضـــــل، أثــــــيــــــر الـــــــديـــــــن األبــــــــهــــــــري )ت 630 ھ/ 
1232 م( )1(�

 = 104 الـــــــــورقـــــــــة: )141 ×  مـــــقـــــيـــــاس  61/ب - 67/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
140 × 60(، عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 4/309� أوله وآخره: مثل الّرَ
ــــَهــــــَواِمــــــش؛  ــــــُد بــــعــــده أربــــــــع صــــفــــحــــات مـــــن الـــــفـــــوائـــــد، وتُـــــــوَجـــــــُد عـــــــل| الــ ــــــوَجـ مــــالحــــظــــات: تُـ
ـــــُطـــــوِر بـــعـــض الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات َوالــــتَّــــْصــــِحــــيــــَحــــات، وبــــعــــض الـــــِعـــــبـــــاراِت مُـــــَمـــــيَّـــــَزة بِــــُخــــُطــــوٍط  َــــــيْــــــَن الـــــّسُ َوب
قْــم  حــمــراء الــلــوِن فَــْوقَــَهــا. الــنــاســخ: علي الينكي. وبــاقــي مُــواصــَفــاتــه مثل مُــواصــفــات الــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/320�

قْم الَْحِميِدّي: 5/320� ]619[ الّرَ

عنوان المخطوط: الضروب المنتجة من األشكال األربعة في الَْمنِْطق )2(�
المؤلف: علي البنكي )3(�

 = 104 الـــــــــورقـــــــــة: )141 ×  مـــــقـــــيـــــاس  69/ب - 67/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
140 × 60(، عدد األسطر: )15(�

أوله: أما الضروب المنتجة من الشكل الثاني؛ فأربعة عل| مُْقتََض| الشرطين.
الضرب األول: كقولنا: كل إنسان حيوان، وال شيء من الحجر بحيوان، ينتج: 
ال شــــــــيء مــــــن اإلنـــــــســـــــان بــــحــــجــــر، فـــــــنـــــــردّه إل| الــــشــــكــــل األّول؛ بــــعــــكــــس الــــــكــــــبــــــر|؛ بــعــكــس 
الــمــســتــو|، ويــســتــنــتــج مــنــه الــنــتــيــجــة الـــمـــذكـــورة، فــنــقــول: كـــل إنـــســـان حـــيـــوان، وال شــيء 

من الحيوان بحجر، ينتج من الشكل األول: ال شيء من اإلنسان بحجر.

الــــثــــانــــي: كـــقـــولـــنـــا: ال شـــــيء مــــن الـــحـــجـــر بــــحــــيــــوان، وكـــــل إنــــســــان حـــــيـــــوان. فـــيـــنـــتـــج: ال 

 �ESİRÜDDİN MUFADDAL b. ÖMER b. OSMAN es - SEMERKANDİ ،el - EBHERİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/309�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �Kıyâsu’l - Eşkâli’l - Erbaa mini’l - Mantık ›2‹
 �Alî el - Bankî ›3‹
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شيء من الحجر بإنسان، فا يمكن الرد بعكس الكبر|، ألن الكبر| لكونها موجبة 
كــلــيــة ال تــنــعــكــس إال مــوجــبــة جــزئــيــة، والــجــزئــيــة ال تــنــتــج فـــي كــبــر| الــشــكــل األول، بل 
بعكس الصغر|، وجعلها كبر|؛ لكونها سالبة كلية، وجعل كبر| القياس صغر| 
لكونها موجبة كلية، ينتج مــن الشكل األول نتيجة منعكسة إل| النتيجة المطلوبة 

من الشكل الثاني...
آخره:... الضروب المنتجة من الشكل الرابع: خمسة. بسبب شرط إنتاجه.

الضرب األول: كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان...
الرابع: كقولنا: كل إنسان حيوان، وال شيء من الفرس بإنسان، بعض الحيوان 
ليس بفرس، فبعكس المقدمتين؛ أي: الصغر| والكبر|، بعكس الترتيب، فيقال: 
الــشــكــل األول اذكه: بــعــض الــحــيــوان إنـــســـان، وال شـــيء مــن اإلنـــســـان بــفــرس، فبعض 

الحيوان ليس بفرس، وهو المطلوب.
والخامس: كقولنا: بعض الفرس حــيــوان، وال شــيء من الجماد بفرس، فبعض 

الحيوان ليس بجماد، فيرد بعكس المقدمتين - كما مّرَ - بعلِّيَّة.
اذه ما تيسر لي بالتلخيص، فتأمل فإنه بالتأمّل حقيق، وبالقبول يليق وجوب 
الحفظ عليك صريح، وال يلتفت إل| القيل والــقــال، حــت| يظهر لك الــمــال، واهلل 

أعلم بحقيقة الحال.
علي البنكّي، رحمه الغنّي.

َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحـــَمـــر، وبــعــض الــكــلــمــات مُــَمــيَّــزة بخطوط  مــالحــظــات: الــَعــنَــاِويــن مَــْكــتُــوب
قْــــــــــم  حـــــــــمـــــــــراء فـــــــوقـــــــهـــــــا. الــــــــنــــــــاســــــــخ: عــــــلــــــي الــــــبــــــنــــــكــــــي. وبـــــــــاقـــــــــي مُــــــــواصــــــــَفــــــــاتــــــــه مــــــثــــــل مُـــــــــواصـــــــــفـــــــــات الــــــــــّرَ
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الــــــمــــــؤلــــــف: الـــــمـــــفـــــضـــــل بـــــن عـــــمـــــر بـــــن الـــــمـــــفـــــضـــــل، أثــــــيــــــر الـــــــديـــــــن األبــــــــهــــــــري )ت 630 ھ/ 
1232 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 7/ب، مقياس الورقة: )141 × 104 = 140 × 
60(، عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 4/309� أوله وآخره: مثل الّرَ

مالحظات: توجد عل| الَهَواِمش تصحيحات، والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. 
ــــِغــــــاف ِجــــلـْـــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مــغــلــف بــــــورق اإليــــبــــرو،  ْــ الــــوضــــع الــــعــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ الـــنـــفـــيـــس، وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/321. مطبوع ]621[ الّرَ

ْــــَمــــنْــــِطــــق وفـــــن الــــمــــيــــزان = حــاشــيــة  عــــنــــوان الـــمـــطـــبـــوع: حـــاشـــيـــة عـــــل| الـــــبُـــــْرَهـــــان فــــي عـــلـــم ال
بُْرَهان كلنبوي. )2(�

ــــْصــــَطــــَف| بــــن مـــحـــمـــود، الـــكـــلـــنـــبـــوي، شـــيـــخ زاده، الــحــنــفــي  الـــمـــؤلـــف: إِْســـَمـــاِعـــيـــل بـــن مُ
)ت 1205 ھ/1791 م( )3(�

عدد الصفحات: 1 - 74�

ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ أوله: حاشية البُْرَهان. بِْسِم اهلِل ارّلَ

قــولــه أحــكــامــه الــخــمــســة إلــــخ. هــي الـــوجـــوب والـــنـــدب واإلبـــاحـــة والــكــراهــة والــحــرمــة. 
ـــــمــــــاوات  قـــــــولـــــــه: األمـــــــــانـــــــــات الـــــمـــــحـــــمـــــوالت إلــــــــــــخ. وهـــــــــي األمـــــــــانـــــــــات الــــــتــــــي ُعــــــــِرضــــــــت عـــــــــل| الــــــسـ

 �ESİRÜDDİN MUFADDAL b. ÖMER b. OSMAN es - SEMERKANDİ ،el - EBHERİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/309�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �HAŞİYE ale’l - BURHAN ›2‹
انظر؛ مكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3305، رمز الحفظ: 5385� 

 �İSMAİL b. MUSTAFA b. MAHMUD ،el - GELENBEVİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 301�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]539[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    372

واألرض والــــجــــبــــال، وأشـــفـــقـــن مـــنـــهـــا وحـــمـــلـــهـــا اإلنـــــســـــان، فـــــاعـــــرف. قــــولــــه: وهـــــو مــاحــظــة 
المعقول إلــخ. المراد من الماحظة والترتيب؛ ما هو االختياري؛ كما هو المتبادر 
من األفعال االختيارية المسندة إل| ذوي االختيار، فيخرج الماحظات االضطرارية 
فــي الــحــدســيــات وغــيــرهــا مــمــا كـــان الــحــكــم فيها بــواســطــة الــقــيــاس الــخــفــي الــحــاصــل دفعه 

باالضطرار ال باالختيار من البديهيات...

آخره:... إاّل أْن يُقاَل: كونها تقليدية بالنسبة إل| المتعلّم ال يقدح في كونها 
يــقــيــنــيــة بــالــنــســبــة إل| الـــمـــســـتـــدّل، وغـــايـــة األمــــــر: أْن يـــكـــون الـــحـــاصـــل لــلــمــتــعــلـّـم مـــن األدلــــة 
الـــمـــرّكـــبـــة مــنــهــا تـــقـــلـــيـــداً ال يـــقـــيـــنـــاً، وال بـــــأس فـــيـــه، وادّعــــــــــاء الـــمـــتـــعـــلّـــم الـــيـــقـــيـــن زعـــمـــي ال فــي 

الواقع، فتأمّل فيه جداً.

مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. ُطبَِع فِي دَاِر 
ْــــُعــــثْــــَمــــانــــيَّــــة، بـــمـــعـــرفـــة عــــبــــد ارل الــــــمــــــدّرس. تـــاريـــخ  ْــــــَعــــــاِمــــــَرِة لـــلـــدولـــة الـــعـــلـــيـــة ال ــــبَــــاَعــــِة ال الــــطِّ
الطبع: في شهر ذي الحجة سنة )1221 ھ/1806 م(. الوضع العام: طبعة حجرية، 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الّسَ

مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/321. مطبوع ]622[ الّرَ

عنوان المطبوع: البُْرَهان في علم الَْمنِْطق وفن الميزان، بُْرَهان كلنبوي )1(�
ــــْصــــَطــــَف| بــــن مـــحـــمـــود، الـــكـــلـــنـــبـــوي، شـــيـــخ زاده، الــحــنــفــي  الـــمـــؤلـــف: إِْســـَمـــاِعـــيـــل بـــن مُ

)ت 1205 ھ/1791 م( )2(�

 �BURHAN ›1‹
)1289 ھ/  )1272 ھ/1855 م(،  )1253 ھ/1837 م(،  )1221 ھ/1806 م(،  ســـنـــة  إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول  فـــــي  طـــبـــع 
الـــقـــاهـــرة ســنــة )1330 ھ/1911 م(، وتُـــوَجـــُد  1872 م(، )1306 ھ/1888 م(، )1310 ھ/1893 م(، وفــــي 
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 4/1058. ومــكــتــبــة بــرنــســتــون؛  قْـــــم ال ــــّرَ ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة: ]2062[ الـ مـــنـــه مـــخـــطـــوطـــات كـــثـــيـــرة. انــــظــــر؛ مــكــتــبــة الـــّسُ

قْم الَْقِديُم: 682�  مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3304، رمز الحفظ: 5385، ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ
 �İSMAİL b. MUSTAFA b. MAHMUD ،el - GELENBEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 301�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    373 الحكمة والمنطق   

عدد الصفحات: 75 - 83�

مَـــــــــــة  ِحـــــــــــــــيـــــــــــــــِم. أنــــــــــــــــــــــواع مــــــــحــــــــامــــــــد عـــــــــالـــــــــيـــــــــة؛ بـــــــســـــــطـــــــت مُـــــــــــَقـــــــــــدِّ ِ الـــــــــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــــــــــه: بِـــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــِم اهلِل ارّلَ
لــــمــــفــــتــــح األبــــــــــــــــــواب، وأجـــــــــنـــــــــاس مـــــــدائـــــــح تـــــالـــــيـــــة ركــــــبــــــت مـــــوجـــــهـــــة لـــــــك الـــــــجـــــــنـــــــاب؛ الـــــمـــــتـــــنـــــّزه 
ُكــــــــــنْــــــــــهُ ذاتـــــــــــــه عــــــــن حـــــــــــــدود مــــــــــــــــدارك األلـــــــــــبـــــــــــاب، الـــــــمـــــــتـــــــقـــــــّدس جـــــــــــّل صــــــفــــــاتــــــه عــــــــن رســـــــــــــوم الــــنــــقــــض 
والــــنــــقــــص بـــــا ارتــــــيــــــاب، عــــــل| أْن عــــّمــــم آالءً جــــلــــيــــةً غــــيــــر مــــحــــصــــورة فـــــي ِمــــــــداد الــــكــــتــــاب، 
َـــــْعـــــد؛  ْــــَمــــنْــــِطــــق الـــفـــصـــيـــح فــــي كــــل بــــــــاب... َوب وخــــــّص اإلنــــســــان بــــنــــعــــمــــاء مـــنـــتـــشـــرة؛ ســـيـــمـــا ال
ْــــــــــَمــــــــــنْــــــــــِطــــــــــق نـــــــــطـــــــــاق األفــــــــــــــكــــــــــــــار، وبــــــــــــــه يــــــــرتــــــــفــــــــع طـــــــــبـــــــــاق األنــــــــــــــظــــــــــــــار، ومــــــــــــيــــــــــــزان عـــــــــــدول  ـــــــــــا كــــــــــــــان ال فَـــــــــــلَـــــــــــّمَ
ــــــص الــــــــمــــــــصــــــــداق عـــــــــن الــــــــــــــكــــــــــــــذاب... وكــــــــــــــان بــــــــعــــــــُض الـــــمـــــشـــــتـــــغـــــلـــــيـــــن عـــــــــــنـــــــــــدي... مــــــائــــــاً  يــــــشــــــخِّ
إل| تـــــــجـــــــلـــــــي زواهـــــــــــــــــــــــر األنــــــــــــــــــــــــــوار الــــــــقــــــــدســــــــيــــــــة حـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا أنـــــــــــــــــــــــاب؛ جـــــــمـــــــعـــــــت لــــــــــــه وألمـــــــــــثـــــــــــالـــــــــــه مــــــــوائــــــــد 
مَـــــــــة وخـــــمـــــســـــة  عــــــــــوائــــــــــد، ونـــــــظـــــــمـــــــُت فـــــــــي ســــــلــــــك الـــــــبـــــــيـــــــان فـــــــــرائـــــــــد فــــــــــوائــــــــــد، ورتــــــبــــــتــــــهــــــا عـــــــــــل| مُـــــــــَقـــــــــدِّ

أبواب...

آخــــــــره:... وال يــجــب أن تـــكـــون تــلــك الــقــضــايــا مـــن مــســائــل كلذ الــــفــــّن، بـــل يــجــوز 
أن تـــكـــون مــــن مـــســـائـــل ِعــــلــــٍم آخــــــر، وأن ال تـــكـــون مــــن مـــســـائـــل عـــلـــم مــــــــدّوٍن أصـــــــاً، وبــمــا 
ْــُعــلُــوم ُكــلِّــيَّــات؛ ومطلقاتها  ذكرنا َظــَهــَر أّنَ قــول الشيخ الرئيس ابن سينا: )مُهمات ال
ضــروريــاٌت(. غير مُختصٍّ بالُْعلُوم الحكمية، كما َوِهـــَم. وليكن اذه آخــر الكام، 

بحمد العزيز العام.

قْم الَْحِميِدّي: 1/321� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 322� ]623[ الّرَ

عــنــوان الــمــخــطــوط: كلنبوي عـــل| الــتــهــذيــب = حــاشــيــة عـــل| حــاشــيــة مــيــر أبي الفتح 
ْـــــــــــَمـــــــــــنْـــــــــــِطـــــــــــق والــــــــــكــــــــــام  انِــــــــــــــــــــــــــّي الـــــــــبـــــــــاطـــــــــنـــــــــي؛ عـــــــــــــــل| الــــــــتــــــــهــــــــذيــــــــب مـــــــــــن ال ّوَ الـــــــــبـــــــــاطـــــــــنـــــــــي؛ عـــــــــــــــل| شـــــــــــــــرح الــــــــــــــــــــــــــّدَ

للتفتازاني )1(�

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’t - TEHZİB li’d - DEVVANİ ›1‹
انظر؛ مكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3241، رمز الحفظ: 5075، ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ 

قْم الَْقِديُم: 98. ومعجم المطبوعات العربية والمعربة: )1166/2(�  الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    374

ــــْصــــَطــــَف| بــــن مـــحـــمـــود، الـــكـــلـــنـــبـــوي، شـــيـــخ زاده، الــحــنــفــي  الـــمـــؤلـــف: إِْســـَمـــاِعـــيـــل بـــن مُ
)ت 1205 ھ/1791 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 204، مقياس الورقة: )233 × 160 = 187 × 92(، 
عدد األسطر: )35(�

ِحيِم. وبه نستعين. الحمد هلل الذي وضع لكّل شيٍء  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
مـــيـــزانـــاً قـــويـــمـــاً، وأوضــــــح بـــه الـــكـــامـــل عــنــه الـــنـــاقـــص قــســطــاســاً مــســتــقــيــمــاً، وشـــــــّرَف اإلنـــســـان 
بــإفــاضــة أنـــوار تجلياته الجلية عــرفــانــاً، وإفــــادة أســـرار الــبــطــون وحــقــائــق الــظــواهــر شــهــوراً 
وتـــبـــيـــانـــاً؛ اهلإبمـــهـــم جـــايـــا األمـــــــور؛ لــيــطــلــعــوا بــهــا عــــل| الـــخـــبـــايـــا، وإرشـــــادهـــــم بــبــصــائــرهــم 
إل| الحّق ليشاهدوه في المرايا، وميَّزه بتعليم البيان بإنطاق ما في الكنوز الضمائر، 
وتــــمــــكــــيــــنــــه مــــــن الــــــغــــــوص فــــــي بـــــحـــــار األنـــــــظـــــــار إل| كــــــــّل لــــــؤلــــــٍؤ غــــــائــــــر، وأوجــــــــــــب عــــــــل| راكــــبــــي 
ـــيـــــد ذاتـــــــه  ُســــــفــــــن االســـــــــتـــــــــدالل أن يـــــــرســـــــوا بـــــهـــــا عـــــــــل| مــــــعــــــدن مـــــعـــــرفـــــة، وأن يـــــغـــــوصـــــوا فـــــــي تـــــوحــ
وصــــفــــاتــــه بــــنــــفــــي الــــــمــــــثــــــال، وفـــــــــي الـــــتـــــنـــــزيـــــه َعـــــــّمـــــــا يــــشــــيــــن قُـــــــــــــدَس ذاتـــــــــــه بـــــإثـــــبـــــات كـــــــــّل كـــــــمـــــــال... 
وبعد فيقول الفقير إل| اهلل الغني: إِْسَماِعيل بن الشيخ مُْصَطَف| بن الشيخ محمود 
الكلنبوي - سترهم العفُو بعفِوِه الجلّي؛ وجعلهم تحت لوائه الصفّي -: لما وجب 
معرفة الحّق في كل أوان؛ إْذ ألجِل استكشاف كنوِزها ُخِلَق الثقان؛ كانت أسم| 
مآرب ذوي النه|؛ بحيث تُطلب إل| الصين؛ بل إل| ُسدرة الُْمنته|.. فلذا صنَّف 
مَة للكام؛ أصل  الُْمَصنّف كتاباً مهذباً في فّن الَْمنِْطق والكام، وجعل الَْمنِْطق مَُقدِّ
انِـــــــــــــــّي. )2(. أجــــــلَّــــــة األيـــــــــــادي والـــــنـــــعـــــم، ومـــــــا أحــــــــــرزه مــن  ّوَ الـــــــمـــــــرام، ودون إلــــيــــه الــــمــــحــــّقــــق الـــــــــــــــّدَ
قـــصـــب الـــســـبـــق مــــا ال يـــســـعـــه الـــــرقـــــم، فــــكــــان شــــرحــــاً مـــتـــيـــنـــاً جـــــّل قـــــــدره بـــيـــن األعـــــــــام، حــــاويــــاً 
عـــــــل| نــــفــــائــــس األبـــــــحـــــــاث، كــــاشــــفــــاً عـــــن غــــيــــاهــــب األوهـــــــــــــام، نكّل ُغــــــمــــــوَض أبــــحــــاثــــه جــعــلــه 

 �İSMAİL b. MUSTAFA b. MAHMUD ،el - GELENBEVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 301�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]539[ الّرَ

 �CELALÜDDİN MUHAMMED b. ES’AD es - SIDDİKİ ،ed - DEVVANİ ›2‹
انِّي، الباطني المتشيِّع )ت 918 ھ/1512 م(. انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛  ّوَ د بن أسعد )أَْحَمد( الّدَ مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/290�  ]528[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    375 الحكمة والمنطق   

رفــــيــــع الـــــشـــــان، بـــحـــيـــث ال يـــنـــالـــه كـــــل مــــحــــلــــوٍل إال بـــثـــبـــات الــــبــــيــــان. فـــلـــحـــلِّ مــــعــــاقــــده، وفـــتـــح 
مــغــانــمــه )أبــو الــفــتــح( مـــن بــيــن األبـــطـــال؛ هـــو رّكـــــاب الــصــعــاب الــوقــائــع ذوات األهـــــوال، 
وبالغ في فتح مغلقات األبواب... عامله اهلل تعال| بلُطفه الخطير. تهذيب الَْمنِْطق 
ـــــِل الـــــمـــــنـــــعـــــام. الـــــتـــــهـــــذيـــــب: الــــتــــنــــقــــيــــح بــــــحــــــذف الــــــــزوائــــــــد.  والـــــــــكـــــــــام؛ تــــوشــــيــــحــــه بـــــــِذكـــــــر الـــــمـــــفـــــضِّ
ْـــــَمـــــنْـــــِطـــــق: مــــصــــدر مــــيــــمــــّي؛ بــمــعــن|  ْـــــَمـــــنْـــــِطـــــق والــــــكــــــام: مـــــتـــــرادفـــــان؛ هـــــو مـــــا يـــتـــكـــلـــم، أو ال وال
النطق عل| ما في القاموس، فيحتمل أن يكون عطف الكام عل| الَْمنِْطق من عطف 
الحاصل بالمصدر عل| المصدر، أو عطف الكام النفسّي عل| الكام اللفظي، أو 
ْكَر القلبي بالضّم، وِحينَئٍِذ إفراد الضمير في توشيحه ألّن  بالعكس؛ بناء عل| أن الذِّ
توشيح أحدهما توشيح اآلخر، ويحتمل أن يكون عطف تفسير عل| أن يكون بأحد 
هذه الـــمـــعـــانـــي، ويــــؤيــــده إفـــــــراد الـــضـــمـــيـــر، وفــــائــــدة الـــعـــطـــف - عـــــل| كـــــّل تـــقـــديـــر - تــكــمــيــل 
ْــَمــنْــِطــق والــكــام، فالمعن| المتبادر  َــة فــي علم ال َســال اإليــهــام المطلوب انهاه، ألّن الــرِّ
الــــقــــريــــب هــــــو الــــعــــلــــمــــان الـــــــمـــــــذكـــــــوران، نكل أريـــــــــد بـــهـــمـــا الــــمــــعــــن| الـــبـــعـــيـــد الـــــلـــــغـــــوي؛ رعـــــايـــــةً 

للتورية واإليهام المذكور في علم البديع...

آخـــــــــره:... وإثــــبــــات مــحــمــولــيــن، مـــحـــمـــول الـــمـــســـألـــة لـــمـــوضـــوعـــهـــا، ومـــحـــمـــول الــِعــلــم 
لــمــوضــوعــه؛ فـــي ضــمــن إثـــبـــات األول. فـــــــاألول: هـــو مـــبـــن| الــتــوجــيــه األول مـــن تــوجــيــهــي 
الــشــارح، والــثــالــث: مــبــن| توجيهه الــثــانــي، كما عــرفــت. والــثــانــي: هــو مــبــن| توجيهّي 
ي انهاه، إْذ ال شك أن قولهم: )ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية( تعبير  الُْمَحشِّ
عـــمـــا هــــو الـــمـــقـــصـــود األصـــــلـــــي، فـــإنـــمـــا يــــلــــزم االحــــتــــيــــاج إل| صــــرفــــه عــــن ظــــاهــــره إل| مــعــن| 
مــــجــــمــــٍل يــــفــــّصــــلــــه مــــــا ذكـــــــــره الـــــــشـــــــارح، إذا كـــــــان بـــحـــثـــهـــم عــــــن األحـــــــــــــوال الــــمــــخــــتــــّصــــة بــــــاألنــــــواع 

مقصوداً أصليّاً لهم أَيْضاً.

ام  اة َوالّسَ قد تم كام المحشي - رحمهم اهلل - الحمد هلل عل| اإِلتَْمام، َوالّصَ
عل| رسوله خير األنام، وعل| آله وأصحابه ذوي االحترام.

فحات لََها إطاَرات  مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد، َوَجِميع الّصَ
َحـــْمـــَراء الــلــون. وتــوجــد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش تــعــلــيــقــات، وجــمــيــع إطــــارات الــصــفــحــات حــمــراء 
َــــة  ــــْكــــتُــــوب ْــــــَمــــــْشــــــُروح مُـــــَمـــــيَّـــــز بِـــــُخـــــُطـــــوط حـــــمـــــراء الـــــلـــــوِن فــــــوقَــــــهُ. وكـــلـــمـــة قــــولــــه مَ الـــــلـــــون، والــــمــــتــــن ال



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    376

ــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر. الــــنــــاســــخ: ُســــلـَـــيْــــَمــــان بــــن الــــحــــاج حـــســـن بــــوســــنــــوي. تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: يـــوم  ــــلَّ بِــــــالــ
العشرة أو اإلحــد| عشرة من ذي القعدة األول| سنة )1218 ھ/1725 م(. الوضع 
الـــعـــام: خــــّط الــتــعــلــيــق الــــواضــــح، والــــغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــــورق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه 
ــد مُـــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُـــَراد مُـــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــاج الحافظ مُــَحــّمَ تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/323� ]624[ الّرَ

عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: حـــاشـــيـــة عـــبـــد الـــرحـــيـــم عـــــل| )جـــهـــة الـــــوحـــــدة( لـــلـــشـــروانـــي، عـــل| 
شرح الفناري، عل| إيَساُغوِجي لألبهري )1(�

ـــــــــــــــــــد األدنـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــي = األظـــــــــــــــــنـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي، شـــــــــــــيـــــــــــــخ اإلســـــــــــــــــــــــــام  الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــؤلـــــــــــــــــف: عـــــــــــــبـــــــــــــد الـــــــــــــرحـــــــــــــيـــــــــــــم بـــــــــــــن مُـــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــّمَ
)ت 1066 ھ/1656 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1 - 7، مقياس الورقة: )199 × 154 = 142 × 85(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحيِم. حمداً لمن هو واجب الوجود، ومفيض الخير  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
د صاحب التوفيق والعطية، وآله  والــجــود، والــصــاة عــل| خير الخلق والبرية، مَُحّمَ
وأصحابه النقية، الذين هم أُولي النفوس الزكية. أما بعد؛ فيقول أحوج العبيد إل| 
ربه الملك المجيد، المضاف إل| اسم: الرحيم، صانه برحمته عل| الرجيم: يا مَن 
ينظرون في هذه األوراق، رضاء خالق الخلق واألرزاق، معذرةً مني إليكم، وعفواً 
عــنــي عــلــيــكــم، فـــإنـــه حــجــة فـــي األصــــحــــاب، وجـــــّل فـــي األحــــبــــاب، بــالــغــوا فـــي الــمــاضــي، 
وأكلموا باالقتراح، ولم أجْد عنهم فاحاً، ولم أظفر منهم نجاحاً؛ بغير أن أكتب 
دَ اذه الــــــمــــــعــــــرب، مـــــــع قــــــلّــــــة تـــــــأولـــــــي مـــــــن الــــــبــــــضــــــاعــــــة... فـــكـــتـــبـــُت  اذه الـــــمـــــكـــــتـــــوب، وأســــــــــــــــــوِّ

 �TA’LİKA ala CİHETİ’l - VAHDE ›1‹
تعليقة عل| جهة الوحدة. 

 �ABDURRAHİM b. Muhammed = Abd er - Rahîm b. Mehmed Şeyhülislâm ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/319�  انظر؛ مكتبة المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    377 الحكمة والمنطق   

ــــــن األُســـــــــتـــــــــاد فـــــــي اإليــــــجــــــاد  ــــــا ســــمــــعــــتــــه مـ ــــــا خـــــطـــــر بـــــالـــــبـــــال خـــــــــطـــــــــوراً، أو مـ إلســـــعـــــافـــــهـــــم ســــــــطــــــــوراً مـ
ُـــعـــيـــن كــــــّلَ مُـــســـتـــعـــيـــن، إنـــــه خـــيـــر مُـــنـــعـــٍم ومُــــعــــيــــن. قــــولــــه: )اعـــلـــم  واإليـــــــــــراد؛ بـــعـــون كــــل مَـــــن ي
لــمــن فـــي حـــق إلــــــخ(. اعـــلـــم أن الــــشــــارح رحــــمــــه اهلل لــمــا فــــرغ مــمــا يــجــب عــلــيــه ويــلــيــق به 
ِذكــــــرهُ فـــي الــبــســمــلــة والــحــمــدلــة والــتــصــلــيــة، وغــيــرهــا مــمــا يــلــيــق بــالــخــطــبــة، فــنــاســب بـــه أن 
يشرع فيما هو مقصوده من شرح كام الُْمَصنّف، نكل لَّما كان من دأب الُْمَصنّفين 
وعـــاداتـــهـــم أن يــشــيــروا فـــي أول ُكــتــبــهــم إل| مـــا يــجــب عــقــلــيــاً؛ أو ُعـــرفـــيّـــاً عــــل| كـــل شــــارٍع 
في شيء يتوقف شروعه فيه عليه إمكاناً، أو عل| وجه البصيرة، وسكت الُْمَصنّف 
- رحـــــمـــــه اهلل - عــــن تـــلـــك اإلشـــــــــارة فــــي أول كـــتـــابـــه لـــغـــايـــة إيـــــجـــــازه واخــــتــــصــــاره، ولـــــم يــكــن 
بأس عل| الشيء باإلشارة إليه إما بتمام أجزائه الثاثة المشهورة؛ كما هو دأبُهم، 
أو البعض منها، راجـــح عــل| اآلخـــر كما هــو الــائــق بــدايــةً مــن االخــتــصــار، فــأشــار إليه 
إمــــــــا بـــــالـــــتـــــمـــــام، أو الـــــبـــــعـــــض، فــــــقــــــّدم عــــــــل| مـــــقـــــصـــــوده بــــحــــثــــاً مـــــفـــــيـــــداً لـــــهـــــا؛ مُــــــــســــــــّم|: )بــــجــــهــــٍة 
واحــــــــــدٍة( وأراد تــحــقــيــقــه، ولـــــاذه صـــــــّدره بــــاألمــــر بـــالـــِعـــلـــم، فــــقــــال: اعـــلـــم فـــإنـــه ِمـــــن دأبِــــِهــــم 
ُـــــصـــــدروا بــــه كــــامــــاً كـــــان مــــقــــصــــوداً ِذكـــــــــره، مـــطـــلـــوبـــاً بــالــحــقــيــقــة، أو كـــــان جـــــوابـــــاً لـــســـؤاٍل  أْن ي
ٍر، ومــا نحن فيه مــن األول إلفــادتــه الــطــالــب والــشــارح فــوائــَد كــثــيــرةً؛ كما سنُبيّن.  مُـــقـــّدَ
قـــولـــه: )كــــّل طــالــب كـــثـــرة(. قِـــيـــَل: حــــّقُ الـــِعـــبـــارة أْن يـــقـــوَل: مـــن حـــقِّ ُكــــلِّ طــالــب كــثــرة؛ 
ُــــِفــــِد الـــمـــقـــصـــودَ، وهــــــو: بـــيـــان أّنَ  َــــــْم ي بــلــفــظــة الــــكــــلِّ األُْخــــــــــَر| الـــمـــضـــافـــة إل| الـــكـــثـــرة، وإاّل ل
ْــَمــنْــِطــقــيــة أْن يــعــِرفَــهــا... قــولــه: )جــهــة وحــــدة(. الــُمــَراد  ِمـــن حـــقِّ ُكـــلِّ طــالــب الــمــســائــل ال
بالجهة هنا: أمٌر يُناسُب الكثرة، ويكون من مُتعلقاتها كالموضوع والغاية وغيرهما، 

وإضافتها إل| الوحدة...

آخره:... أو من الُْعلُوم الغير المدونة، ثم بيّن ما هو المقصد من البحث بقوله: 
)فنقول باعتبار أنه(. ورتب عل| اذه الترتيب الحسن، أي ترتيب ليحصل ما هو 
الـــمـــقـــصـــد بـــــالـــــتـــــدّرج، ويـــــكـــــون أثــــبــــت فـــــي األذهــــــــــان بـــعـــد الـــتـــحـــصـــيـــل. قـــــولـــــه: )جــــهــــة وحـــــدة 
ذاتــــيــــة(: ســمــيــت بــهــا لــكــونــهــا مــحــصــلــة الـــوحـــدة لــوحــدتــهــا لــمــا هـــو كـــثـــرة، ومــنــســوبــة إل| 
الـــذات، وهــو الموضوع ألنــه داخــل الــِعــلــم... قــولــه: )جهة وحــدة عرضية(. ُسّميت 
بــهــا لكونها مــوجــبــة لــلــوحــدة... قــولــه: )جـــر| عـــادة الــُعــلـَـَمــاء عـــل| تــقــديــم الــشــعــور في 
أول ُكـــتُـــبِـــِهـــم(. وهــــي األلــــفــــاظ الــــدالــــة عــــل| الــتــعــريــف والـــتـــصـــديـــق إلـــــخ. قـــولـــه: )بـــإحـــد| 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    378

ْـــــَمـــــنْـــــِطـــــق بــكــل  الــــجــــهــــتــــيــــن(. أي: بـــالـــجـــهـــة الــــــوحــــــدة الــــعــــرضــــيــــة، كــــالــــحــــســــاس فـــيـــمـــا يــــعــــرف ال
ْـــــُعـــــلُـــــوم بــحــذف  مـــنـــهـــمـــا. قــــولــــه: )وغـــايـــتـــهـــا ومــــوضــــوعــــهــــا(. عـــطـــف عــــــل| قــــولــــه: تـــعـــريـــف ال
الــمــضــاف، أي: بتصديق غايتها ومــوضــوعــهــا، أي: بالتصديق بغايتها وموضوعها، 
واألول لما سبق في تقريرنا: أْن يقّدمَ قولَه: )وموضوعها(؛ عل| قولِِه: )وغايتها(، 
إاّل أنّه أّخره عنه موافقةً ومتابعةً عل| القوِم، وعدِم مخالفته عل| عادتهم بالكلية؛ 

حيث أّخروا التصديَق بالموضوعية عن التصديِق بالغاية، ولكلٍّ منهما طريقان:

أمّا األّوُل: فالجهة الوحدة الذاتية، والجهة الوحدة العرضية.

وأمّـــــا الــثــانــي: فــالــتــصــديــق بــالــمــوضــوعــيــة، وجــــرت عــــادة عـــل| تــقــديــمــه بـــأَحـــِد طــريــقــيِّ 
مــوه بــكــلٍّ ِمــن طريقيِّ  ِر، وِكـــا طــريــقــّي الــتــصــديــِق، اذه؛ أقـــول: األَْولَ| أْن يــقــدِّ الــتــَصــّوُ
اتي والَعَرضي؛ في كلٍّ من  ُكلٍّ ِمن التصّور والتصديِق، ليحصَل البصيرة بكلٍّ من الّذَ

ِر والتصديِق. فتأمَّل. واهلل أعلم بالصواب. التصّوُ

ـــت هذه الــحــاشــيــة لــمــوالنــا عــبــد الــرحــيــم عـــل| )جــهــة الـــوحـــدة( لــشــرح الــفــنــاري،  تَـــّمَ
بعون الملِك الباري.

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
ْـــَمـــْشـــُروح مَـــْكـــتُـــوَب بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر، وبــعــض الـــِعـــبـــاراِت مُـــَمـــيَّـــَزة بِـــُخـــُطـــوٍط حــمــراء  والــمــتــن ال
اللوِن فَْوقََها، الوضع العام: خّط التعليق الواضح، والغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق 
اإليبرو، عليه تملك: الناسخ حسين بن الحاج صالح، سنة )1169 ھ/1755 م(. 
د مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  والحافظ مَُحّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/323� ]625[ الّرَ

عــــــــــــنــــــــــــوان الـــــــــمـــــــــخـــــــــطـــــــــوط: تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــقـــــــات عـــــــــــــــــل| مـــــــبـــــــحـــــــث جـــــــــهـــــــــة الـــــــــــــــوحـــــــــــــــدة لــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــاري )1( عـــــــــل| 
إيَساُغوِجي لألبهري )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 2/885�  قْم الَْحِميِدّي: ]1136[ الّرَ ›1‹ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ الّرَ
 �TA’LİKAT ala CİHETİ’l - VAHDE ›2‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    379 الحكمة والمنطق   

المؤلف: محمد بن عباس الكردي البرادوستي الخوشابّي، زين الدين )ت بعد 
1163 ھ/1749( )1(�

نُـــِســـبَـــْت هذه الــمــخــطــوطــة إل| )زيــــن الـــديـــن الـــبـــرادوســـتـــي الــــكــــردي(، وهــــي مــحــفــوظــة فـــي مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ 
قْم الَْحِميِدّي: 7/436، ونسبت إل| )زين الدين( فقط في فهرس مكتبة برنستون المجموعة الجديدة؛  الّرَ
الرقم: 1477، رمــز الحفظ: 244. وفــي مركز الملك فيصل في الــريــاض، رقــم الحفظ: )07214 - 6(� 
ونُسبت مخطوطة أُخر| منها إل| )زين الدين نجيم(، وهي محفوظة في مركز الملك فيصل في الرياض، 
ْــــــراِهــــــيــــــم بــــــن مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد بـــن أبـــي بـــكـــر  رقـــــــم الــــحــــفــــظ: )07041(. فـــلـــعـــل الــــمــــقــــصــــود: )زيـــــــــن الـــــديـــــن بـــــن إِب

الشهير بابن نجيم المصري(؛ )ت 970 ھ/1563 م(. واذه غير صحيح. 
 �Muhammed b. Abbâs el - Kürdî، ZEYNÜDDİN ›1‹

المؤلف هو: محمد بن عباس الكردي البرادوستي الخوشابّي. و)خوشاب: قََصبَة قريبة من بَلَْدة وان( في 
شرقي تركيا. وله من التصانيف: حاشية محمد بن عباس الكردي عل| حاشية الاري عل| شرح قاضي مير 
قْم الَْحِميِدّي: 1/1397. وقد جاء فيه: )أما  عل| هداية الحكمة. ومنها مخطوطة في مكتبة مراد ما؛ الّرَ
بــعــد فــيــقــول الــفــقــيــر إل| اهلل الـــســـرمـــدي: مــحــمــد بــن عـــبـــاس الــــكــــردي؛ مــنــهــم بـــرادوســـتـــي االنـــتـــســـاب؛ الــنــاشــئ في 
المحمودي النامي بالخوشاب: إن الحواشي الارية األنصارية عل| شرح الهداية؛ لما كانت عاصياتها في 
الغاية، ومعضاتها في النهاية... فلم يكن لها بــّد من محاكمة ليظهر الــصــواب...(. ومكتبة اللــه لي؛ 
ْــَحــِمــيــِدّي: 2505، وُســّمــيــت: حاشيه الــكــردي عــل| حاشية الـــاري عــل| شــرح قاضي مير عــل| هداية  قْــم ال الــّرَ
الحكمة، لمحمد بن عباس الكردي، كما ُسّميت: المحاكمات بين قاضي مير شارح الهداية والمصنف، 
ونـــســـبـــت إل| الــــمــــؤلــــف: الـــــكـــــردي مـــحـــمـــد بـــن عــــبــــاس الـــــكـــــردي، وهذه الـــمـــخـــطـــوطـــة مـــحـــفـــوظـــة فــــي مــكــتــبــة األزهـــــر 
بــمــصــر؛ الـــرقـــم: 25434، أرقــــــام الــحــفــظ: )341 فــلــســفــة( 44998 بــخــيــت. ونــســبــهــا الــبــعــض إل| مــحــمــد بــن 
عــبــاس خــيــر الـــديـــن الــبــدلــيــســي = الــبــتــلــيــســي؛ الـــكـــردي، الــعــثــمــانــي؛ الــمــتــوف| بــعــد ســنــة )1117 ھ/1705 م(. 
وقــيــل: مــن تصانيفه: حاشية عــل| شــرح هــدايــة الحكمة - فــي المنطق، شــرح إيــَســاُغــوِجــي فــي المنطق، أو: 
حــاشــيــة عـــل| شـــرح إيـــَســـاُغـــوِجـــي، وهـــي مــنــســوبــة إل| الــمــؤلــف: مــحــمــد بــن عـــبـــاس, الـــكـــردي؛ فـــي مــكــتــبــة قليج 

علي پاشا في إِْستَانبُول؛ رقم الحفظ: 660� 
لِِه، وفتِح ثانيه،  قال ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )المتوف|: 626 ھ/1228 م(: ُخَجنَْدةُ: بَضمِّ أّوَ
ونون ثم دال مُْهَملَة، في اإلقليم الرابع، طولها اثنتان وتسعون درجة ونصف، وعرضها سبع وثاثون درجة 
وسدس، وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر عل| شاطئ سيحون، بينها وبين سمرقند عشرة أيام مشرقاً... 
تــنــحــدر الــســفــن إلــيــهــم فـــي نــهــر الــــشــــاش... ثـــم يــجــتــمــع إلــيــه )نــهــر خـــوشـــاب( ونــهــر أوش وغــيــر كلذ، فيعظم 
ويمتد إل| أخسيكث، ثم عل| خجندة، ثم عل| بنكث ثم عل| بيسكند، فيجري إل| فاراب، فإذا جاوز 

صبران جر| في بريّة تكون عل| جانبيه األَتَْراك الغزية. 
انظر؛ معجم البلدان: )خوشاب: 348/2(� 

وقـــال يــاقــوت: َخـــْوَشـــب: مــن قـــاع نــاحــيــة الــــــّزوزان. وَزَوَزاُن: بفتح أّولــــه وثــانــيــه ثـــّم زاي أخــــر|، وآخــــره نــون: 

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    380

ــــــة: )199 × 154 = 142 ×  ــــــورقــ عــــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 8 - 23، مــــقــــيــــاس الــ
85(، عدد األسطر: )19(�

ــــيــــــَن، والــــــصــــــاة عــــل|  ــــِمــ َــ ــــَعــــــال ْــ ْـــــــَحـــــــْمـــــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحـــــــيـــــــِم. ال ِ الـــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل ارّلَ
ـــبــــــريــــــة، وأشــــــــــرف الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــن. أمــــــــا بـــــعـــــد؛ فــــــهذه تــــعــــلــــيــــقــــات عـــــلَّـــــْقـــــتُـــــهـــــا بـــالـــمـــبـــحـــث  ــ أفـــــضـــــل الـ
ــــيــــــن الـــــمـــــحـــــصـــــلـــــيـــــن الـــــــمـــــــوســـــــوم )بــــــالــــــجــــــهــــــة الـــــــــوحـــــــــدة( فــــــــأقــــــــول وبـــــــــــاهلل الـــــتـــــوفـــــيـــــق:  الــــــــمــــــــتــــــــداول بــ
الـــــمـــــقـــــاصـــــد  الــــــــــشــــــــــروع فـــــــــي  الــــــمــــــؤلــــــفــــــيــــــن إْن أوردوا فـــــــــي أول تـــــصـــــانـــــيـــــفـــــهـــــم - قــــــبــــــل  إّن عـــــــــــــادة 
مَة الِعلم، والكتاب،  والمسائل - ما يرتبط بالمقصود، وينفع فيها، وَسّموه: بُمَقدِّ
مَـــــة عـــــــل| الـــجـــيـــش  مَــــــة الـــــجـــــيـــــش؛ أعـــــنـــــي: الــــطــــائــــفــــة الــــمــــخــــصــــوصــــة الـــــُمـــــَقـــــدِّ مـــــأخـــــوذ مـــــن مُــــــَقــــــدِّ
مَــــة الـــكـــتـــاب، وإدراكـــــــات مـــبـــانـــيـــهـــا - أي: الـــمـــعـــانـــي -  ــــَقــــدِّ لـــمـــنـــاســـبـــٍة بـــيـــنـــهـــمـــا، فـــألـــفـــاظـــهـــا مُ
َـــــيَّـــــنُـــــوا فـــيـــهـــا مـــــا يــــتــــوقّــــف عـــلـــيـــه الــــــشــــــروُع فـــي  مَـــــة الــــِعــــلــــم، فــــتــــكــــونــــان مـــتـــبـــايـــنـــتـــيـــن، وقــــــد ب مُـــــَقـــــدِّ
ْــُمــَصــنّــف - رحــمــه اهلل - تــركــهــا رأســـاً، واقــتــصــر  ُــِعــيــُن فــي تــحــِصــيــِلــهــا، وال الــمــقــاصــد، وي
مَــــــة: مـــبـــحـــث  عـــــــل| الــــمــــقــــصــــود َرْومــــــــــــاً مــــنــــه إل| اإليـــــــجـــــــاز، ونكل بـــــيّـــــن مــــــن أجــــــــــزاء الــــــُمــــــَقــــــدِّ
األلـــــــــــفـــــــــــاظ، وأدرجـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــي الــــــمــــــقــــــصــــــود لـــــــــشـــــــــّدة االرتـــــــــــبـــــــــــاط بـــــــــه حـــــــــــت| كـــــــــــان كلذ مــــــنــــــه لـــــكـــــون 
األلــــــفــــــاظ قــــــوالــــــب الـــــمـــــعـــــانـــــي، فــــــا يــــمــــكــــن اإلفـــــــــــادة واالســــــتــــــفــــــادة بـــــدونـــــهـــــا، والـــــمـــــقـــــصـــــود أّن 
ِـــمـــا ذكــــرنــــا، ال مــــا يـــتـــصـــّور الــــشــــروع بــــدونــــه كـــالـــتـــصـــّور  مَــــة ل ْــــُمــــَصــــنّــــف تــــرك تــــدويــــن الــــُمــــَقــــدِّ ال
بــــــــــوجــــــــــٍه مـــــــــــــا، والــــــــتــــــــصــــــــديــــــــق بـــــــــفـــــــــائـــــــــدٍة مـــــــــــــا، إذ ال يـــــــــلـــــــــزم مــــــــــن تـــــــــــــرك تــــــــــدويــــــــــن كلذ - عــــــــــــــــل| مـــــا 
ال يـــــخـــــف| - والــــــشــــــارح )الـــــفـــــنـــــاري( أراد أن يـــســـلـــك مـــســـلـــك الـــــقـــــوم؛ تـــتـــمـــيـــمـــاً وتـــكـــمـــيـــاً 
مَة، وصّدر باألمر إتماماً بشأنه؛  للفائدة، فأورد ما هو المخلص من مبحث الُمَقدِّ
فقال مخاطباً بالخطاب العامّ، وأشار بك إل| نكتٍة لطيفٍة وهي: إن معرفة اذه 
المبحث مما ال بُّد منه لكّل مُعلٍِّم ومُتعلٍّم. )اعلم( أيها الطالب، واستصنع لما 
ُسنَِد عليك. )إّن ِمن حقِّ كلِّ طالِب كثرٍة( كلمة )ِمن( للتبعيض؛ إشارة إل| أن 

كورة حسنة بين جبال أرمينية وبين أخاط وآذربايجان وديار بكر والموصل، وأهلها أرمن، وفيها طوائف 
من األكراد... ]ومن نواحيها[: وبرخو وكنكور ونيروه وخوشب. 

ــــلـــــدان: )خــــــوشــــــب: 406/2، 158/3(. ومــــــراصــــــد االطـــــــــاع عــــــل| أســـــمـــــاء األمــــكــــنــــة والــــبــــقــــاع؛  ـــبـ انـــــظـــــر؛ مـــعـــجـــم الــ
البن شمائل القطيعي البغدادي: )491/1(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    381 الحكمة والمنطق   

لكّل طالِب كثرٍة حقوق أُخر غير ما نذكره، كمعرفِة مرتبِة الكثرِة بين الكثرات، 
ْــــــُعــــــلُــــــوم، وحــــــق مـــــأخـــــوذ مـــــن حــــــّق يـــــحـــــّق إذا  ومــــعــــرفــــة شــــرفــــهــــا وأوصـــــافـــــهـــــا إن كـــــانـــــت مـــــن ال
ثــــبــــت وشــــــــاع فـــــي مـــــعـــــن| الـــــــوجـــــــوب. وهـــــــو الـــــــُمـــــــَراد فـــــي اذه الـــــمـــــقـــــام، ونكل اســــتــــحــــســــانــــاً 
ال عــــــقــــــاً، إْذ تــــعــــريــــفــــهــــا مـــــــأخـــــــوذاً مــــــن )جـــــهـــــة الـــــــوحـــــــدة( أّي جـــــهـــــٍة كــــــانــــــت، والــــتــــصــــديــــق 
بالفائدة المهّمة المترتبة عل| تلك الكثرة في الواقع؛ إنّما هو لزيادة البصيرة في 
الــــشــــروع، وأمـــــا الــــواجــــب عــــقــــاً؛ فـــإنـــمـــا هــــو تـــصـــور الـــِعـــلـــم بــــوحــــدة، والـــتـــصـــديـــق بـــفـــائـــدة 
مــا لــتــوقــف أصــل الــشــروع عــلــيــهــمــا، والــكــثــرة أعــّم مــن أن يــكــون عــلــومــاً مــدّونــة أو غــيــر 
مـــدونـــة أو غـــيـــرهـــا، )تــضــبــطــهــا( أي: تــجــعــلــهــا مــضــبــوطــة بــحــيــث ال يـــشـــّذ، وال يــخــرج 

شــيء مــمــا هــو داخــل فــيــهــا )جــهــة وحــدة(...

ْــــُمــــحــــّشــــي  ُـــــفـــــَهـــــم مــــــن عــــــبــــــارة ال آخـــــــــــــــــره:... وجـــــعـــــل الـــــشـــــعـــــور بــــمــــعــــن| الــــتــــصــــديــــق - كــــمــــا ي
الفاضل - يستلزم أن يكون الــبــاء ِصــلــةً للشعور باعتبار المعطوف، وللسببية باعتبار 
الــــمــــعــــطــــوف عــــلــــيــــه، وكلذ بــــعــــيــــٌد جــــــــــــداً. )عــــــــــل| الـــــــشـــــــروع فــــــي مــــســــائــــلــــهــــا( الــــــظــــــرف مــتــعــلــق 
بــالــتــقــديــر، وخــاصــة تــمــام الــبــحــث مــن قــولــه: )أعـــلـــم( إل| انهاه، إشــــارة إل| قياس 
مــــــرّكــــــب عــــــــل| هــــيــــئــــة الــــشــــكــــل األّول... وكــــــــــّل كـــــثـــــرة تـــضـــبـــطـــهـــا )جـــــهـــــة وحـــــــــــدة( حــــّقــــهــــا أن 
يعرف بها غايتها قبل الشروع فيها، فينتُج: أّن كــّل ِعلم حقها أن يعرفها بها، وأن 
يعرف غايتها قبل الشروع فيها، وقوله: )جر| عادة الُعلََماء( كأنه تفريع عل| هذه 
النتيجة من حيث المعن|، فكأنه قال: إذا جر| عادة الُعلََماء إلخ. هنكل بنتيجة إن 
لم يندرج في القياس المذكور التصديق بموضوعية الموضوع، فكيف يتعرض لك 
فــيــمــا فـــّرعـــه عـــل| الــنــتــيــجــة، فــالــحــّق انـــدراجـــهـــا فــيــه؛ لــيــكــون الـــكـــام عـــل| وتـــيـــرٍة واحـــــدٍة، 
وتائم أطرافه، ولما كان قوله: )جر| عادة العلماء. اھ( من حيث المعن| متفرعاً 
ـــَر عــل| مــا يــدّل عــل| صغر| القياس، وهذه هــي النكتة الموجودة  عــل| النتيجة؛ أَّخَ

سابقاً في تقديم الظرف عل| مُتََعلِِّقِه.

اذه ما وفّق اهلل تعال| في حّل المقام، واهلل خير الميسرين عل| اإِلتَْمام، تَّمَت 
َــــــــة الــــــواقــــــعــــــة عــــــــل| )جـــــهـــــة وحــــــــــــدة( مــــــن مُـــــَصـــــنّـــــفـــــات زيــــــــن الـــــــديـــــــن؛ ســــنــــة )1170 ھ/  َســــــــال الــــــــرِّ

1856 م(. كتبه حسين بن الحاج صالح؛ غفر اهلل ذنوبهما.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    382

مــــــــالحــــــــظــــــــات: تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــتـــــــألـــــــيـــــــف: فـــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف جـــــــــمـــــــــاد| األول| ســــــنــــــة )1163 ھ/ 
1749 م(. الناسخ: حسين بن الحاج صالح. تاريخ النسخ: )1170 ھ/1856 م(، 
وجميع الصفحات لها إطارات حمراء اللون. الوضع العام: عليه تملك: حسين بن 
الـــــــحـــــــاج صـــــــالـــــــح، ســـــنـــــة )1171 ھ/1757 م(. بــــــقــــــولــــــه: اســــــتــــــَحــــــّصــــــه، يــــعــــنــــي أصــــــبــــــح مـــن 
حـــصـــتـــه، وربـــــمـــــا بـــعـــد تـــقـــاســـم الـــكـــتـــب مـــــع الـــــوارثـــــيـــــن. وبـــــاقـــــي مُـــــواصـــــَفـــــاتِـــــِه مـــثـــل مُــــواصــــفــــات 

قْم الَْحِميِدّي: 1/323� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/323� ]626[ الّرَ

عنوان المخطوط: تهذيب الَْمنِْطق والكام = التهذيب في علم الميزان الموصل 
إل| التأديب )1(�

الـــــــمـــــــؤلـــــــف: مــــــســــــعــــــود بــــــن عــــــمــــــر الـــــــتـــــــفـــــــتـــــــازانـــــــي، الــــــحــــــنــــــفــــــي، ســــــعــــــد الـــــــــديـــــــــن )ت 791 ھ/ 
1142 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 18/آ - 23/آ مقياس الورقة: )199 × 154 = 142 × 
85(، عدد األسطر: )19(�

قْم الَْحِميِدّي: 7/97� أوله وآخره: مثل الّرَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، بــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــن بــــــــــــــــن  تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ
 الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــح، غــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــر اهلل لــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــداريــــــــــــــــــــــــــــــــن، فــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــصـــــــــــــــــر، تـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ

)1173 ھ(.

مـــــــــــــــالحـــــــــــــــظـــــــــــــــات: الـــــــــــــــنـــــــــــــــاســـــــــــــــخ: حــــــــــســــــــــيــــــــــن بــــــــــن الــــــــــــــحــــــــــــــاجــــــــــــــي صـــــــــــــــــالـــــــــــــــــح. تـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــخ الـــــــــــــنـــــــــــــســـــــــــــخ: ســــــنــــــة 
)1173 ھ/1759 م(. الـــوضـــع الـــعـــام: بــعــض الــصــفــحــات لــهــا إطــــــارات حـــمـــراء الــلــون. 

قْم الَْحِميِدّي: 1/323� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

 �TEHZİBÜ’l - MANTIK ve’l - KELAM ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �SA’DÜDDİN MES’UD b. ÖMER ،et - TAFTAZANİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/97�  انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    383 الحكمة والمنطق   

قْم الَْحِميِدّي: 323. مكرر ]627[ الّرَ

ْرَوانِّي( عل| شرح الفناري؛ عل|  عنوان المخطوط: تعليقات )صدر الدين الشِّ
جهة الوحدة من إيَساُغوِجي لألبهري )1(�

ــــــــــــــــــــْرَوانِــــــــــــــــــــّي، مُــــــــــــــــــــّا زاده، الـــــــــُحـــــــــَســـــــــيْـــــــــنِـــــــــّي  ــــــــــــد أمـــــــــيـــــــــن بـــــــــن صــــــــــــــــدر الــــــــــــديــــــــــــن الــــــــــــــــــــشِّ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
)ت 1036 ھ/1627 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 12، مقياس الــورقــة: )200 × 144 = 150 × 85(، 
عدد األسطر: )21(�

ْــــــَمــــــنْــــــِطــــــق والـــــــكـــــــامُ،  ُــــفــــتــــتــــح بــــــه ال ِحــــــــيــــــــِم. إن أحـــــســـــن مــــــا ي ِ الــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــه: بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل ارّلَ
حـــمـــد اهلل الـــواحـــد الــــذي بـــرأ األنـــــام، ونــصــب جــهــات دالــــة عـــل| وجــــوه الـــدهـــور األعـــــوام، 
وأبـــه| مــا يترنم بــه البابل فــي الــحــدائــق... وهــو محمد المبعوث بمعجزاته الباهرة 
إل| كافّة الخائق. أما بعد؛ فهذه تحقيقات شريفة، بعبارات رائقة تسابق معانيها 
ـــيـــــقـــــات غـــــامـــــضـــــة تـــــعـــــجـــــُب اســــتــــمــــاعــــهــــا اآلذان، عــــلّــــقــــتــــهــــا عـــــــــل| الـــمـــبـــحـــث  األذهــــــــــــــــــان، بـــــــل تـــــدقــ
الــــــــــمــــــــــتــــــــــداول فــــــيــــــمــــــا بـــــــيـــــــن الــــــمــــــحــــــصــــــلــــــيــــــن؛ الـــــــــمـــــــــوســـــــــوم )بـــــــجـــــــهـــــــة الـــــــــــــوحـــــــــــــدة( بـــــــيـــــــن الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــمـــــيـــــن، 
الــمــشــتــمــلــة عــــل| إشــــــارات إل| لــطــائــف أمـــــور ال يـــلـــوح عــلــيــه أثــــر االرتــــيــــاب، والــمــتــضــمــنــة 
عل| أشياء من )أُمِّ الكتاب(... فشّمرُت عن ساق الجّد الستخراج نفائس دَُرٍر قد 
احتجبت تحت جابيب عــبــارتــه، واستكشاف عــرائــس ُغـــرر قــد اســتــتــرت تحت براقع 
استعاراته، ضامّاً إليها ما سمعت من أستاذنا المحقق، ومخدومنا المدقّق؛ بل عامّة 
ما أوردنا من فوائده، وجملة ما ذكرنا من عوائده؛ فجاء - بحمد اهلل تعال| - ِرَسالَة 
جـــامـــعـــةً لــــفــــوائِــــَد لــــم تــســمــح بــمــثــلــهــا األذهـــــــــان، وحـــــاويـــــةً لـــفـــرائـــد لــــم يــطــمــثــهــن إنـــــس قــبــلــهــم 

 �TA’LİKAT ala CİHETİ’l - VAHDE ›1‹
انظر؛ مكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم: 1514، رمز الحفظ: C H( 469(، ومكتبة برنستون؛ 
مــجــمــوعــة يــــهــــوذا؛ الــــرقــــم: 3175، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 1101، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 3465، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 5924، رمـــز 
الــحــفــظ: 3290؛ رمـــز الــحــفــظ: A 5206. وفـــهـــرس مــكــتــبــة بــرنــســتــون الــمــجــمــوعــة الـــجـــديـــدة؛ الـــرقـــم: 1280، 

قْم الَْقِديُم: 1052�  رمز الحفظ: 949. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ
 �MUHAMMED EMİN b. SADRUDDİN el - HÜSEYNİ ،MOLLAZADE eş - ŞİRVANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 7/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    384

وال جان... واعلم أّن القوم قد أوردوا في أوائل ُكتب الفّن بحثاً طوياً، وبيّنوا فيه 
أمـــــوراً يــتــوقّــف عليها الـــشـــروع عـــل| وجـــه الــبــصــيــرة، وتُــعــيــُن فــي تحصيل الـــفـــّن، وســّمــوه 
مَـــة، وطـــّولـــوا فــيــه الـــكـــام تــطــويــاً؛ يــكــاد يــمــتــنــع عـــل| اإلحـــاطـــة والــضــبــط تسهياً  بـــالـــُمـــَقـــدِّ

للمتعلم، والُْمَصنّف تركها، وقصر عل| ما هو المقصود رْوماً منه إل| إيجاز...

آخره:... بكام االعتبارين؛ فا وجه للتخصيص؛ ألن المباحث الصورة بلغت 
فـــي الــكــثــرة مــبــلــغــاً كــأنــهــا الــمــقــاصــد فــقــط، وبــمــا حــقــقــنــا مـــن مــعــن| الــمــبــادئ والــمــقــاصــد، 
وبيان الُمَراد من العبارة، القضية انهاه: ظهرت مما أورده بعض من تصدير لشرح 
الكتاب، فيفيد عن الحق، ومتحرف عن سمت الصوت، وإن قرب عما ذكرنا تارة، 
هنكل يـــبـــعـــد عـــنـــه أخـــــــر| بــــمــــراحــــل، وال تـــتـــبـــع الــــهــــو| بـــعـــد مــــا جـــــاء الــــحــــق، فـــالـــحـــّق أحــــّق 
باالتّباع، وإن كان لمسلك النظر اتساع، فلنقتصر عل| اذه القدر، مصلياً عل| خير 
الــبــشــر، ولـــوال تــراكــم عــائــق، وتــاطــم عــوائــق، لــشــرحــُت الــكــتــاب عــن آخــــره، ورفــعــُت 
الحجاب، وميزُت القشر عن اللباب، عل| أن ِهَمَم المحصلين متقاعدة، وعزائمهم 

متقاصرة، حامداً هلل، ومصلياً عل| رسول اهلل.

د األمين، رحمة اهلل عليه. تَّمَت )حاشية جهة الوحدة( لموالنا: مَُحّمَ

ْــــَمــــْشــــُروح مُـــَمـــيَّـــز بِـــُخـــُطـــوط حـــمـــراء الــــلــــوِن فــــوقَــــهُ. الـــوضـــع الـــعـــام:  مـــالحـــظـــات: الــمــتــن ال
قْم الَْحِميِدّي: 1/323� خّط التعليق، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 324� ]628[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية الُْجْرَجانِّي عل| تحرير القواعد الَْمنِْطقية لقطب الدين 
التحتاني )الباطني( عل| الشمسية للكاتبي )1(�

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’ş - ŞEMSİYYE ›1‹
 : قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1138[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 324 مَكّرَر. ومكتبة الّسُ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
808، ومـــكـــتـــبـــة األزهــــــــــر؛ الـــــرقـــــم: 24009، أرقـــــــــام الــــحــــفــــظ: )37 مـــــنـــــطـــــق( 2214. والــــــرقــــــم: 24193، أرقــــــام 
الحفظ: )1630 منطق( 61630. والرقم: 24210، أرقام الحفظ: )3135 منطق( 134111 إسَكنَْدِريّة. 

والرقم: 24212، أرقام الحفظ: )1014 منطق( 42460 العروسي. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    385 الحكمة والمنطق   

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )1(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 31، مقياس الــورقــة: )230 × 153 = 153 × 73(، 
عدد األسطر: )23(�

مَــــة وثــــاث  ـــَقــــدِّ ِحـــــيـــــِم. قــــــال: ورتـــبـــتـــه عـــــل| مُـ ِ الـــــّرَ َ ْ ــــِم اهلِل ارّلَ ــــْســ أولــــــه: تـــــصـــــورات. بِــ
مَــــة وثـــــاث مـــقـــاالت وخــاتــمــة.  ــــَقــــدِّ َــــة مــرتــبــة عــــل| مُ َســــال مـــقـــاالت وخـــاتـــمـــة. اھ. أقــــــول: الــــرِّ
ْـــَمـــنْـــِطـــق، وبـــيـــان الــحــاجــة إلـــيـــه، ومـــوضـــوعـــه، وأمــــا الــمــقــاالت  أمـــا الــمــوضــوع فــفــي مــاهــيــة ال

فثاث.

فأولها: في المفردات.

والثانية: في القضايا وأحكامها.

والثالثة: في القياس.

ْــــُعــــلُــــوم، وإنــــمــــا رتــبــتــهــا عــلــيــهــا ألن مــا  وأمــــــا الـــخـــاتـــمـــة: فـــفـــي مــــــواد األقـــيـــســـة، وأجــــــــزاء ال
يجب أن يعلم في الَْمنِْطق؛ إما أن يتوقّف عل| الشروع فيه، أو ال، فإن كان األّول؛ 
فهو الُمَقدِّمَة، وإن كان الثاني، فإما أن يكون بحث فيه عن المفردات؛ فهو المقالة 
األول|، أو عـــــن الــــمــــركــــبــــات؛ فـــــا يـــخـــلـــو؛ إمــــــا أن يــــكــــون الـــبـــحـــث عـــــن الــــمــــركــــبــــات الــغــيــر 
مقصودة بــالــذات، وهــو المقالة الثانية، أو عن المركبات التي هي مقاصد بالذات؛ 
فــــا يـــخـــلـــو؛ إمــــــا أن يــــكــــون الـــبـــحـــث مـــنـــهـــا مــــن حـــيـــث الــــــصــــــورة، فـــهـــو الـــمـــقـــالـــة الـــثـــالـــثـــة، أو 
من حيث الــمــادة، وهــو الخاتمة، والــمــراد بالُمَقدِّمَة انهاه: ما يتوقف عليه الشروع 

بالعلم...

آخــــره:... قــال: ويجب االحــتــراز عــن تعريف الــشــيء إلــخ. أقـــول: أخــذ أن يبين 
وجــــوه اخـــتـــال الــتــعــريــف لــيــحــتــرز عــنــهــا، وهـــي إمـــا مــعــنــويــة أو لــفــظــيــة... وإمــــا األغـــاط 
الــلــفــظــيــة، وإنـــمـــا يــتــصــّور إذا حــــاول اإلنـــســـان الــتــعــريــف لــغــيــره، وكلذ بـــأن يــســتــعــمــل في 
التحريف ألفاظاً غير ظاهرة الداللة بالنسبة إل| كلذ الغير، فيفوت غرض التعريف؛ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    386

كاستعمال األلفاظ الغريبة الوحشية، مثل أن يقال: النار أسطقصي فوق األسطقسات، 
وكـــاســـتـــعـــمـــال األلــــــفــــــاظ الـــــمـــــجـــــازة، فــــــــإّن الــــغــــالــــب مــــــبــــــادرة الـــمـــعـــانـــي الـــحـــقـــيـــقـــيـــة إل| الـــفـــهـــم، 
وكــاســتــعــمــال األلــــفــــاظ الــمــشــتــركــة، فــــإن االشــــتــــراك مُــــِخــــّلٌ لــفــهــم الـــمـــعـــن| الـــمـــقـــصـــود، نعم 
ّــة عل| الــُمــَراد، وجاز  لو كان للسامع ِعلم باأللفاظ الوحشية، أو كان هناك قرينة دال

استعمالها، ثم قوله: المقاالت الثانية. تاريخ سنة 1223 ھ.

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات  مالحظات: وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
باللونين األسود واألحمر، وكلمات: قال وقلت والرموز والعناوين الجانبية مكتوبة 
بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن األَْحــــــــــَمــــــــــر. تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: ســــنــــة )1223 ھ/1808 م(. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خــــّط 
د  التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، عليه تملك: والحافظ مَُحّمَ
ــد مُـــَراد  ــــَراد مُـــّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقــف الــحــافــظ مُــَحــّمَ ــــَراد شيخ خــانــقــاه مُ مُ

عل| دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 324. مكرر ]629[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية الُْجْرَجانِّي عل| تحرير القواعد الَْمنِْطقية لقطب الدين 
التحتاني )الباطني( عل| الشمسية للكاتبي )1(�

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 94، مقياس الــورقــة: )225 × 162 = 138 × 52(، 
عدد األسطر: )19(�

قْم الَْحِميِدّي: 324� أوله وآخره:... مثل الّرَ

مالحظات: مكتوب فــي آخـــره: قــد تــم قــراءتــي سنة خمس وعشرين ومئتين بعد 
األلــــــف فــــي شـــهـــر صـــفـــر يـــــوم االثــــنــــيــــن، وأنــــــا الـــضـــعـــيـــف حـــافـــظ الـــــقـــــرآن ُعــــثْــــَمــــان بــــن الــحــافــظ 
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قْم الَْحِميِدّي: 324�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ ،el - CÜRCANİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    387 الحكمة والمنطق   

ُطوِر تعليقات وشروحات  حسين المدّرس الريزوي. وتوجد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
كثيرة جـــّدا، وَعــنَــاِويــن المواضيع مَْكتُوبَة بِــالــلَّــْوِن األَْحــَمــر. تــاريــخ النسخ: يــوم المولد 
ْــــــــــــِغــــــــــــاف ِجــــــلـْـــــد  الــــــنــــــبــــــوي ســــــنــــــة )1183 ھ/1769 م(. الــــــــوضــــــــع الـــــــــعـــــــــام: خـــــــــــّط الــــــنــــــســــــخ، وال
ــــنــــــوي الـــــــقـــــــره حـــــــصـــــــاري ســـــنـــــة )1194 ھ/  ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــّي، وعـــــلـــــيـــــه تـــــمـــــلـــــك: الــــــحــــــافــــــظ حـــــســـــن الــــــقــ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛  يِّد الحافظ مَُحّمَ 1780 م(. وتملك: الّسَ

سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 325� ]630[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عل| شرح التفتازاني )تحرير القواعد الَْمنِْطقية( عل| 
َسالَة الشمسية في الفوائد الَْمنِْطقية للكاتبي )1(� الرِّ

ــــــــــــــد الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــوتِـــــــــــّي، الــــــــحــــــــنــــــــِفــــــــّي  يــــــــــــــــن مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف: عــــــــبــــــــد الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم بــــــــن َشــــــــــــــْمــــــــــــــس الــــــــــــــــدِّ
)ت 1067 ھ/1657 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 221، مقياس الورقة: )215 × 140 = 155 × 72(، 
عدد األسطر: )23(�

ِحيِم. أجل| منطق أفصَح به لساُن الُفصحاء، وأول|  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
مدرك ارتسم في أذهان األذكياء، حمُد هلإٍ يتصّدق بكبريائه، وشكُر منعٍم ال يتصّور 
عّد آالئــه، نحمده حمداً ال يُحّد وال يرسم، ونشكره شكراً ال يُقاُس وال يوشم... 
ــــــا بـــعـــد؛ يـــقـــول الــفــقــيــر الــمــســكــيــن: عــبــد الــحــكــيــم بــن شـــمـــس الــــديــــن، قــــد ســـألـــنـــي الـــولـــد  أمّ
األعــــــــــّز، نــــــور حــــدقــــة الـــــســـــعـــــادة، ونـــــــور حـــديـــقـــة الـــــعـــــبـــــادة، وفـــــرائـــــد الــــفــــوائــــد لـــــاذه الـــغـــريـــب، 

 �HAŞİYE ala TAHRİRİ’l - KAVAİDİ’l - MANTIKİYYE ›1‹
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    388

)عــــــبــــــد اهلل الـــمـــلـــقـــب بــــالــــلــــبــــيــــب(، عــــنــــد قــــــراءتــــــه لــــلــــشــــرح الــــمــــنــــســــوب إل| الـــــطـــــود الـــعـــظـــيـــم، 
والــــمــــعــــتــــمــــد الــــجــــســــيــــم، والــــــحــــــواشــــــي الــــمــــعــــلــــقــــة عــــلــــيــــه لـــلـــســـيـــد الـــــســـــنـــــد، والـــــحـــــبـــــر األحــــــــــــد، أْن 
أكـــــــتـــــــَب مـــــــا يــــســــنــــح لـــــلـــــذهـــــن الــــكــــلــــيــــل فـــــــي حــــــــــّل مــــشــــكــــاتــــهــــمــــا، وأحــــــــــــــرر مـــــــا يــــــتــــــقــــــّرر لــــــــــــــَدّي فـــي 
كــشــف مُعضاتهما؛ ســالــكــاً طــريــقــة االقــتــصــاد، ومــقــتــصــراً عـــل| إيــــراد مــا يتعلق بجمل 
الكتاب لما أّن ما علّق عليهما الفضاء؛ مع إشعارهم بعضها غير وافية... ثم بعد 
مــا تيسر لــي إتــمــامــه، وفـــض بــاالخــتــتــام خــتــامــه؛ جعلته عــراضــة لــحــضــرة مَـــن خــّصــه اهلل 
َّـــــة، وأيــــده بــالــدولــة الــســرمــديــة... غــيــاث اإِلْســــــام والمسلمين،  َـــــِدي تــعــال| بالسلطنة األَب
عــامــر بـــــاد اهلل، خليفة رســـــول اهلل الــمــؤيــد بــالــتــأيــيــد والــنــصــر الــربــانــي، أمــيــر الــمــؤمــنــيــن: 
)أبــــو الــــمــــظــــفــــر شـــــهـــــاب الــــــديــــــن شـــــــاه جـــــهـــــان پـــــــادشـــــــاه( صـــــاحـــــب الـــــقـــــرانـــــي الـــــثـــــانـــــي، ال زالــــــت 
ـــبـــــاب ســـلـــطـــنـــتـــه مــــرفــــوعــــة إل| يــــــوم الـــــتـــــنـــــاد... قـــولـــه:  ســــــرادقــــــات دولـــــتـــــه ركـــيـــنـــة األوتــــــــــــاد، وقــ
)اذكه وجدنا( اھ. اذكه: مركٌب من كاف التشبيه واسم اإلشــارة، وليس بكناية 
عـــن غــيــر الــــعــــدد؛ ألن دخـــــول هــــاء الــتــنــبــيــه عــــل| غــيــر اســــم اإلشـــــــارة لـــم يــثــبــت عــــل| مـــا في 
)الــرضــّي( فــي موقع الــحــال، والمفعول الثاني لــوجــدنــا، وليس بمبتدأ لعدم العائدة 

في الخبر؛ والمعن|: وجدنا عبارة المتن في كثير من النسخ مماثاً كما نُِقل...

آخــــره:... قــولــه: )وأمـــا االطـــاع عليه( اھ. فيه إشـــارة إل| أن فــي عــبــارة الشرح 
تـــســـامـــح؛ إذ لـــيـــس الـــمـــقـــصـــود مــــن الـــتـــحـــديـــد االطـــــــاع عـــــل| الــــذاتــــيــــات، بــــل االطـــــــاع عـــل| 
ـــيــــــات لـــــــاذه الـــــــغـــــــرض األخـــــــيـــــــر - هـــــمـــــا اذكه فـــــــي أكــــثــــر  ــ الـــــــمـــــــحـــــــدود بـــــــالـــــــذاتـــــــيـــــــات، أو الــــــعــــــرضـ
ْــضــاً. قــولــه: )والــعــرض  النسخ - وال فــائــدة فــي لفظ األخــيــر؛ والــظــاهــر لــاذه الــغــرض أَي
العام قد يفيد التمييز الثاني( وهو إذا جعل آلة لمعرفة شيء. قوله: )ال أن ال يكون 
جزء معّرف( لجواز أن يصير المركب من العرضين العامّيين خاّصة مُساوية كالطائر 
الولود. قوله: )فالصواب( اھ. ولإلشارة إل| اذه الرسم الناقص في وْجِه الحصر، 
ولم يقيّد بقيٍد يخّصه، فما ذكره أوالً َعْن َعِلّي ما ذكره الشارح المركب من الغرض 
العام، والفصل مع الَْخاّصة داخل في الرسم الناقِص بخاف ما ذكره. قُدَِّس ِسّرُه.

ـــــد أســــــــر| زاده مـــــن تـــامـــيـــذ الــســيــد  ــــــت الــــكــــتــــاب بــــــعــــــون اهلل. ثـــــم كـــتـــبـــه الـــفـــقـــيـــر مُـــــَحـــــّمَ ـــّمَ ــ تَـ
ُعثَْمان؛ المعروف بداماد إِبَْراِهيم العفيف؛ سنة 1208 ھ.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    389 الحكمة والمنطق   

َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــــَمــــر، ويـــوجـــد عــــل| الـــَهـــَواِمـــش بعض  مـــالحـــظـــات: كــلــمــة: قــولــه مَـــْكـــتُـــوب
ـــــــبَـــــــة، ولـــــهـــــا إطـــــــــار بـــســـيـــط مــــــذّهــــــب، وبــــاقــــي  الــــتــــصــــحــــيــــحــــات، ولــــــوحــــــة الـــصـــفـــحـــة األول| مُـــــــَذّهَ
د أسر| زاده من تاميذ السيد ُعثَْمان  إطارات الصفحات حمراء اللون. الناسخ: مَُحّمَ
المعروف بداماد إِبَْراِهيم العفيف. تاريخ النسخ: سنة )1208 ھ/1793 م(. الوضع 
يِّد  العام: خّط النسخ، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  الحافظ مَُحّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 325. مكرر ]631[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عل| التصديقات؛ من تحرير القواعد الَْمنِْطقية للقطب 
َسالَة الشمسية لُدبَيَْران الكاتبي )1(� التحتاني؛ في شرح الرِّ

ــــــــــــــد الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــوتِـــــــــــّي، الــــــــحــــــــنــــــــِفــــــــّي  يــــــــــــــــن مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف: عــــــــبــــــــد الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم بــــــــن َشــــــــــــــْمــــــــــــــس الــــــــــــــــدِّ
)ت 1067 ھ/1657 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 109، مقياس الورقة: )215 × 161 = 143 × 75(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحـــــيـــــِم. قــــــال: )الــمــقــالــة  ــــّرَ ِ الـ َ ْ أولـــــــه: ســلــكــوتــي عـــــل| الـــتـــصـــديـــقـــات. بِــــــْســــــِم اهلِل ارّلَ
الثانية في القضايا وأحكامها( في تعريفات القضايا وأقسامها، وفي بيان أحكامها. 
أي: أحوالها من العكس والنقيض والتازم. زاد لفظ: )في القضايا( في العنوان؛ 
ْــــضــــاً مـــن مــقــاصــد الــمــقــالــة الـــثـــانـــيـــة؛ فــيــمــا قـــيـــل: إنــــه ال يحسن  مَـــة أَي إشــــــارة إل| أن الـــُمـــَقـــدِّ
التقابل بين القضايا وأحكامها؛ ألّن معن| قــولــه: )فــي القضايا( إنها الموضوعات 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لـــــــهذه الـــــمـــــبـــــاحـــــث، وال يـــــصـــــح كلذ الـــــمـــــعـــــن| فـــــــي قـــــــولـــــــه: )وأحـــــــكـــــــامـــــــهـــــــا(، إذ 

 �HAŞİYE ale’t - TASDİKAT ›1‹
 �808 : قُْم الَْحميدّيُ : 800، ]1138[ الّرَ قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1125[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ

 �ABDÜLHAKİM b. ŞEMSEDDİN MUHAMMED el - HİNDİ ،es - SİYALKUTİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 298�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]536[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    390

أحـــــــــــوال الــــقــــضــــايــــا لـــيـــســـت مـــــوضـــــوعـــــات حـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي شــــــــيء مــــــن الـــــمـــــبـــــاحـــــث، فـــــــالـــــــُمـــــــَراد: إمــــا 
ْـــــَخـــــاّص بـــالـــعـــامّ، وإمـــا  مـــا صــــدق عــلــيــهــا األحــــــــوال، وهــــو بــعــض الـــقـــضـــايـــا؛ فــيــلــزم مــقــابــلــة ال
أنــفــســهــا؛ فـــالـــُمـــَراد: أنــهــا مــوضــوعــات ذكـــريـــة، فــيــلــزم أن ال يــكــون قــولــه: )وأحــكــامــهــا( 

عل| نهج قوله: )في القضايا(...

آخــــــــــــــــــره:... غــــيــــر الـــــــواحـــــــد كــــــاألربــــــعــــــة، والــــمــــتــــبــــايــــنــــة، مــــــا يــــقــــابــــلــــه مــــــع كـــــونـــــه وســــــطــــــاً فــي 
الــنــســبــة، أو كــونــه بــيــن مــقــداريــن بــســبــبــه إل| أحــدهــمــا، مــثــل نــســبــة اآلخــــر إلــيــه كــاألربــعــة 
بــيــن االثــنــيــن والــثــمــانــيــة، فإنهما نــصــف الــثــمــانــيــة، كــمــا أن االثــنــيــن نــصــف لــهــا، ومــعــن| 
كــون ضلع مــا يحيط بــه الــطــرفــان: أن الــحــاصــل مــن ضــربــه فــي نفسه مثل الــحــاصــل من 
أحــــــد الـــطـــرفـــيـــن فـــــي اآلخـــــــــر؛ بـــيـــنـــة الــــثــــبــــوت شــــــــيء. اھ. إلخـــــفـــــاء فــــيــــه؛ بـــعـــد تــــصــــور الـــشـــيء 
بــوجــه، وهــو مناط الحكم عــل| الكلية، وال يمكن لميتها، إذ الــذاتــي ال يعلل، فا 
يكون مسألة من الِعلم. وباذه اندفع ما قيل: إنه يجوز أن يكون مسألة غير كسبية، 

والشارح جّوز كلذ القدر.

استراح بنان البيان، بعون اهلل الملك المنان، عن كشف القناع عن وجوه خرائد 
مــــا أودع فــــي الـــكـــتـــابـــيـــن؛ بـــحـــيـــث يــنــجــلــي عــــــل| مـــنـــصـــة الـــتـــحـــقـــيـــق، ورقـــــــع أســــتــــار الـــشـــكـــوك 
َواب، وإلَيِْه الَْمْرِجُع  واألوهام، بحيث يتميز بسماعه أرباب التدقيق، واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ

والَْمآب. تم.

مــــالحــــظــــات: يــــوجــــد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش تـــعـــلـــيـــقـــات، والـــــَعـــــنَـــــاِويـــــن وكـــــلـــــمـــــات: قـــــــال وقــــولــــه 
َـــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــــــَمــــــر، وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش بـــعـــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات.  مَـــْكـــتُـــوب
تــاريــخ الــنــســخ: فــي شهر ربــيــع األول سنة )1208 ھ/1793 م(. الــوضــع الــعــام: خّط 
ــيِّــد الحافظ  ْــِغــاف ِجــلـْـد ُعثَْمانّي مُغلَّف بِــــَوَرِق اإليــبــرو، وعليه تملك: الــّسَ النسخ، وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـــف  مُــَحــّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 326� ]632[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية مفتي زاده؛ عل| شرح التصديقات من تحرير القواعد 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    391 الحكمة والمنطق   

َسالَة الشمسية لُدبَيَْران الكاتبي )1(� الَْمنِْطقية للقطب التحتاني؛ في شرح الرِّ

ــــــــــــــد صــــــــــــــــادق بــــــــــــــــن عــــــــــبــــــــــد الــــــــــرحــــــــــيــــــــــم بــــــــــن ُســــــــــــلَــــــــــــيْــــــــــــَمــــــــــــان بــــــــــــن عـــــــبـــــــد الـــــــلـــــــطـــــــيـــــــف،  الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف: مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ
وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي، الحنفي، مُْفتي َزادَهْ  األرزنجاني، األرضرومي، األسُكداري، الّصُ

)ت 1223 ھ/1808 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 95، مقياس الــورقــة: )232 × 165 = 160 × 90(، 
عدد األسطر: )27(�

ْــــــــــُمــــــــــَصــــــــــنِّــــــــــُف: الــــــمــــــقــــــالــــــة  ِحــــــــــــيــــــــــــِم. وبــــــــــــه نــــــســــــتــــــعــــــيــــــن. قــــــــــــال ال ِ الــــــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــــــه: بِــــــــــــــْســــــــــــــِم اهلِل ارّلَ
الــثــانــيــة فــي الــقــضــايــا وأحــكــامــهــا. اھ. أي فــي بــيــان الــقــضــايــا، وبــيــان أحــكــامــهــا، فــيــعــّمُ 
ـــُمــــــَراد مــــن األحــــكــــام األحـــــــوال الـــثـــابـــتـــة لـــلـــقـــضـــايـــا  ــ تـــعـــريـــفـــاتـــهـــا وتـــقـــســـيـــمـــاتـــهـــا ومـــبـــاحـــثـــهـــا، والـ
مــــــن الـــــعـــــكـــــس الـــــمـــــســـــتـــــور، وعـــــكـــــس الــــنــــقــــيــــض وغـــــيـــــرهـــــمـــــا. اعـــــلـــــم أن األســــــالــــــيــــــب الــــمــــألــــوفــــة 
ْـــــُعـــــلُـــــوم: أن الـــــقـــــوم يــــفــــرقــــون أنـــــــواع مـــــوضـــــوع الــــِعــــلــــم، ويــــمــــيــــزون كــــّل  فـــــي تــــرتــــيــــب أجـــــــزاء ال
واحـــد مـــن األنــــواع مـــن اآلخـــر بــاخــتــصــاص الــبــحــث بـــه، ويــفــّصــلــون بـــعـــنـــوان الـــُفـــُصـــول أو 
الــــفــــنــــون أو الــــمــــقــــالــــة، أو نــــحــــوهــــا، فــــِحــــيــــنَــــئِــــٍذ يـــــكـــــون كـــــل نــــــوع بــــالــــنــــســــبــــة إل| اآلخـــــــر جـــهـــة 
وحدة البحث؛ كما كان لكل علم جهة وحدة، فيقدمون قبل الشروع إل| البحث 
جهة وحدته تعريفاً وموضوعاً وغايةً؛ كما في الُْعلُوم بعينها ليحصل االمتياز بين 

الــفــصــول واألبــواب...

آخـــــــــــــــــــره:... ألن الــــــــذاتــــــــي عـــــيـــــن الـــــــــــــــذات، ومـــــــــا لـــــــم يــــعــــلــــم الـــــــــذاتـــــــــي، لـــــــم يــــعــــلــــم الـــــــــــذات، 
فكيف يكون الذات موضوعاً والذاتي محموالً مثبتاً بالبُْرَهان؟ وإن جاز إثبات الذاتي 
بــالــبُــْرَهــان اآلنــــي إذا لــم يــكــن الــشــيء غــيــر مــعــلــومــة التحقيق بــل بــالــوجــه الـــعـــام؛ كالنفس 

 �HAŞİYE ale’t - TASDİKAT ›1‹
انظر؛ مكتبة األزهر؛ الرقم: 24449، أرقام الحفظ: )3167 منطق( 135223� 

قْم الَْحِميِدّي: 327�  وتُوَجُد منه نسخة مطبوعة، انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MUHAMMED SADIK b. ABDURRAHMAN el - ERZİNCANİ ،MÜFTİZADE ›2‹

ْـــــِل َعـــــل| َكـــْشـــِف  ي ْـــَمـــْكـــنُـــون فـــي الـــــّذَ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1293. وإِيـــــَضـــــاح ال قْـــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]1691[ الـــــّرَ
ِــلْــبَــْغــَداِدّي: )355/2،( واألعــــام لــلــزركــلــي: )160/6(،  ّـــة الــَعــاِرفِــيــن ل ــنُــون لــلــبــغــدادّي: )56/2(، َوَهـــِدي الــّظُ
الَة: )76/10(. وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )32/2 - 33(�  ِِّفين لَِكّحَ َومُْعَجم الُْمَؤل



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    392

فإنها يعلم أوالً بالشيئية؛ نكل ال يعلم حقيقته، فيطلب حقيقتها بإثبات الذاتيات 
لها باالستدالل من آثارها؛ كالتدبير والتصّرف للبدن؛ فقد ُعِلَم أن الذاتي ال يُعلل، 
فــا يــكــون مسألة مــن الــِعــلــم، فــا وجــه لما قــيــل: إنــه يــجــوز أن يــكــون مسألة بديهية، 

أو المسألة البديهية من شأنها التعليل.

اذه آخــــــــــــــــــر مـــــــــــــا أردنــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــشـــــــــف الــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــوزات، وفـــــــــــتـــــــــــح الـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــوزات الــــــــــــواقــــــــــــعــــــــــــة فـــــــــــــي عـــــــــبـــــــــارة 
الــتــصــديــقــات، راكــــبــــاً خـــيـــول الـــتـــأمـــل فـــي فــهــم الــمــعــانــي؛ تــــاركــــاً طـــريـــق الــتــعــســف فـــي حل 
المباني، حامداً هلل الجواد الكريم، الرؤوف الرحيم، مصلياً عل| النبي البشير النذير 
الرسول الكريم، سائاً بحقه من ثواب الحليم: }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ{ )1(، متوقعاً من لفظه العميم، عموم انتفاع مقدورنا 

بين المشارق والمغارب، إن اهلل قادر عل| كل شيء. تَّمَت.

مالحظات: توجد عــل| الــَهــَواِمــش تَْعِليَقات َوتَــْصــِحــيــَحــات، وكلمة: قــال مَْكتُوبَة 
بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها. تاريخ النسخ: 
ْــِغــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مُغلَّف  )1229 ھ/1814 م(. الــوضــع الــعــام: خــّط التعليق، وال
د مُــَراد َشيْخ َخانقاه مُــَراد مُــّا، مع  يِّد الحافظ مَُحّمَ بِــَوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ

الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 327. مطبوع ]633[ الّرَ

عــنــوان المطبوع: حاشية مفتي زاده؛ عــل| شــرح التصديقات مــن تحرير القواعد 
َسالَة الشمسية لُدبَيَْران الكاتبي )2(� الَْمنِْطقية للقطب التحتاني؛ في شرح الرِّ

ــــــــوفِــــــــّي، الـــحـــنـــفـــي،  ــــــد صـــــــادق بـــــــن عـــــبـــــد الـــــرحـــــيـــــم، األرزنـــــــجـــــــانـــــــي، الــــــــّصُ الـــــمـــــؤلـــــف: مُــــــَحــــــّمَ
مُْفتي َزادَهْ )ت 1223 ھ/1808 م( )3(�

›1‹ سورة آل عمران، اآلية: 8� 
 �HAŞİYE ale’t - TASDİKAT ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 326�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MUHAMMED SADIK b. ABDURRAHMAN el - ERZİNCANİ ،MÜFTİZADE ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 326�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    393 الحكمة والمنطق   

عدد الصفحات: 295�
قْم الَْحِميِدّي: 326� أوله وآخره: مثل الّرَ

د رجائي.  مالحظات: طبع طبعةً حجرية بدار الطباعة العامرة بمعرفة الناظر مَُحّمَ
تـــــاريـــــخ الــــطــــبــــع: أوائـــــــــــل شــــهــــر ربـــــيـــــع األول ســــنــــة )1254 ھ/1838 م(. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: 
ـــد مُـــــَراد  ـــيِّـــد الــحــافــظ مُـــَحـــّمَ ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ طــبــعــة حــجــريــة، وال
َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 328� ]634[ الّرَ

يــــــن عـــــــل| الــــتــــصــــديــــقــــات مــــــن تــــحــــريــــر الــــقــــواعــــد  عـــــنـــــوان الــــمــــخــــطــــوط: حــــاشــــيــــة ِعــــــَصــــــام الــــــدِّ
َسالَة الشمسية لُدبَيَْران الكاتبي )1(� الَْمنِْطقية للقطب التحتاني؛ في شرح الرِّ

يـــن )ت 951 ھ/  ــد بــن عـــرب شـــاه )عـــربـــشـــاه(، ِعـــَصـــام الـــدِّ ْـــَراِهـــيـــم بـــن مُــَحــّمَ الــمــؤلــف: إِب
1544 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 87، مقياس الورقة: )213 × 132 = 145 × 155(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحــيــِم. قــولــه: المقالة الثانية فــي القضايا وأحكامها.  ِ الــّرَ َ ْ أولـــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
أي: الموضوعات الذكرية. في هذه المقالة أنواع القضية، وأحوال القضايا، فيعبر 
عــــن األحـــــــــوال بــــاألحــــكــــام؛ ألنــــهــــا مـــمـــا يـــحـــكـــم بــــهــــا، وهـــــــي: الـــعـــكـــس والـــنـــقـــيـــض، وعــكــس 
الــنــقــيــض، والزم الـــشـــرطـــيـــات، وبـــمـــا ذكـــرنـــا انـــدفـــع أنــــه ال يــحــســن الــمــقــابــلــة بــيــن الــقــضــايــا 
وأحــــكــــامــــهــــا ألن مـــــعـــــن| قــــــولــــــه: فــــــي الــــقــــضــــايــــا؛ أن الـــــمـــــوضـــــوع الـــحـــقـــيـــقـــي لــــــهذه الـــمـــبـــاحـــث 

 �HAŞİYE ale’t - TASDİKAT ›1‹
انظر؛ مكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3203، رمز الحفظ: 5282، رمز الحفظ: 5114، رمز 
د عارف:  قْم الَْحِميِدّي: 1497. ومنه نسخة مطبوعة في مكتبة مَُحّمَ الحفظ: 5404، ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 129. طبعت في اآلستانة سنة )1266 ھ/1830 م(.  الّرَ
انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ لسركيس: )1330/2(� 

 �SFERAYİNİ İSAMEDDİN İBRAHİM b. MUHAMMED b. ARABŞAHİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 54�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    394

القضايا، وال يصح كلذ المعن| فــي أحكامها، إذ ليس أحـــوال القضايا موضوعات 
ـــبــــــاحــــــث، فــــــــالــــــــُمــــــــَراد إمــــــــــا مـــــــا صــــــــــدق عــــلــــيــــهــــا األحـــــــــــــــــــوال، وهــــــــــو بـــعـــض  ــ ـــــمـ حــــقــــيــــقــــيــــة لــــــشــــــيء مـــــــن الـ
القضايا، فيلزم مقابلة الَْخاّص للعامّ، وإما نفسها، والُمَراد أنها موضوعات ذكرية، 
مع أنه من مقابلة الَْخاّص بالعام يلزم أن ال يكون قوله: وأحكامها عل| نهج قوله: 

في القضايا...

ْــــــضــــــاً مـــــــــردود بـــــــأّن الـــشـــيـــخ صــــــرح فـــــي الــــشــــفــــاء: بـــــأنّـــــه الـــمـــبـــادئ  آخــــــــــــره:... ويـــــــرد بــــأنــــه أَي
التصديقية؛ نعم إْن كــان يعترض بــه عــل| صــاحــب الــنــظــر؛ لــكــان وجــه النظر قــاصــراً، 
ولك أْن تقوَل: فليكن عده من المبادئ التصديقية؛ مخالفة ِمن الشيخ مع مَن بعده 
ْـــُمـــَصـــنّـــف. قـــولـــه: )المـــتـــنـــاع أن يـــكـــون جــزء  جــــزء عــــل| حـــــدة، فـــا يــــرد بـــه تــوجــيــه كــــام ال
الـــشـــيء مــطــلــوبــاً بـــالـــبُـــْرَهـــان(. اذه إنــمــا يـــتـــّمُ إذا كــانــت الــمــســألــة نــظــريــةً؛ كــمــا هـــو ظــاهــُر 
ْــــــُمــــــَصــــــنّــــــف؛ إمــــــــا لــــــوجــــــود كــــونــــهــــا بــــديــــهــــيــــة؛ كــــمــــا صــــــــرح بــــــه الــــــــشــــــــارح؛ حــــيــــث قــــيّـَـــد  تـــــعـــــريـــــِف ال
تــعــريــَفــهــا بــقــولــه: إن كـــانـــت كــســبــيــة فـــا يـــتِـــّم، فــلــتــكــن مــســألــة بــديــهــيــة؛ يـــكـــون محمولها 
ذاتياً لموضوعها. اذه آخر ما قصدنا بتصويره في هذه األوراق، من فيض الفياض 

عل| اإلطاق، وأرجو أن ينتفع به ذووا البصائر في األقطار واآلفاق.

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
ْـــَمـــْشـــُروح مُــَمــيّـَـز بِــُخــُطــوط حــمــراء الــلــوِن فـــوقَـــهُ. الــنــاســخ: مُــْصــَطــَف| بــن الحاجي  والــمــتــن ال
حــــســــيــــن. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: ســــنــــة )1175 ھ/1761 م(. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الـــنـــســـخ، 
والــــــــــغــــــــــاف ِجـــــــــلْـــــــــد ُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــّي مـــــغـــــلـــــف بــــــــــــــورق اإليـــــــــــبـــــــــــرو، عـــــلـــــيـــــه تـــــمـــــلـــــك أحـــــــمـــــــد نـــــجـــــيـــــب حـــفـــيـــد 
ــــد مُـــــــــَراد َشــــيْــــخ َخــــانــــقــــاه مُـــــــــَراد مُــــــــّا، مــع  ــــيِّــــد الـــحـــافـــظ مُــــَحــــّمَ َـــــاَشـــــا، وتـــمـــلـــك: الــــّسَ إِْســــَمــــاِعــــيــــل پ

الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 329� ]635[ الّرَ

ْـــــُجـــــْرَجـــــانِـــــّي؛ عـــــل| شـــــرح الــقــطــب  عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: حـــاشـــيـــة عــــمــــاد؛ عـــــل| حـــاشـــيـــة ال
الرازي التحتاني؛ عل| الشمسية لُدبَيَْران الكاتبي )1(�
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ــد بــن يــحــي| بــن َعــِلــّي، الــعــمــاد الــفــارســي )ت حـــدود سنة  الــمــؤلــف: عــمــاد بــن مُــَحــّمَ
900 ھ/1494 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 107، مقياس الورقة: )213 × 132 = 145 × 55(، 
عدد األسطر: )19(�

مَـــــــة وثـــــــاث  ِحـــــــــيـــــــــِم. وبـــــــــه نــــســــتــــعــــيــــن. ورتـــــبـــــتـــــه عـــــــــل| مُـــــــَقـــــــدِّ ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــه: بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل ارّلَ
مقاالت وخاتمة.

اعلم إّنَ ِمْن دَأِب الُْمَصنّفيَن أْن يشيروا في أّول تصانيفهم إل| أجزائها إجماالً؛ 

ــــــاربـــــــة. حـــــت|  ــــــغـ ــــــمـ انــــــــظــــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة األزهـــــــــــــــــر؛ مــــــــن الـــــــــرقـــــــــم: 24367، أرقـــــــــــــــام الــــــحــــــفــــــظ: )2514 مـــــــــنـــــــــطـــــــــق( 96113 الـ
الـــرقـــم: 24370، أرقــــام الــحــفــظ: )2973 مـــنـــطـــق( 132025 دمـــيـــاط. ومـــن الـــرقـــم: 24426، أرقــــام الــحــفــظ: 
)264 منطق( 12365. حت| الرقم: 24430، أرقام الحفظ: )3156 منطق( 134132 إسَكنَْدِريّة الرسالة 
الرقم: 1. ومكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم: 845، رمز الحفظ: H 478، ومكتبة برنستون؛ 
مـــجـــمـــوعـــة يــــــهــــــوذا؛ الــــــرقــــــم: 3200، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 4433، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 5313، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 908، رمــــز 

الحفظ: 5305، رمز الحفظ: 4555� 
قال حاجي خليفة: >الشمسية، مَتٌْن مُختصر في المنطق. لنجم الدين؛ عمر بن َعِلّي القزويني، المعروف 
ــد. وســمــاه:  يـــن: مُــَحــّمَ َّــفــهــا لــلــخــواجــه، َشــْمــس الـــدِّ بــدبــيــران الــكــاتــبــي، تلميذ نصير الــديــن الــطــوســي الــشــيــعــي. أل
د بن التحتاني؛ )ت 766 ھ/1365 م( شرحاً جيداً  الشمسية؛ بالنسبة إليه. وشرحه... قطب الدين؛ مَُحّمَ
لَْطان الرافضي  د بن خواجه رشيد، وهو من وزراء الّسُ متداوالً بين الطلبة. ألَّفه: للوزير غياث الدين؛ مَُحّمَ
خدا بنده أوليجايتو المغولي اإليلخاني، وسماه: )تحرير القواعد المنطقية، في شرح الشمسية(. أوله: 
ــد الــجــرجــانــي )816 ھ/1413 م(.  )إن أبـــه| درر تــنــظــم... إلــــخ(. وعــلــيــه حــاشــيــة للشريف عــلــي بــن مُــَحــّمَ
ـــيـــــرة(. وفـــــــــرغ مـــنـــهـــا ســــنــــة )753 ھ/1352 م(. وعــــــل|  ــــتـــــي يـــــقـــــال لـــــهـــــا: )حـــــاشـــــيـــــة كــــــوجــــــك = أي: الـــــصـــــغــ وهـــــــي الـ
لــهــا:  د بن يحي| بن َعــِلــّي بــن الــفــارســي. أّوَ هذه الحاشية، حــواش كثيرة، مــنــهــا:... حاشية عماد بن مَُحّمَ

)نحمدك يا من أنطَق لساَن عبده... إلخ(<. 
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: )1063/2(� 
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ين بن يحي|، وفي بعضها: عماد بن يحي|، وفي بعضها: عماد بن  اسمه في بعض المراجع: عماد الدِّ
ـــيـــــل: إن وفـــــاتـــــه )ت 766 ھ/1365 م(،  ـــــد بـــــن يـــــحـــــي|. وتــــــاريــــــخ وفـــــاتـــــه مـــــوضـــــع خـــــــاف أيــــــضــــــاً، فــــقــــد قــ مُـــــَحـــــّمَ
وهذه نفس سنة وفاة التحتاني شارح الشمسية. وقيل: نحو سنة )900 ھ/1494 م(. وحاجي خليفة 
ــــِلـــــيـــــَفـــــة:  ِـــــَحـــــاجـــــي َخـ ْـــــــُفـــــــنُـــــــون ل ــــــنُــــــون َعـــــــن أَســـــــاِمـــــــي الـــــُكـــــتُـــــب وال لــــــم يـــــذكـــــر شـــــيـــــئـــــاً عــــــن تــــــاريــــــخ وفـــــــاتـــــــه. انــــــظــــــر؛ َكــــــْشــــــف الــــــّظُ

 �)1063/2(

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    396

مَة وثاث  ليكون الشارع فيها عل| بصيرٍة، فلك قال الُْمَصنُِّف: )ورتبته عل| مَُقدِّ
ْــضــاً راجــعــاً إل|  ــيْــتُــه(، فيكون ضميره أَي مــقــاالت( اھ. وهــو عطف عــل| قــولــه: )َوَســّمَ
َسالَة مرتبة، ليس بيان مرجع الضمير... قوله:  الكتاب، وما ذكره الشارُح من أّن الرِّ
والصواب أن لفظ ثاث. اھ. حاصل أنه لما فصل الُْمَصنّف فيما بعد كون المقاالت 
ثــاثــاً؛ علم أم أنــه لم يعلم من السابق؛ إذ التفصيل توضيح من المجمل إن قيل: 
ِـــــــَم َحـــــَكـــــم بـــــزيـــــادة األول دون الــــثــــانــــي مـــــع أن الــــتــــكــــرار بـــــه يـــتـــحـــقـــق؟ أجــــيــــب عـــنـــه بـــــوجـــــوٍه.  ل
األول: اتــــفــــاق الـــنـــســـخ فــــي الــــثــــانــــي، واخـــتـــافـــهـــا فــــي األول. والــــثــــانــــي: كـــونـــهـــا فـــضـــلـــة فــي 

األول، وعمدة في الثاني...

ْـــــــَخـــــــاّصـــــــة مـــــقـــــام الــــفــــصــــل،  آخــــــــــــــــره:... وأمــــــــــا األمـــــــــــور الــــمــــخــــتــــّصــــة بــــــالــــــحــــــدود، فـــــكـــــِذكـــــر ال
ْــــــَخــــــاّصــــــة. قـــــولـــــه: )اذه إذا  وأمــــــــا األمـــــــــور الـــمـــخـــتـــصـــة بـــــالـــــرســـــوم، فــــكــــِذكــــر الــــفــــصــــل مــــقــــام ال
لـــم يــحــمــل( اھ. أي: كـــون الــحــركــة والــســكــون فـــي مــرتــبــة واحــــدة مـــن الــِعــلــم والــجــهــل. 
إنــمــا هــو عـــل| تــقــديــر أن يــكــون بــيــن الــحــركــة والــســكــون تــقــابــل الــتــضــاد فــي كـــون الــشــيء 
فــــــي آنـــــيـــــن فــــــي مــــكــــانــــيــــن، والـــــســـــكـــــون كـــــــون الــــــشــــــيء فــــــي آنـــــيـــــن فــــــي مـــــكـــــان واحـــــــــــد، واذهن 
المفهومان الوجود بأن المتضادان متساويان في الِعلم والجهل، وأما إذا كان بينهما 
ُـــــعـــــرف بـــالـــمـــلـــكـــات،  تـــقـــابـــل الـــــعـــــدد والــــمــــلــــكــــة؛ فـــيـــكـــون الــــســــكــــون أخـــــــف| لـــمـــا أّن اإلعـــــــــداد ي
ـــــــت. بِــــــــَعــــــــْوِن اهلل  وأنـــــــــت خــــبــــيــــر بـــــأنـــــه لــــــو قـــــيـــــل: كـــــاألمـــــريـــــن الــــمــــتــــضــــاديــــن؛ لـــــكـــــان أَْولَ|. تَـــــــّمَ

اِب. الَْمِلِك الَْوّهَ

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
ــــــــد بــــــــن  َـــــــــة بِـــــــــــــالـــــــــــــلَّـــــــــــــْوِن األَْحــــــــــــــــَمــــــــــــــــر. الـــــــــنـــــــــاســـــــــخ: مُــــــــَحــــــــّمَ وكـــــــــلـــــــــمـــــــــات: قــــــــــولــــــــــه؛ وقــــــــــــــــال الــــــــــــشــــــــــــارح مَـــــــــْكـــــــــتُـــــــــوب
عــــبــــاس، فــــي مــــحــــلـّـــة: حــــاجــــي يــــعــــقــــوب، فــــي قـــصـــبـــة: چـــــورلـــــي. تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: فــــي غـــرة 
ــــــام: خــــــــّط الــــنــــســــخ الــــــواضــــــح،  ــــــعـ شــــهــــر ربـــــيـــــع اآلخــــــــــر ســــنــــة )996 ھ/1587 م(. الــــــوضــــــع الـ
ـــد  ـــيِّـــد الـــحـــافـــظ مُـــَحـــّمَ والــــغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــــورق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ
ــــــــــــــف الـــــــــخـــــــــاتـــــــــم؛ ســـــــنـــــــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْ َخـــــــــانـــــــــقـــــــــاه مُــــــــــــــــــــــــَراد مُــــــــــــــــــــّا، مــــــــــع  َشــــــــــيْــــــــــخ   مُــــــــــــــــــــــــَراد 

دَاِر الَْمثْنَِوّي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    397 الحكمة والمنطق   

قْم الَْحِميِدّي: 330. مطبوع ]636[ الّرَ

ْـــــُجـــــْرَجـــــانِـــــّي؛  عــــنــــوان الـــمـــطـــبـــوع: حـــاشـــيـــة عــــــل| حـــاشـــيـــة الــــفــــنــــاري؛ عــــــل| شــــــرح الـــســـيـــد ال
عل| المواقف لإليجي )1(�

الـــــمـــــؤلـــــف: عـــــبـــــد اهلل بـــــن حــــســــن الـــــكـــــانـــــقـــــري )الـــــكـــــنـــــغـــــري = چـــــانـــــغـــــري( األســــــــكــــــــداري، 
د )ت 1239 ھ/1824 م( )2(� األنصاري، الحنفي، قَيِّم زاده؛ أبو مَُحّمَ

عدد الصفحات: 271�
ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ أوله: حاشية عل| الفناري. بِْسِم اهلِل ارّلَ

حـــــمـــــداً لـــــك الـــــلـــــُهـــــّمَ عـــــــل| مـــــا أنــــعــــمــــَت عـــلـــيـــنـــا مـــــن أجـــــنـــــاس الـــــجـــــود والـــــــكـــــــرم، وفـــّضـــلـــتـــنـــا 
عل| كثير من خلقك بأنواع اللطف وفصول الِحكم، وشكراً لك عل| ما خصصتنا 
ببدائع خـــّواّص األنـــام، وأعرضتنا عــن عــامّــة أغــراض الــعــوام... وبــعــد: فيقول الفقير 
إل| اهلل الــــمــــلــــك الـــــــبـــــــاري؛ الــــشــــيــــخ عــــــبــــــد اهلل ابـــــن الـــــشـــــيـــــخ حــــســــن الـــــكـــــانـــــقـــــري األنـــــــصـــــــاري؛ 
أســــكــــنــــهــــمــــا اهلل تـــــعـــــال| فـــــي دار الـــــســـــام: هذه تـــعـــلـــيـــقـــات عـــجـــيـــبـــة، وتـــحـــقـــيـــقـــات غـــريـــبـــة، 
َّـــــــة، أفــــــــــاض اهلل عــــــل| صــاحــبــيــهــمــا  عـــلّـــقـــتـــهـــا عــــــل| الـــــشـــــرح الـــــفـــــنـــــاري؛ والـــــحـــــواشـــــي األَْحـــــــَمـــــــِدي
وارداتـــــــــــه الـــصـــمـــديـــة األحــــــديــــــة؛ عـــنـــد االشــــتــــغــــال بــــالــــمــــذاكــــرة لـــجـــمـــع مـــــن الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن... 
قـــولـــه: )حـــمـــداً لـــك( اھ: اقـــتـــف| أثـــر الـــشـــارح فـــي الــثــنــاء عـــــل| اهلل تـــعـــال| بــمــا هـــو أهــلــه 

بطريق المخاطبة...

آخره:... قوله: )جعلنا اهلل تعال| من الواصلين إل| العمدة( ال من المسامعين 
إياها بدون الوصلة إليها؛ فيحرمون عن حقيقة الحقايق... يقول الفقير إل| رحمة 
ربه الباري؛ الشيخ عبد اهلل بن حسن األنصاري الكانقري، غفر ذنوبهم وستر عيوبهم 
قــد وقـــع خــيــام االخــتــتــام بــعــون اهلل الــمــلــك الـــعـــام... يـــوم الــســبــت، وقـــت الــطــلــوع، من 
ربيع األول، من كونه ربيع األيــام، وهو العشر األول؛ من الثلث الثاني، من الجزء 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    398

الــــــثــــــالــــــث، مــــــن الــــعــــشــــر الــــــخــــــامــــــس، مــــــن الــــثــــلــــث الــــــثــــــالــــــث، مــــــن الــــعــــقــــد الــــــثــــــالــــــث، مــــــن األلــــــف 
الـــثـــانـــي، مــــن الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي، مــــن الـــهـــجـــرة الـــنـــبـــويـــة إل| الـــمـــديـــنـــة الـــمـــنـــورة عـــــل| ســاكــنــهــا 
أفضل الصاة والتحية، َوَعلَ| آلِِه َوأَْصَحابِِه أَْجَمِعين... وهي رؤية الجمال في دار 

السام، باإلعزاز واإلكرام.

ــــَمــــــانــــــّي، طـــبـــع  ــــثْــ ـــــِغــــــــاف ِجــــــلـْـــــد ُعــ ْـــ مـــــالحـــــظـــــات: تـــــوجـــــد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش تــــعــــلــــيــــقــــات، وال
ْـــَراِهـــيـــم صـــائـــب، ســنــة اثــنــتــيــن وأربـــعـــيـــن ومــئــتــيــن وألـــف  طــبــعــة حــجــريــة بــمــعــرفــة الـــحـــاج إِب
ــــــيْـــــــخ َخـــــانـــــقـــــاه  ـــــد مُـــــــــــــَراد َشـ ــ ــــّمَ ــــَحـــ ــ ـــــد الــــــحــــــافــــــظ مُـ ـــيِّــ ــ ــ ـــــّسَ )1242 ھ/1826 م(. عــــلــــيــــه تـــــمـــــلـــــك: الــ
مُـــــــَراد مُـــــــّا، مــــع الــــخــــاتــــم الــــقــــديــــم والــــحــــديــــث؛ ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـــــــف دَاِر 

ْــَمــثْــنَــِوّي. ال

قْم الَْحِميِدّي: 331� ]637[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية قول أحمد؛ عل| فوائد الفناري؛ عل| إيَساُغوِجي في 
الَْمنِْطق لألبهري )1(�

ـــد بـــن خــضــر، الـــُعـــَمـــِرّي، الــحــنــفــي، شــهــاب الـــديـــن، قــول  الــمــؤلــف: أحــمــد بــن مُـــَحـــّمَ
أحمد )ت 950 ھ/1543 م( )2(�

 �HAŞİYE ale’l - FEVAİDİ’l - FENARİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/885. ومكتبة األزهر؛ من الرقم: 24434؛ أرقام  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1135[ الّرَ
الـــحـــفـــظ: )15 مــــنــــطــــق( 1340 الـــرســـالـــة الــــرقــــم: 3. حـــــت| الــــرقــــم: 24447؛ أرقـــــــام الـــحـــفـــظ: )3131 مــــنــــطــــق( 
قْــــم  ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 2/1501. ومــكــتــبــة جـــامـــعـــة إِْســــتَــــانــــبُــــول؛ الــــّرَ ــــــم ال قْ ــــّرَ ّـــــة. ومــكــتــبــة مُــــــــَراد مُـــــــّا؛ الــ 134107 إســـــَكـــــنْـــــَدِري
ْــــَقــــِديــــُم: 5/1506. ومــكــتــبــة  قْـــــم ال ْــــَقــــِديــــُم: 2/1495، والـــــّرَ قْـــــم ال ْــــَقــــِديــــُم: 1119، والـــــّرَ قْـــــم ال ْــــَقــــِديــــُم: 392، والـــــّرَ ال
برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم: 811، رمز الحفظ: B H( 469(، والرقم: 812، رمز الحفظ: 470 
)H 1(، والرقم: 2156، رمز الحفظ: L 114، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3168، رمز 
الحفظ: 4196، ورمز الحفظ: 5210، ورمز الحفظ: 5878، رمز الحفظ: 5154، ورمز الحفظ: 5662، 
ورمز الحفظ: 684، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: )207/1(، وبروكلمان: 

)104/5(، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس: )1531/2(� 
 �ŞİHABÜDDİN AHMED b. MUHAMMED b. HIZIR eş - ŞİRVANİ ،KUL AHMED ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/733�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]937[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    399 الحكمة والمنطق   

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 67، مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )208 × 146 = 00 × 00(، 
عدد األسطر: )00(�

ِحــــيــــِم. حـــمـــداً لــــَك الـــلـــهـــّمَ عــــل| مـــا مــنــحــَت مـــن مــعــارف  ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
األفــــاضــــل، وشـــكـــراً لـــك عــــل| مـــا مــنــنــت بـــه مـــن ذوارف الـــفـــواضـــل، وصــــاة وســـامـــاً عــل| 
نـــبـــيـــك الـــنـــبـــيـــه مـــحـــمـــٍد أمــــثــــل األفــــــاضــــــل، وأفـــــضـــــل األمــــــاثــــــل، وعـــــــل| آلــــــه وذويـــــــــه الــمــنــعــوتــيــن 
َــــــــْعــــــــد؛ فـــلـــمـــا كـــــانـــــت الــــــفــــــوائــــــُد الـــــفـــــنـــــاريـــــةُ مـــشـــتـــمـــلـــةً  بِـــــُحـــــســـــن الــــشــــمــــائــــل، وكـــــــــرم الــــخــــصــــائــــل. َوب
عــــــــــل| مــــــــا ال يــــخــــلــــو عــــــــن الــــــغــــــمــــــوض واإلغـــــــــــــــــــاق، ومــــــــــع اذه إخـــــــــــــــوان الـــــــــزمـــــــــان راغـــــــــبـــــــــون فـــيـــهـــا 
غـــــــايـــــــة رغـــــــبـــــــة واشــــــــتــــــــيــــــــاق، عــــــلــــــقــــــُت عــــلــــيــــهــــا مــــــــا يـــــكـــــشـــــف األغـــــــــــــــــــاق، ويــــــــزيــــــــل الـــــــغـــــــمـــــــوض حــــــت| 
يــتــيــســر لــهــم بــتــحــصــيــلــهــا الـــنـــهـــوض، ولــــم آل جـــهـــداً فـــي بـــيـــان الــــواقــــع، بــــعــــون اهلل الــحــكــيــم 
الـــــــواســـــــع، وهـــــــو ولـــــــي اإِلتْــــــــــَمــــــــــام. قـــــولـــــه: )حــــــمــــــداً لـــــــــك(: مـــــن جـــمـــلـــة الـــــمـــــصـــــادر الـــمـــحـــذوفـــة 
فــــعــــلــــهــــا وجــــــــوبــــــــاً ســـــمـــــاعـــــاً عـــــــــل| مـــــــا تــــــقــــــرر فـــــــي كـــــتـــــب الـــــنـــــحـــــو، وهـــــــــــو: حـــــــمـــــــدت؛ أو أحـــــمـــــد، 
ـــيـــــة عـــــــــــل| االْســــــــــِمــــــــــيَّــــــــــة لـــــكـــــونـــــهـــــا أصـــــــــــــــــاً، ولـــــــــاعـــــــــتـــــــــراف بـــــالـــــعـــــجـــــز عـــن  ـــلــ اخـــــــتـــــــيـــــــرت الـــــجـــــمـــــلـــــة الـــــفـــــعــ
اســــتــــدامــــة الـــحـــمـــد ألن الـــفـــعـــل يــــــــدّل عــــــل| الــــتــــجــــّدد ولـــلـــتـــنـــصـــيـــص عــــــل| صــــــــدور الـــحـــمـــد عــن 
نــــــفــــــســــــه، وإنــــــــمــــــــا اخــــــتــــــيــــــر الــــــــحــــــــذف لـــــيـــــقـــــع الــــــحــــــمــــــد عـــــــــــل| وتــــــــيــــــــرة الـــــتـــــســـــمـــــيـــــة ولـــــــيـــــــذهـــــــب الـــــســـــامـــــع 
 إل| مـــــــــــا شــــــــــــــاء مـــــــــــن الـــــــمـــــــذهـــــــبـــــــيـــــــن، أي تـــــــقـــــــديـــــــر الــــــــــمــــــــــضــــــــــارع والـــــــــــمـــــــــــاضـــــــــــي، وتــــــــقــــــــديــــــــر الـــــــمـــــــضـــــــارع

أول|...

ِــِه تَــَعــالَ|: }ہ ہ ہ ہ  آخـــره:... قوله: والعمدة هو الــبُــْرَهــان قبل فِــي قَــْول
إل|  إشــــــــــــــــــــارة  الــــــحــــــكــــــمــــــة  أن  ۓ{ )1(.  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 
البُْرَهان، والموعظة إل| الخطابة، والجدال إل| الجدل، فيكون كّلٌ من هذه الثاثة 
معتمداً عليه في الدعوة عل| سبيل الحّق؛ نكل بالنسبة إل| نفس المستدل الُعمدة 
هـــــو الــــــبُــــــْرَهــــــان فـــقـــط بـــــا شــــــك؛ ألنــــــه يـــفـــيـــد الـــيـــقـــيـــن بـــــا ريــــــــب؛ بــــخــــاف اآلخــــــريــــــن، ولـــاذه 
ْــُمــَصــنّــف الــعــمــدةَ فــي الـــبُـــْرَهـــان. جــعــلــنــا اهلل تــعــال| مــن الــواصــلــيــن إل| اليقين،  اخــتــّص ال

ام عل| رسوله وآله أجمعين آمين. تم تم تم. اة َوالّسَ َوالّصَ

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات،  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ

›1‹ سورة النحل، اآلية: 125� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    400

َـــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر. وبــــعــــض الــــــِعــــــبــــــاراِت مُــــــَمــــــيَّــــــَزة بِـــــُخـــــُطـــــوٍط حـــمـــراء  وكــــلــــمــــات: قــــولــــه مَـــــْكـــــتُـــــوب
ــــيــــــع  الـــــــــــــلـــــــــــــوِن فَـــــــــــــْوقَـــــــــــــَهـــــــــــــا، الـــــــــنـــــــــاســـــــــخ: حـــــــســـــــيـــــــن. تــــــــــاريــــــــــخ الــــــــنــــــــســــــــخ: وقــــــــــــــت الـــــــــــضـــــــــــح| فـــــــــــي شـــــــهـــــــر ربــ
اآلخـــــــــــر ســـــنـــــة )1091 ھ/1680 م( فـــــــي قـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خـــــــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق، 
ــد  ـــيِّـــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُـــغـــلَّـــف بِــــــــَوَرِق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ وال
ــــــــــــــف الـــــــــخـــــــــاتـــــــــم؛ ســـــــنـــــــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْ َخـــــــــانـــــــــقـــــــــاه مُــــــــــــــــــــــــَراد مُــــــــــــــــــــّا، مــــــــــع  َشــــــــــيْــــــــــخ   مُــــــــــــــــــــــــَراد 

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/332� ]638[ الّرَ

ْـــــُجـــــْرَجـــــانِـــــّي فــــي عـــدم  َــــــة ال َــــــة فــــي الــــتَّــــرديــــد االنـــفـــصـــالـــي = ِرَســــــال عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: ِرَســــــال
االشتباه بين الترديد االنفصالي والتقسيم )1(�

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ
عدد األوراق وقياساتها: 1/آ، مقياس الورقة: )205 × 142 = 160 × 70(، 

عدد األسطر: )9(�
ِحيِم. ومنك العون يا كريم. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

الـــحـــمـــد هلل كـــمـــا أمــــــر، والـــــصـــــاة عـــــل| مــحــمــد خـــيـــر الـــبـــشـــر، وعــــــل| آلـــــه وأصــــحــــابــــه مــا 
دامـــــــت الـــشـــمـــس والــــقــــمــــر. أمــــــا بــــعــــد؛ فــــــإن الــــتــــرديــــد االنـــفـــصـــالـــي ال يـــشـــبـــه بـــالـــتـــقـــســـيـــم؛ ألنـــه 
دائر بين القضايا بحسب صدقها وتحققها في نفس األمر، وكك ال يشبهه الترديد 

الحملي؛ إذا كان متعلقاً بجزئي حقيقي، أو بكلي مسور...

آخـــره:... بأحد القسمين عــل| كلذ المفهوم، أو بانقسامه إليهما، فقد خرج 

 �RİSALE fi’TTERDİDİ’l - İNFİSALİ ›1‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 12/479. وفـــي مــكــتــبــة بــرنــســتــون؛  قْــــم ال تــوجــد مــنــهــا مــخــطــوطــة أخــــر| فـــي مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
مـــجـــمـــوعـــة يـــــهـــــوذا؛ الـــــرقـــــم: 3260، رمــــــز الـــحـــفـــظ: 2334. والــــــرقــــــم: 3260، رمــــــز الـــحـــفـــظ: 4451، والــــرقــــم: 
3260، رمز الحفظ: 1053، والرقم: 3260، رمز الحفظ: 2621. وفي مكتبة الله لي: 6/3004، وفي 

المكتبة األَْزَهِريَّة: ]755 مجاميع[ حليم 34802� 
 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ ،el - CÜRCANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    401 الحكمة والمنطق   

عما هو حقيقة التقسيم، فصار قضية طبيعية عل| قياس ما عرفت في المعرف، وإّن 
التعريف الحقيقي كاسب للتصور، وأمــا التعريف اللفظي؛ فالمقصود به التصديق 

كما علم في البداهة والكسب.

َسالَة للسيد الشريف. تمت الرِّ

قْم الَْحِميِدّي: 2/332� ]639[ الّرَ

ْــَمــنْــِطــقــيــة  ْــــُجــــْرَجــــانِــــّي الـــصـــغـــر|؛ عــــل| تــحــريــر الـــقـــواعـــد ال عـــنـــوان الــمــخــطــوط: حــاشــيــة ال
لقطب الدين التحتاني، الباطني، عل| الشمسية للكاتبي، الباطني )1(�

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 69، مقياس الــورقــة: )205 × 142 = 160 × 70(، 
عدد األسطر: )15(�

ِحيِم. وبه العون. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

مَـــــة وثـــــــاث مـــــقـــــاالت وخـــاتـــمـــة  الـــحـــمـــد لـــولـــيـــه والـــــصـــــاة عــــــل| نـــبـــيـــه، ورتــــبــــتــــه عــــــل| مُـــــَقـــــدِّ
ـــت. أقــــول: اذكه وجــدنــا عــبــارة الــمــتــن فــي كثير مــن الــنــســخ، والـــصـــواب: أن لفظة  تَـــّمَ
ثاث - انهاه - زائدة؛ وقعت سهواً من قلم الناسخ، يدل عل| كلذ قول الُْمَصنّف 
فيما بعد: وأمــا المقاالت فثاث. قوله: )فأولها في المفردات(. أقــول: قد يطلق 

 �HAŞİYE ala TAHRİRİ’l - KAVAİDİ’l - MANTIKIYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي:  د عارف؛ ]294[ الّرَ : 801، ومكتبة مَُحّمَ قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1126[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ
قْم الَْحِميِدّي: 888. ومكتبة األزهر؛ من الرقم:  قْم الَْقِديُم: 128. والّرَ 131. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ
24192؛ أرقام الحفظ: )926 منطق( 39841 الصعايدة الرسالة الرقم: 6. حت| الرقم: 24217؛ أرقام 
الحفظ: )2041 منطق( 83453 األَتَْراك. وانظر؛ مكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم: 840، رمز 
الــحــفــظ: H 477، والـــرقـــم: 841، رمـــز الــحــفــظ: L 118، والـــرقـــم: 842، رمـــز الــحــفــظ: L 119، والــرقــم: 
843، رمـــز الــحــفــظ: L 120، وكــشــف الــظــنــون عـــن أســـامـــي الــكــتــب والــفــنــون لــحــاجــي خــلــيــفــة: )1063/2(، 

وبروكلمان: )115/5(، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس: )679/1(� 
 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ ،el - CÜRCANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    402

ـــــواحـــــــد، وقـــــــد يـــطـــلـــق ويـــــــراد  الـــــمـــــفـــــرد؛ ويــــــــــراد بـــــه مـــــا يــــقــــابــــل الــــمــــثــــن| والــــمــــجــــمــــوع، أعـــــنـــــي: الــ
بـــه مـــا يــقــابــل الــمــضــاف، فــيــقــال: اذه مـــفـــرد، أي: لــيــس بــمــضــاف قـــد يــقــابــل الــمــركــب؛ 
وســـــــيـــــــأتـــــــي فـــــــــي مــــــبــــــاحــــــث األلـــــــــــفـــــــــــاظ، وقـــــــــــد يـــــطـــــلـــــق عـــــــــــل| مـــــــــا يــــــقــــــابــــــل الــــــجــــــمــــــلــــــة، فـــــــيـــــــقـــــــال: اذه 
ْــــــضــــــاً،  ـــــفــــــرد، أي: لــــيــــس بـــجـــمـــلـــة، وهـــــــو بــــــاذه الــــمــــعــــن| يــــتــــنــــاول الــــمــــركــــبــــات الـــتـــقـــيـــيـــديـــة أَي مـ
والمراد بالمفردات - انهاه - اذه المعن| األخير، فيندرج فيها الُكلِّيَّات الخمس، 
ْــــضــــاً؛ ألنـــهـــا مــركــبــات تــقــيــيــديــة، والـــدلـــيـــل عــــل| كلذ الـــمـــعـــن|: أنــــه جعل  والــتــعــريــفــات أَي
الــمــفــردات فــي مقابلة الــقــضــايــا حــيــث قـــال: الــمــقــالــة الــثــانــيــة فــي الــقــضــايــا. قــولــه: أو عن 
 المركبات. أقول: أراد بها المركبات التامّة عل| ما ذكرنا، فا إشكال أَيْضاً في كام

الشارح...

آخــــــــــــــــــره:... أقـــــــــــــول: فـــــيـــــه مــــســــاهــــلــــة فـــــــي الـــــــعـــــــبـــــــارة؛ مـــــوافـــــقـــــة لــــلــــمــــتــــن؛ فـــــــــإن الـــــســـــرعـــــة مـــن 
األوصـــــــاف الـــعـــارضـــة لــلــحــركــة، وال يـــوصـــف بــهــا غـــيـــرهـــا، وقــــد صــــــّرح: بــــأن ال حـــركـــة في 
الحْدس، فا يكون هناك سرعة حقيقة، هنكل تسامح؛ فجعل كون االنتقال دفعياً 
مـــــن غـــيـــر حــــركــــة عـــــبـــــارة عـــــن مــــعــــن| الــــســــرعــــة؛ واألمـــــــــر هـــــيّـــــن. قـــــولـــــه: وفــــــي كــــــون الـــمـــوضـــوع 
جـــزءاً مــن العلم عــل| حــدة نــظــر. أقـــول: قــد أجــيــب عــن النظر بمنع الــحــصــر، وهــو أنَّــا 
ال نريد بكون الموضوع جــزءاً من الِعلم؛ إّن تصوره جزء من الِعلم حت| يندرج في 
المبادئ التصورية، وال أّن التصديق بكونه موضوعاً للعلم جزءاً منه؛ ليرد أّن اذه 
التصديقي خــارج من الِعلم اتفاقاً؛ فكيف يعّد جــزءاً منه؟ بل يريد بكونه جــزءاً من 
الِعلم أّن التصديق بوجود الموضوع جزء من الِعلم، واذه الجواب مردود ألّن الشيخ 
الرئيس قد صرح في الشفاء بأّن التصديق بوجود الموضوع من المبادئ التصديقية، 

فا يكون أَيْضاً جزءاً عل| حدٍة؛ بل مندرجاً في المبادئ التصديقية.

مــالحــظــات: تُــوَجــُد فــي أولـــه ثــاث صفحات مــن الــفــوائــد، وتُـــوَجـــُد عــل| الــَهــَواِمــش 
ُطوِر تْعِليَقات َوتْصِحيَحات كثيرة، وكلمات: قوله وأقول؛ مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن  َوبَيَْن الّسُ
األَْحــَمــر. الناسخ: عبد اهلل بن مُْصَطَف| بن أولياء بن أحمد. تاريخ النسخ: أواســط 
جــمــاد| األول| فــي ليلة الجمعة مــن وقــت العشاء سنة )967 ھ/1559 م(. الوضع 
يِّد  العام: خّط التعليق، والغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    403 الحكمة والمنطق   

د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  الحافظ مَُحّمَ
َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/333 ]640[ الّرَ

عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوان الـــــــــــــمـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوط: حــــــــــــاشــــــــــــيــــــــــــة الــــــــــــــتــــــــــــــالــــــــــــــشــــــــــــــي؛ عــــــــــــــــــــــــل| شــــــــــــــــــــــــرح الــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــام كــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــي؛ عــــــــــــل| 
إيَساُغوِجي )1(�

ــــْحــــيــــي  ـــــد بـــــن مــــــــــوس| الـــــتـــــالـــــشـــــي، الـــــطـــــالـــــشـــــي، الـــــتـــــالـــــجـــــي، الــــشــــيــــعــــي، مُ الـــــمـــــؤلـــــف: مُـــــَحـــــّمَ
الّدين )ت 887 ھ/1482 م( )2(�

 = 144 الـــــــــورقـــــــــة: )208 ×  1/ب - 60/ب، مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
134 × 66(، عدد األسطر: )15(�

ِحيِم. وبه نستعين. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

 �HAŞİYE ala ŞERHİ İSAGUCİ li’l - KATİ ›1‹
 ،3/798 : ْـــــَحـــــمـــــيـــــدّيُ قْـــــــُم ال : 1/797، ]1120[ الـــــــّرَ ْـــــَحـــــمـــــيـــــدّيُ قْـــــــُم ال ــــلَــــيْــــَمــــانِــــيَّــــة: ]1113[ الـــــــّرَ انــــظــــر؛ مـــكـــتـــبـــة الــــّسُ
ْــَحــِمــيــِدّي:  قْـــم ال ــد عــــارف؛ ]179[ الـــّرَ ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 2/1499. ومــكــتــبــة مُــَحــّمَ قْـــم ال وفــهــرس مــكــتــبــة مـــراد مـــا: الـــّرَ
قْــــــم  ْــــــَقــــــِديــــــُم: 5/177. والــــــّرَ قْـــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 253. ومـــكـــتـــبـــة جـــامـــعـــة إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول؛ الـــــــّرَ قْـــــــم ال 3/72. و]610[ الـــــــّرَ
ــــــام الـــحـــفـــظ: )35 مـــنـــطـــق(  ــــَقـــــِديـــــُم: 2/1682. ومـــكـــتـــبـــة األزهــــــــر؛ 24176، أرقـ ْـ ــــــم ال قْ ــــّرَ ــــَقـــــِديـــــُم: 2/1509. والــ ْـ ال
2202 الــــرســــالــــة الـــــرقـــــم: 2. والـــــرقـــــم: 24177، أرقــــــــام الــــحــــفــــظ: )133 مـــــنـــــطـــــق( 7640. والـــــرقـــــم: 24178، 
أرقام الحفظ: )251 منطق( 12029 الرسالة الرقم: 2. والرقم: 24179، أرقام الحفظ: )1093 منطق( 
ْـــــــَراك. والـــرقـــم: 24181،  44885 بــخــيــت، والـــرقـــم: 24180، أرقــــام الــحــفــظ: )1977 مـــنـــطـــق( 83389 األَت
ــــفــــــظ: )2753 مـــــــنـــــــطـــــــق(  ْــــــــــــــــــــــــَراك. والـــــــــرقـــــــــم: 24182، أرقـــــــــــــام الــــــحــ ــــفــــــظ: )2016 مــــــــنــــــــطــــــــق( 83428 األَت أرقـــــــــــــام الــــــحــ
113647 األَتَْراك الرسالة الرقم: 2. والرقم: 24183، أرقام الحفظ: )2920 منطق( 131972 دمياط. 
والرقم: 24184، أرقام الحفظ: )3164 منطق( 135220. ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 
الــــــحــــــفــــــظ: 1159، رمـــــز  الــــــحــــــفــــــظ: 974، رمــــــــــز  الــــــحــــــفــــــظ: 6005، رمــــــــــز  الــــــحــــــفــــــظ: 1153، رمــــــــــز  3164، رمــــــــــز 

الحفظ: 5262� 
 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. MUSA ،et - TALİŞİ ›2‹

 ،3/798 : ْـــــَحـــــمـــــيـــــدّيُ قْــــــــُم ال : 1/797، ]1120[ الــــــــّرَ ْـــــَحـــــمـــــيـــــدّيُ قْــــــــُم ال ــــيْـــــَمـــــانِـــــيَّـــــة: ]1113[ الــــــــّرَ ـــــلَـ انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة الـــــّسُ
ّــــــة  ــــيــــــِدّي: 892. َوَهــــــِدي ــــِمــ ْــــــَحــ قْـــــــم ال ــــيــــــِدّي: 6/1460� ]1146[ الـــــــّرَ ــــِمــ ْــــــَحــ قْـــــــم ال ومـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]2067[ الـــــــّرَ

الَة: )64/12(. و)بروكلمان(: )103/5(�  ِِّفين لَِكّحَ الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )210/2(، َومُْعَجم الُْمَؤل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    404

ـــــــــــد وآلـــــــــــــــــه أجــــــمــــــعــــــيــــــن.  ـــــــــــــــــام عــــــــــــــل| مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ ـــــــــــــــــاة َوالـــــــــــــــــّسَ الـــــــــحـــــــــمـــــــــد هلل رب الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــن، َوالـــــــــــــــــّصَ
قــــــــــــــــــال: الـــــــــحـــــــــمـــــــــد هلل الـــــــــــــواجـــــــــــــب وجـــــــــــــــــــــــــوده. أقـــــــــــــــــــــول: افــــــــتــــــــتــــــــح كــــــــتــــــــابــــــــه بــــــــعــــــــد االبــــــــــــــتــــــــــــــداء بـــــالـــــتـــــســـــمـــــيـــــة 
بــــــــــالــــــــــحــــــــــمــــــــــد؛ ألن أداء الــــــــــــــــواجــــــــــــــــب مــــــــــــــن شــــــــــكــــــــــر نـــــــــعـــــــــمـــــــــائـــــــــه واجـــــــــــــــــــــــــــب، الـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد: هــــــــــــــو الــــــــــوصــــــــــف 
بـــالـــجـــمـــيـــل عـــــــل| جــــهــــة الـــتـــعـــظـــيـــم والــــتــــبــــجــــيــــل، وفـــــــي اذه الــــتــــعــــريــــف إشــــــــــارة إل| أن مــــــورد 
الـــــــحـــــــمـــــــد هــــــــــو الــــــــلــــــــســــــــان وحـــــــــــــــــــده؛ ألن الـــــــمـــــــفـــــــهـــــــوم مــــــــــن لـــــــفـــــــظ )الـــــــــــــوصـــــــــــــف( ِضـــــــــمـــــــــنـــــــــاً؛ هــــــــــو ِذكــــــــــر 
ـــــلــــــســــــان،  ــــنــــــه إال فــــــعــــــل الـ الـــــــلـــــــســـــــان، فـــــــإنـــــــك إذا قـــــــلـــــــت: وصـــــــفـــــــت زيـــــــــــــــداً بــــــــكــــــــذا؛ لــــــــم يــــــتــــــبــــــادر مــ
ومــــتــــعــــلــــقــــه يــــــعــــــّمُ الــــنــــعــــمــــة وغـــــيـــــرهـــــا؛ ألن الــــجــــمــــيــــل لــــمــــا كـــــــان مـــــتـــــنـــــاوالً لـــــإلنـــــعـــــام وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
ــــكــــــارم األخــــــــــــاق، ومـــــحـــــاســـــن األعـــــــمـــــــال؛ عـــــــل| تــــقــــديــــر جــــعــــل بـــــائـــــه لـــلـــســـبـــبـــيـــة، ولـــــــم يـــقـــيـــد  مــ
ــــــه بــــــــــــإزاء الــــنــــعــــمــــة شـــــرطـــــاً ـــــوعـ  الـــــــوصـــــــف الــــــمــــــذكــــــور بـــــكـــــونـــــه فـــــــي مــــقــــابــــلــــة الـــــنـــــعـــــمـــــة، فـــــلـــــو كــــــــان وقــ

لقيّد بها...

ــــــره:... كــقــولــنــا: كـــل إنـــســـان وفـــــرس؛ فــهــو إنـــســـان، وكــــل إنـــســـان وفـــــرس؛ فهو  آخــ
فــــرس، يــنــتــج أّن بــعــض اإلنـــســـان فــــرس. والــغــلــط فــيــه مــن حــيــث أّن مــوضــوع المقدمتين 
ليس بموجوٍد؛ إذ ليس شيء موجود يصدق عليه أنه إنسان وفرس، وكوضع القضية 
الطبيعية مقام الكلية، كقولنا: اإلنسان حيوان؛ والحيوان جنس، ينتج أن اإلنسان 
ّـــف مـــن مـــقـــدمـــات وهــمــيــة كــــاذبــــة، أي: غــيــر واقــــعــــة، وهــــي قــضــيــة يحكم  جـــنـــس، أو مـــؤل
بــــهــــا َوْهــــــــــــــُم اإلنـــــــســـــــان فــــــي أمــــــــــــوٍر غــــيــــر مـــــحـــــســـــوســـــٍة؛ قـــــيـــــاســـــاً عــــــــل| األمــــــــــــور الــــمــــحــــســــوســــة، كــمــا 
يــحــكــم بـــــأن كــــل مــــوجــــود مــتــحــيــز؛ ألنـــــه يــــــدرك بـــالـــمـــشـــاهـــدة والــــحــــس، وكـــــل مــــا هــــو يــــدرك 
بــالــمــشــاهــدة والــحــس متحيز بـــه؛ فــكــل مــوجــود مــتــحــيــز؛ والـــغـــرض مــن الــمــغــالــطــة تغليط 

الخصم ودفعه.

اِب. ت الكتاب بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ تَّمَ

مالحظات: توجد في أوله صفحة من الفوائد،، َوتُوَجُد فِي آِخِرِه فَائَِدة نحوية 
ـــُطـــوِر تــْعــِلــيــَقــات َوتــْصــِحــيــَحــات كــثــيــرة.  َـــيْـــَن الـــّسُ فــي صفحتين. وتُـــوَجـــُد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش َوب
وكلمات: قال وأقول وقوله؛ مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط 
ــــــام: خــــــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق،  ــــــعـ ـــــــد. الــــــوضــــــع الـ ـــّمَ ـــ ـــــَحـ ــ ـــــــَهـــــــا، الـــــنـــــاســـــخ: ُعـــــثْـــــَمـــــان بـــــن مُ ـــــــْوقَ حــــــمــــــراء الـــــــلـــــــوِن فَ
د مَُراد شيخ  والغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، عليه تملك: الحافظ مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    405 الحكمة والمنطق   

ــــد مُــــــــَراد عـــــل| دار  ــــَحــــّمَ خـــانـــقـــاه مُــــــــَراد مُـــــــّا، ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(. وقـــــف الـــحـــافـــظ مُ
المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/333 ]641[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في أدوات النحو العربي وإعرابها )1(�
المؤلف: مجهول )2(�

عــدد األوراق وقياساتها: 61/آ - ب، مقياس الــورقــة: )208 × 144 = 134 × 
66(، عدد األسطر: )15(�

ِحيِم. وبه نستعين. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
إذا: لـــاســـتـــقـــبـــال؛ خــــافــــض شـــــــرط، مـــنـــصـــوب لــــجــــوابــــه، وفــــيــــه مــــعــــن| الــــشــــرط غـــالـــبـــاً، 
مختص بالجملة قد يكون للمفاجأة، يختص بالجملة االْســِمــيَّــة. إذ: ظــرف للزمان 
الــــــمــــــاضــــــي، ويــــــدخــــــل عــــــــل| الــــجــــمــــلــــتــــيــــن، وقــــــــد يـــــكـــــون مـــــفـــــاجـــــأة وتـــــعـــــلـــــيـــــاً. أبــــــــــــــداً: مـــنـــصـــوب 
ْــــــــــــــــضــــــــــــــــاً: مـــــنـــــصـــــوب  عــــــــــــــل| الـــــــظـــــــرفـــــــيـــــــة الســــــــــتــــــــــقــــــــــرار الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل. اآلن: مــــــبــــــنــــــي عــــــــــــــل| الــــــــفــــــــتــــــــح. أَي
ْـــــــضـــــــاً. ألــــبــــتّــــة: مـــنـــصـــوب عــــــل| الــــمــــصــــدريــــة؛ ألــبــتــة  عــــــل| الــــمــــصــــدريــــة؛ أي: رجــــــع يــــئــــّض أَي
 اذه األمـــــــــــــــــر ألــــــــبــــــــتــــــــة. الــــــــلــــــــهــــــــم: بــــــــمــــــــعــــــــن|؛ يــــــــــــــــــــا اهلل، الــــــــمــــــــيــــــــم: بــــــــــــــدل مــــــــــن يــــــــــــــا؛ وقــــــــــــــد يــــســــتــــعــــمــــل

بمعن|: إاّل...

آخـــــــــره:... ال ســيــمــا: شـــــيء؛ بـــمـــعـــن|: مـــثـــل، فـــــإذا قـــلـــت: ال ســيــمــا زيــــــٍد؛ بــالــجــّر؛ 
لـــكـــان مــــا زائـــــــــدة، وبــــالــــرفــــع: كـــــان الــــــــذي؛ أي: مـــثـــل الــــــذي هــــو زيــــــــٌد. وبـــالـــنـــصـــب: كــانــت 
بـــمـــعـــن| إاّل. ال جـــــــرم: اســــــم عـــنـــد الـــبـــصـــريـــيـــن، بـــمـــعـــن|: حـــــّقـــــاً، والــــــــام الزمـــــــة فــــي جـــوابـــه 
عــــنــــد الــــكــــوفــــيــــيــــن؛ فــــعــــل بـــــمـــــعـــــن|: كـــــســـــب، وال لـــــــلـــــــردّ، وقــــــيــــــل: ال عــــــــل| الــــقــــولــــيــــن زائــــــــــدة. 
ُــــــــّد: مــــن الـــــبـــــدو، وهــــو:  ال مــــحــــالــــة: مــــن الـــحـــيـــلـــة، أي: ال حـــيـــلـــة فــــي الـــتـــخـــلّـــص مــــنــــه. ال ب
الــتــفــريــق، مــعــنــاه: ال فــوقــة وال مــفــارقــة مـــن اذه. الــلــهــم: بــمــعــن|: يـــــا اهلل، الــمــيــم بــدل 

من؛ بمعن| هلل.

 �el - Adevatü’l - Nahviyah ›1‹
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    406

واعلم أن أمّا عل| ضربين، ضرب الطلب؛ وهو: ما يكون جوابه طلباً، كقولك: 
أمّــا زيــد فاضربه. وضــرٌب لغير الطلب، وهــو: ما يكون جوابه إخــبــاراً، كقولك: أمّا 
زيد فيضربه عمرو. والفرق بين الجواب والجزاء: أّن الجواب يستعمل فيما يتحّقق، 

ويجزم وقوعه بخاف الجزاء، فإنه يستعمل فيما ال يجزم وقوعه وعدم وقوعه.

مــــالحــــظــــات: جــمــيــع األدوات مـــكـــتـــوبـــة بـــالـــلـــون األحـــــمـــــر، ومـــعـــانـــيـــهـــا بـــالـــلـــون األســــــود. 
قْم الَْحِميِدّي: 1/333� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/333 ]642[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عصام عل| تفسير الْبَيَْضاِوي = ِرَسالَة في شرح بعض 
األلفاظ اللغوية )1(�

د بن عرب شاه )عربشاه(، عصام الدين )ت 951 ھ/  المؤلف: إِبَْراِهيم بن مَُحّمَ
1544 م( )2(�

 = 144 الـــــــــورقـــــــــة: )208 ×  مـــــقـــــيـــــاس  62/آ - 71/ب،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
134 × 66(، عدد األسطر: )15(�

ِحيِم. رجاء أن يهديني إل| صراط مستقيم. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

قــــولــــه: الـــحـــمـــد هلل الــــــذي نـــــزل الـــفـــرقـــان عـــــل| عـــبـــده لـــيـــكـــون لــلــعــالــمــيــن نـــــذيـــــراً: اقــتــبــس 

 �RİSALE Fİ ŞERH BA’ZI al - ELFAZ al - LUĞAVİYE ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي:  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 54. ومكتبة راغـــب پــاشــا؛ ]159[ الـــّرَ قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ ]89[ الـــّرَ
قْم الَْقِديُم:  قْم الَْقِديُم: 1/198. والّرَ قْم الَْحِميِدّي: 134. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ 133� ]160[ الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 237. ومكتبة  قْم الَْحِميِدّي: 236. والّرَ قْم الَْقِديُم: 914. ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ 670. والّرَ
بــــرنــــســــتــــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يــــــهــــــوذا؛ الــــــرقــــــم: 359، رمــــــز الــــحــــفــــظ: 5027، ورمــــــــز الــــحــــفــــظ: 5855، ورمــــــــز الـــحـــفـــظ: 
5567، ورمز الحفظ: 5856، ورمز الحفظ: 3099، ورمز الحفظ: 2982، ورمز الحفظ: 5179، ورمز 
الــــحــــفــــظ: 5159، ورمــــــــز الــــحــــفــــظ: 5530، ورمــــــــز الــــحــــفــــظ: 3225، ومـــكـــتـــبـــة األزهـــــــــــر؛ الــــــرقــــــم: 3488، أرقــــــام 

الحفظ: )441 تفسير( 8675� 
 �SFERAYİNİ İSAMEDDİN İBRAHİM b. MUHAMMED b. ARABŞAHİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 54�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    407 الحكمة والمنطق   

اقتباساً لطيفاً من قوله تعال|: }ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{ )1(، 
وال يـــحـــتـــاج فـــيـــه إل| دفـــــع مــــا يـــتَّـــجـــه عـــــل| الــمــقــتــبــس مـــنـــه مــــن أن الـــصـــلـــة يـــجـــب أن تــكــون 
مــــعــــلــــومــــة، ولـــــيـــــس تـــنـــزيـــلـــه الــــــقــــــرآن عـــــــل| عـــــبـــــده مــــعــــلــــومــــاً، فـــكـــيـــف يـــــوضـــــح بــــــه الــــمــــوصــــول؟ 
ِة دلــــيــــلــــِه تــــــنــــــّزَل مــــنــــزلــــة الــــمــــعــــلــــوم ألنـــــــه فـــــي زمـــــــــان االقـــــتـــــبـــــاس مــــعــــلــــومٌ عــنــد  ُــــــــــْدفَــــــــــُع: بـــــأنـــــه لــــــقــــــوِّ وي
المخاَطبين من المسلمين المتيقنين بمضمونه، وال يخف| ُحسن التيام التنزيل مع 
ُـــســـّم كـــتـــاُب اهلل فــرقــانــاً ألنـــه انــفــصــل بــعــض أجـــزائـــه مـــن بــعــض فـــي اإلنــــزال  الــفــرقــان ألنـــه ي

وفي التنزيل إشعار بالتنجيم لداللته عل| التكثير...

آخـــــــــــــــــــره:... يـــــــقـــــــال: اكـــــــتـــــــف| فـــــــي األصـــــــــــل بــــــــإجــــــــراء أوصــــــــافــــــــه عــــلــــيــــه تــــــــعــــــــال|؛ عـــــــــل| لـــفـــظ 
الــشــيء، فــنــقــول: بــشــيء هلإ؛ ألنــه ال يمكن إحــضــار ذاتـــه بخصوصه إال بــاألوصــاف؛ 
بـــــــــخـــــــــاف ســـــــــائـــــــــر األشـــــــــــــــيـــــــــــــــاء. قـــــــــــولـــــــــــه: مــــــــثــــــــل الــــــــــثــــــــــريــــــــــا: هـــــــــــي تــــــصــــــغــــــيــــــر ثــــــــــــــــــرو| المــــــــــــــــــــــرأة مــــــتــــــمــــــولــــــة؛ 
مـــــؤنـــــث ثـــــــــــروان كــــعــــطــــشــــان، وجـــــعـــــل اســـــــم الــــنــــجــــم لــــكــــثــــرة كــــواكــــبــــه مــــــع ضــــيــــق الــــمــــحــــل، كــــذا 
ة الـــــصـــــوت،  فـــــي الـــــقـــــامـــــوس. قـــــولـــــه: والـــــصـــــعـــــق، فـــــي الـــــقـــــامـــــوس: الــــصــــعــــق: مـــــحـــــّركـــــة: ِشــــــــــــّدَ
وَكَكتِف: الشديد الصوت، والموقع صاعقة، ولقب: ُخَويِْلِد بِْن نَُفيِْل؛ فارس لبني 

ْعق؛ َكِإبْل، والنسبة: َصَعِقّي؛ محّركة. كاب )2(، ويقال: فيه الصِّ

›1‹ سورة الفرقان، اآلية: 1� 
ـــهـــا؛  ـــَفــــيــــل بــــن َعـــــمـــــرو بـــــن ِكــــــاب بــــــن ربــــيــــعــــة، ويـــــــقـــــــاُل: هــــــبَّــــــْت ريــــــــٌح شـــــديـــــدة فـــشـــّمَ ـــــْعـــــق، وهـــــــو ُخــــويــــِلــــد بــــن نُـ ›2‹ الـــــصِّ
فــأرســل اهلل تــعــال| عليه صــاعــقــةً فأحرقته، ويــقــال: إن أبـــاه هــو الــصــعــق. وفــي مـــادة >ص ع ق< مــن المعاجم 
نقل مــن أوجـــه وشــواهــد أنــه خــويــلــد، وقــيــل: إنــه عــمــرو بــن خــويــلــد، وقــيــل: >إنـــه يــزيــد بــن الصعق الكابي، 
واســــم الــصــعــق: عــمــرو بــن خــويــلــد بــن نــفــيــل بــن عــمــرو بــن كـــاب بـــن ربــيــعــة بــن عــامــر بــن صــعــصــعــة، وقـــيـــل: إن 
ـــنــــــي عـــــمـــــرو بـــــن كــــــــــاب: الــــصــــعــــق وهــــــــــو: خــــويــــلــــد بــــن نـــفـــيـــل بـــن  ــ الــــصــــعــــق هــــــو خــــويــــلــــد بــــن نـــــفـــــيـــــل<، وقــــــيــــــل: >ومــــــن بـ
عــــمــــرو بــــن كـــــــــــــاب.... ومـــــــن ولــــــــــده: الــــشــــاعــــر يــــزيــــد بــــن عــــمــــرو بــــن الــــصــــعــــق. ومـــــــن ولـــــــد يـــــزيـــــد: الــــشــــاعــــر الــــمــــذكــــور 
زفـــــــر بـــــــن الـــــــحـــــــارث بـــــــن عـــــبـــــد عـــــمـــــرو بـــــن مـــــعـــــاذ بـــــن يـــــزيـــــد بـــــن عـــــمـــــرو بـــــن الـــــصـــــعـــــق الـــــقـــــائـــــم بـــــالـــــجـــــزيـــــرة أيـــــــــــام مـــــــــــــــروان... 
وبنوه الكوثر بن زفــر. ووكيع بن زفــر. والهذيل بن زفــر كلهم رؤســـاء... , والمختار بن قيس بن يزيد بن 
عـــمـــرو بـــن الـــصـــعـــق، وهـــــو الــــــذي كـــتـــب األبـــــيـــــات إل| أمـــيـــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن عـــمـــر رضـــــــي اهلل عـــنـــه، وســـلـــم بـــن ســعــيــد بــن 
ــــــَي ُخــــراســــان هو  ِّـ أســـلـــم بـــن ُزرعــــة بــــن َعـــلـــس بـــن عـــمـــرو بـــن الــصــعــق أخــــي يـــزيـــد الـــشـــاعـــر ابـــن عـــمـــرو بـــن الـــصـــعـــق، ُول

وأبوه قَبْلَهُ<. 
=انظر: تاريخ دمشق البن عساكر: )61/17؛ الترجمة: 2028؛ 34/19؛ الترجمة: 2255، 259/70(، 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    408

ــــــُطــــــوِر تـــعـــلـــيـــقـــات وشـــــــروحـــــــات. وبــــاقــــي  َـــــــيْـــــــَن الــــــّسُ مــــالحــــظــــات: يــــوجــــد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب
قْم الَْحِميِدّي: 1/333� مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/333 ]643[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عصام الدين عل| تفسير البيضاوي للجزء األخير من 
القرآن )1(�

د بن عرب شاه )عربشاه(، عصام الدين )ت 951 ھ/  المؤلف: إِبَْراِهيم بن مَُحّمَ
1544 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 72/ب - 136/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )208 × 144 = 
134 × 66(، عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 54� أوله وآخره: مثل الّرَ

تَّمَت هذه النسخة المسماة بعصام الدين بعون اهلل رب العالمين.

َــــيْــــَن  ْـــــَفـــــوائِـــــِد، وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش َوب مـــالحـــظـــات: تُـــــوَجـــــُد فــــي آخــــــــِرِه صـــفـــحـــةٌ مــــن ال
ُطوِر تَْعِليَقات وتَْصِحيَحات كثيرة. وكلمة قوله مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحــَمــر، والمتن  الّسُ
الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. تاريخ النسخ: في اليوم الثاني من أيام 
قْـــم  جـــمـــاد| اآلخـــــرة ســنــة )1082 ھ/1671 م(. وبـــاقـــي مُـــواصـــَفـــاتِـــِه مــثــل مُـــواصـــفـــات الـــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/333�

ومــــخــــتــــصــــر تـــــــاريـــــــخ دمــــــشــــــق البــــــن عــــــســــــاكــــــر؛ البــــــن مــــــنــــــظــــــور: )96/8، 42/9(. والـــــجـــــمـــــهـــــرة البـــــــــن حـــــــــزم: )ص: 
386(؛ وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه البــن حــجــر العسقاني: )835/3(، ونــزهــة األلــبــاب فــي األلــقــاب 
ـــــــاب عــــــن الــــمــــؤتــــلــــف والــــمــــخــــتــــلــــف فــي  ـــيـ ــ ـــــــال فــــــي رفــــــــع االرتـــ ــــمـ ـــ البـــــن حـــــجـــــر: )425/1؛ الــــتــــرجــــمــــة: 1776(، واإلكـ
األســمــاء والكنـ| واألنــســاب البــن مــاكــوال: )180/5 - 181(، واالشــتــقــاق: )ص: 297( وبغية الطلب في 

تاريخ حلب: )548/1، 3800/8(، واألعام للزركلي: )45/8(� 
 �HAŞİYE ala ENVARİ’t - TENZİL li’l - BEYZAVİ ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 54�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]89[ الّرَ
 �SFERAYİNİ İSAMEDDİN İBRAHİM b. MUHAMMED b. ARABŞAHİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 54�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    409 الحكمة والمنطق   

قْم الَْحِميِدّي: 334� ]644[ الّرَ

عنوان المخطوط: جاء األنظار في حلِّ عويصات األفكار، حاشية قره خليل؛ 
عـــــل| حـــاشـــيـــة قـــــول أحــــمــــد؛ عـــــل| الــــفــــوائــــد الـــفـــنـــاريـــة؛ بـــشـــرح إيــــَســــاُغــــوِجــــي لــــألبــــهــــري؛ فــي 

الَْمنِْطق )1(�

ومــــي،  ـــد الـــبـــركـــوي، الــبــركــيــلــي، الـــتـــيـــروي، الــــّرُ الـــمـــؤلـــف: خــلــيــل بــن حــســن بــن مُـــَحـــّمَ
قره خليل = خليل األسود، أبو الفاح، الحنفي )ت 1123 ھ/1711 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 168، مقياس الورقة: )205 × 162 = 153 × 80(، 
عدد األسطر: )23(�

ِحـــيـــِم. حـــمـــداً لـــك الــلــهــم عـــل| مـــا فــضــلــت لـــي مـــن آالء  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــــه: بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
األفـــــــــاضـــــــــل، وشــــــــكــــــــراً لـــــــك عـــــــــل| مـــــــا أنـــــعـــــمـــــت عـــــلـــــي مـــــــن نـــــعـــــمـــــاء األمـــــــــاثـــــــــل، وصـــــــــــاة وســــــامــــــاً 
ــد الـــهـــادي أمــتــه بــأوضــح الـــدالئـــل، وعــــل| آلـــه وأصــحــابــه الــمــتــوســلــيــن بأحسن  عـــل| مُــَحــّمَ
الــوســائــل. أمــا بــعــد؛ فيقول أَفْــَقــر الخلق إل| اهلل تــعــال|: خليل بن حسن أحــســن اهلل 
حـــالـــهـــمـــا: لـــمـــا فـــرغـــت مــــن تــحــشــيــة الـــحـــاشـــيـــة الــــصــــدريــــة؛ الـــتـــمـــس مـــنـــي جــمــلــة مــــن األحـــبـــة 
الــخــلــصــان، حــاشــيــةً كــاشــفــة لــمــعــضــات الـــشـــرح، وعـــويـــصـــات الــحــاشــيــة؛ مــشــتــمــلــةً عــل| 
قــواعــد شــريــفــة، سمح بها اإلمــعــان، ومتكفلة بتحقيقات رائــقــة وتدقيقات بــديــعــة... 
ـــــــــيْـــــــــتُـــــــــهـــــــــا: بــــــــجــــــــاء األنـــــــــــظـــــــــــار فـــــــــي حــــــــــــلِّ عـــــــويـــــــصـــــــات األفــــــــــــكــــــــــــار، راجـــــــــــيـــــــــــاً أن يـــــغـــــفـــــر لـــــــــي ربــــــي  َوَســـــــــّمَ

 �HAŞİYE ala HAŞİYETİ KUL AHMED ale’l - FEVAİDİ’l - FENARİYYE ›1‹
ْـــُعـــثْـــَمـــانِـــيَّـــة ســنــة  طــبــعــت تـــحـــت عــــنــــوان: حـــاشـــيـــة قـــــره خــلــيــل عـــــل| الـــفـــنـــاري بــالــمــنــطــق، فــــي در ســــعــــادت بــالــمــطــبــعــة ال
)1310 ھ/1877 م(، وتـــقـــع فــــي: 232 صــفــحــة. انـــظـــر؛ مــعــجــم الــمــطــبــوعــات الــعــربــيــة والـــمـــعـــربـــة لــســركــيــس، 
)1505/2 - 1506(. وتُوَجُد منها مخطوطات. انظر؛ مكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3169، 
ْــَحــِمــيــِدّي: 1491�  قْــم ال رمــز الحفظ: 5145، والــرقــم: 3169، رمــز الحفظ: 5713، ومكتبة مُـــَراد مُـــّا؛ الــّرَ
الـــــحـــــفـــــظ: )262، مـــــنـــــطـــــق( 12357. والـــــــــرقـــــــــم: 24089، أرقـــــــــام  الــــــــرقــــــــم: 24088، أرقـــــــــــــام  ومــــكــــتــــبــــة األزهـــــــــــــــر؛ 
الـــحـــفـــظ: )370 مـــــنـــــطـــــق( 15964. والـــــرقـــــم: 24090، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )1085، مـــنـــطـــق( 44877 بــخــيــت. 

قْم الَْحِميِدّي: 4/309�  وانظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �KARA HALİL b. HASAN b. MUHAMMED el - BOYABADİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/1287�  قْم الَْحِميِدّي: ]1674[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    410

خــطــيــئــاتــي... قــولــه: حــمــداً لـــك. حـــذا حـــذو الــشــارح فــي الــثــنــاء عــــل| اهلل وتعظيم نبيه 
الــــــــذي ال تــــحــــص| ِمـــــنَـــــنُـــــهُ عـــلـــيـــنـــا، وســــيــــجــــيء مـــــا تـــتـــعـــلـــق بـــــه خـــطـــبـــة الـــــشـــــرح. قـــــولـــــه: الـــلـــهـــم. 
ر الخطاب لكون المقام مقام التضّرُع واالبتهال أداءً لبعض حقوق ما استغرقه من  كّرَ
ْــُعــلـُـوم بالتأليف والتصنيف؛ الـــذي هو  ضـــروب اإلحــســان الــتــي منها: التوفيق لتعليم ال

من أشرف األحساب...

ْــــــُمــــــَصــــــنِّــــــُف: هــــــو الـــــــبُـــــــْرَهـــــــان. قـــــــال شـــــــــارح الـــــمـــــطـــــالـــــع: الــــمــــقــــصــــود مـــن  آخــــــــــــــره:... قـــــــال ال
. قـــولـــه: فــيــكــون كـــل مـــن هذه الــثــاثــة.  الـــبُـــْرَهـــان الـــوصـــول إل| الـــحـــّق الــيــقــيــن؛ كــمــا مــــّرَ
قال المحاكم: قد كان دأب الحكماء فيما سلف إذا حاولوا تمهيد قاعدة التعليم؛ 
ــــــعــــــر إليــــــــــــــــراث الـــــــتـــــــخـــــــيُّـــــــل، ثـــــــــم الــــــخــــــطــــــابــــــة حـــــــــــت| يــــــجــــــد الــــــظــــــّن  االبـــــــــــتـــــــــــداء فـــــــــي االســـــــــــتـــــــــــدالل بــــــالــــــشِّ
بـــالـــمـــطـــلـــوب؛ ثـــم الـــجـــدل؛ لـــإلقـــنـــاع واإللـــــــزام، وعـــنـــد تـــمـــام اســـتـــعـــداد الــمــتــعــلــم الــتــحــقــيــق 
الــــــــحــــــــّق؛ انـــــتـــــهـــــجـــــوا لـــــــه مـــــنـــــاهـــــج الـــــــحـــــــق؛ أعـــــــنـــــــي: الـــــبـــــراهـــــيـــــن الـــــقـــــاطـــــعـــــة. انــــــــتــــــــه|. فــــظــــهــــر أن 
ْــــــــــضــــــــــاً.  ــــــب بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا أَي ـــيـ ــ ـــــرتــ ــــــتــ ـــــد الـــــــحـــــــكـــــــمـــــــاء: أربـــــــــعـــــــــة ال ثـــــــــاثـــــــــة، وظــــــــهــــــــر الـ ـــنــ ــ ـــيــــــه عــ ــ ـــلـ ــ الـــــمـــــعـــــتـــــمـــــد عـ
الـــلـــهـــم اجـــعـــلـــنـــا مــــن الـــواصـــلـــيـــن إل| الــــحــــّق الـــيـــقـــيـــن ال مــــن الـــقـــاصـــريـــن الـــقـــانـــعـــيـــن بــالــتــقــلــيــد 

والتخمين.

اذه آخر ما قصدنا إيراده لتوضيح الحاشية الدقيقة المشهور لد| المحصلين، 
ـــنــــــزلــــــة الـــــلـــــغـــــز؛  ــ ـــــمـ ـــيـــــن بــــــالــــــغــــــمــــــوض واإلغــــــــــــــــــــــــاق، فــــــإنــــــهــــــا إشـــــــــــــــــــــارات ورمــــــــــــــــــوز بـ بـــــــــل لــــــــــــد| الـــــمـــــحـــــقـــــقــ
بـــعـــبـــارات واضــــحــــة مــتــضــمــنــة لـــفـــوائـــد ال يـــســـع جــهــلــهــا لـــمـــن أراد االطـــــــاع عـــــل| الــــمــــرام فــي 
، ولـــيـــس األمـــــُر كـــك كــمــا زعـــمـــوا،  ْـــُمـــحـــلِّ الـــمـــقـــام، وأكـــثـــر الـــنـــاس يــظــنــون فـــي اإليـــجـــار ال
ـــيـــــارات ســـيـــد الـــمـــحـــقـــقـــيـــن واضـــــحـــــة عــــــل| كـــــل ذي فـــهـــم فـــــي بــــــــادئ الــــنــــظــــر، ويـــزعـــم  فــــــــإّن الـــــخــ
أنــــــه فـــهـــم الــــمــــقــــصــــود، ثـــــم يــــرجــــع إل| حــــواشــــيــــه فـــيـــجـــد نـــفـــســـه بـــعـــيـــدة بــــمــــراحــــل عــــنــــه، ومـــع 
كلذ الوضوح ال يخلو عن اختصار وإيجاز، فإّن الفّن من أدّق الُْعلُوم، حت| صّرح 
شارح المطالع في مواضع من كتابه المفّصل غاية التفصيل؛ بأنّه مختصر، واعتذر 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــســــائــــل بـــــأنّـــــه ال يـــلـــيـــق تـــفـــصـــيـــلـــه بـــــاذه الـــمـــخـــتـــصـــر، ثـــــم قـــــــال جـــــامـــــُع هذه 
الكلمات: تَّمَت الكتاب، بعون اهلل الملك المتعال. في اليوم الحادي والعشرين من 

يوم الجمعة مع أذان العصر سنة ثمان وعشرين ومأتين وألف.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    411 الحكمة والمنطق   

مـــــالحـــــظـــــات: تُــــــــوَجــــــــُد عــــــــل| الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش بــــعــــض الـــــتَّـــــْعـــــِلـــــيـــــَقـــــات َوالــــــتَّــــــْصــــــِحــــــيــــــَحــــــات، والــــمــــتــــن 
ْــــَمــــْشــــُروح مُـــَمـــيَّـــز بِـــُخـــُطـــوط حـــمـــراء الـــلـــوِن فــــوقَــــهُ. تـــاريـــخ الــنــســخ: فـــي الـــحـــادي والــعــشــريــن  ال
ْــِغــاف  مــن يــوم الجمعة سنة )1228 ھ/1813 م(. الــوضــع الــعــام: خــّط التعليق، وال
ــــد عــــزت بــــن َعــــِلــــّي  ـــبــــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: درويــــــــش مُــــَحــــّمَ ــ ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مـــغـــلـــف بـــــــورق اإليـ
الــــــــكــــــــانــــــــقــــــــروي )1(، ســـــنـــــة )1274 ھ/1857 م( مـــــــع الـــــخـــــاتـــــم فـــــــي أول الــــمــــخــــطــــوطــــة وفـــــي 

آخرها. وقف دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 335. مطبوع ]645[ الّرَ

عنوان المطبوع: الدر الناجي عل| متن إيَساُغوِجي لألبهري في الَْمنِْطق )2(�

الــــــــمــــــــؤلــــــــف: عـــــــمـــــــر بـــــــن صــــــــالــــــــح الـــــــفـــــــيـــــــضـــــــي، )الــــــــــــــتُّــــــــــــــوقــــــــــــــادي = الــــــــــتُّــــــــــوقــــــــــاتــــــــــي(، الـــــــُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــي، 
الَْحنَِفّي، عمر فيضي )ت 1265 ھ/1849 م( )3(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �ed - DÜRRÜ’n - NACİ ala METNİ İSAGUCİ ›2‹

ِــــولــــِدِه ُعـــثْـــَمـــان حــيــن قـــــَرأَ عــلــيــِه إيـــَســـاُغـــوِجـــي سنة  ِّـــُف ل َّـــفـــهُ الـــمـــؤل الــــدر الــنــاجــي عـــل| مــتــن إيـــَســـاُغـــوِجـــي: وهـــو شـــرح أل
ـــد الــيــلــواجــي عــــل| ديــبــاجــة الــــدر الـــنـــاجـــي، طبع  ْـــراِهـــيـــم بـــن مُـــَحـــّمَ )1216 ھ/1801 م(. ويــلــيــه حــاشــيــة الـــحـــاج إِب
فـــي اآلســـتـــانـــة ســنــة )1272 ھ/1855 م(، ويــقــع فــــي: )168( صــفــحــة، وطــبــع ســنــة )1289 ھ/1872 م(. 

وطبعت: تعليقات الدر الناجي بشرح إيَساُغوِجي، في اآلستانة سنة )1235 ھ/1819 م(. 
قْــم  انــظــر: معجم المطبوعات العربية والــمــعــربــة؛ لسركيس: )1472/2(. وانــظــر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الــّرَ

الَْحِميِدّي: 4/309� 
 �ÖMER FEYZİ b. SALİH ،FEYZİ et - TOKATİ ›3‹

عمر فيضي أَفَنِْدي: عالٌم ُعثَْمانّي، منطقي، أصولي، مشارك في العديد من العلوم. كانت وفاته في مدينة 
توقات التركية، ومن تصانيفه: الدر الناجي عل| متن إيَساُغوِجي في المنطق، وشرح منته| السؤل واألمل 
في ِعلَْمّي األُُصول والجدل البن الحاجب، وحاشية عل| شرح التفتازاني لمختصر ابن الحاجب، وحاشية 
عـــل| بــحــث جــهــة الــوحــدة مــن شـــرح إيــَســاُغــوِجــي فــي المنطق لــلــفــنــاري، وحــاشــيــة عـــل| شـــرح الــســيــد الجرجاني 

عل| المختصر، وشرح رسالة الموسوية في األقيسة. 
انظر، إِيَضاح الَْمْكنُون للبغدادي: )452/1، 572/2(، وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ 
َـــة: )286/7(،  ـــال ِـــَكـــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل لــلــبــغــدادي: )800/1 - 801(، واألعـــــام لــلــزركــلــي: )48/5(، َومُـــْعـــَجـــم ال

وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )370/1(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    412

عدد الصفحات: 183�

ِحــــــــــــيــــــــــــِم. الـــــــحـــــــمـــــــد هلل الـــــــــــــــذي خــــــلــــــق اإلنــــــــــــســــــــــــان، وعــــلــــمــــه  ِ الــــــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــــــــه: بِـــــــــــــــْســـــــــــــــِم اهلِل ارّلَ
ُــــــــــــْرَهــــــــــــان.. أمــــا  ــــــد الــــــــــذي هــــــو حــــجــــة وب ــــــــــام عــــــــل| مُــــــَحــــــّمَ ــــــــــاة َوالــــــــــّسَ ْــــــَمــــــنْــــــِطــــــق والـــــــمـــــــيـــــــزان، َوالــــــــــّصَ ال
بعد؛ فيقول العبد الفقير إل| اهلل الهادي؛ السيد عمر بن صالح الفيضي التوقادي؛ 
أحسن اهلل حالهما في الغائب والتأدي: هذه حواش جديدة، وآثار مفيدة عل| متن 
إيــَســاُغــوِجــي، الـــذي صـــار كــاألمــطــار فــي األقـــطـــار.. قــد قـــرأ عــلــي اذه الــمــتــن اللطيف، 
ـــــيْـــــتُـــــه: الـــــدر  والــــســــفــــر الــــشــــريــــف فـــــي ســــنــــة عــــشــــر ومــــأتــــيــــن وألــــــــــف؛ مـــــع إلــــــــٍف ألـــــــيـــــــف... وَســـــّمَ
ـــــائــــــر الـــطـــلـــبـــة  ـــــولــــــد الـــــــراجـــــــي، وسـ الــــنــــاجــــي عـــــــل| مــــتــــن إيــــــَســــــاُغــــــوِجــــــي، لــــيــــكــــون مـــنـــجـــيـــاً لــــــاذه الـ
ِحــيــِم. بــدأ كتابه  ِ الــّرَ َ ْ المحصلين عن الــديــاجــي... وعليه التكان. بِــْســِم اهلِل ارّلَ
باسم اهلل تعال| اقتداء بالكتاب الكريم، وامتثاالً بحديث البسملة، وجرياً عل| سنن 

السلف الصالحين...

ّـــــف حــــصــــر الـــــعـــــمـــــدة عــــــــل| الـــــــبُـــــــْرَهـــــــان مــــــن وجــــــــــوه ثــــــاثــــــة: مــن  آخــــــــــــــــره:... فــــيــــكــــون الـــــمـــــؤل
ــــيــــــر الــــــــفــــــــصــــــــل، ومـــــــــــــن قــــــــــولــــــــــه: ال غـــــــيـــــــر عـــــــــــــل| االحـــــــتـــــــمـــــــال  تـــــــعـــــــريـــــــف الــــــمــــــســــــنــــــد إلــــــــــيــــــــــه، ومـــــــــــــن ضــــــمــ
َـــــــة، فــــاإلنــــشــــاء  َســـــــال ْـــــَمـــــنْـــــِطـــــق. بــــمــــعــــن| خـــتـــمـــت الـــــــرِّ َــــــة فـــــي ال َســــــال األول. ولــــيــــكــــن اذه آخـــــــر الــــــرِّ
مــســتــعــمــل فـــي األخــــبــــار بــطــريــق االســـتـــعـــارة الــمــصــرحــة األصـــلـــيـــة والــتــبــعــيــة اإلشــــــــــارة... بل 
يـــنـــتـــفـــع بــــــه الــــطــــالــــب والـــــمـــــطـــــلـــــوب؛ مــــــن الــــرفــــيــــع والــــخــــفــــيــــف، ونكل اذه هـــــديـــــة مــــنــــي إل| 
الـــمـــبـــتـــدئـــيـــن الـــــكـــــرام، أرشـــــدهـــــم الـــمـــلـــك الــــعــــام إل| فـــهـــم الـــــكـــــام. اذه مــــا تـــيـــســـر لــــي فــي 
هــــــذ الــــمــــحــــل مــــســــتــــظــــهــــراً بــــالــــمــــلــــك الــــــعــــــام الــــــــوهــــــــاب، الـــــــهـــــــادي إل| ســــبــــيــــل الــــــــصــــــــواب، وقــــد 
 اتفق الفراغ عن نظمها في سلك التحرير، وتصورها عــل| أحسن التصوير؛ بلطف

التقدير.

مــالحــظــات: طــبــع طــبــعــة حــجــريــة فـــي مــحــمــيــة الــســلــطــنــة الــعــلــيــة الــُعــثْــَمــانــيــة، وبــمــعــرفــة 
الـــســـيـــد عـــــبـــــد ارل الــــمــــحــــّب. تـــــاريـــــخ الــــطــــبــــع: وكـــــــان ابــــــتــــــداؤه فـــــي أوائـــــــــل ذي الـــقـــعـــدة، 
واختتامه في آخره سنة )1235 ھ/1819 م(. الوضع العام: الِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، 
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    413 الحكمة والمنطق   

قْم الَْحِميِدّي: 1/336� ]646[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عل| ديباجة شرح قُطب الدِّين الرازي التحتاني الباطني 
َسالَة الشمسية( )1(� )تحرير القواعد الَْمنِْطقية في شرح الرِّ

ُــْرَهــان الدين إِبَْراِهيم بن كمال الدين بن حميد البُلغاري، الُعثَْماني،  المؤلف: ب
الَْمنِْطقي، بُْرَهان الدين )ت حوالي سنة 1000 ھ/1591 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1 - 6، مقياس الورقة: )207 × 144 = 143 × 67(، 
عدد األسطر: )23(�

ِحـــيـــِم. اهلل الــكــريــم، مــتــوكــاً بكرمه العميم، ومصلياً  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
عل| رسوله الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. َوبَْعد؛ فيقول المحتاج إل| اهلل الملك 
المجيد بُْرَهان الدين بن كمال الدين بن حميد: لما كان صدر شرح الفاضل المحقق 
َــــــة الــــشــــمــــســــيــــة مــــشــــحــــونــــاً بــــــاالســــــتــــــعــــــارات الــــلــــطــــيــــفــــة، والــــتــــشــــبــــيــــهــــات الـــبـــلـــيـــغـــة،  الــــــــــــــرازي لــــــلــــــِرَســــــال

 �ŞERHU DİBACETİ TAHRİRİ’l - KAVAİDİ’l - MANTIKİYYE ›1‹
ــــــد )مَــــــْحــــــُمــــــود(  ــــــد بــــــن مُــــــَحــــــّمَ ـــّمَ ــ ــــَحـ ــ ـــبـــــاجـــــة شــــــــرح قــــطــــب الـــــــديـــــــن؛ أي: مُ تــــحــــريــــر الـــــقـــــواعـــــد الــــمــــنــــطــــقــــيــــة: حــــاشــــيــــة عــــــــل| ديــ
الــــرازي، أبــو عــبــد اهلل، قطب الــديــن التحتاني، الباطني، البويهي )ت 766 ھ/1365 م(؛ عــل| الشمسية 

في القواعد المنطقية؛ للكاتبي.
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )207/1(. ومكتبة راغب پاشا؛ ]1161[  انظر؛ َكْشف الّظُ

قْم الَْحِميِدّي: 3/901�  الّرَ
وتُـــوَجـــُد مــنــه مــخــطــوطــات. انــظــر؛ مكتبة بــرنــســتــون؛ مجموعة يــهــوذا؛ الــرقــم: 3212، رمـــز الــحــفــظ: 1062، 
والـــرقـــم: 3212، رمـــز الــحــفــظ: 5094، ومكتبة بــرنــســتــون؛ مجموعة جــاريــت؛ الــرقــم: 847، رمـــز الحفظ: 

قْم الَْحِميِدّي: 2/72�  د عارف؛ الّرَ Hc( 480(. ومكتبة مَُحّمَ
 �BURHANEDDİN İBRAHİM b. KEMALEDDİN b. HAMİD ،el - BULGARİ ›2‹

بـــرهـــان الـــديـــن بـــن كـــمـــال الـــديـــن بـــن حــمــيــد الـــبـــلـــغـــاري الـــُعـــثْـــَمـــانـــي الــمــنــطــقــي، الـــمـــعـــروف بـــالـــبـــلـــغـــاري، الـــمـــتـــوف| في 
حــــدود ســنــة )1000 ھ/1591 م( مــن تــصــانــيــفــه: حــاشــيــة عـــل| شـــرح الــشــمــســيــة - فــي الــمــنــطــق، وحــاشــيــة عــل| 
َّــة = حــاشــيــة عــل|  ديــبــاجــة شـــرح قــطــب الــديــن الـــــرازي الــتــحــتــانــي، والــفــرائــد الــبــرهــانــيّـَـة فــي تحقيق الــفــوائــد الــفــنــاري
شــــرح إيـــَســـاُغـــوِجـــي فـــي الــمــنــطــق. تُــــوَجــــُد مــنــه مــخــطــوطــة فـــي مــكــتــبــة الــخــالــديــة فـــي الـــقـــدس: 1739 مـــنـــطـــق 201� 
قْـــم  ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 2/799. ومــكــتــبــة جــامــعــة إِْســـتَـــانـــبُـــول؛ الـــّرَ قْـــم ال ــلـَـيْــَمــانِــيّـَـة فــي إِْســـتَـــانـــبُـــول: ]1123[ الـــّرَ ومــكــتــبــة الــّسُ

قْم الَْقِديُم: 3/1509�  الَْقِديُم: 3/1495، والّرَ
ْـــــــــَمـــــــــْكـــــــــنُـــــــــون ذيــــــــــــل كــــــشــــــف الــــــــظــــــــنــــــــون: )204/2(. وفـــــــــهـــــــــرس مــــــخــــــطــــــوطــــــات كـــــــوبـــــــريـــــــلـــــــي: 376/3�  انـــــــــظـــــــــر؛ إِيــــــــــــَضــــــــــــاح ال

وبروكلمان: )105/5(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    414

الــتــمــســت األعـــــــزة مـــنـــي أن أشــــــرح صــــــدره لـــيـــكـــون الـــطـــالـــبـــون عـــــل| نـــــور مـــنـــه، فـــشـــرعـــت فــيــه 
مستعيناً بمن خلق اإلنسان، وعلمه البيان. قوله: إّن أبه| دَُرر تنظيم بيان البنيان. 
أبه|: أفعل التفضيل من البهاء؛ وهو الزينة والُْحسن، والُدَرر جمع دّر، وهو اللؤلؤ 

الكبير الشفاف الصافي النظم، إدخال اللؤلؤ...
آخـــــــــــــــــــره:... قـــــــولـــــــه: خـــــــلْـــــــده بـــــالـــــفـــــتـــــح، أي: قـــــلْـــــبـــــه. قـــــــولـــــــه: وأبـــــــــــــــــق| اهلل مُــــهــــجــــتــــه بـــضـــم 
الميم، دم القلب، وهو كناية عن الحياة. قوله: للصدق، والصواب: مطابقة الخبر 
لــلــواقــع، والـــكـــذب: عــدمــهــا. الـــصـــواب: مــطــابــقــة الــخــبــر لــلــواقــع؛ كــالــحــق، والــخــطــأ هنا 
كـــالـــبـــاطـــل، وقــــد يـــقـــال: الـــصـــدق والــــصــــواب مــــتــــرادفــــان، وكــــك مـــا يــقــابــلــهــمــا. قـــولـــه عن 
َــــة الــحــاشــيــة الــواقــعــة  َســــال ــــت الــــرِّ الــخــطــأ فـــســـاد الــــكــــام، واإلعـــــــراض عـــن طـــريـــق الــــســــداد. تَــــّمَ

عل| شرح الشمسية.
ــــــُطــــــوِر تـــعـــلـــيـــقـــات وشـــــــروحـــــــات كـــثـــيـــرة،  َـــــــيْـــــــَن الــــــّسُ مــــالحــــظــــات: تــــوجــــد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب
ـــَمـــــر. تـــاريـــخ الــنــســخ: يــــوم الـــثـــاثـــاء فـــي أواســــــط شهر  َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــ وكــلــمــة: قـــولـــه مَـــْكـــتُـــوب
الـــــمـــــدرســـــة  فـــــــي  بــــــلــــــدة أرض روم،  فـــــــي  جـــــــمـــــــاد| األُْخــــــــــــــــــــَر| ســـــنـــــة )1093 ھ/1682 م(؛ 
الخاتونية؛ لخدمة األستاذ علي أَفَنِْدي أرض رومي الشهير بالمول|. الوضع العام: 
ـــيِّـــد  ـــبـــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الـــّسَ ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بــــــورق اإليــ خـــــّط الــتــعــلــيــق، وال
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  الحافظ مَُحّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/336. فارسي ]647[ الّرَ
عــــــــــــنــــــــــــوان الـــــــــمـــــــــخـــــــــطـــــــــوط: شـــــــــــــــــرح ديــــــــــبــــــــــاجــــــــــة شـــــــــــــــــرح الـــــــــتـــــــــفـــــــــتـــــــــازانـــــــــي عـــــــــــــــــل| الـــــــــــتَّـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــف الـــــــــــــِعـــــــــــــزِّي 

للزنجاني )1(�

 �ŞERHÜ DİBACET ŞERH al - TASRİF al - İZZİ ›1‹
العزي في التصريف؛ تأليف: إِبْراِهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن إِبْراِهيم، عز الدين، أبو المعالي، 

افِِعّي )ت 655 ھ/1257 م(. وأبو الفضائل، الزنجاني، الّشَ
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )412/1� 1138/2 - 1140(� انظر؛ َكْشف الّظُ

وقد طبع في اآلستانة سنة )1243 ھ/1827 م(، منسوباً إل| محمود بن أَْحَمد الزنجاني، شهاب الدين 
أبو المناقب )ت 656 ھ 1258 م(.

=انظر؛ المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: )117/3 - 118(�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    415 الحكمة والمنطق   

المؤلف: مجهول )1(�
عدد األوراق وقياساتها: 6/ب - 9/ب، مقياس الورقة: )207 × 144 = 143 × 

67(، عدد األسطر: )23(�
ِحيِم. قوله: إّن أرو| زهر. إل| قوله: حمد اهلل تعال|.  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
مقصد بايرد اين جملة اثبات انست كه. حمد اهلل تعال| أحسن حمدهاست، وافضل 
كــــامــــهــــا فــــصــــيــــح، ومــــــعــــــن| حـــقـــيـــقـــي فـــــقـــــرة اول| ايــــنــــســــت كــــــه أحـــــســـــن كــــــــام يـــــخـــــرج مــــــن لـــســـان 

الفصحاء حمد اهلل وحصول اين معن| برنابر استعاره است كه درعبارت شارح...
آخـــره:... قوله: والــمــراد بالتصريف انهاه غير علم التصريف؛ ئواندكه كام 
شـــــــــــارح اشـــــــــــــارت پـــــــا شـــــــد بــــــدفــــــع اعــــــــتــــــــراض مـــــعـــــتـــــرض| وتـــــقـــــريـــــر اعــــــــتــــــــراض جـــــنـــــس پـــــــا شـــــــد مـــــــراد 
بــتــصــديــق كـــه مـــعـــرف. قـــولـــه: بــتــحــويــل أصــــل واحـــــد عــلــم تــصــريــف اســــت از تـــمـــام قــواعــد 
كـــــلـــــيـــــة... ذكـــــــر تــــعــــريــــف اصـــــطـــــاحـــــي، يــــعــــنــــي: اصـــــطـــــاح أهـــــــل الــــــصــــــرف، ومـــــعـــــن| عــلــمــي 
انـــيـــســـت ك| كــفــتــه انــــدكــــه: )الـــتـــصـــريـــُف عـــلـــٌم بــــأصــــوٍل تُــــعــــرف بـــهـــا أحـــــــوال الــكــلــمــة ال مــن 
جهة اإلعراب والبناء( بدانكه در بعض نسخة شرح جنسين مذكور است كه )والُمَراد 
بــالــتــصــريــف انهاه غــيــر عــلــم الــتــصــريــف( پــس بــايــن عــبــارت نــظــر وارد ك| دايــنــده انـــداز 

وجه كه تقرير كرده شد جواب. تم.
َــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر. وتُــــــوَجــــــُد عــــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش بــعــض  مــــالحــــظــــات: كـــلـــمـــة قــــولــــه مَــــْكــــتُــــوب

قْم الَْحِميِدّي: 1/336� التَّْصِحيَحات. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

ونسب لعبد الوهاب بن عماد الدين إِبْراِهيم الخزرجي الزنجاني )ت 655 ھ/1257 م(.
لَيَْمانِيَّة: ]1407[  انظر؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ سركيس: )977/1(. وانــظــر؛ مكتبة الّسُ

 �3/983 : قُْم الَْحميدّيُ الّرَ
ِّــــف:  وتُـــــــوَجـــــــُد نـــســـخـــة مـــطـــبـــوعـــة مـــــن كـــــتـــــاب: شــــــرح الـــــعـــــزي )أي: عــــــل| تـــصـــريـــف عـــــز الـــــديـــــن الـــــزنـــــجـــــانـــــي(؛ لــــلــــُمــــَؤل

مسعود بن عمر التفتازاني، الحنفي، سعد الدين )ت 791 ھ/1389 م(.
قْم الَْحِميِدّي: 531� انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 3/973. ومــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛  قْـــم ال ــلـَـيْــَمــانِــيّـَـة؛ ]1388[ الـــّرَ وتُـــوَجـــُد مــنــه مَــْخــُطــوطــة فــي مكتبة الــّسُ
قْم الَْحِميِدّي: 531�  قْم الَْحِميِدّي: 4/336. والّرَ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/336�  ويوجد شرح للديباجة باللغة العربية في مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›1‹ لَْم نَتََمّكَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    416

قْم الَْحِميِدّي: 3/336� ]648[ الّرَ

مَة الجزرية )1(� قائق المحكمة في شرح الُمَقدِّ عنوان المخطوط: الّدَ

افِِعّي )ت 926 ھ/1520 م( )2(� د األنصاري، الّشَ المؤلف: زكريا بن مَُحّمَ

 = 144 الـــــــــورقـــــــــة: )207 ×  مـــــقـــــيـــــاس  10/ب - 14/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
143 × 67(، عدد األسطر: )23(�

ِحيِم. الحمد هلل الــذي افتتح بالحمد كتابه، وأجزل  ِ الّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
ـــــــٍد األمــــــيــــــن وآلــــــــــه وصـــحـــبـــه  لــــمــــن جـــــــــــّوده وعـــــمـــــل بــــــه ثـــــــوابـــــــه، َوَصـــــــــــــــــــــلّ| اهللُ َعـــــــــــلَ| َســـــــيِّـــــــِدنَـــــــا مُـــــــَحـــــــّمَ
ــــــة الــــمــــنــــظــــومــــة فــــــي تــــحــــريــــر الــــــقــــــرآن لـــلـــشـــيـــخ اإلمـــــــــام،  مَ ـــَقــــــدِّ ــ ـــُمـ ــ َــــــــْعــــــــد؛ فـــــــإن هذه الـ أجــــمــــعــــيــــن. َوب
ــــد بــــن  ـــــد بـــــن مُــــَحــــّمَ والــــحــــبــــر الـــــهـــــمـــــام، شــــيــــخ اإلســــــــــــام، حـــــافـــــظ عــــــصــــــره: أبـــــي الـــــخـــــيـــــر؛ مُـــــَحـــــّمَ
ـــــــد الـــــــــجـــــــــزري، طــــــــيّــــــــب اهلل ثـــــــــــــراه، وجــــــعــــــل الـــــجـــــنـــــة مــــــــثــــــــواه؛ لـــــمـــــا اعـــــــتـــــــن| بـــــهـــــا ذوو الــــجــــد  مُـــــــَحـــــــّمَ
واالجتهاد، وكانت محتاجة إل| بيان الــمــراد... رأيــت أن أصنع عليها شرحاً يحّلُ 
يْتُها:  ألفاظها، ويبين مَُرادها، ويبرز دقائقها، ويقيد مطلقها، ويفتح مغلقها، َوَسّمَ
مَـــة، وِعـــــّدة أبــيــاتــهــا: مــئــة وســبــعــة عـــل| مــا فــي أكثر  بــالــدقــائــق الــمــحــكــمــة فــي شـــرح الـــُمـــَقـــدِّ
 ِ َ ْ النسخ، ومئة وثمانية عل| ما في أقلِّها. قال ناظمها رحمه اهلل: بِْسِم اهلِل ارّلَ
ِحـــيـــِم. أي ابــتــدائــي أو أبـــتـــدئ وابـــتـــدأ - رحـــمـــه اهلل - بــهــا بــالــحــمــدلــة كــمــا يــأتــي اقــتــداء  الـــّرَ
 ِ َ ْ بــــالــــكــــتــــاب الـــــعـــــزيـــــز، وعــــــمــــــاً بــــخــــبــــر: )كــــــــل أمــــــــر ذي بـــــــــاٍل ال يـــــبـــــدأ فــــيــــه بِـــــــــْســـــــــِم اهلِل ارّلَ

ِحيِم؛ فهو أقطع(... الّرَ

آخـــــــــــــــــــــــــــــره:... ولـــــــتـــــــكـــــــن الــــــــــــــقــــــــــــــراءة بـــــــالـــــــلـــــــطـــــــف، وفــــــــــــــي نـــــــســـــــخـــــــة: بـــــــالـــــــلـــــــفـــــــظ؛ فــــــــــي الـــــــنـــــــطـــــــق بــــا 
تعسف... وفي الموطأ والنسائي عن حذيفة أن النبي عليه الصاة والسام >اقَْرُؤوا 

 �ed - DAKAİKU’l - MUHKEME fi ŞERHİ’l - MUKADDİME ›1‹
ْـــــــَقـــــــِديـــــــُم: 1/1995. ومــــكــــتــــبــــة األزهـــــــــــــر؛ مــــــن الـــــــرقـــــــم: 1245، أرقـــــــام  قْــــــــم ال انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة جــــامــــعــــة إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول؛ الــــــــّرَ
الــحــفــظ: )5؛ قــــــراءات( 314 الــرســالــة الـــرقـــم: 2. حـــت| الـــرقـــم: 1324، أرقــــام الــحــفــظ: )2326؛ قــــراءات( 

142147 دسوق. 
 �ZEKERİYYA b. MUHAMMED eş - ŞAFİİ ،ZEKERİYYA el - ENSARİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 4/171�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    417 الحكمة والمنطق   

الُْقْرآَن بِلُُحوِن الَْعَرِب ]وأَْصَواتِها[، َوإِيَّاُكْم ولُُحوَن أَْهِل ]الِْكتَابَيِْن[، َوأَْهِل الْفسِق، 
ْهبَانِيَِّة َوالنَّْوِح، ال يَُجاِوُز  ُعوَن بِالُْقْرآِن تَْرِجيَع الِْغنَاِء َوالّرَ فَِإنَّهُ َسيَِجيءُ ]بَْعِدي[ قَْومٌ يَُرجِّ

َحنَاِجَرُهْم، مفتونةٌ قُلُوبُُهْم، وقلوُب مَْن يُْعِجبُُهْم َشانُُهْم< )1(. والُمَراد بألحان.

مالحظات: المتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. وباقي مُواصَفاتِِه 
قْم الَْحِميِدّي: 1/336� مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/336� ]649[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عل| ديباجة شرح التَّفتازاني عل| التصريف العزيِّ )2(�

د بن َعَرب بن َحّج بن َعَرب )3(� المؤلف: مَنِلَْو مَُحّمَ

 = 144 ــــــة: )207 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  15/ب - 20/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
143 × 67(، عدد األسطر: )23(�

ِحيِم. وبه نستعين. وعليه التكان. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

ابــــتــــدأُت مُـــتـــوكـــاً بـــكـــرم الــعــمــيــم، ومــصــلــيــاً عــــل| رســـولـــه الـــــذي هـــو بــالــمــؤمــنــيــن رؤوف 
ـــد بـــن َعــــَرب بــــن  ــــنِــــلـَـــْو مُـــَحـــّمَ َـــــْعـــــد؛ فـــيـــقـــول الـــمـــحـــتـــاج إل| اهلل الـــمـــلـــك الـــقـــديـــم؛ مَ رحــــيــــم. َوب
َحــّج بــن َعـــَرب؛ أطـــاب اهلل تعال| ثــراهــم: لما كــان صــدر شــرح اإلمــام الفاضل الكامل 

›1‹ أخرجه الطبراني في )األوسط( - كما في المجمع: )169/7(، وابن عدي في الكامل: )510/2 - 
511(، والجوزقاني في األباطيل: )723(، وابن الجوزي في الواهيات: )118/1(� 

 �ŞERHÜ DİBACET ŞERH al - TASRİF al - İZZİ ›2‹
انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة بـــــرنـــــســـــتـــــون؛ مــــجــــمــــوعــــة يـــــــهـــــــوذا؛ الـــــــرقـــــــم: 3507، رمــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 5097. وتُـــــــــوَجـــــــــُد مــــخــــطــــوطــــة فــي 
المكتبة المحمودية في المدينة المنورة، رقم الحفظ: 2102،. وفي مركز الملك فيصل في الرياض؛ رقم 
الحفظ: 04755، ورقــم الحفظ: 14565. وفــي مكتبة جامعة قـــازان المحتلة فــي روســيــا االتــحــاديــة بمدينة 
قازان، رقم الحفظ: 146. وفي المكتبة الوطنية الفرنسية: )5684/7069(، األوراق: )191 - 193(؛ 

د القرماني سنة )1205 ھ/1790 م(.  بِخطِّ جبرايل بن مُا مَُحّمَ
 �MUHAMMED B. ARAP ›3‹

د بن عرب بن حّج عرب: من مؤلفاته: شرح رسالة االستعارة في علم المعاني والبيان، مخطوطة  مَنِلَْو مَُحّمَ
في دار الكتب الوطنية في )أبوظبي(، رقم الحفظ: 8/ج 311/105 مج. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    418

قدوة المحققين، عّز الملة والدين: سعد الدين؛ مسعود بن عمر القاضي التفتازاني، 
عــفــا اهلل عــنــهــمــا، مــشــحــونــاً بــاالســتــعــارات اللطيفة والــتــشــبــيــهــات الــبــلــيــغــة، ولـــم يظهرهن 
خبر كان؛ إل| اذه األوان، ولم يطمثهن إنس قَبْلي، وال جان، التمسْت مني األعّزة 
د بن رمزان، كما  من تامذتي ستيراً واحداً منهم، وهو الحقير الذليل الهدير: مَُحّمَ
هــو مــعــلــوم، أن أشـــرح لــه شــرحــاً يــحــل بــه ألــفــاظــه ومــعــانــيــه، لــيــكــون الــطــالــبــون عـــل| نــوٍر 
فيه، وكنُت أتعلل بلعّل وعس| وسوف؛ لوقوعي في شواغل الدنيا بين المنافقين، 
والــذيــن ال يعلمون قــدر الِعلم والــعــالِــم، ولصعوبة المسلك والمشقة، فأجبُت لهم، 
ــــن خــلــق ســلــســلــة اإلنــــســــان، وعـــلّـــمـــه مــنــطــق الــفــصــيــح الــمــعــرب  فـــشـــرحـــُت فــيــه مــســتــعــيــنــاً ِمــــّمَ
َعـــّمـــا فـــي الــضــمــيــر. قـــولـــه: إن أرو| زهـــــٍر تـــخـــرُج فـــي ريـــــاض الــــكــــاِم. أي: بــــــن| الـــشـــارُح 
الــــكــــامَ فـــي ديــبــاجــتــه عــــل| االســـتـــعـــارة والـــمـــجـــاز، واالســـتـــعـــارة قــســم مـــن أقـــســـام الــمــجــاز. 
المجاز: أْن يَُعبَّر شيء عل| شيء آخر لعاقٍة كالسببية والمحل والحال بينهما غير 
وجه الشبه. واالستعارة أن تذكر أحد طرفي التشبيه، وتريد به الطرف اآلخر؛ مُّدعياً 

أنه فردٌ من أفراده...

آخـــــــــره:... قـــولـــه: والـــــُمـــــَراد بــالــتــصــريــف انهاه غــيــر ِعـــلـــم الـــتـــصـــريـــف. ويــحــتــمــل أن 
يكون كــام الشارح إشــارة إل| بيان الــواقــع، وإل| دفــع اعــتــراٍض معترٍض... وإدراك 
تمام قــواعــد الــصــرف؛ مثل: الماضي والــمــضــارع واســم الــفــاعــل... والــحــذف والوقف 
والـــمـــصـــّغـــر والـــمـــنـــســـوب وغـــيـــرهـــا، فـــا يـــجـــوز الــتــعــريــف لــلــتــصــرف الـــــذي هـــو بــمــعــن| تــمــام 
قـــواعـــد الـــصـــرف، وإدراك تــلــك الــقــواعــد مـــن قــبــيــل الــِعــلــم بــالــتــحــويــل الــــذي هـــو الــحــدث. 
فــــــأجــــــاب بـــــقـــــولـــــه: والــــــــــُمــــــــــَراد بـــــالـــــتـــــصـــــريـــــف... إلــــــــــخ. والـــــتـــــصـــــريـــــف االصــــــطــــــاحــــــي هــــــــو: عــلــم 
بـــأصـــول تـــعـــرف بــهــا أحــــــوال الــكــلــمــة ال مـــن جــهــة اإلعــــــراب والـــبـــنـــاء. واعـــلـــم أن فـــي بعض 
النسخ بيان الشيخ للشرح، والُمَراد بالتصريف انهاه: َعيْن ِعلم التصريف، بالعين 
المهملة، ثم الياء، ثم النون، فيرد عل| هذه النسخة كلذ الورود با خفاء. تَّمَت.

ـــــــــــــــُطـــــــــــــــوِر الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــــــــــن الـــــــــتَّـــــــــْعـــــــــِلـــــــــيـــــــــَقـــــــــات  َــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــَن الـــــــــــــــّسُ مـــــــــــالحـــــــــــظـــــــــــات: يــــــــــــــــْوَجــــــــــــــــُد عــــــــــــــــل| الـــــــــــــــَهـــــــــــــــَواِمـــــــــــــــش َوب
َوالتَّْصِحيَحات. والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. وباقي مُواصَفاتِِه 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    419 الحكمة والمنطق   

قْم الَْحِميِدّي: 1/337� ]650[ الّرَ

عنوان المخطوط: إيَساُغوِجي في الَْمنِْطق )1(�

الــــــمــــــؤلــــــف: الـــــمـــــفـــــضـــــل بـــــن عـــــمـــــر بـــــن الـــــمـــــفـــــضـــــل، أثــــــيــــــر الـــــــديـــــــن األبــــــــهــــــــري )ت 630 ھ/ 
1232 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 20/آ، مقياس الورقة: )151 × 110 = 95 × 
59(، عدد األسطر: )9(�

قْم الَْحِميِدّي: 4/309� أوله وآخره: مثل الّرَ

مــــــالحــــــظــــــات: تـــــوجـــــد فــــــي أولــــــــــه ســــــــّت صــــفــــحــــات مــــــن الــــــفــــــوائــــــد الــــمــــتــــنــــوعــــة، وفــــــــي آخــــــره 
ُطوِر التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات  صفحتان من الفوائد. وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
َـــــة بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن األَْحــــــــــَمــــــــــر، وبـــــعـــــض الــــــِعــــــبــــــاراِت  ْـــــــَعـــــــنَـــــــاِويـــــــن وبـــــعـــــض الــــكــــلــــمــــات مَـــــْكـــــتُـــــوب الـــــكـــــثـــــيـــــرة. وال
َــَهــا إطـــــاَرات َحـــْمـــَراء الــلــون.  ــفــحــات ل مُـــَمـــيَّـــَزة بِــُخــُطــوٍط حــمــراء الـــلـــوِن فَـــْوقَـــَهـــا، َوَجــِمــيــع الــّصَ
ــــــام: خــــــــّط الــــنــــســــخ الــــــواضــــــح،  ــــــعـ ـــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: ســــنــــة )1116 ھ/1704 م(. الــــــوضــــــع الـ تـ
ــــــــد  ْــــــــــــــــِغــــــــــــــــاف ِجـــــــــــلْـــــــــــد ُعــــــــــثْــــــــــَمــــــــــانــــــــــّي مــــــغــــــلــــــف بــــــــــــــــــورق اإليــــــــــــــبــــــــــــــرو، وعـــــــلـــــــيـــــــه تـــــــمـــــــلـــــــك: درويـــــــــــــــــــــش مُــــــــَحــــــــّمَ وال
عــــــزت بــــــن َعـــــــِلـــــــّي الــــكــــانــــقــــري الـــــســـــاكـــــن فــــــي دار الــــمــــثــــنــــوي. وتـــــمـــــلـــــك: مـــفـــتـــي زاده عــــمــــر فــي 
عـــــــــل| مُـــــــــــــــــــــــــــــَراد  ـــــــــــــد  ـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ مُ الــــــــــحــــــــــافــــــــــظ  وقـــــــــــــــــف  )1148 ھ/1735 م(.  ســـــــــنـــــــــة  األول  ربـــــــــــيـــــــــــع   10 

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/337� ]651[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح إيَساُغوِجي لألبهري في الَْمنِْطق )3(�

 �İSAGUCİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/309�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ESİRÜDDİN MUFADDAL b. ÖMER b. OSMAN es - SEMERKANDİ ،el - EBHERİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/309�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞERHU’l - İSAGUCİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/320�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    420

المؤلف: حسن الكاتي، حسام الدين )ت 760 ھ/1359 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 21/ب - 84/آ، مقياس الورقة: )151 × 110 = 95 × 
59(، عدد األسطر: )9(�

ِحـــيـــِم. الــحــمــد هلل الـــواجـــب وجـــــوده، الممتنع نــظــيــره،  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
ــــــد الــــــذي  ـــّمَ ــ ــــَحـ ــ ه وخـــــــيـــــــُره، والــــــصــــــاة عـــــــل| مُ الـــمـــمـــكـــن ســـــــــواه وغــــــيــــــره، الــــــصــــــادر بـــــاخـــــتـــــيـــــاِرِه شـــــــــــّرُ
ـــــتــــــاب الـــــشـــــيـــــخ اإلمـــــــــــــــام؛ قـــــــــــدوة الـــــحـــــكـــــمـــــاء: أثــــيــــر  انـــــتـــــشـــــر بـــــــه نـــــهـــــيُـــــهُ وأمـــــــــــــــــُره، أمـــــــــا بــــــعــــــد؛ فـــــــــإن كـ
الــــديــــن األبــــــهــــــري، طــــيــــب اهلل ثــــــــراه، وجــــعــــل الـــجـــنـــة مـــــثـــــواه؛ الـــمـــشـــهـــور بــــإيــــَســــاُغــــوِجــــي، لــمــا 
كان عل| بعض اإلخوان متعسراً، وعل| بعضهم متيسراً؛ أردت أن أكتب بالتماسهم 
َره، واهلل خير الميسرين والموفقين والمعين. قال:  م تَيّسُ َره، وتعمِّ أوراقاً لتزيل تَعّسُ
إيساغوجي. أقول: اعلم أن للمنطقيين اصطاحات يجب استحضارها للمبتدئ إذا 
ْـــُعـــلُـــوم؛ مــنــهــا: )إيـــَســـاُغـــوِجـــي( وهـــو لــفــٌظ يــونــانــّيٌ يـــراد به  أراد أْن يــشــرَع فــي شـــيٍء مــن ال
ْـــَخـــاّصـــة، والــعــرض الــعــام.  الــُكــلِّــيّـَـات الــخــمــس، وهـــي: الــنــوع، والــجــنــس، والــفــصــل، وال
وهذه يتوقف معرفتها عل| بيان الدالالت الثاث: المطابقة والتضمن وااللتزام...

آخره:... والغلط: إما في جهة الصورة؛ أو في جهة المعن|، أما ما يكون من 
جهة الصورة؛ فكقولنا لصورة الفرس المنقوش عل| الجدار: إنها فرس، وكل فرس 
صـــاهـــل. يــنــتــج أن تــلــك الـــصـــورة صــهــالــة، وأمـــــا مـــا يـــكـــون مـــن جــهــة الـــمـــعـــن|: فــكــقــولــنــا: 
كل إنسان وفرس فهو إنسان، وكل إنسان وفرس فهو فرس. ينتج أن بعض اإلنسان 
فــــرس، واعـــلـــم أن مـــا عــلــيــه االعــتــمــاد والــتــعــويــل مـــن هذه الــقــيــاســات إنــمــا هـــو الـــبُـــْرَهـــان؛ 
لكونه مركباً مــن المقدمات اليقينية. وليكن اذه آخــر مــا كتبنا مــن األوراق إليضاح 

ما في كتاب إيَساُغوِجي. تمت بعون اهلل الملك الوهاب المستطاب. واهلل أعلم.

َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر، وبــعــض الــعــبــارات مُــَمــيّـَـزة  مــالحــظــات: كــلــمــات: قـــال وأقـــــول؛ مَــْكــتُــوب
قْم الَْحِميِدّي: 1/336� بخطوط حمراء فوقها. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

 �HUSAMÜDDİN HASAN en - NAHVİ ،el - KATİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/320�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    421 الحكمة والمنطق   

قْم الَْحِميِدّي: 3/337� ]652[ الّرَ

عنوان المخطوط: الفوائد الفنارية؛ حاشية عل| مغني الطاب لألبهري = شرح 
إيَساُغوِجي )1(�

يــــــــــــــــن، مــــــــــــــــّا فــــــــنــــــــاري  ـــــــــــد بـــــــــــن حــــــــــمــــــــــزة الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــاري الــــــــحــــــــنــــــــفــــــــي، َشــــــــــــْمــــــــــــس الــــــــــــــــدِّ الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
)ت 834 ھ/1431 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 85/ب - 98/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )151 × 110 = 
95 × 59(، عدد األسطر: )9(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/320� أوله وآخره: مثل الّرَ

ـــفـــحـــات  ْـــــَفـــــوائِـــــِد، َوَجــــِمــــيــــع الـــّصَ مـــالحـــظـــات: تُـــــوَجـــــُد فــــي آخــــــــِرِه خـــمـــس صـــفـــحـــات مــــن ال
ـــد راغــــب بــــن ُعـــثْـــَمـــان بـــالـــخـــاتـــم. وبــاقــي  ـــْمـــــَراء الــــلــــون. عــلــيــه تــمــلــك: مُـــَحـــّمَ َـــَهـــا إطــــــــاَرات َحــ ل

قْم الَْحِميِدّي: 1/337� مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/337� ]653[ الّرَ

عــــــــــــنــــــــــــوان الـــــــــمـــــــــخـــــــــطـــــــــوط: حــــــــاشــــــــيــــــــة الـــــــــــبـــــــــــردعـــــــــــي عــــــــــــــــل| شــــــــــــــــرح حــــــــــســــــــــام الــــــــــــديــــــــــــن الـــــــــكـــــــــاتـــــــــي عــــــــل| 
إيَساُغوِجي في الَْمنِْطق )3(�

يـــــــن  ــــيـــــــي الـــــــدِّ ــ ــــــْحـ ــــــــد الـــــــــــــبَـــــــــــــْردَِعـــــــــــــّي، الــــــــتــــــــبــــــــريــــــــزّي، مُـ ــــــــد بــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ ــــــــد بــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ الـــــــمـــــــؤلـــــــف: مُــــــــَحــــــــّمَ
)ت 927 ھ/1521 م( )4(�

 �el - FEVAİDÜ’l - FENARİYYE fi ŞERHİ İSAGUCİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/320�  قْم الَْحِميِدّي: 4/309. والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞEMSÜDDİN MUHAMMED b. HAMZA b. MUHAMMED el - HANEFİ ،el - FENARİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/320�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �HAŞİYE ala ŞERH İSAGUCİ li - KATİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 4/309�  قْم الَْحِميِدّي: 2/320. والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED el - HANEFİ ،el - BERDAİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/320�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    422

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 100/ب - 135/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )151 × 110 = 
95 × 59(، عدد األسطر: )13(�

قْم الَْحِميِدّي: 2/320� أوله وآخره: مثل الّرَ

ْــــَفــــوائِــــِد، وبـــاقـــي مُـــواصـــَفـــاتِـــِه مثل  مـــالحـــظـــات: تُــــوَجــــُد فـــي آخـــــــِرِه صــفــحــة واحــــــدة مـــن ال
قْم الَْحِميِدّي: 1/337� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/338� ]654[ الّرَ

عــنــوان الــمــخــطــوط: شـــرح آداب الــبــحــث والــمــنــاظــرة لــطــاشــكــپــري زاده = شـــرح آداب 
المول| أبي الخير )1(�

المؤلف: أحمد بن مُْصَطَف| بن خليل، عصام الدين، أبو الخير، طاشُكپري؛ 
طاشكوپري زاده )ت 968 ھ/1561 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 1/ب - 8/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )183 × 90 = 120 × 
50(، عدد األسطر: )19(�

 �RİSALETÜ’l - ADAB = ADABÜ’l - MEVLA EBU’L - HAYR ›1‹
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:  قْــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 2/478. والــــــّرَ قْــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 3/474. والــــــّرَ ــــــم ال قْ ــــّرَ انــــظــــر؛ مــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الــ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ــــــَراد مُـــــّا؛ الــــّرَ : 2/913، ومــكــتــبــة مُ ْـــَحـــمـــيـــدّيُ قْــــُم ال ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة: ]1299[ الــــّرَ 1/480. ومــكــتــبــة الـــّسُ
ْــَحــِمــيــِدّي: 1/69. ومكتبة  قْـــم ال ــد عـــارف؛ ]172[ الـــّرَ ْــَحــِمــيــِدّي: 3/1647. ومكتبة مُــَحــّمَ قْـــم ال 8/654. والـــّرَ
ْـــَقـــِديـــُم: 2/1590. ومــكــتــبــة األزهـــــر؛ الـــرقـــم: 25225،  قْــــم ال ْـــَقـــِديـــُم: 4/177. والــــّرَ قْـــم ال جــامــعــة إِْســـتَـــانـــبُـــول؛ الـــّرَ
ّـــة الـــرســـالـــة الـــرقـــم: 1. ومــــن الـــرقـــم: 25275؛ أرقــــام  أرقـــــام الــحــفــظ: )528 آداب بــحــث( 135058 إســـَكـــنْـــَدِري
الحفظ: )82 آداب بحث( 23043 الرسالة الرقم: 5، حت| الرقم: 25278، أرقام الحفظ: )237 آداب 
بحث( 49296 الرسالة الرقم: 3. ومن الرقم: 25280، أرقام الحفظ: )66 آداب بحث( 18062 الرسالة 
الرقم: 1، حت| الرقم: 25290، أرقام الحفظ: )499 آداب بحث( 132762 دمياط الرسالة الرقم: 1� 
وفهرس مكتبة برنستون المجموعة الجديدة؛ الرقم: 1027، رمز الحفظ: 815، رمز الحفظ: 886، رمز 
الحفظ: 815، مكتبة برنستون؛ مجموعة جــاريــت؛ الــرقــم: 911، رمــز الحفظ: E H( 449(، والــرقــم: 

 �L 107 :912، رمز الحفظ
 �İSAMÜDDİN AHMED b. MUSTAFA et - TAŞKÖPRİ ،TAŞKÖPRİZADE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 21�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    423 الحكمة والمنطق   

ِحيِم. الحمد هلل الذي ال مانع لعطائه، وال معارض  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
لــــــقــــــضــــــائــــــه، وال مــــــنــــــاقــــــض إلنــــــــشــــــــائــــــــه، والــــــــــصــــــــــاة عـــــــــــل| ســــــيــــــد أنـــــــبـــــــيـــــــائـــــــه، وســــــــنــــــــد أصــــــفــــــيــــــائــــــه، 
ّـــة أولــيــائــه، وبــعــد فــقــد كــنــت كــتــبــت عـــّدة مــن الــســطــور مــع قــلـّـة  وعـــل| آلـــه وأصــحــابــه أدل
الــــبــــضــــاعــــة، وكـــــثـــــرة الـــــفـــــتـــــور؛ فـــــي عــــلــــم الــــمــــنــــاظــــرة واآلداب، وقــــــد قــــصــــدت اآلن َشــــْرَحــــهــــا 
بــــــــــعــــــــــون اهلل الــــــمــــــلــــــك الـــــــــــوهـــــــــــاب، )أحــــــــــمــــــــــدك الــــــلــــــهــــــم يـــــا مـــــجـــــيـــــب كــــــــل ســــــــــائــــــــــل(. آثـــــــــــر صــــيــــغــــة 
الـــــــمـــــــضـــــــارع لـــــــتـــــــدّل عـــــــــل| االســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــــتـــــــجـــــــددي، وآثـــــــــــر مـــــنـــــهـــــا الـــــحـــــكـــــايـــــة عـــــــن نـــــفـــــســـــه لـــــتـــــدّل 
صريحاً عل| حمده بخصوصه، وذكر الَمْحمود بطريق الخطاب؛ ليكون حمده في 
ــر بـــأن تــعــبــد اهلل كــأنــك تــــراه، وعــّقــبــه بــكــلــمــة )الــلــهــم( إظــهــاراً  مــقــام اإلحـــســـان؛ الــمــفــّسَ
ُــحــمــل إاّل عــل|  لــكــمــال الــضــراعــة فــي أداء حـــّق الــحــمــد، إذ الـــنـــداء فــي حــقــه تــعــال| ال ي

عاء والتضّرُع... الّدُ

آخـــــــــــــــــــــره:... )وأمّـــــــــــــــــا آداب الــــــمــــــنــــــاظــــــرة( فـــــهـــــي تــــســــعــــة آداب: )أحــــــــــدهــــــــــا: إنــــــــــه يـــنـــبـــغـــي 
ِــئــّا يــكــون مُــِخــّاً بالفهم،  للمناظر أن يحترز عــن اإليــجــاز(، واالخــتــصــار فــي الــكــام ل
وثــــانــــيــــهــــا: )إنـــــــه يـــنـــبـــغـــي أن يـــحـــتـــرز عـــــن اإلطـــــــنـــــــاب(، لــــئــــّا يـــــــــؤدّي إل| الـــــــمـــــــال... وقـــــال 

بعض الفقهاء )1(:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّجَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزمْ أل إذا  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  قـــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــك والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

فِــــــــــــــــــْقــــــــــــــــــِهــــــــــــــــــِه ِمـــــــــــــــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــرِء  ـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــراِء مَـــــــــــــــــــــــــــــا أَفْــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــهْإْن كـــــــــــــــــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــُك  ّبُ فــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــّصَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدُ

وثامنها: إنه ينبغي أن يحترز )عن المناظرة مع أهل المهابة واالحــتــرام(، لئا 
يكّل ذهنه بجالة قَْدِر الَْخْصِم؛ فيسقط حّدة ذهنه وِدقّته، ويفوت غرض المناظرة. 

›1‹ الــفــقــيــه الــقــائــل هــــو: عــبــيــد اهلل بــن عــمــر بــن عــيــس| الـــدبـــوســـي، أبـــو زيـــد )ت 430 ھ/1039 م(، صــاحــب 
كــتــاب: األســـــرار، وتــقــويــم األدلــــة، وهـــو أول مَـــن وضـــع ِعــلــم الــخــاف، وأبــــرزه لــلــوجــود. ُروي أنـــه نــاظــَر بعَض 

َم وضحَك؛ فأنشد أبو زيد:  الفقهاء، وكان كلما ألزمه أبو زيد؛ تَبَّسَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  ُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّجَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزمْ أل إذا  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  قــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِك والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
فِـــــــــــــــــــــــْقـــــــــــــــــــــــِهـــــــــــــــــــــــِه  ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــرِء  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــُك  ــــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــهإْن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَفْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِء مَ ّبُ فــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــّصَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدُ

ـــــقــــــرشــــــي: )339/1، 2: 306( واألنـــــــــــســـــــــــاب لــــلــــســــمــــعــــانــــي:  ـــــقــــــات الـــــحـــــنـــــفـــــيـــــة لــــــلـ ــــبـ انــــــــظــــــــر؛ الـــــــجـــــــواهـــــــر الـــــمـــــضـــــيـــــة فــــــــي طــ
)306/5(، ووفيات األعيان وأنباء أبناء الــزمــان؛ البن َخلِّكان: )48/3(، وأبجد العلوم الوشي المرقوم 

في بيان أحوال العلوم: )106/3 - 110(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    424

وتـــــــاســـــــعـــــــهـــــــا: إنـــــــــــــه يـــــنـــــبـــــغـــــي )أن ال يــــــحــــــســــــب الـــــــمـــــــنـــــــاظـــــــُر الــــــــخــــــــصــــــــَم حــــــــــقــــــــــيــــــــــراً(، ألن اســـــتـــــحـــــقـــــار 
الــــخــــصــــم ربــــمــــا يــــــــــؤدّي إل| صــــــــدور الـــــكـــــام الـــضـــعـــيـــف عـــــن الــــمــــنــــاظــــر؛ فــــيــــكــــون ســــبــــبــــاً لــغــلــبــة 
الــــخــــصــــم الـــضـــعـــيـــف عــــلــــيــــه، واذه أشـــــنـــــع وجـــــــــوه اإللــــــــــــزام اذه الـــــــــذي ذكــــــرنــــــاه مــــــن وظــــائــــف 
الـــمـــتـــخـــاصـــمـــيـــن، وآداب الـــمـــنـــاظـــرة )غــــايــــة مــــا يـــــــراد فــــي اذه الــــــبــــــاب(، أي: بــــــاب آداب 
الــــبــــحــــث؛ إذ ال يــــزيــــد عـــلـــيـــهـــا فـــــي تـــقـــريـــر الــــقــــواعــــد واألصــــــــــــول، ومـــــــــن اهلل الـــتـــوفـــيـــق إلظـــهـــار 

الحق واهلإم الصواب في كل باب.

َسالَة في بعض النسخ المخطوطة ما نّصه: )والحمد هلل  مالحظات: وآخر هذه الرِّ
عـــــل| الـــتـــمـــام وعــــــل| رســــولــــه األفــــضــــل الــــصــــاة والـــــســـــام. قـــــال الــــمــــول| الـــمـــؤلـــف: قــــد وقـــع 
ِــــــِه  الـــــفـــــراغ مـــــن إمـــــائـــــه حـــــــامـــــــداً اهلل تـــــعـــــال| عــــــل| نـــعـــمـــائـــه، ومـــصـــلـــيـــاً عــــــل| أنـــبـــيـــائـــه َوَعــــــــــــلَ| آل

َوَصْحبِِه والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن(.

َـــــَهـــــا إطـــــــــــاَرات َحـــــْمـــــَراء  ــــفــــحــــات ل ــــــوائِـــــــِد،، َوَجـــــِمـــــيـــــع الــــّصَ ــــَفـ ــ ْـ تُــــــوَجــــــُد فـــــي أولـــــــه صـــفـــحـــةٌ مـــــن ال
ــُطــوِر وعـــل| األوراق  َـــيْـــَن الــّسُ الــلــون. وتُـــوَجـــُد تــْعــِلــيــَقــات َوشـــروح كــثــيــرة عــل| الــَهــَواِمــش َوب
. والَْعنَاِوين وبعض  المضافة إل| األصل التي زادت كميتها عل| كمية أوراق النَّصِّ
الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. 
ْــــــَراِهــــــيــــــم الـــــديـــــار بــــكــــري ابــــن الــــحــــاجــــي الــــعــــالــــي الــــشــــامــــي.  الــــنــــاســــخ: عــــلــــي الـــــويـــــزه وي ابــــــن إِب
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بــــورق اإليـــبـــرو،  الـــوضـــع الـــعـــام: خـــّط الــنــســخ الـــواضـــح، وال
ـــــيِّـــــد  ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم خـــــلـــــيـــــل(. وتـــــمـــــلـــــك: الـــــّسَ وعــــلــــيــــه تـــمـــلـــك بــــالــــخــــاتــــم: عـــــبـــــارتـــــه: )نــــــائــــــل فــــيــــض إِب
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  الحافظ مَُحّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/338� ]655[ الّرَ

َسالَة الشمسية في القواعد الَْمنِْطقية )1(� عنوان المخطوط: الرِّ

 �eş - ŞEMSİYYE fi’l - KAVAİDİ’l - MANTIKİYYE ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي: 34/1458�  قْــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 1/902� ]2026[ الــّرَ قْــم ال انــظــر؛ مكتبة راغـــب پــاشــا؛ ]1162[ الــّرَ
قْم الَْحِميِدّي:  د عارف؛ ]177[ الّرَ : 4/796. ومكتبة مَُحّمَ قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة؛ ]1110[ الّرَ ومكتبة الّسُ
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 2/723. والـــمـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــنــــمــــســــاويــــة؛ الـــــرقـــــم: 312 رمـــز  قْـــــــم ال =1/72. ومـــكـــتـــبـــة مُــــــــــَراد مُـــــــــّا؛ الـــــــّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    425 الحكمة والمنطق   

َـــــــيْـــــــَران، الـــبـــاطـــنـــي، نــجــم  الـــمـــؤلـــف: عـــلـــي بـــن عـــمـــر بـــن َعــــِلــــّي الـــكـــاتـــبـــي، الـــقـــزويـــنـــي، دُب
الدين، أبو الحسن )ت 675 ھ/1277 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 9 - 37، مقياس الورقة: )183 × 90 = 120 × 50(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحـــيـــِم. الــحــمــد هلل الــــذي أبــــدع نــظــام الـــوجـــود، واخــتــرع  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــــه: بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
مــــاهــــيــــات األشـــــيـــــاء بــــُمــــْقــــتَــــَض| الـــــجـــــود، وأنـــــشـــــأ بِـــــُقـــــْدرتـــــه أنـــــــــواع الــــجــــواهــــر الـــعـــقـــلـــيـــة، وأفــــــاض 
كــات األجـــرام الفلكية، والــصــاة عــل| ذوات األنــفــس القدسية، المنّزهة  برحمته مُــحــرِّ
ـــــقــــــل، وإطــــــــبــــــــاق ذوي  ـــــفــــــاق أهـــــــــل الــــــعـ ـــــــا كـــــــــان بــــــاتـ َــــــــــْعــــــــــد؛ فَـــــــلَـــــــّمَ عـــــــن الــــــــــكــــــــــدورات اإلنــــــــســــــــيــــــــة... َوب
ْـــُعـــلُـــوم ِســـيَّـــمـــا الــيــقــيــنــيــة أعـــــل| الـــمـــطـــالـــب، وأبــــــه| الـــمـــنـــاقـــب، وأن صــاحــبــهــا  الـــفـــضـــل؛ أن ال
أشــــــرف األشــــخــــاص الـــبـــشـــريـــة، ونـــفـــســـه أســــــرع اتــــصــــاالً بـــالـــعـــقـــول الــمــلــكــيــة، وكــــــان االطـــــاع 
عل| دقائقها، واإلحاطة بُكنِْه حقائِقها؛ ال يمكن إال بالِعلم الموسوم بالَْمنِْطق، إْذ 
ُــــعــــَرُف صــحــيــُحــهــا ِمــــن ســقــيــِمــهــا، وغـــثّـــهـــا مـــن ســمــيــنــهــا، فـــأشـــار إلــــي مَــــن ســـِعـــَد بــلـُـطــِف  بِـــــِه ي
الحّق، وامتاز بتأييٍد من بين كافّة الخلق... فلك المعالي محمد بن المول| الصدر 
الــــمــــعــــّظــــم؛ دســـــتـــــور اآلفــــــــــاق، آصــــــف الــــــزمــــــان، مـــلـــك وزراء الـــــشـــــرق والــــــغــــــرب؛ بــــهــــاء الــمــلــة 
والدين... صاحب ديوان الممالك محمد الجويني... بتحرير كتاٍب في الَْمنِْطق؛ 
جامع لقواعده، حاٍو ألصوله وضواهطب... فبادرت إل| مُْقتََض| إشارته... فصنفت 
ـــَمــــنْــــِطــــقــــيــــة، ورتــــبــــتــــهــــا عــــل|  ْـ َـــــة الـــشـــمـــســـيـــة فـــــي الـــــقـــــواعـــــد ال َســـــال ـــــيْـــــتُـــــهـــــا بـــــالـــــرِّ ــــّمَ َـــــــة، َوَسـ ــــــال َسـ ــــــرِّ هذه الـ
مَـــة، وثــــاث مـــقـــاالت، وخــاتــمــة؛ مــعــتــصــمــاً بــحــبــل الــتــوفــيــق مــن أمـــر واهــــب الــعــقــل،  مُـــَقـــدِّ
مَــة:  ومــتــوكــاً عــل| جـــوده المفيض للخير والــعــدل، إنــه خير مــوفــق ومعين. أمــا الــُمــَقــدِّ
ْــَمــنْــِطــق وبــيــان الحاجة إلــيــه. الِعلم: إمــا تصور فقط  ففيها بحثان. األول: فــي ماهية ال

الــــــــرقــــــــم: 23734، أرقـــــــــام  مـــــــن  الــــــحــــــفــــــظ: Mixt. 7231، 2. )ب 2( هـــــيـــــلـــــيـــــن: 2313، ومـــــكـــــتـــــبـــــة األزهــــــــــــــــر؛ 
الحفظ: )535 منطق( 21630 الرسالة الرقم: 2. حت| الرقم: 23746، أرقام الحفظ: )2954 منطق( 
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قْـــــــــُم  ــــــلَــــــيْــــــَمــــــانِــــــيَّــــــة؛ ]1084[ الـــــــــّرَ ْــــــــَحــــــــِمــــــــيــــــــِدّي: 791. ومــــكــــتــــبــــة الــــــّسُ قْــــــــــم ال انـــــــظـــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة راغـــــــــــب پـــــــاشـــــــا؛ ]1021[ الــــــــــّرَ
 �782 : الَْحميدّيُ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    426

وهـــــو حـــصـــول صــــــورة الــــشــــيء فــــي الـــعـــقـــل، أو تــــصــــوره مـــعـــه حـــكـــم؛ وهـــــو إســــنــــاد أمــــــٍر آخـــر 
إيجاباً أو سلباً...

آخـــــــــــــــــــــــــره:... وأمـــــــــــــــا الـــــــخـــــــاتـــــــمـــــــة؛ فـــــفـــــيـــــهـــــا بـــــــحـــــــثـــــــان، األول: فـــــــــي مـــــــــــــــواد األقــــــــيــــــــســــــــة، وهـــــــي 
يقينيات، وغير يقينيات... والبحث الثاني: في أجزاء الُْعلُوم، وهي موضوعات، 
وقـــد عــرفــتــهــا، ومـــبـــاٍد، وهـــي حــــدود الـــمـــوضـــوعـــات... كــقــولــنــا: كـــل مـــقـــدار إمـــا يــشــارك 
لــــــآلخــــــر أو مـــــبـــــايـــــن لـــــــه وقـــــــــد يــــــكــــــون هـــــــو مـــــــع عـــــــــرض ذاتـــــــــــي كـــــقـــــولـــــنـــــا: كـــــــل مـــــــقـــــــدار وســـــــــط فـــي 
الــــنــــســــبــــة فــــهــــو ضــــلــــع مــــــا يــــحــــيــــط بــــــه الـــــطـــــرفـــــان وقـــــــد يـــــكـــــون نـــــوعـــــه مــــــع عـــــــرض ذاتـــــــــي كـــقـــولـــنـــا: 
ــــيــــــه قــــــائــــــمــــــتــــــيــــــن ومـــــــتـــــــســـــــاويـــــــتـــــــيـــــــن لـــــهـــــمـــــا،  ــــبــ ـــنــ ــ كــــــــــل خــــــــــــــطٍّ قــــــــــــــام عــــــــــــــل| خــــــــــــــطٍّ آخــــــــــــــر كـــــــــانـــــــــت زاويــــــــــــتــــــــــــا جـ
وقـــــــد يـــــكـــــون عــــــرضــــــاً ذاتــــــيــــــاً كــــقــــولــــنــــا: كــــــل مــــثــــلــــث فـــــــإن زوايــــــــــــاه مـــــســـــاويـــــات لــــقــــائــــمــــتــــيــــن، وأمــــــا 
مــــــــحــــــــمــــــــوالتــــــــهــــــــا فــــــــــخــــــــــارجــــــــــة عـــــــــــــن مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــاتـــــــــهـــــــــا المــــــــــتــــــــــنــــــــــاع أن يـــــــــــكـــــــــــون جـــــــــــــــــزء الـــــــــــــشـــــــــــــيء مـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــاً 
َـــــــــــــــــة واهللُ أَْعــــــــــــــــلَــــــــــــــــُم َســـــــــــــــــال  ثــــــــــبــــــــــوتــــــــــه لــــــــــــــه بـــــــــــــــالـــــــــــــــبُـــــــــــــــْرَهـــــــــــــــان. ولــــــــــيــــــــــكــــــــــن اذه آخــــــــــــــــــر الــــــــــــــكــــــــــــــام فــــــــــــــي هذه الـــــــــــــــــرِّ

َواب. بِالّصَ

َــــــة مـــكـــتـــوبـــة مــــرتــــيــــن، األول| بــــتــــوســــع أكــــثــــر مـــــن الـــثـــانـــيـــة.  َســــــال ــــــة الــــــرِّ مَ ـــــدِّ ـــَقـ ــ مـــــالحـــــظـــــات: مُـ
ْــــــــــَراِهــــــــــيــــــــــم  وتـــــــــوجـــــــــد فـــــــــي آخـــــــــرهـــــــــا صـــــفـــــحـــــة مـــــــــن الـــــــــفـــــــــوائـــــــــد. الــــــــنــــــــاســــــــخ: عــــــلــــــي الــــــــــويــــــــــزه وي ابــــــــــن إِب
قْــــم  الــــديــــار بـــكـــري ابـــن الـــحـــاجـــي الـــعـــالـــي الـــشـــامـــي. وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتِــــِه مـــثـــل مُــــواصــــفــــات الــــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/338�

قْم الَْحِميِدّي: 339� ]656[ الّرَ

عنوان المخطوط: تحرير كتاب إقليدس في أصول علم الهندسة )1(�
ــــــد بــــــن الـــــحـــــســـــن، نــــصــــيــــر الــــــطــــــوســــــي، الــــبــــاطــــنــــي  ــــــد بــــــن مُــــــَحــــــّمَ الــــــمــــــؤلــــــف = تـــــحـــــريـــــر: مُــــــَحــــــّمَ

)ت 672 ھ/1274 م( )2(�

 �Tahrîrü UKLIDES USULÜ’l - HENDESE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 915. ومكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم:  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1178[ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/1415�  1054، رمز الحفظ: L 153، فهرس مكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ
 �NASİRUDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED b. HASAN ،et - TUSİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 294�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    427 الحكمة والمنطق   

 = 175 ــــــة: )260 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  1/ب - 125/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
170 × 100(، عدد األسطر: )19(�

ِحـــــيـــــِم وبـــــه نـــســـتـــعـــيـــن. الـــحـــمـــد هلل الــــــذي مـــنـــه االبـــــتـــــداء،  ِ الـــــّرَ َ ْ أولـــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل ارّلَ
د  وإليه االنتهاء، وعنده حقائق األنباء، وبيده ملكوت األشياء، وصلواته عل| مَُحّمَ
وآلـــــه األصـــفـــيـــاء. وبـــعـــد فــلــمــا فـــرغـــُت عـــن تــحــريــر الــمــجــســطــي، رأيـــــت أن أحـــــرر كــتــاب: 
 ، أصــــول الــهــنــدســة والـــحـــســـاب، الــمــنــســوب إل| أُقْـــِلـــيـــِدس الــــصــــوري، بـــإيـــجـــاز غــيــر مــخــلٍّ
وأســــتــــقــــصــــي فـــــي تـــثـــبـــت مــــقــــاصــــده اســــتــــقــــصــــاءً غــــيــــر مـــــمـــــّل، وأضـــــيـــــف إلـــــيـــــه مـــــا يـــلـــيـــق بـــــه مــمــا 
استفدته من كتب أهل اذه الِعلم، واستنبطته بقريحتي، وأفرز ما يوجد من أصل 
ــاج وثــابــت؛ عــن الــمــزيــد عــلــيــه، إمــا بــاإلشــارة إل| كلذ،  : الــحــّجَ الــكــتــاب فــي نــســَخــتَــيِّ
أو باختاف ألوان األشكال وأرقامها، ففعلت كلذ متوكاً عل| اهلل، إنه حسبي، 

وعليه ثقتي.

أقــــول: والــكــتــاب يشتمل عـــل| خــمــس عــشــرة مــقــالــة؛ مــع الملحقين بـــآخـــره، هــي: 
اج، وبزيادة عشرة أشكاٍل في نسخة  أربع مئة وتسعة وستون شكاً في نسخة الحّجَ
ْــــــضــــــاً بــيــنــهــمــا اخـــــتـــــاف، وأنـــــــا َرقـــــمـــــُت عـــدد  ثــــابــــت، وفــــــي بـــعـــض الــــمــــواضــــع فــــي الـــتـــرتـــيـــب أَي

اج إذا كان مخالفاً له. أشكال المقاالت بالحمرة لثابت، وبالسواِد للحّجَ

المقالة األول|: سبعة وأربعون شكاً، وفي نسخة ثابت بزيادة شكل...

آخره:... فيكون لك الخطوط الخمسة الواصلة من المركز في سطح واحد؛ 
وأَيْضاً لتساوي أبعاد مراكز المثلثات من تلك النقطة؛ التي تجتمع عندها األعمدة، 
وتساوي أبعاد كّل مركزين؛ مركزين منهما؛ يكون زوايا المخمس متساوية، ولكون 
كل ثاث من زوايا المخمس المتساوية زاوية واحــدة، تكون زوايا الشكل المعمول 
ـــــاه. أقـــــول: ولــنــا أن نــرســم )ذا( عــشــريــن قـــاعـــدة بـــاذه الــوجــِه  مــتــســاويــة، وكلذ مـــا أردنــ
بِــَعــيْــنِــِه، فــــإّنَ زوايــــا ُكــــلِّ واحـــــدٍة مــنــهــا بـــِعـــّدة قـــواعـــِد اآلخــــر، والــبــيــان قــريــٌب مــن بــيــانــه. وإذ 
وفقني اهلل تعال| في تحرير اذه الكتاب حسب ما قصدته، فألَْختم الكامَ بحمِدِه؛ 

إنه خير موفق ومُعين.

ُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــودُ ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــارمُ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| والــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــودُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب ورب



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    428

ـــــــــــــــــــــــــٍد ـــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــّمَ مُ الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــيِّ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|  اهلإلُ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| 
)1(
ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  وأوَرَق  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌن  َري اخـــــــــــــــــــــــــــــــَضـــــــــــــــــــــــــــــــّرَ  مــــــــــــــــــــــــا 

مـــــــالحـــــــظـــــــات: مـــــخـــــطـــــوطـــــة خــــــزائــــــنــــــيــــــة نـــــفـــــيـــــســـــة تـــــتـــــضـــــّمـــــن أشــــــــــكــــــــــاالً هــــــنــــــدســــــيــــــةً فــــــائــــــقــــــة الــــــدقــــــة 
مــــرســــومــــة بــــالــــلــــون األحــــــمــــــر. ويـــــوجـــــد فـــــي أولـــــهـــــا فــــهــــرســــت تـــفـــصـــيـــلـــي فـــــي أربـــــــــع صـــفـــحـــات، 
وصــفــحــة مــن الــفــوائــد، وتــوجــد فــي آخــرهــا ثـــاث صــفــحــات تتضمن فــائــدة فــي مسألة: 
إقـــــامـــــة الــــــبُــــــْرَهــــــان عـــــــل| الــــحــــكــــم الـــــمـــــذكـــــور فـــــي الــــشــــكــــل الــــخــــامــــس عــــشــــر مـــــن الــــمــــقــــالــــة الـــثـــانـــيـــة 
عــشــرة مــن )تــحــريــر كــتــاب إقــلــيــدس( وهـــو قــولــه: نــســبــة الــكــرة إل| الــكــرة كنسبة النظر 
بَة،  إل| النظر. وبعدهن صفحتان تضّمان فوائد متنوعة. ولوحة الصفحة األول| مَُذّهَ
نَــــة، ولــهــا مـــع الــصــفــحــة الــثــانــيــة إطــــار مـــذّهـــب، وتُــــوَجــــُد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش تــعــلــيــقــات،  ــــلـَـــّوَ َومُ
وَعنَاِوين المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والرسوم الهندسية من مثلثات ومربعات 
مَُميَّزة بِاللَّْوِن األَْحَمر. الوضع العام: خّط التعليق النفيس، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، 
د  د علي بن مَُحّمَ د سعيد بن پر ُعثَْمان بالخاتم، َوتََملُّك: مَُحّمَ وعليه تملك: مَُحّمَ
د سعيد بن كتخد|،  صالح العمر، َوتََملُّك: ُسلَيَْمان المشتهر دري، َوتََملُّك: مَُحّمَ
د مُــَراد َشيْخ َخانقاه مُــَراد مُّا،  يِّد الحافظ مَُحّمَ )1222 ھ/1807 م(، َوتََملُّك: الّسَ

مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

َر ُوُرودُ الــبــيــتــيــن فـــي كـــثـــيـــٍر مـــن الـــمـــخـــطـــوطـــات، وقــــد َوَردَ الـــبـــيـــُت فـــي مـــخـــطـــوطـــة مـــن كـــتـــاب )الـــتـــقـــريـــب  ›1‹ تــــكــــّرَ
والــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــان فــــــــــــــي مــــــــــعــــــــــرفــــــــــة شــــــــــــــــــــــواذ الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرآن(؛ لـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــد ارل بـــــــــــن عــــــــبــــــــد الــــــــمــــــــجــــــــيــــــــد ابـــــــــــــن إِْســـــــــــــَمـــــــــــــاِعـــــــــــــيـــــــــــــل بـــــــــــــن عـــــــثـــــــمـــــــان بـــــــن 
يــــوســــف بــــن الــــحــــســــيــــن بــــن حــــفــــص الـــــصـــــفـــــراوي الــــمــــالــــكــــي )ت 636 ھ/1238 م(. والــــمــــخــــطــــوطــــة مـــكـــتـــوبـــة ســـنـــة 
)627 ھ/1230 م(. أثناء حياة المؤلِّف. وهي محفوظة في المكتبة الظاهرية في ِدمَْشَق، فهارس علوم 

القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة: )6866(� 
وللبيِت األخير روايات أخر|؛ منها: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد  ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــي مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ وأوَرَق  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌن  َري اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد صـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــواتـــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــي مُ وأوَرَق  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّيٌ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَح  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

وورد الـــــــبـــــــيـــــــتـــــــان فـــــــــــي آخــــــــــــــر كـــــــــتـــــــــاب )الـــــــــــتـــــــــــذكـــــــــــرة بــــــــــــأحــــــــــــوال الــــــــــــمــــــــــــوت| وأمـــــــــــــــــــــور اآلخــــــــــــــــــــــــرة( لــــــمــــــحــــــمــــــد بــــــن أحـــــــــمـــــــــد الـــــــُقـــــــرُطـــــــبـــــــي 
)ت 671 ھ/1273 م(، ونَّصُ روايته: 

ُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــودُ  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب ورب ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرمُ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد صـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــواتـــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــي مُ وأوَرَق  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّيٌ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَح  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ووافق الفراغ من نسخه، في منتصف شهر رمضان المعظم قدره، من شهور سنة )772 ھ/1370 م(. عل| 
يد أقل عباد اهلل وأحوجهم إل| لطفه الخفي؛ الحسين بن علي بن منصور بن ناصر الحنفي. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    429 الحكمة والمنطق   

قْم الَْحِميِدّي: 340� ]657[ الّرَ

عنوان المخطوط: الفتحية في علم الهيئة )1(�
ــــــــــــــد؛ عــــــــــــــــاء الــــــــــــــديــــــــــــــن؛ الـــــــــقـــــــــوشـــــــــجـــــــــي، الـــــــــــقـــــــــــوشـــــــــــي، الــــــبــــــاطــــــنــــــي  الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: عــــــــلــــــــي بــــــــن مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ

)ت 879 ھ/1474 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 61، مقياس الــورقــة: )200 × 140 = 140 × 40(، 
عدد األسطر: )15(�

ِحـــــيـــــِم. الـــحـــمـــد هلل الــــــذي خـــلـــق الــــســــمــــاوات لــيــتــفــكــر فــي  ِ الـــــّرَ َ ْ ــــْســــــِم اهلِل ارّلَ أولــــــه: بِــ
عجائبها أولو األلباب، وقّدر فيها منازل ليعلموا عدد السنين والحساب... وبعد: 
: أْن أسعدني بدولة  ، وأفضل أياٍد أسبغها اهلل إلّيَ فإّنَ من أجلِّ نعٍم أنعمها اهلل علّيَ
لَْطان األعــظــم، مَــالِــك ِرقَـــاِب األُمَـــِم، ظــلِّ اهلل في  االنــخــراط في سلك خــدم حضرة الّسُ
األرض، قهرمان الماء والطين، سلطان الغزاة والمجاهدين، قامع الُعداة المتمردين، 
أعــدل الملوك فــي العالمين، ناصر عــبــاد اهلل، حافظ بـــاد اهلل، محيي مــراســم العدل 
واإلنـــصـــاف، هـــادم أســـاس الــجــور واالعــتــســاف، والــبــحــر رشــحــة مــن رشــحــات إحــســانــه، 
والــــــشــــــمــــــس لـــــمـــــعـــــة مــــــــن لـــــمـــــعـــــات إكــــــــــرامــــــــــه، عــــــطــــــايــــــاه َســـــــــَمـــــــــْت فــــــــــوق الـــــــــمـــــــــد|، وتـــــــبـــــــاعـــــــدت عـــن 
ّرُّي خـــــاف ُجــــــــــودَهُ فـــتـــحـــّصـــن فــــي الـــبـــحـــر واألفــــــــــاك، الـــمـــؤيـــد مــن  ّرُ الــــــــــــــّدُ رتــــبــــة اإلدراك، والـــــــــــــّدُ

 �el - FETHİYYE ›1‹
ـــتَـــــانـــــبُـــــول عـــاصـــمـــة الــمــســلــمــيــن  جــــــاء عـــلـــي الـــقـــوشـــجـــي مــــن بــــــاد الــــفــــرس الـــبـــاطـــنـــيـــيـــن إل| مـــديـــنـــة أَدرنَــــــــــــة، ثــــم إل| إِْســ
ّــــــــف اذه الــــكــــتــــاب لـــلـــســـلـــطـــان مـــحـــمـــد الــــفــــاتــــح. وتــــوجــــد مــــن الــــكــــتــــاب مـــخـــطـــوطـــات فــــي الــمــكــتــبــة  الـــعـــثـــمـــانـــيـــيـــن، وأل
الوطنية النمساوية؛ الرقم: 854 رمز الحفظ: Mixt.4231، 1. )ب 2( هيلين: 2366، والرقم: 855 
رمز الحفظ: Mixt. 0731، 1. )ب 2( هيلين: 2367، وقد شرح الفتحية سنة )925 ھ/1519 م(؛ 
د بن عمر الرومي، ميرم چلبي، ابن قاضي زاده )ت 931 ھ/1524 م(، وشْرُحهُ  الفلكي محمود بن مَُحّمَ
ــــــلَــــــيْــــــَمــــــانِــــــيَّــــــة فـــــــي إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول، الـــــــرقـــــــم الـــــحـــــمـــــيـــــدي: 2133. وعــــــــــل| الـــفـــتـــحـــيـــة  مـــــخـــــطـــــوط فـــــــي مــــكــــتــــبــــة اللــــــــه لـــــــي فـــــــي الــــــّسُ
ــد بــن  شــرح باللغة الــفــارســيــة عــنــوانــه: شــرح الــرســالــة الفتحية فــي عــلــم الهيئة لعلي الــقــوشــجــي، تــألــيــف: مُــَحــّمَ
قْــم  صــاح الــديــن، مصلح الــديــن الـــاري )ت 979 ھ/1571 م(، انــظــر؛ مكتبة راغــب پــاشــا؛ ]1202[ الــّرَ

الَْحِميِدّي: 926� 
 �ALAÜDDİN ALİ b. MUHAMMED el - KUŞCİ ،ALİ KUŞÇU ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 306�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]544[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    430

الــســمــاء، المظفر مــن األعـــــداء، فــخــر مــمــالــك الــدنــيــا، مُــظــِهــر كــلــمــة اهلل الــُعــلــيــا، سلطان 
ـــــد خـــــــان، أســــــعــــــده اهلل تـــــعـــــال| فــي  الــــبــــريــــن، وخـــــاقـــــان الــــبــــحــــريــــن؛ أبــــو الــــفــــتــــح ســـلـــطـــان مُـــــَحـــــّمَ
الــداريــن، ومّهد ِمهاد دولته فــوق فــرق الفرقدين، هو الــذي رفــع رايــات سناجق الِعلم 
ـــَر ِربــــاع األرض بــعــد انـــدراســـهـــا، فــعــادت ريــــاض الــِعــلــم إل| ِروائــهــا  بــعــد انــتــكــاســهــا، وعـــّمَ
مُْخضّرة األطراف، وآضت حدائقها إل| بهائها مُزهرة الجوانب واألكناف، فإني منذ 
ْــِحــكــمــة أفــضــل مـــرغـــوب فــيــه عـــنـــده، وأجـــــّل مُــتــحــٍف بـــه لــديــه،  كــنــت فـــي ِخــدمــتــه رأيـــــُت ال
فــــاخــــتــــرت مـــنـــهـــا )ِعـــــلـــــم الـــهـــيـــئـــة( الــــــــذي أثــــــــن| أو الـــتـــنـــزيـــل عــــــل| عـــالـــمـــيـــه بـــقـــولـــه عــــــّز قــــائــــاً: 
}گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ{ )1(. وَصـــنَّـــْفـــُت فــيــه مُـــخـــتَـــَصـــراً بـــَرْســـِمـــِه مُــعــنــونــاً بـــاســـِمـــِه، قــلــيــل الــلــفــظ، 
كثير المعن|، صغير الحجم، كبير الفحو|، ولَّما اتّفق اختتامُهُ مُقاِرناً لفتح مُعَظِم 
َــة الفتحيّة(. قَـــَرنَـــهُ اهللُ تــعــال| بفتح سائر  َســال ــيْــتُــه: )بــالــرِّ ممالِِك الــربــع المسكون؛ َســّمَ
مَــة  الــبــاد، وخــلـّـد دولــتــه إل| يـــوم الــتــنــاد، إنـــه مُــيــّســُر كــل مــــراٍم ومُـــــَراد. ورتّــبــتــه عـــل| مُــَقــدِّ

وثاث مقاالت.

مَة: فيما يحتاج إل| تقديمه قبل الشروع في المقاصد. النقطة: ذو وضع  الُمَقدِّ
ال يتجزأ، والخّط: ما له طول فقط، وينتهي بالنقطة إن تناه|...

آخـــــــــــــــره:... وهـــــــي حـــقـــيـــقـــة تــــلــــك الـــــكـــــواكـــــب؛ ضــــربــــنــــاهــــا مـــــن بــــعــــد الـــــثـــــوابـــــت، وقـــســـمـــنـــا 
الـــــحـــــاصـــــل عـــــــــل| الـــــبـــــعـــــد األوســـــــــــــط لــــلــــشــــمــــس خـــــــــرج دلـــــــــــو، وهـــــــــو الـــــمـــــطـــــلـــــوب؛ فــــبــــعــــد مـــــحـــــّدب 
فلك الثوابت. أعني: مقعر الفلك األعظم، وهي: ط كد؛ دقيقة. واهلل أعلم ببعد 
محّدب اذه الفلك األطلس؛ فألنه ال سبيل للبشر إل| معرفته، وظهر مما ذكرنا أن 
قُْطَر كواكِب القدر األول في الثوابت َخْمَسةُ أمثاِل قُْطِر األرِض، وست عشرة دقائق 
ِــُجــْرِم األرِض.  كعبتاهما ليظهر أن ُجــرمَ هذه الكواكب مئتان وسبعة وعــشــرون ِمــثْــاً ل

تَّمَت النسخة.

د الفاتح. وتُــوَجــُد  لَْطان الُعثَْماني مَُحّمَ مالحظات: تم تأليف الكتاب برسم الّسُ

›1‹ سورة آل عمران، اآلية: 191� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    431 الحكمة والمنطق   

ـــُطـــوِر بــعــض الــتَّــْعــِلــيــَقــات َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات. وَعـــنَـــاِويـــن الــمــواضــيــع  َــــيْــــَن الـــّسُ عــــل| الـــَهـــَواِمـــش َوب
َــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر. وبــــعــــض الــــــِعــــــبــــــاراِت مُــــــَمــــــيَّــــــَزة بِـــــُخـــــُطـــــوٍط حـــــمـــــراء أو ســـــــــوداء الــــلــــوِن  مَــــْكــــتُــــوب
فَْوقََها. الوضع العام: خّط التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، عليه تملك: الحافظ 
د  د مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف الحافظ مَُحّمَ مَُحّمَ

مَُراد عل| دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/341� ]658[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الَْمنِْطق = تعليقة عل| إيساغوجي )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 4/ب، مقياس الورقة: )175 × 122 = 129 × 
73(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. وبه نستعين. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

ــنِّ  الـــداللـــة كـــون الــشــيء بــحــال يــلــزم مــن الــِعــلــِم بــه الــِعــلــُم بــشــيء آخــــــر )3(، أو مــن الــّظَ
، الـــــمـــــوضـــــوع ثـــــاثـــــة؛ ألنــــــــه: إمّــــــــا أن يــــدل  اّلُ ـــْفــــــُظ الـــــــــــــــــّدَ ــ مَــــــة: الــــــلَّـ ـــــــّنُ بـــــشـــــيٍء آخــــــــر، مُــــــَقــــــدِّ بـــــه الـــــــّظَ
َــهُ، أو أن يــدّل َعــلَ| ُجــْزئِــِه إن وجــد، أو أن يــدّل عــل| أمــٍر خــارٍج  َعــلَ| تَــَمــاِم مَــا ُوِضـــَع ل
ل: مُطابقة، والثاني: تضّمُن، والثالث: التزام،  ْهــِن. األّوَ َــهُ في الــذِّ الزٍم للموضوِع ل
ــــَمـــــا  ــــيَــــــَواِن الـــــنَّـــــاِطـــــِق بِــــالــــُمــــَطــــاَبــــَقــــِة، َوَعـــــــــــلَ| أََحـــــَدِهـ َـــــــــــُدّلُ َعــــــــلَ| الــــــَحــ كـــالـــفـــعـــل، واإِلنْـــــــــَســـــــــاِن، فَـــــــِإنَّـــــــهُ ي
ِن؛ مع داللة المجموع، وعل| الكتاب بااللتزام. اللفظ: إما مفرد أو مركب،  بِالتَّضّمُ

 �RİSALE fi’l MANTIK ›1‹
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ

›3‹ مــعــظــم مـــــــواده مــقــتــبــســة مــــن إيـــســـاغـــوجـــي فــــي الــمــنــطــق لـــألبـــهـــري، وقــــولــــه: )الـــــداللـــــة كـــــون الــــشــــيء بـــحـــال يــلــزم 
من الِعلِم به الِعلُم بشيء آخر(. هذه العبارة مطابقة حرفيّاً لما ورد في كتاب )التعريفات للجرجاني(، 

وكك لما ورد في كتاب )الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا بن محمد األنصاري السنيكي(. 
قْم الَْحِميِدّي: 4/320. والتعريفات  قْم الَْحِميِدّي: 4/309. والّرَ انظر؛ إيساغوجي؛ مكتبة دار المثنوي: الّرَ
للجرجاني: )ص: 139، الفقرة: 690(، والحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا األنصاري: )ص: 

قْم الَْحِميِدّي: 1411�  79(، ومكتبة راغب پاشا: ]1877[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    432

وهـــــو الــــــذي ال يــــــراد بـــجـــزء لـــفـــِظـــه داللــــــة عـــــل| جـــــزء مـــعـــنـــاه، بــــل يـــــدل مـــجـــمـــوع الـــلـــفـــظ عـــل| 
مجموع المعن| دفعةً، كهمزة االستفهام...

ـــــتــــــدالل عــــــل| الــــكــــلــــّي بـــحـــال  آخـــــــــــــره:... ومــــــن لـــــواحـــــق الــــقــــيــــاس: االســـــتـــــقـــــراء، وهــــــو اسـ
أكثر جزئياته، والقياس التمثيلي: هو استدالل عل| جزئي بحاِل جزئي آخر لجامع 
بــيــنــهــمــا. والـــقـــيـــاس األصــــلــــي: هـــو اســــتــــدالل عــــل| الـــجـــزئـــي بـــحـــال الـــكـــلـــي، وهــــو الــمــقــصــد 

األقص|، ومطلب األعل|، فاعتبروا يا أولي األبصار.

اذه آخر ما أردت عل| ذوي األلباب خصوصاً وُعُموماً، والحمد هلل أوالً وآخراً، 
ٍد باطناً وظاهراً، واعف عنا ذنوبنا، وعن والدينا  ام َعــلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ اة َوالّسَ َوالّصَ
وأســـتـــاذيـــنـــا ومــشــايــخــنــا صـــغـــيـــراً وكــــبــــيــــراً، ســــــراً وجـــــهـــــراً، ولــجــمــيــع الــمــؤمــنــيــن والـــمـــؤمـــنـــات، 

والمسلمين والمسلمات، والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن. تَّمَت.

ْـــــــــــــِغـــــــــــــاف ِجــــــلْــــــد  مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات:� الـــــــــوضـــــــــع الــــــــــعــــــــــام: خـــــــــــّط الــــــنــــــســــــخ الــــــــــواضــــــــــح الــــــنــــــفــــــيــــــس، وال
ــيِّــد الــحــافــظ  ُعــثْــَمــانــّي مُــغــلَّــف بِــــَوَرِق اإليــبــرو، عــلــيــه تــمــلــك: عــبــد الــوهــاب، وتــمــلــك الــّسَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف  مَُحّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/341� ]659[ الّرَ

َسالَة األعرافية )1(� عنوان المخطوط: الرِّ

ــــْصــــَطــــَف| بــــن ولـــــي الــــديــــن بــــن مُـــــــــَراد الـــخـــانـــيـــة وي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، الــحــنــفــي،  الــــمــــؤلــــف: مُ
المفتي، ولي زاده )ت بعد سنة 1171 ھ/1757 م( )2(�

 �el - A’RAFİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/512�  توجد منها مخطوطة أخر| في مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUSTAFA b. VELİYYÜDDİN b. MURAD ،el - HANYAVİ ›2‹
مـــصـــطـــفـــي بـــن ولــــــي الــــديــــن بــــن مُـــــــــَراد الـــخـــانـــيـــة وي الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، الـــحـــنـــفـــي، الـــمـــفـــتـــي فــــي مـــديـــنـــة خـــانـــيـــا، والـــمـــنـــســـوب 
إليها، وهو المعروف بولي زاده، المتوف| بعد سنة )1171 ھ/1757 م(، من تصانيفه: مدار الحكام عند 
َــــاَشــــا: 105، ومــكــتــبــة األزهـــــــر؛ الــــرقــــم: 12300، أرقــــام  =الـــشـــهـــادة عــــل| األحــــكــــام، مــخــطــوط فـــي مــكــتــبــة أَْحــــَمــــد پ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    433 الحكمة والمنطق   

عدد األوراق وقياساتها: 5/آ - 8/ب، مقياس الورقة: )175 × 122 = 129 × 
73(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ أوله: ِرَسالَة عرافية. بِْسِم اهلِل ارّلَ
الـــحـــمـــد هلل الــــــذي هــــدانــــا الــــصــــراط الــمــســتــقــيــم، وأكـــرمـــنـــا بــالــعــقــل عـــــل| ســـائـــر الـــحـــيـــوان 
بعناية العمم.. أما بعد؛ قال الفقير إل| اهلل الملك القدير الحاج مُْصَطَف| بن ولي 
الدين بن مَُراد المفتي الحنفي الخيّوي، لما ُسئل بعُض أحبابي عن أحوال األعراف 
وقـــــال لــــي: األعـــــــراف وأهـــلـــهـــا مــشــكــل عـــنـــدي، هـــل هـــي واقـــــع أم ال؟ ومَـــــن هـــم أصــحــاب 

األعراف؛ من المخلوقين؟

فـــــقـــــلـــــت: هــــــــي واقــــــــــــع صــــــــــــادق مـــــــــوجـــــــــود. ثــــــــم قــــــــــال لــــــــي كلذ الـــــــســـــــائـــــــل: إن اذه الــــبــــحــــث 
مـــشـــكـــل عـــظـــيـــم، ومـــبـــهـــم عـــســـيـــر ال يـــنـــفـــك عــــن فــــكــــري وعـــقـــلـــي وفـــهـــمـــي مـــنـــذ مــــــدة كـــثـــيـــرة، 
نكل لـــــمـــــا ذكـــــــــــرت كلذ الـــــبـــــحـــــث بــــيــــنــــنــــا؛ أحـــــــــــّب أن تـــــبـــــيِّـــــن كلذ الـــــبـــــحـــــث، حـــــــــت| وصــــلــــت 
إل| مـــرامـــي، فــــأردت أن أذكـــر أحــــوال األعـــــراف وأهــلــهــا فــي رســالــتــي؛ اذه عـــل| سبيل 
ـــــفــــــصــــــيــــــل، وعــــــــــــــل| مـــــــــا رأيــــــــــــــت مـــــــــن تـــــصـــــنـــــيـــــفـــــات أســـــــافـــــــنـــــــا - رحــــــــمــــــــهــــــــم اهلل - بـــــــقـــــــدر طــــاقــــتــــي  ـــــتـ الـ

يْتُها: األعرافية. مستعيناً باهلل تعال|... ووسعي، وَسّمَ

آخــره:... وحاصل هذه األقوال: إن أصحاب األعراف أفضل من أهل الجنة؛ 
ألنـــــهـــــم أعـــــــــل| مـــنـــهـــم مــــنــــزلــــة، وأفــــــضــــــل، وقــــــيــــــل: إنـــــمـــــا أجــــلــــســــهــــم اهلل َعـــــــــــّزَ َوَجــــــــــــــّلَ فــــــي كلذ 

المكان العالي تميّزوا بين أهل الجنة والنار، واهلل أعلم بُِمَراده، وأسرار كتابه.

اعلم أن الــُمــَراد بــهذه األقـــوال المصرحة فــي كتابي اذه إثــبــات موضع األعـــراف، 
وإثـــــبـــــات أهــــلــــهــــا، وبــــــاذه الـــــقـــــدر ثـــبـــت مــــوضــــع األعــــــــــراف وأهــــلــــهــــا، ويـــشـــفـــي صــــــدر الـــســـائـــل 
بها، ولم يبَق له شّك وريب في اذه المقام أصاً وقطعاً في حق األعراف وأهلها؛ 

ت الكتاب. فافهم وتأمل. تَّمَ

الـــحـــفـــظ: )3064 فـــقـــه حـــنـــفـــّي( 44409 بـــخـــيـــت، ومـــكـــتـــبـــة كــــوبــــريــــل| فــــي إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول ]1/105[ - )و 1 ب - 
َـــاَشـــا: 213، وفـــي مــركــز الــمــلــك فــيــصــل في  58 ب(، وفـــتـــاو| ولـــي زاده؛ مــخــطــوط فـــي مــكــتــبــة سليمية بــرتــو پ
الرياض؛ رقم الحفظ: 1158 - ف، ورقم الحفظ: 12852، وله أيضاً: المصطفوية - في الموعظة )باللغة 

التركية( في مكتبة إزمير ملي: 1616، بخط المؤلّف سنة )1171 ھ/1757 م(. 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحكمة والمنطق    434

مالحظات: العناوين وبعض الكلمات مثل: قال وقلنا وأخــرج، مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن 
األَْحَمر، وبعض العبارات مَُميَّزة بخطوط حمراء اللون فوقها. وباقي مُواصَفاتِِه مثل 

قْم الَْحِميِدّي: 1/341� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/341. ُعثَْماني ]660[ الّرَ

عنوان المخطوط: إرادهء جزئية ِرَسالَة سي = أفعال العباد واإلرادة الجزئية - في 
الكام )1(�

ــــــــد بــــــــن مُــــــــــْصــــــــــَطــــــــــَف| )حــــــــمــــــــيــــــــد(، الــــــــكــــــــفــــــــوي، اآلقــــــــكــــــــرمــــــــانــــــــي، الــــحــــنــــفــــي  الــــــــمــــــــؤلــــــــف: مُــــــــَحــــــــّمَ
)ت 1174 ھ/1761 م( )2(�

ــــــة: )175 × 122 = 129 ×  ــــــورقــ ــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 8 - 25، مــــقــــيــــاس الــ عــ
73(، عدد األسطر: )17(�

َــــــِمــــــيــــــَن،  ْــــــَعــــــال ْــــــــــَحــــــــــْمــــــــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحـــــــــيـــــــــِم. وبـــــــــه نــــســــتــــعــــيــــن. ال ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــه: بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل ارّلَ
ْــــُمــــْرَســــِلــــيــــَن، وعــــــل| آلـــــه وأصـــحـــابـــه مــــن األنـــصـــار  ــــد أفـــضـــل ال ــــَحــــّمَ ــــــام عـــــل| مُ ــــّسَ ــــــاة َوالــ ـــــّصَ َوالـ
ــــــد االقـــــكـــــرمـــــانـــــي مُـــــــــَراد  والـــــمـــــهـــــاجـــــريـــــن. بــــــونــــــدن صـــــكـــــره مــــعــــلــــوم اولــــــكــــــه بــــــر عــــبــــد فــــقــــيــــر: مُــــــَحــــــّمَ
ايدركه افعال عباد وارادت جزئية بياننده بو لسان تركي ايله بر رسالهء يازه كه نفعي 
ـــــه مـــعـــلـــوم اولـــســـونـــكـــه افــــعــــال عـــبـــاد حـــقـــنـــده مــــذاهــــب عــــديــــدة واردر، نكل  عـــمـــوم اوزره اولـ

شيطان لعينك...

 �İRADE - i CÜZ’İYYE RİSALESİ ›1‹
ـــــُم: 10/693. ومــــــركــــــز الــــمــــلــــك فـــيـــصـــل لــــلــــبــــحــــوث والــــــــدراســــــــات  ْــــــــَقــــــــِديـــ قْــــــــم ال ـــبُـــــــول؛ الــــــــّرَ ــ ــــــانــ ـــتَـ ــ انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة جــــامــــعــــة إِْســ

اإِلْساِميَّة؛ بالرياض؛ رقم الحفظ: 02496 - 17� 
 �MUHAMMED b. MUSTAFA HAMİD el - KEFEVİ ،el - AKKİRMANİ ›2‹

ْـــــــَقـــــــْرِن الــــثــــانِــــي َعـــَشـــر  َرر فــــي أَْعـــــــيَـــــــاِن ال ــــِمـــــيـــــِدّي: 269. َوِســــــلـْـــــك الــــــــــــّدُ ْـــــَحـ قْــــــم ال انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغـــــــب پــــاشــــا؛ ]321[ الــــــّرَ
يِْل َعل| َكْشِف  لِلُْمَراِدّي: )124/4(. وهدية العارفين للبغدادّي: )2: 332(، وإِيَضاح الَْمْكنُون في الّذَ
نُون للبغدادّي: )2/1، 354، و: 109/2، 110(، ومجلة النصاب لمستقيم زاده: الورقة: )369/آ(،  الّظُ
الَة: )27/12 - 28(�  ِِّفين لَِكّحَ وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )214/1(. َومُْعَجم الُْمَؤل
ومـــــعـــــجـــــم الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة والــــــمــــــعــــــربــــــة لـــــســـــركـــــيـــــس: )1565/2(. وجــــــــامــــــــع الـــــــــشـــــــــروح والــــــــحــــــــواشــــــــي لـــــعـــــبـــــد اهلل 

الحبشي: )571/1(، و: )1371/2(، و: )2423/3(� 
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آخره:... مقدرة در تقديره مخالفته قادر دكلك عملده واراده ده مجبورسك ديو 
وسق سرايدر اكرمو فقايسه دركه عملده وإراده ده مختارز جبر يوقدر، مَُراد ايدرسك 
طاعت ايدوب ثوابه نائل اولورز مَُراد ايدرسك معصيت ايدوب عقابه مستحق اولورز 
ارادهء جزئية مسأله س| سابقده معلوم اولد| اول قائده ايله شيطان حيلة لرندن امين 

اولورز. فالحمد هلل وحده. تَّمَت. م.

مالحظات: كلمة: سؤال؛ وجواب مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. وباقي مُواصَفاتِِه مثل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/341� مُواصفات الّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 342� ]661[ الّرَ

عنوان المخطوط: خاصة الحساب )1(�
ـــد بـــن َعـــِلـــّي الـــحـــارثـــي، بــهــاء  ـــد بـــن حــســيــن بــن عــبــد الــصــمــد بــن مُـــَحـــّمَ الــمــؤلــف: مُـــَحـــّمَ
الـــــــــديـــــــــن، الــــــعــــــامــــــلــــــي، الـــــــبـــــــحـــــــرانـــــــي، الـــــــهـــــــمـــــــدانـــــــي، األصـــــــفـــــــهـــــــانـــــــي، الـــــبـــــاطـــــنـــــي )ت 1031 ھ/ 

1622 م( )2(�

 �HULASATÜ’l - HİSAB ›1‹
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 4/1285�  ــــــم ال قْ ــــّرَ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1/918� ]1668[ الــ ــــــم ال قْ ــــّرَ انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغــــــب پــــاشــــا؛ ]1181[ الــ
ْــَقــِديــُم: 1/83. ومكتبة  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 5/1413. ومكتبة جامعة إِْســتَــانــبُــول، الـــّرَ قْـــم ال ــــَراد مُـــّا؛ الـــّرَ ومكتبة مُ
برنستون؛ مجموعة جــاريــت؛ الــرقــم: 1043؛ رمــز الحفظ: c H( 425(، والــرقــم: 1044، رمــز الحفظ: 
L 163، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يــهــوذا، الــرقــم: 4825: رمــز الحفظ: 2761، رمــز الحفظ: 1163، 
رمـــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 4626، رمـــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 2291، رمـــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 4086، رمـــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 3184، رمـــــــــز الــــحــــفــــظ: 

5333، رمز الحفظ: 4383، رمز الحفظ: 222، رمز الحفظ: 2495، رمز الحفظ: 1050� 
ماحظة: تنوعت مقدمات هذه الرسالة ما بين مخطوطة وأخر|، فلعل بعضها من المسّودة، وبعضه من 

الُمبَيََّضة، فقد َوَردَْت المقدِّمةُ كك عل| الشكل التالي: 
أوله: نحمدك يا من ال يحيط بجميع نوعه عدد، وال ينتهي تضاعف قَِسِمه إل| أمد، ونصلي عل| نبيك 
ــــد بــــن الـــحـــســـيـــن الـــعـــامـــلـــي، أنـــطـــقـــه اهلل  ـــّمَ ــــَحـ ِد الـــــمـــــؤيـــــد... وبــــعــــد فــــــإن الـــفـــقـــيـــر إل| اهلل الـــغـــنـــي بــــهــــاء الــــديــــن مُ الـــــمـــــســـــّدَ
تــعــال| بــالــصــواب فــي يـــوم الــحــســاب، يــقــول: إّنَ عــلــم الــحــســاب ال يــخــف| عــلــّوُ شــأنــه، وســمــّوُ مــكــانــه، ورشــاقــةُ 
مــســائــلــه، ووثــــاقــــةُ دالئـــلـــه، وافـــتـــقـــاُر كــثــيــر مـــن الــعــلــوم إلـــيـــه، وانـــعـــطـــاُف جــــّم غــفــيــر مـــن الــمــعــامــات عــلــيــه، وهذه 
رسالة حوت األهّم من أصولِه، ونّظَمت المهّم من أبوابه وفصولِه، وتضمنَّت منه فوائد لطيفة هي خاصة 
يْتُها: )خاصة الحساب(،  كتب المتقّدمين، وانطوت منه قواعُد شريفة هي زبدة رسائل المتأخرين. َسّمَ

مَة وعشرة أبواب...  ورتبتها عل| مَُقدِّ
 �BAHAÜDDİN MUHAMMED b. HÜSEYN el - HARİSİ ،el - AMİLİ ›2‹

ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 1/918. وخـــــاصـــــة األثــــــــر لـــلـــمـــحـــبـــي: )440/3 -  قْـــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1181[ الـــــــّرَ
455(، ونفحة الريحانة للمحبي: )153/1 - 155(؛ َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )273/2(، َومُْعَجم 
ــــــة الـــــعـــــصـــــر البــــن مــــعــــصــــوم  ـــــلـــــــي: )102/6 - 103(، وســـــــافـ َـــــــة: )242/9.( وأعــــــــــــام الـــــــزركــ ـــــــال ِـــــــَكـــــــّحَ ل ِّــــــِفــــــيــــــن  ْــــــُمــــــَؤل ال
=الـــــبـــــاطـــــنـــــي: )289 - 302(، وروضــــــــــــــات الـــــجـــــنـــــات لـــــلـــــخـــــوانـــــســـــاري الـــــبـــــاطـــــنـــــي: )633 - 641(، والــــــذريــــــعــــــة فـــي 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    437 الهيئة والهندسة والحساب   

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 27، مقياس الــورقــة: )190 × 110 = 130 × 50(، 
عدد األسطر: )15(�

ِحــــيــــِم. نــحــمــدك يـــا مـــن ال يــحــيــط بــجــمــيــع نــعــمــه عـــدد،  ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
وال ينتهي تضاعف قَِسِمه إل| أمد، ونصلي عل| نبيك المسّدد المؤيّد، وعل| آله 
َــــة فـــي الــحــســاب،  وأصـــحـــابـــه الـــهـــداة األدالء إل| الـــهـــد| والــــرشــــد. أمــــا بــعــد؛ فـــهذه ِرَســــال

مَة وعشرة أبواب. مرتبة عل| مَُقدِّ

مَة: الحساب علم يستعلم منه استخراج المجهوالت العددية من معلومات  الُمَقدِّ
ة ُعّدَ الحساُب  مخصوصة، وموضوعه: العدد الحاصل في المادة، كما قيل، وِمْن ثَّمَ
مــــن الــــريــــاضــــي، وفـــيـــه كــــــام، والـــــعـــــدد قـــيـــل: كــمــيــة تــطــلــق عـــــل| الـــــواحـــــد ومـــــا تـــألـــف مــنــه، 
فـــدخـــل فــيــه الــــواحــــد، وقـــيـــل: نــصــف مــجــمــوع حــاشــيــتــه؛ فــيــخــرج الــــواحــــد، وقــــد يتكلف 

إلدراجه لشمول الحاشية...

آخـــــــــره:... واعـــلـــم أيـــهـــا األخ الـــعـــزيـــز الـــطـــالـــب لــنــفــائــس الـــمـــطـــالـــب، أنــــي قـــد أوردت 
ـــــة الـــــوجـــــيـــــزة، بـــــل الـــــجـــــوهـــــرة الـــــعـــــزيـــــزة، مـــــن نــــفــــائــــس عـــــرائـــــس قـــوانـــيـــن  َــ ــــــال َسـ لـــــك فـــــي هذه الـــــــرِّ
َــــة وكــــتــــاب، فـــاعـــرف قــــدرهــــا، وال تــرخــص  الـــحـــســـاب، مـــا لـــم يــجــتــمــع إل| اآلن فـــي ِرَســــال
مهرها، وامنعها عّمن ليس أهلها، وال تزفّها إال إل| حريص عل| أن يكون بعلها، 
ّرة عل| أعناق الكاب،  وال تبذلها لكثيف الطبع من الطاب، لئا يكون معلقاً للّدُ
فـــــــإن كــــثــــيــــراً مـــــن مـــطـــالـــبـــهـــا حـــــــــرّي بـــالـــصـــيـــانـــة والـــــكـــــتـــــمـــــان، حـــقـــيـــق بــــاالســــتــــتــــار عـــــن أكـــــثـــــر أهــــل 

الزمان، فاحفظ وصيتي إليك، واهلل حفيظ عليك. تَّمَت.

د مَُراد بن عبد الحليم، وتُوَجُد  مالحظات: مخطوطة خزائنية نفيسة بخط مَُحّمَ
ْــَعــنَــاِويــن والــجــداول  ــُطــوِر بعض التَّْعِليَقات َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات. وال َــيْــَن الــّسُ عــل| الــَهــَواِمــش َوب
واألرقام مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الكلمات مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها. 
د مَُراد بن عبد الحليم اإِلْسامْبُولي في تكية مَُراد ما.  الناسخ: السيد الحافظ مَُحّمَ

تصانيف الشيعة آلقا بُْزُرگ الطهراني الباطني: )29/2 - 30، 240/6، 225/7(. وأعيان الشيعة للعاملي 
الباطني: )216/44 - 258(� 
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ْـــــِغـــــاف  تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1221 ھ/1806 م(، الــــوضــــع الـــــعـــــام: خــــــّط الــــنــــســــخ، وال
ــد مُــــَراد َشيْخ  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مغلف بـــورق اإليــبــرو، وعليه تملك: الــّسَ

َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 343. فارسي ]662[ الّرَ

عــــــنــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: بــــيــــســــت بــــــــاب در مــــعــــرفــــت اصــــــــطــــــــراب = بــــيــــســــت بــــــــاب فــــــي مـــعـــرفـــة 
األسطرالب )1(�

د بن الحسن، نصير الطوسي، الباطني )ت 672 ھ/  د بن مَُحّمَ المؤلف: مَُحّمَ
1274 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 21، مقياس الــورقــة: )160 × 120 = 110 × 70(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحــــــــيــــــــِم. ايــــــــن مــــخــــتــــصــــريــــســــت؛ در مــــعــــرفــــت اصـــــطـــــرالب  ِ الــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــه: بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل ارّلَ
مــشــتــمــل بـــر بــيــســت بـــــاب. بــــاب اول: در ألـــقـــاب آالت وخـــطـــوط ودوايـــــــر اصــــطــــراب انــجــه 
عاقة در وبست حلقه بود وانجه حلقه در وي بود ازا عروه خوانند وبلندي كه عروه 
درو| بـــســـتـــه بـــــــــــودازا كــــرســــي خــــوانــــنــــد، وانــــــــج كــــرســــي بــــــــرو| بــــــــود، وبــــــر صـــفـــايـــح وغــــيــــر آن 

مشتمل...

آخــــــــــــــــره:��� )16( نــــــْســــــُر الــــــــــواقِــــــــــُع، )17( نــــــْســــــُر الـــــطـــــائـــــر، )18( رأس الـــــــجـــــــوزاء، 

 �MUHTASAR f MA’RİFE USTURLAB ›1‹
قْم  : 14/1037، ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ ]90[ الّرَ قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1668[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ
ْـــَقـــِديـــُم: 7/83. ومكتبة >قـــدس رضــــوي< فــي إيــــران: )ش 1/12042(، )ش 15/12042 كـــ 185 ب(،  ال
وعليها شروح فارسية. انظر؛ األسطرالب وما أُلّف فيه من كتب ورسائل في العصور اإِلْساِميَّة لكوركيس 
د  عواد؛ مجلة سومر العراقية؛ )ج: 13 ش 1 و2 سنة 1957 م(. والذريعة إل| تصانيف الشيعة؛ لُمَحّمَ
د  د بن مَُحّمَ محسن آقا بُْزُرگ الطهراني الباطني الرافضي، بيروت، 1983 م: )30/6، 130/13(. ومَُحّمَ
د تقي مدرس رضوي، طهران )1335(�  نصير الطوسي؛ رسالة بيست باب در معرفت إسطرالب؛ مَُحّمَ

 �NASİRUDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED b. HASAN ،et - TUSİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 294�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    439 الهيئة والهندسة والحساب   

)19( الـــــــــرِديـــــــــُف، )20( كـــــف الــــخــــضــــيــــب، بــــريــــشــــت را إســــــطــــــرالب هـــــا ايـــــــن كـــــواكـــــب را 
نقش كنند هركه انراشنا سد جنانك دران اشتباه نيفتد اوراد دين باب كفايت باشد.

فصل در معرفت مقياس وظل مقياس چون إسطرالب... نهيم بس مقدار مقياس 
رادر مقدار ظل شخص محبول ضرب كينم، ومقدار را بر مقدار ظل مقياس قسمت 
َواب. والحمد هلل وحده  كينم انجه بيرون آيد باالي ان شخص بود. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ
ـــد الـــُمـــْصـــَطـــَف| َصـــــــــلَّ| اهللُ َعـــلَـــيْـــِه وآلـــــه أجــمــعــيــن. واهلل  وكـــــف|. والـــصـــاة عــــل| نــبــيــيــه مُـــَحـــّمَ

أعلم.

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
والَْعنَاِوين وبعض الكلمات والرموز مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة 
ْــــــِغــــــاف ِجـــلْـــد  ــــَهـــــا، الــــوضــــع الــــعــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ الـــــواضـــــح، وال بِــــُخــــُطــــوٍط حــــمــــراء الـــــلـــــوِن فَـــــْوقَـ
د  يِّد الحافظ مَُحّمَ ُعثَْمانّي مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: عبد اهلل رشيد. والّسَ
ـــــــــــف دَاِر  ـــــــــــّا، مــــــع الـــــخـــــاتـــــم؛ ســــنــــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْ ـــــــــــــَراد مُ ـــــــــــــَراد َشــــــيْــــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُ مُ

الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 344. ُعثَْماني ]663[ الّرَ

ـــــــــْمـــــــــت؛ فـــــــي ِعــــلــــم  ـــــــــــت لــــــمــــــْعــــــِرفَــــــة الـــــــــدائـــــــــر وفـــــضـــــلـــــه والـــــــــّسَ ْـــــــــــَوقْ َـــــــة ال عـــــــنـــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: ِكـــــــَفـــــــاي
الميقات )1(�

الــمــؤلــف: مــصــطــف| بــن َعـــِلـــّي، مــصــلــح الـــديـــن، اإِلْســـتَـــانْـــبُـــولـــي، الـــرومـــي، الــحــنــفــي، 
الفلكي المؤقِّت )ت 979 ھ/1571 م( )2(�

 �KİFAYETÜ’l - VAKT li - MA’RİFETİ’d - DAİR ›1‹
تُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة جامعة الكويت، رقم: 131� 

 �MUSTAFA b. ALİ el - MUVAKKIT ›2‹
وفِّي،  د، المنطقي، الرياضي، الجغرافي، الّصُ ر المجوِّ مصلح الدين اإِلْستَانبُولي الُعثَْماني: الشيخ المقرِّ
ــلـْـَطــان الُعثَْماني سليم األول بـــن أبايزيد،  الحنفي الفلكي، كــان مؤقتاً فــي جامع أمير المؤمنين الخليفة الــّسُ
الـــمـــتـــوف| ســنــة )979 ھ/1571 م( وهــــو مـــن الــمــؤلــفــيــن الــمــكــثــريــن، فــمــن الـــمـــعـــروف مـــن مـــؤلـــفـــاتـــه: 24 عــنــوانــاً 
=باللغتين العربية والتركية الُْعثَْمانِيَّة، ومن تصانيفه: إعــام العباد في أعــام الباد - في الجغرافيا )باللغة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الهيئة والهندسة والحساب    440

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 55، مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )135 × 90 = 135 × 50(، 
عدد األسطر: )18(�

ِحيِم وبه نستعين. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

الحمد هلل الذي جعل عل| البحر األخضر للفك قناطير المقنطرات مستقيمة إل| 
سموت االهتداء إل| طريق الحمد، والصاة عل| مَن يستحّقها ويستوجبها ال بحسِب 
ـــــْصـــــَطـــــَف| بـــــن  َــــــــْعــــــــد؛ بــــــو احـــــقـــــر عــــــبــــــاد اهلل مُ وقـــــــــٍت دوَن وقـــــــــــٍت؛ بــــــل فــــــي جـــمـــيـــع األوقــــــــــــــات، َوب
َعِلّي؛ الموقِّت بالجامع الخاقاني السليمي، بّوأه اهلل الملك العام دار السام ايدر، 
وبــــلــــد مــــكــــة مــــقــــنــــطــــرات ديـــمـــكـــلـــه مــــتــــعــــارف اوالن آلــــتــــه كـــــه ربـــــــع دائــــــــــره اقــــســــامــــنــــدنــــدر طـــالـــب 
اولـــنـــلـــر ايــــچــــون تــركــيــچــه مــخــتــصــر رســــالــــه جـــمـــع ايـــلـــيـــم فــــايــــده س| عـــــام اولــــــه جــمــيــع طــالــب 
ــــــة: اشـــــبـــــو ربـــــــع دائــــــــــره نـــــك رســــومــــنــــك آرلــــــــــر| بـــيـــانـــنـــده  مَـ ــــــدِّ ــــَقـ ـــ اولـــــنـــــلـــــرانـــــدن مــــســــتــــفــــيــــد... أمّـــــــــا مُ
در، دخ| بــابــلــرك جــمــلــه ســنــك اعـــمـــال| بــيــانــنــده در. الـــبـــاب األول: فـــي مــعــرفــة الــجــمــل 

الكبير... الباب الثاني عشر: في معرفة إخراج الجهات األربع ونصب القبلة...

آخــــره:... قيونك اغــزي اولجوسي مــقــداري كــه: ايكي ذراع جيبله خيطه ايندك 
تـــقـــاطـــعـــنـــدن جـــيـــب مـــبـــســـوطـــلـــه ســـتـــيـــن| يــــه چــــقــــوب اجــــــــزاء مـــســـتـــويـــه ســــنــــدن اون بـــچـــق جــيــب 
بولدق اون بچق ذراع اولور بو اون بچق ذراعدن اكي بچق ذراع كه بصرك ايله قدمك 
ما بيني در طــرح ايلدك اول قيونك اغــزنــدن صونيه وارنــچــه دريــك لــك| سكر ذراع او 

لد|، وقس عل| اذه غيره.

ّـــــفـــــه ســـنـــة )931 ھ/1525 م(، وتـــســـيـــيـــر الــــكــــواكــــب الــــســــمــــاويــــة لـــســـعـــد الــــــدولــــــة الـــشـــريـــفـــة  ْـــــُعـــــثْـــــَمـــــانِـــــيَّـــــة(؛ أل الـــتـــركـــيـــة ال
لَيَْمانِيَّة - في الهيئة، وتعليقات عل| حاشية الفوائد الفنارية - في المنطق، ورسالة في المقنطرات - في  الّسُ
ّــفــهــا سنة )935 ھ/1529 م(، ورســالــة فــي التجويد )باللغة التركية  ْــُعــثْــَمــانِــيّـَـة(؛ أل الهيئة )باللغة التركية ال
ْـــُعـــثْـــَمـــانِـــيَّـــة(؛ وكـــفـــايـــة الـــقـــنـــوع فـــي الــعــمــل بـــالـــربـــع الـــمـــقـــطـــوع = مــخــتــصــر إظـــهـــار الـــســـر الــــمــــودوع فـــي الــعــمــل بــالــربــع  ال
المقطوع للسبط المارديني - في الهيئة، وكفاية الوقت لمعرفة الدائر وفضله والسمت في الميقات )باللغة 

التركية الُْعثَْمانِيَّة(؛ والكرة واألسطرالب؛ ألّفها سنة )956 ھ/1549 م(. 
ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 2/1037�  ال ـــــــــــم  قْ الـــــــــــّرَ ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 2/53، ]1656[  ال ـــــــــــم  قْ الـــــــــــّرَ ـــــــلَـــــــيْـــــــَمـــــــانِـــــــيَّـــــــة: ]70[  الـــــــّسُ انـــــــظـــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة 
َـــة:  ـــال ِـــَكـــّحَ ِّـــِفـــيـــن ل ْـــُمـــَؤل وهـــديـــة الــعــارفــيــن أســـمـــاء الــمــؤلــفــيــن وآثــــــار الــمــصــنــفــيــن؛ لـــلـــبـــغـــدادي: )435/2(، َومُـــْعـــَجـــم ال

)283/12(، وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )300/3 - 301(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    441 الهيئة والهندسة والحساب   

مــالحــظــات: تــوجــد فــي آخـــره صفحة مــن الــفــوائــد الفلكية حـــول األبـــــراج مــع صــورة 
ـــــــــُطـــــــــوِر بـــــعـــــض الــــــتَّــــــْعــــــِلــــــيــــــَقــــــات  َـــــــــــيْـــــــــــَن الـــــــــّسُ واضــــــــحــــــــة لـــــــــدائـــــــــرة الــــــفــــــلــــــك. وتُـــــــــــوَجـــــــــــُد عــــــــــل| الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش َوب
َــــــة بِـــــــــالـــــــــلَّـــــــــْوِن األَْحـــــــــــَمـــــــــــر، وبــــعــــض  ــــــفـــــــواصـــــــل مَــــــْكــــــتُــــــوب ــــــاِويــــــــن والـــــــــرمـــــــــوز والـ ــــنَــ ــ ـــــَعــ ــ ْـ ــــــَحـــــــات. وال ــــيـ ــ ــــِحـ ــ ــــــْصـ ــــتَّـ ــ َوالـ
الكلماِت مُــَمــيَّــَزة بُِخُطوٍط حمراء الــلــوِن فَــْوقَــَهــا، تاريخ النسخ: في الخامس عشر من 
شوال سنة )1056 ھ/1646 م(. الوضع العام: خّط النسخ الواضح، والِْغاف ِجلْد 
ـــد أمــيــن مـــع الــخــاتــم، ونـــور  ُعــثْــَمــانــّي مُــغــلَّــف بِـــــــَوَرِق اإليـــبـــرو، عــلــيــه تــمــلــك: الـــحـــاج مُـــَحـــّمَ
ـــلْـــَطـــان سليم  ـــد بـــن إِْســــَحــــاق الـــمـــدرس بــمــدرســة أَْســمــيــخــان بــنــت أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن الـــّسُ مُـــَحـــّمَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة  يِّد الحافظ مَُحّمَ الثاني، َوتََملُّك: الّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/345� ]664[ الّرَ

عنوان المخطوط: الروضات المزهرات في العمل بالربع المقنطرات )1(�
يــــــــــــن، أبــــــــو عــــــــبــــــــد اهلل،  ــــــــد بــــــــن أحـــــــمـــــــد بـــــــن عـــــــبـــــــد الـــــــرحـــــــيـــــــم، َشـــــــــْمـــــــــس الــــــــــــدِّ الــــــــمــــــــؤلــــــــف: مُــــــــَحــــــــّمَ

وفِّي، المالكي )ت 750 ھ/1349 م( )2(� المزي، الشاذلي، الّصُ

عدد األوراق وقياساتها: 1 - 27/أ، مقياس الورقة: )110 × 70 = 80 × 50(، 
عدد األسطر: )11(�

ِحـــيـــِم. قـــال الــشــيــخ اإلمــــام الــعــالــم؛ وحــيــد دهــــره، فريد  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل ارّلَ
ــــــد بــــــن أحـــــمـــــد بـــــن عـــــبـــــد الـــــرحـــــيـــــم؛ الـــــــمـــــــزي؛ الـــمـــالـــكـــي  ـــّمَ ــ ــــَحـ ــ عــــــصــــــره: أبــــــو عــــــبــــــد اهلل شــــمــــس مُ
الـــشـــاذلـــي، الـــمـــوقـــت بــالــجــامــع األمـــــــوي، تـــغـــمـــده اهلل بــرحــمــتــه: الـــحـــمـــد هلل مـــانـــح اإلنـــعـــام 
عل| الدوام، وكاشف األسقام واآلالم، ومقّدر الليالي واأليام، َوَصلّ| اهللُ عل| نبيه 

 �RAVZATÜ’l - MÜZHİRAT fi’l - AMEL bi - RUB’İ’l - MUKANTARAT ›1‹
انظر؛ فهرس مكتبة برنستون المجموعة الجديدة؛ الرقم: 933، رمز الحفظ: 2013، ومكتبة برنستون؛ 

مجموعة يهوذا؛ الرقم: 4905، رمز الحفظ: 4350، والرقم: 4905، رمز الحفظ: 4462� 
 �ŞEMSÜDDİN MUHAMMED b. AHMED b. ABDURRAHİM ،el - MİZZİ ›2‹

: 4/1037، َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )157/2(،  قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1658[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ
الَة: )276/8(�  ِِّفين لَِكّحَ وأعام الزركلي: )223/6(، َومُْعَجم الُْمَؤل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الهيئة والهندسة والحساب    442

سيد األنام، وعل| آله وصحبه الكرام؛ أفضل الصاة وأزك| السام. أما بعد، فإنه 
لـــمـــا كــــــان الــــوقــــت مــــنــــدوبــــاً إلــــيــــه والــــمــــعــــّول فــــي بـــعـــض شـــــــروط صـــحـــة الــــصــــاة عـــلـــيـــه. وجـــب 
شرح التوصل إليه بأسهل اآلالت، وهو ربع الدائرة الموضوع عليه المقنطرات، ألنه 
أخــّف مؤونة من غيره، وهنكل ال يفّض عل| المجيّب في األفعال؛ ألن كلذ يعمل 
مَــة؛ وثاثين  َــة عــل| مُــَقــدِّ َســال فــي جميع الــعــروض جملة األعــمــال. وقــد ُرتِّــبَــْت هذه الــرِّ
ـــــيَـــــْت بــــــ )الـــــروضـــــات الــــمــــزهــــرات فــــي الـــعـــمـــل بـــالـــربـــع الـــمـــقـــنـــطـــرات(.  بـــــابـــــاً؛ وخــــاتــــمــــة، وُســـــمِّ
مَة في تسمية رسومه. القطب: هو الثقب الذي فيه الخيط؛ ويسم| المركز.  فالُمَقدِّ
قــــوس االرتـــــفـــــاع: هـــو الــمــحــيــط بـــالـــربـــع الــمــقــســوم )ص( جــــــزءاً مـــتـــســـاويـــة؛ مــكــتــوب عليه 
عــدد األجــــزاء، وقــد يكتب عــدد األجــــزاء معكوساً ليسهل العمل بــه، وقــد يــرســم اذه 
القوس أكثر من )ص( إل| )قف خط المشرق والمغرب(: هو المار عل| استقامة 

من المركز إل| أول قوس االرتفاع...

آخـــــــــــــــــره:... الــــــبــــــاب الـــــخـــــامـــــس والـــــــثـــــــاثـــــــون: فــــــي مــــعــــرفــــة درجــــــــــة الــــشــــمــــس مــــــن بــــرجــــهــــا، 
ــــمـــــا أّخــــــرتــــــه ألنــــــي كــنــت  ـــــمــــــال مـــرتـــبـــة عـــلـــيـــه، وإنـ ـــبـــــاب ألن األعـ وكــــــــان يـــجـــب تـــقـــديـــم اذه الــ
ــــــه؛  ــــيّـــــتـــــي أن أضــــــعــــــه بــــالــــكــــلــــيــــة، نكل بـــــعـــــض مَـــــــــن يـــــجـــــب حــــــّقُ مـــــهـــــمـــــاً لـــــــــه، ولـــــــــم يـــــكـــــن فـــــــي نـ
طلب مني أن أضعه، وقد يسر اهلل تعال| في أربعة جداول يعمل بها... إذا عرفت 
السنة الكبيسة، وهي التي يكون ُشباط تسعة وعشرون يوماً، فاستعمل لها الجدول 
الرابع، فإذا فرغت من الرابع، فابدأ من األول عل| التوالي، وكلذ أن تضع إصبع: 
)يه له( اليمن| عل| عدد أيام الشهر الذي أنت فيه، وإصبع اليسر| الشهر نفسه، 
وأنزل بإصبعك في الطول وباألُْخَر| في العرض، فما وجدت من الدرج والدقائق؛ 
فـــهـــو مـــــا قـــطـــعـــت الـــشـــمـــس مـــــن الــــــبــــــروج الـــمـــكـــتـــوب أعــــــــاه فـــــأعـــــل| فــــكــــك، وإْذ قـــــد أتــيــنــا 
َــــــة،  َســــــال جـــمـــيـــع مـــــا يــــحــــتــــاج إلــــيــــه الـــمـــشـــتـــغـــل بـــــهذه اآللــــــــة مــــخــــتــــصــــراً؛ فـــلـــيـــكـــن اذه آخـــــــر الــــــرِّ

ٍد وآله وصحبه وسلم. تم. والحمد هلل وحده، والصاة َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
والَْعنَاِوين والرموز الفلكية وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت 
والكلمات مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها. الوضع العام: خّط النسخ الواضح، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    443 الهيئة والهندسة والحساب   

ْـــــِغـــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُـــغـــلَّـــف بِـــــــــَوَرِق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الــســيــد طـــالـــب زاده مع  وال
الــــخــــاتــــم، َوتَــــــَمــــــلُّــــــك: أبــــو الــــفــــضــــل مـــحـــمـــود الـــشـــهـــيـــر بــــقــــره چـــلـــبـــي زاده، َوتَــــــَمــــــلُّــــــك: مــحــمــد 
ــــد مُـــــــــَراد َشــــيْــــخ َخــــانــــقــــاه مُـــــــــَراد مُــــــــّا، مــع  ــــيِّــــد الـــحـــافـــظ مُــــَحــــّمَ صــــالــــح بـــالـــخـــاتـــم، وتـــمـــلـــك: الــــّسَ

الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/345. فارسي ]665[ الّرَ

عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: غـــــــايـــــــة الــــــــمــــــــأمــــــــول ونـــــــهـــــــايـــــــة الــــــــمــــــــســــــــؤول - مــــــعــــــرفــــــت مــــــقــــــنــــــطــــــرات ربــــــع 
است )1(�

ــــــد بــــــن عـــــمـــــر الـــــــــرومـــــــــي، مــــــيــــــرم چـــــلـــــبـــــي، ابــــــن قــــــاضــــــي زاده  الــــــمــــــؤلــــــف: مـــــحـــــمـــــود بـــــن مُــــــَحــــــّمَ
)ت 931 ھ/1524 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 27/ب - 53/آ، مقياس الورقة: )110 × 70 = 80 × 
50(، عدد األسطر: )11(�

ِحيِم. وبه ثقتي. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

حـــــمـــــدي كــــــه خــــيــــط اوهـــــــــــام از ســــعــــت مــــشــــرقــــش مــــتــــقــــاصــــر آيــــــــد ومـــــقـــــنـــــطـــــرات اقـــــــــــدار افــــهــــام 
از تـــقـــديـــران قـــاصـــر ايـــــد بــلــكــه از تـــقـــديـــر طـــــول واحــــــــاطء دايــــــــرهء عـــــرض بــــيــــرون وچــــــون خــط 
مستقيم از ميل انحراف يكسا سزاوار حكيمست رفيع الدرجات عالم متخذ الدقايق 
عـــلـــيـــمـــي كـــــــه؛ رافـــــــــع درجـــــــــــات الــــعــــالــــمــــيــــن ومــــلــــهــــم الــــحــــقــــائــــق كــــــه بِـــــــــَقـــــــــْدِرت كــــامــــلــــة اســـــطـــــرالب 
زورقـــي افــتــاب... بــنــده كمينه محمود بن محمد قــاضــي زاده؛ در بعض أوقـــات >إّن 
ُضوا لها<، بتحصيل بعض از علوم رياض|  َّــاِم دَْهــِرُكــْم نَفحاٍت أال فَتََعّرَ ُِّكْم في أي لَِرب

 �RİSALE - i RUBU’U ›1‹
ر.  توجد منها مخطوطة في مكتبة سليم آغا: 4/732؛ مَُكّرَ

 �MİRİM ÇELEBİ MAHMUD b. MUHAMMED b. ÜMER ،KADİZADE er - RUMİ ›2‹
ِـــــلْـــــبَـــــْغـــــَداِدّي: )412/2(،  ّــــــة الــــَعــــاِرفِــــيــــن ل ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 927، َوَهــــــِدي قْـــــم ال انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغــــــب پــــاشــــا؛ ]1203[ الـــــّرَ
والـــــفـــــوائـــــد الــــبــــهــــيــــة: )215(، وشـــــــــــذرات الـــــذهـــــب فـــــي أخـــــبـــــار مـــــن ذهـــــــب البـــــن الـــــعـــــمـــــاد: )353/8(، وعـــثـــمـــانـــلـــي 
مؤلفلري: )298 - 299(، ومعجم المؤلفين )191/12، 195(، واألعام للزركلي: )182/7 - 183(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الهيئة والهندسة والحساب    444

مشغول بــود دران اثنا اطــاع بــر أعــمــال آلــب عجيب الصنعه ربــع| كــه بــا وجــود كمال 
خـــــفـــــت مـــــشـــــتـــــمـــــل... أيـــــــــــام هـــــمـــــايـــــون ودولـــــــــــــــــــت... ســـــلـــــطـــــان الــــــبــــــريــــــن، وخــــــــاقــــــــان الــــبــــحــــريــــن، 
سيد ساطين الــزمــان، واآلمـــر المؤتمر بنص: }چ چ چ ڇ ڇ{ )1(، 
لَْطان محمد خــان، اللهم اجعل الربع المسكون  لَْطان بايزيد بن الّسُ لَْطان بن الّسُ الّسُ
كــالــربــيــع مـــنـــّورة بـــنـــور عـــدلـــه وإحـــســـانـــه، ومـــرابـــعـــه مـــراتـــع خـــدمـــه وغــلــمــانــه، ســمــت تــألــيــف 
وترتيب يافت مأمول كه نظر ارتضا ملحوظ كرده بعين عنايت محفوظ... وترتيب 

مَة وبيست باب اليق افتاد... اين رساله بر مَُقدِّ

آخـــــــــره:... بــــاب بــيــســتــم در مــعــرفــت ارتــــغــــاع شـــخـــص| كـــه بــمــســقــط الـــحـــجـــران نــتــوان 
رســيــد: مثل درخـــت| كــه در خــانــه مـــردم بــاشــد... اكــر اصــابــع بــود مــقــدار قــامــت... به 
حــــاصــــل ضـــــــرب اقـــــرايـــــيـــــم مــــجــــمــــوع مــــثــــل قــــامــــت شــــخــــص بـــــاشـــــد، تــــمــــام رشـــــــد رســـــالـــــه كـــــه در 
د المعروف بقاضي زاده رومي  معرفت مقنطرات ُربع است، تأليف محمود بن مَُحّمَ

در أواخر محرم سال.

قْم الَْحِميِدّي: 1/345� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/345. فارسي ]666[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة الربعية في ُربع المقنطرات = ِرَسالَة در ربع مقنطرات )2(�

ــــــد بــــــن عـــــمـــــر الـــــــــرومـــــــــي، مــــــيــــــرم چـــــلـــــبـــــي، ابــــــن قــــــاضــــــي زاده  الــــــمــــــؤلــــــف: مـــــحـــــمـــــود بـــــن مُــــــَحــــــّمَ
)ت 931 ھ/1524 م(. )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 53/ب - 89/آ، مقياس الورقة: )110 × 70 = 80 × 
50(، عدد األسطر: )11(�

›1‹ سورة النحل، اآلية: 90� 
 �RİSALE - i RUBU’U ›2‹

توجد منها مخطوطة في مكتبة بايزيد: )1/4635(� 
 �MİRİM ÇELEBİ MAHMUD b. MUHAMMED b. ÜMER ،KADİZADE er - RUMİ ›3‹

انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الرقم الحميدي: 2/345� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    445 الهيئة والهندسة والحساب   

ِحيِم. الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن، والصاة عل| محمد  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
وآله أجمعين، چنين كويد مؤلف معلم؛ خوجه عطاء اهلل منجم؛ تأليف اين رساله 
در أصل، برجند مثال وپانزده فصل، بود است. فصل أول در: ألقاب وخطوط ربع 

دايره...

ـــــثــــــال: ارتــــــفــــــاع الــــــوقــــــت )الـــــــــــخ( وضــــعــــنــــاهــــا جـــــــزء الــــشــــمــــس عـــــــل| مـــقـــنـــطـــرة  آخـــــــــــــــره:... مـ
)الـــــخ( فــوقــع الــخــيــط عـــل| )لــــه( مـــن أجـــــزاء الـــقـــوس وضــعــنــاهــا عـــل| خـــط الــعــصــر فــوقــع 
الــــخــــيــــط عــــــــل| )مــــــــــه( مــــــا بــــيــــنــــهــــمــــا، وهــــــــو ثــــلــــثــــا ســــــاعــــــة؛ بـــــمـــــقـــــدار چـــــهـــــار دانــــــــــك ســـــاعـــــة وقــــــت| 
ُـــوبِـــيَّـــة، في  ب َــة الــربــعــيــة، بــعــون صــاحــب الـــّرُ َســال ــت الــرِّ ارتــفــاع معدمست نــه اول عــصــر. تَــّمَ
وقت العشاء من ليلة الثاثاء في أوائل شهر صفر، ختم اهلل علينا بالظفر؛ من السنة 

الهجرية.

قْم الَْحِميِدّي: 1/345� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/345� ]667[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في معرفة وضع الربع الكامل )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 90/ب - 104/آ، مقياس الورقة: )110 × 70 = 80 × 
50(، عدد األسطر: )11(�

ِحيِم وبه نستعين. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

د رسوله وعبده، وعل| آله وأصحابه  الحمد هلل حق حمده، والصاة عل| مَُحّمَ
من بعده. أما بعد؛ فهذه ِرَسالَة في معرفة وضع الربع الكامل، إذا أردت كلذ لك 
أن تــخــّط فـــي األول خــطــيــن مستقيمين مـــن عــنــد طــرفــه الــعــلــيــا إل| جــهــتــي قـــوس الــربــع؛ 

 �RİSALE fi MARİFE VAZ el - RUBU el - KAMİL ›1‹
ــد بــن عــمــر الـــرومـــي، مــيــرم چلبي،  ـــْن ِمــــْن مَـــْعـــِرفَـــتِـــِه. ولــربــمــا تــكــون مـــن مــؤلــفــات مــحــمــود بــن مُــَحــّمَ َــــْم نَـــتَـــَمـــّكَ ›2‹ ل

ابن قاضي زاده )ت 931 ھ/1524 م(. 
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نـــــــــازالً مـــــن مــــركــــز الــــــربــــــع؛ والـــــخـــــط الــــــــذي عــــــل| يــــســــار الــــــواضــــــع: فـــهـــو خـــــط وســــــط الـــســـمـــاء، 
والذي عل| يمين الواضع؛ فهو خط المشرق والمغرب. إذا فرضنا الخطين من قوس 
الربع الدائرة؛ وبالعكس إذا فرضنا الخطين عند طرفه العليا، ثم توضع أحد رجلي 
البركار عل| مقاطعة خط وسط السماء، وخط المشرق والمغرب عند طرفه العليا، 
وتجعل كلذ مــركــزاً، ثم تفتح البركار إل| أّول قــوس الــدائــرة، وآخــر وســط السماء، 

وتدور بعده دائرة بالمداد مفرداً غير مزدوج...

آخــره:... فِحينَئٍِذ: عملنا ما يحتاج إل| قطر مركز قطر، ومركز سمت الرأس 
إذا واضعته البركار عل| عامة بعدم كذا السمت، وافتح البركار إل| سمت الرأس، 
وتر| بعده كرسمة الرأس من درجات إل| ارتفاع درجات في اليمين واليسار، ويعلم 
عـــــــل| كـــــل واحـــــــــد عـــــامـــــة، وتـــــضـــــع الـــــبـــــركـــــار عـــــــل| كـــــل واحـــــــــد مـــــنـــــه، وهـــــــو يـــــــــدور إل| دوايـــــــر 

السماوات. تم. تم. تم.

قْم الَْحِميِدّي: 1/345� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/345� ]668[ الّرَ

عنوان المخطوط: فصل في معرفة وضع األرباع واألسطرالب )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 104/ب - 108/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )110 × 70 = 
80 × 50(، عدد األسطر: )11(�

أوله: فصل في معرفة وضع األرباع واألسطرالب. في أي عرض شئت إذا أردت 
كلذ؛ تدخل بعرض بلدك، وتؤخذ ما بــإزائــه، فما كــان فهو موقع األفــق الشمالية، 
ثم تنقص من عرض بلدك )66( درجات حت| إل| عدد المقنطرات، ثم ترجع من 

 �RİSALE fi MARİFE VAZ el - RUBU el - KAMİL ›1‹
ــد بــن عــمــر الـــرومـــي، مــيــرم چلبي،  ـــْن ِمــــْن مَـــْعـــِرفَـــتِـــِه. ولــربــمــا تــكــون مـــن مــؤلــفــات مــحــمــود بــن مُــَحــّمَ َــــْم نَـــتَـــَمـــّكَ ›2‹ ل

ابن قاضي زاده )ت 931 ھ/1524 م(. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    447 الهيئة والهندسة والحساب   

الــصــفــر إل| تــمــام عــــرض بـــلـــدك، فــمــا كــــان فــهــو مــوقــع الــشــمــالــيــة مـــن الــصــفــر إل| )ص( 
درجات ثم تنقص عرض بلدك من )قف( درجات، فيبق|: )قن( درجات....

ـــــــُمـــــــوت: بـــخـــمـــســـة أجــــــــــــزاء آفــــــاقــــــي وصـــــفـــــة الـــعـــمـــل  آخـــــــــــــــــره:... جــــــــــدول أبــــــعــــــاد مـــــركـــــز الـــــــّسُ
باذه الجدول: أن يقسم نصف قطر الدائرة السمتية، وهي دائرة أو السموت لك 
العرض بثاثين أجزاء متساوية... ويفتح البركار وهو في كلذ المركز إل| أن يصل 
إل| نقطة سمت الدائرة؛ وتدير به دائــرة السمت، ويفعل في سائر السموت كك 

عمل دوائر السموت. تم.

مــالحــظــات: تــوجــد بــعــده صـــورة جـــدول رمـــوز أنــصــاف األقــــدار مصحح ومــقــابــل في 
قْم الَْحِميِدّي: 1/345� صفحة واحدة، وباقي مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/345� ]669[ الّرَ

عنوان المخطوط: فصل اكر اسطرالب ربع دايره وضع اتمك )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 109/آ - 110/آ، مقياس الورقة: )110 × 70 = 80 × 
50(، عدد األسطر: )11(�

أولــــــه: فــصــل اكــــر اســــطــــرالب ربــــع دايــــــره وضــــع اتـــمـــك كلذ عــــرض )مــــب كــــه( ادرنــــه 
عرض در جدول انصاف أقطاره ك| قوس )مب( يله بو حاصل اولور )الخ( موقع 

شمال| اولراندن صكره عرض...

آخــــره:... جــدول أنــصــاف أقــطــاره كير عــرض بلد بــرلــه، ودرجـــة عــدد نجه نقص 
ايــــلــــه صــــفــــره وارنـــــجـــــه انـــــــدن صــــكــــره صـــفـــر تــــمــــام عــــــرض اخـــــرنـــــه دن نـــــه كـــــم نـــقـــص اولـــــورســـــه 
طقسانه دكــن اولــور، ودخ| اكــي جــدول چك اغــچ تخته ادرنــه؛ وياخود كاغد ازرنــه 

 �RİSALE fi MARİFE VAZ el - RUBU el - KAMİL ›1‹
ــد بــن عــمــر الـــرومـــي، مــيــرم چلبي،  ـــْن ِمــــْن مَـــْعـــِرفَـــتِـــِه. ولــربــمــا تــكــون مـــن مــؤلــفــات مــحــمــود بــن مُــَحــّمَ َــــْم نَـــتَـــَمـــّكَ ›2‹ ل

ابن قاضي زاده )ت 931 ھ/1524 م(. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الهيئة والهندسة والحساب    448

طقسان درجه يه بشر بشر برابر اكر جدوللر| اوراق اولرسه ربع دايره اسطرالب كچي 
اولــــــور، واكــــر اول جــــدول درجــــة لــــر| يــــاري اولـــرســـه ربــــع دايـــــره اســـطـــرالب بــيــوكــك اولــــر. 

واهلل أعلم. تم.

مــالحــظــات: تــوجــد فــي آخـــره صفحة مــن الــفــوائــد الــفــلــكــيــة، وبــاقــي مُــواصــَفــاتــه مثل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/345� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 346� ]670[ الّرَ

ــــنــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: تــــحــــفــــة الـــــرئـــــيـــــس فــــــي شــــــــرح إشــــــكــــــال الــــتــــأســــيــــس لــــلــــســــمــــرقــــنــــدي فــي  عــ
الهندسة )1(�

ــــــد بــــــن مـــــحـــــمـــــود، الـــــــبـــــــروســـــــوي، قــــــاضــــــي زاده، الـــــــرومـــــــي؛  الــــــمــــــؤلــــــف: مــــــــوس| بــــــــن مُــــــَحــــــّمَ
صاح الدين )ت 815 ھ/1412 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 38، مقياس الــورقــة: )204 × 148 = 148 × 70(، 
عدد األسطر: )21(�

ِحيِم، الحمد هلل الذي خلق كل شيء بَِقْدِر، وقّدر له  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
َسالَة والتشريع،  ما يليق به من أشكال وُصَور، والصاة عل| مَن تّم بمقَدِمِه رسُم الرِّ

 �ŞERHU EŞKALİ’t - TE’SİS fi’l - HENDESE ›1‹
قْـــــُم  ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة: ]1177[ الـــــّرَ ــــِمـــــيـــــِدّي: 6/1456. ومـــكـــتـــبـــة الــــّسُ ْـــــَحـ قْــــــم ال انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغــــــب پــــاشــــا؛ ]1981[ الــــــّرَ
ْــَقــِديــُم:  قْــم ال ْــَقــِديــُم: 324، الــّرَ قْــم ال ْــَقــِديــُم: 3/83، الــّرَ قْــم ال : 845، ومكتبة جامعة إِْســتَــانــبُــول؛ الــّرَ ْــَحــمــيــدّيُ ال
807. ومكتبة األزهــــر؛ الــرقــم: 38073، أرقـــام الــحــفــظ: )35 هــنــدســة( 43120، والــرقــم: 38076، أرقــام 

الحفظ: )180 هندسة( 157282� 
 �SALAHUDDİN MUSA b. MUHAMMED b. KADİ MAHMUD ،KADİZADE er - RUMİ ›2‹
ـــنُـــون َعـــن أَســـاِمـــي  ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 924. وحـــاجـــي خــلــيــفــة: َكـــْشـــف الـــّظُ قْــــم ال َـــاَشـــا: ]1198[ الــــّرَ انـــظـــر؛ مــكــتــبــة راغــــب پ
الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )139/1، 859، 1819/2، 2029(، وسلّم الوصول إل| طبقات الفحول 
ْــــُعــــثْــــَمــــانِــــيَّــــة لــــَطــــاشــــُكــــپْــــري زاده: )13(  لـــحـــاجـــي خـــلـــيـــفـــة: )358/3(، والـــشـــقـــائـــق الـــنـــعـــمـــانـــيـــة فــــي عـــلـــمـــاء الـــــدولـــــة ال
ِــــلـْـــبَــــْغــــَداِدّي:  ّـــــة الـــَعـــاِرفِـــيـــن ل طــبــعــة بـــيـــروت، وطــبــعــة إِْســـتَـــانـــبُـــول: )14(، وحـــدائـــق الــشــقــائــق: )37 - 40(. َوَهـــــِدي
الَة: )47/13(. وعثمانلي مؤلفلري:  ِِّفين لَِكّحَ )480/2(، واألعام للزركلي: )328/7(، َومُْعَجم الُْمَؤل

 �)292 - 291/3(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    449 الهيئة والهندسة والحساب   

ــــــرك، وتـــمـــاثـــيـــل الـــتـــثـــلـــيـــث والـــتـــربـــيـــع،  وحـــــــّق بـــمـــجـــيـــئـــه أمـــــــُر الـــتـــوحـــيـــد الــــمــــزهــــق ألبــــاطــــيــــل الــــــشِّ
ـــــتــــــّوة. وبـــعـــد  ـــــفـ وعــــــــل| آلــــــه وأصـــــحـــــابـــــه أضــــــــاع زاويـــــــــة الـــــنـــــبـــــّوة، وأعــــــمــــــدة قـــــاعـــــدة الــــــمــــــروءة والـ
فـــــــإن الــــهــــنــــدســــة مـــــع مــــتــــانــــة مــــســــائــــلــــهــــا، ووثــــــاقــــــة دالئــــلــــهــــا بـــحـــيـــث اليــــأتــــيــــهــــا الــــبــــاطــــل مـــــن بــيــن 
يـــديـــهـــا، وال ِمـــــن َخـــلْـــِفـــهـــا، ِعــــلْــــٌم يـــحـــتـــاج إلـــيـــه الـــكـــَمـــلـــة الـــمـــتـــفـــكـــرون فــــي خـــلـــق الـــســـمـــاوات 
واألرض مـــــن الــــحــــكــــمــــاء، والـــــمـــــهـــــرة الـــمـــتـــعـــيـــنـــون لـــلـــُفـــتـــيـــا مـــــن الــــفــــقــــهــــاء، وال يـــســـتـــغـــنـــي عــنــه 
الــعــَمــلــة مــن أصــحــاب الـــديـــوان، وأربـــــاب دار الــقــضــاء؛ إذ ال يــتــيــســر بــدونــه االرتـــقـــاء في 
مـــــــــــدارج الـــــســـــمـــــاء، واإلحـــــــاطـــــــة بـــــحـــــال الــــمــــســــالــــك والـــــمـــــمـــــالـــــك عـــــــل| بــــســــيــــط الـــــــغـــــــبـــــــراء... ثـــم 
إن الــــمــــخــــتــــصــــر الــــــمــــــوســــــوم: بـــــإشـــــكـــــال الـــــتـــــأســـــيـــــس؛ لــــــإلمــــــام الـــــهـــــمـــــام، والـــــحـــــبـــــر الــــصــــمــــصــــام، 
يــــــن الــــســــمــــرقــــنــــدي،  ذي الــــحــــســــب الــــســــنــــي، والــــنــــســــب الـــــعـــــلـــــّي، الــــــمــــــول| الــــســــيــــد َشـــــْمـــــس الــــــدِّ
تـــغـــّمـــده اهلل بــغــفــرانــه، وأســكــنــه فـــراديـــس جــنــانــه، نــعــم الـــعـــون لــطــالــبــهــا والــراغــبــيــن فــيــهــا؛ 
غير أّن فيه إجماالً يفتقر إل| مزيد تفصيل، وأعماالً البّدَ لها من تنبيه أو تعليل، 
وإخــــــــــــــــــــاالً بــــــطــــــريــــــقــــــة هـــــــــي الــــــنــــــهــــــج الــــــــقــــــــويــــــــم، والــــــــــــصــــــــــــراط الـــــمـــــســـــتـــــقـــــيـــــم. أعـــــــــنـــــــــي: طــــــريــــــقــــــة شــــيــــخ 
الــــصــــنــــاعــــة، وإمـــــــــام الــــجــــمــــاعــــة، األلــــمــــعــــّي الــــــســــــرّي: أُقْــــــِلــــــيــــــِدس الــــــصــــــوري، فــــــــإّن الــــــجــــــواد إذا 
ــــلـْـــَطــــان أُلــــــوغ بــــك كــــوركــــان بــــن شـــــاه ُرّخ بـــهـــادر بـــن  ُــــســــبَــــق... الــــّسُ اســــتــــول| عـــــل| األمـــــد ال ي
أمــــيــــر تــــيــــمــــور ُكــــــــركــــــــان... واهلل الـــمـــيـــســـر لــــــآلمــــــال؛ وعــــلــــيــــه الـــــتـــــوّكـــــل فـــــي جـــمـــيـــع األعـــــمـــــال. 
ــد  َـــِمـــيـــَن، والـــصـــاة عــــل| نــبــيــه مُــَحــّمَ ْـــَعـــال ْــــَحــــْمــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ )بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
وآله، وأصحابه أجمعين. َوبَْعد؛ فإن جماعة من الفضاء، وطائفة من األصدقاء؛ 
ْــُعــلـُـوم  مَــة، وآلـــة فــي اقــتــنــاء(. أي: اتــخــاذ. )بــراهــيــن ال َـــة تــكــون مُــَقــدِّ الــتــمــســوا مــنــي ِرَســـال
ْـــــُعـــــلُـــــوم الــــحــــســــابــــيــــة انهاه الـــــقـــــوانـــــيـــــن الـــــتـــــي هــــــي مـــســـائـــل  الــــحــــســــابــــيــــة(. الـــــظـــــاهـــــر أنـــــــه أراد بـــــال
عـــــلـــــم الــــــحــــــســــــاب، وهــــــــو عـــــلـــــم بـــــقـــــواعـــــد يــــســــتــــخــــرج بـــــهـــــا مـــــجـــــهـــــوالت عـــــــدديـــــــة مـــــــن مــــعــــلــــومــــات 

مخصوصة عل| وجه مخصوص...

آخـــــــــــــــــــره:... وتـــــجـــــعـــــل ســـــطـــــح ح ل مـــــشـــــتـــــركـــــاً بـــــيـــــن ســــطــــحــــي د ط ح ر الــــمــــتــــســــاويــــيــــن؛ 
يـــــــكـــــــون ســــــطــــــح ال مـــــــســـــــاو ســـــــطـــــــوح الـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوع: د ح ب ل ح ر يـــــعـــــنـــــي الــــــــِعــــــــلــــــــم، وتــــجــــعــــل 
مـــــربـــــع: ك ع مـــشـــتـــركـــاً بـــيـــن آل؛ والــــِعــــلــــم يــــكــــون جـــمـــيـــع: آل الــــــــذي هـــــو ســــطــــح: آد الـــــذي 
هــو الــخــط مــع الــزيــادة فــي: دل، أعــنــي: دب؛ الـــزيـــادة، ومــربــع: ك ع الـــذي هــو مربع: 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الهيئة والهندسة والحساب    450

ك ج، الــنــصــف مــســاويــاً: ل ج ز، الـــذي هــو مــربــع: ج د، الــنــصــف مــع الـــزيـــادة. وكلذ 
مــــــا أردنــــــــــــــــاه، وهذه األشـــــــكـــــــال الــــخــــمــــســــة األخـــــــيـــــــرة مــــــن ثــــانــــيــــة كـــــتـــــاب األصــــــــــــول إِلقْـــــــِلـــــــيـــــــِدس، 
ـــــــد ـــــــَحـــــــّمَ  ولــــــيــــــكــــــن اذه آخــــــــــــر الــــــــــكــــــــــام، والــــــــحــــــــمــــــــد هلل عــــــــــــل| الــــــــتــــــــمــــــــام، والــــــــــصــــــــــاة عــــــــــــل| نـــــبـــــيـــــه مُ

وآله الكرام.

مــالحــظــات: َجــِمــيــع األشــكــال الهندسية والــرمــوز والــفــواصــل َحــْمــَراء الــلــون. وتُــوَجــُد 
ْـــَعـــنَـــاِويـــن  ـــُطـــوِر بــعــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات والــــرســــوم. وال َــــيْــــَن الـــّسُ عــــل| الـــَهـــَواِمـــش َوب
ــــَمــــيّـَـــز بِــــُخــــُطــــوط حـــمـــراء  ــــَمـــــْشـــــُروح مُ ْـ َـــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــــــَمــــــر، والـــمـــتـــن ال وبـــعـــض الـــكـــلـــمـــات مَـــْكـــتُـــوب
ْــــــِغــــــاف ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مُـــغـــلَّـــف  الـــــلـــــوِن فـــــوقَـــــهُ. الــــوضــــع الــــعــــام: خـــــّط الــتــعــلــيــق الـــــواضـــــح، وال
ـــد بـــن حــســيــن الـــتـــوقـــانـــي مـــع الـــخـــاتـــم، وحــســيــن بــن  بِـــــــــَوَرِق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: مُـــَحـــّمَ
ـــيْــــخ َخــــانــــقــــاه مُـــــــــَراد مُــــــــّا، مــع  ــــد مُـــــــــَراد َشـ ــــيِّــــد الـــحـــافـــظ مُــــَحــــّمَ ــــد الـــكـــبـــوذلـــي وتـــمـــلـــك: الــــّسَ مُــــَحــــّمَ

الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/347� ]671[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح الملخص للجغميني )1(�
د البروسوي، قاضي زاده، صاح الدين )ت 815 ھ/  المؤلف: موس| بن مَُحّمَ

1412 م( )2(�

 �ŞERHU’l - MÜLAHHAS lil GAĞMİNİ ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي:  قْـــم ال ــــَراد مُـــّا؛ الـــّرَ ْــَحــِمــيــِدّي: 924.، فــهــرس مكتبة مُ قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة راغـــب پــاشــا؛ ]1198[ الـــّرَ
ْــَقــِديــُم:  قْـــم ال ْـــَقـــِديـــُم: 207، والـــّرَ قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 2/1414. ومكتبة جــامــعــة إِْســتَــانــبُــول، الـــّرَ قْـــم ال 1/1413، الـــّرَ
498. ومكتبة األزهر؛ الرقم: 34324، أرقام الحفظ: )2935 باغة( 84657 األَتَْراك، والرقم: 39307، 
أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )38 هــيــئــة( 14449، والــــرقــــم: 39308، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )39 هــيــئــة( 16145، 39454، 
أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )35 هــيــئــة( 8173 مــــخــــتــــار، والــــرقــــم: 39455، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )1 هــيــئــة( 18079 الــرســالــة 
الرقم: 2، والرقم: 39456، أرقام الحفظ: )2 هيئة( 18080 الرسالة الرقم: 1، والرقم: 39457، أرقام 
ـــــرقــــــم: 39458، أرقــــــــام الــــحــــفــــظ: )16 فـــلـــك ومــــيــــقــــات( 45616  الــــحــــفــــظ: )37 هـــيـــئـــة( 13034 حــــســــونــــة، والـ

بخيت، والرقم: 39459، أرقام الحفظ: )56 هيئة( 92571 الشوام. 
 �SALAHUDDİN MUSA b. MUHAMMED b. KADİ MAHMUD ،KADİZADE er - RUMİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 346�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    451 الهيئة والهندسة والحساب   

عدد األوراق وقياساتها: 1 - 106/ب، مقياس الورقة: )203 × 138 = 136 × 
64(، عدد األسطر: )15(�

ِحـــــيـــــِم. الـــحـــمـــد هلل الــــــذي جـــعـــل الـــشـــمـــس ضــــيــــاءً والــقــمــر  ِ الـــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل ارّلَ
نــــــــــــــوراً، وبـــــســـــط عــــــــل| بـــــســـــاط الــــبــــســــيــــط ظــــــــــّاً وحـــــــــــــــــروراً، رفــــــــع خــــــضــــــراء ذات بــــــــــروج وســــــــــراج، 
وخــفــض غـــبـــراء ذات مــــروج وفـــجـــاج، ومـــــّدَ بـــحـــراً مـــســـجـــوراً، وخــلــق ســبــع ســـمـــاوات ومــن 
األرض مثلهن في ستة أيام، ودبّر األمر، يتنزل منهن عل| ترتيب ونظام، كما كان 

في الكتاب مسطوراً... والنسر طائراً، والشامية غموصاً، واليمانية َعبوراً.

ــــْعـــــــد؛ }ی ی ی ی ݲ حئ مئ ىئ يئ جب{ )1(، إنــــــه فــي  ــ َـ َوب
ْـــُعـــلُـــوم الــحــقــيــقــيــة، ومــعــالــم الــتــعــلــيــم ال ســيــمــا الــريــاضــي  زمــانــنــا اذه قــد انــــدرس مــــدارس ال
مــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــا، فـــــــــــإن ريــــــــاَضــــــــهــــــــا قــــــــد ظــــــلــــــت نــــــاضــــــبــــــة الــــــــــمــــــــــاء، وذاهــــــــــبــــــــــة الــــــــــــــــــــــرداء، مــــــصــــــفــــــرة الـــــنـــــجـــــوم 
واألزهـــــــــــــــار، ومـــــغـــــبـــــّرة األرجـــــــــــاء واألقــــــــطــــــــار، قـــــد اتّــــــخــــــذه الـــــقـــــوم ظـــــهـــــريـــــاً، وظـــــنـــــوه شــــيــــئــــاً فــــريــــاً، 
وطــالــبــوه كــالــحــيــار| فـــي الـــصـــحـــار|، ال يــهــتــدون إل| مــنــازلــه ســبــيــاً، وال يـــجـــدون عــل| 
جداوله مرشداً ودلياً، فقلت لهم: معاشر اإلخوان، إني آنست ناراً في بََوادي هذه 
الـــفـــنـــون، آتــيــكــم مــنــه بــخــبــر، أو قَـــبَـــٍس لــعــلــكــم تــصــطــلــون، نكل لــمــا تــأمــلــت فـــي تــقــاُعــِد 
الــــعــــزائــــم عــــن ربـــــط فــــروعــــه إل| أصـــــولـــــه، وتــــقــــاُصــــر الـــطـــبـــائـــع عــــن ضـــبـــط أنـــــواعـــــه وفـــصـــولـــه؛ 
آثرُت منها ما هو أشرف وأعل|، وأهّم وأول|، أعني الهيئة التي أثن| عل| الناظرين 
فــيــهــا الـــكـــتـــاب، وأطـــــــر| فــــي جـــالـــة قــــدِرهــــا َذووا الـــبـــصـــائـــر واأللــــــبــــــاب، ولـــقـــد ُصــــنِّــــَف فــيــهــا 
ـــنـــــفـــــوُس لـــتـــكـــاُســـلـــهـــا عـــــن االنــــهــــمــــاك فـــــي تـــقـــاســـم األفـــــــــاك إل| مــنــتــه|  كـــتـــب لــــطــــيــــفــــة... والــ
|؛ >بالملخص في الهيئة< بالقبول، فطار به إل|  اإلدراك؛ تلّقَت المختصر المسّمَ
ـــبـــــول. حــــــت| تــــصــــد| لـــشـــرحـــه األكــــــابــــــر واألفـــــــاضـــــــل، واشــــتــــغــــل بـــدرســـه  ـــــار الــــــدبــــــور والـــــقــ األقــــــطـ
األمــاجــد واألمــاثــل، فاعتمد المحصلون فــي حلّه عــل| مــا فــي الــشــروح، واعــتــقــدوا أنه 
بـــــــريء مـــــن الــــــجــــــروح، فــــحــــدانــــي كلذ إل| أن أكــــتــــب لـــــه شـــــرحـــــاً يــــذلــــل الــــصــــعــــاب، ويــمــيــز 
القشر من اللباب، ينبه عل| ما في المتن من الخلل، ويشير إل| ما في الشرح من 

›1‹ سورة الواقعة، اآلية: 75 - 76� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الهيئة والهندسة والحساب    452

الزلل... فلما استكمل تقويمه، وتَّم ترقيمه، جعلتُه تحفةً لحضرٍة هي حيرة الجنان 
بهجةً وبــهــاءً، وِخدمة لسّدة هي غيرة الجنان تزهيته وصفاته، وهــي حضرة من نشر 
لَْطان بن  الخير واإلحسان، وبسط األمن واألمان... مغيث الحق والملة والدين: الّسُ
ـــلـْــَطـــان ألــــغ بــيــك بــن شــــاه ُرّخ بـــــــن أمـــيـــر تــيــمــور كــــوركــــان )تــيــمــورلــنــك(،  ـــلْـــَطـــان بـــن الـــّسُ الـــّسُ
خلد اهلل تعال| شموس سلطنته نائيةً عن الزوال... بالنبي وآله الكرام. )الحمد(. 
هـــــو الــــثــــنــــاء بــــالــــلــــســــان عـــــــل| الــــجــــمــــيــــل، )هلل( َعـــــلَـــــم لــــلــــواجــــب الــــــوجــــــود )ِكــــــفــــــاء أفــــضــــالــــه(، 
الِكفاء: الكفو؛ أي: المثل، ومصدره كافأه؛ أي جــازاه... )يقول عبد اهلل الفقير 
المحتاج إل| رحمته(. هي رقة قلب وانعطاف يقتضي التفضل واإلحسان ويضاف 
د بن عمر الجغميني(. الجغمين  إل| اهلل تعال| باعتبار غايتها. )محمود بن مَُحّمَ
قـــــريـــــة مــــــن قــــــــر| خـــــــــــــــوارزم. )أنــــــــــي ألـــــفـــــت اذه الـــــكـــــتـــــاب فــــــي بـــــيـــــان هـــــيـــــئـــــة(. بـــــســـــاط أجــــســــام 
)العالم(. وهو ما يعلم به الشيء، غلب استعماله فيما يعلم به الصانع تعال| من 
الجوهر واألعــــراض، ويمكن أن يكون الــمــراد بهيئة الــعــالــم: ِعلم الهيئة الــذي يبحث 

فيه عن أحوال األجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية...

آخــــــــــــــــره:... أيـــــــــام ذي الــــحــــجــــة فــــــي تــــلــــك الــــســــنــــة ثـــــاثـــــيـــــن، )وهذه الــــســــنــــة الــــقــــمــــريــــة( 
الوسطية )ناقصة عن السنة( الشمسية الحقيقية )بعشرة أيام وعشرين ساعة ونصف 
بالتقريب( واألصوب أن يقال: بعشرة أيام وإحد| وعشرين ساعة، إذ التفاوت بين 
السنتين عل| التحقيق عشرة أيام وإحد| وعشرون ساعة وخمس ساعة عل| قول من 
يقول: بأن السنة الشمسية ثاث مئة وخمسة وستون يوماً وربــع يــوم، وعشرة أيام، 
وإحــــد| وعــشــرون ســاعــة وثــاثــة أخــمــاس ُخــمــس ســاعــة عـــل| رأي بطليموس، وعــشــرة 
أيام وإحد| وعشرون ساعة إال دقيقة وثاثة أخماس دقيقة من دقائق الساعات عل| 
ما ذهب إليه البتاني، كما ال يخف| عل| مَن له أدن| دُربة في الحساب. وهو أسرع 

الحاسبين. تم الكتاب بعون اهلل الملك المنان.

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــــَمــــر،  ْـــَعـــنَـــاِويـــن وبـــعـــض الــكــلــمــات مَـــْكـــتُـــوب واألشــــكــــال الــهــنــدســيــة والــفــلــكــيــة وال
ْــَمــْشــُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فــوقَــهُ. الناسخ: عبد الفتاح بن حسين  والمتن ال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    453 الهيئة والهندسة والحساب   

المغلوي، في محمية أَدرنَة. تاريخ النسخ: ربيع اآلخر سنة )1075 ھ/1664 م(. 
الوضع العام: خّط التعليق الواضح، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الحافظ 
د  د مُــَراد شيخ خانقاه مُــَراد مُــّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقــف حافظ مَُحّمَ مَُحّمَ

مَُراد عل| دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/347� ]672[ الّرَ
ــص في  عـــنـــوان الــمــخــطــوط: حــاشــيــة الــبــرجــنــدي عــــل| شــــرح قـــاضـــي زاده عــــل| الــمــلــّخَ

الهيئة للجغميني )1(�
ــــــد بــــــن حــــســــيــــن الـــــبـــــرجـــــنـــــدي، نـــــظـــــام الــــــديــــــن )ت بــعــد  ـــّمَ ــ ــــــَحـ الـــــمـــــؤلـــــف: عــــبــــد الــــعــــلــــي بــــن مُ

935 ھ/1528 م( )2(�
عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 107/ب - 269/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )203 × 138 = 

136 × 64(، عدد األسطر: )15(�
ِحــــــيــــــِم، الــــحــــمــــد هلل رب الــــمــــشــــارق والـــــمـــــغـــــارب، مـــزيـــن  ِ الــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل ارّلَ
د سيد مَن ُخلق في أحسن تقويم؛ وآله  السماء بزينة الكواكب، والصاة عل| مَُحّمَ
وأحبائه نجوم االهتداء إل| الصراط المستقيم، َوبَْعد؛ فهذه تعليقات عل| المواضع 
الــمــشــكــلــة، وتــنــبــيــهــات عــــل| رمــــوز الــمــبــاحــث الــخــفــيــة الــمــعــضــلــة، مـــن شــــرح )الــمــلــخــص 
فـــي الــهــيــئــة( الــمــنــســوب إل| فـــاضـــل األمــــــة، الــحــبــر الــمــحــّقــق، والــنــحــريــر الـــمـــدقّـــق، قـــدوة 
أفاضل العلماء، وصفوة أماثل األذكــيــاء المشتهر: بقاضي زاده الــرومــي، تغمده اهلل 

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’l - MÜLAHHAS li - KADİZADE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/1641،  قْم الَْحِميِدّي: 916، ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1179[ الّرَ
مـــكـــتـــبـــة بـــــرنـــــســـــتـــــون؛ مــــجــــمــــوعــــة جـــــــاريـــــــت، الـــــــرقـــــــم: 988، رمــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: B H( 504(، والــــــــرقــــــــم: 989، رمــــز 
الحفظ: L 136، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا، الرقم: 4877، رمز الحفظ: 2975، رمز الحفظ: 

4772، رمز الحفظ: 1016، رمز الحفظ: 1131، رمز الحفظ: 4726، رمز الحفظ: 1114� 
 �NİZAMÜDDİN ABDÜLALİ b. MUHAMMED el - HANEFİ ،el - BİRCENDİ ›2‹

ِـــــلْـــــبَـــــْغـــــَداِدّي: )586/1(�  ّــــــة الــــَعــــاِرفِــــيــــن ل ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 916، َوَهــــــِدي ــــــم ال قْ ــــّرَ انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغــــــب پــــاشــــا؛ ]1179[ الــ
الَة: )266/5، 398/13(�  ِِّفين لَِكّحَ والفوائد البَِهيَّة: )15(، واألعام للزركلي: )30/4(. َومُْعَجم الُْمَؤل

والذريعة إل| تصانيف الشيعة: )176/13(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الهيئة والهندسة والحساب    454

بغفرانه، وأسكنه بحبوحة جنانه، جمعتُها بالتماِس بعض اإلخـــوان، ليكون تذكرة 
لهم ولسائر الخان، حفظنا اهلل وإياهم عن الزلل والخلل؛ إنه ولي التوفيق. قوله: 
ُــشــِعــُر بالتعظيم،  )الــحــمــد هـــو الــثــنــاء بــالــلــســان عـــل| الــجــمــيــل(. الــثــنــاء هـــو اإلتـــيـــاُن بــمــا ي

وهو يعّم الحمَد والشكَر، وتقييده باللسان تخصيص...

آخــــــــــــــره:... قـــــولـــــه: )وهذه الــــســــنــــة الــــقــــمــــريــــة الــــوســــطــــيــــة نــــاقــــصــــة عـــــن الــــســــنــــة الــشــمــســيــة 
الــحــقــيــقــيــة( ال يــخــف| أن الــســنــة الــشــمــســيــة الــحــقــيــقــة والــســنــة الــشــمــســيــة الــوســطــيــة واحــــدة، 
فإن دور الوسط ودور التقويم في الشمس يتمان في زمان واحد، وإنما التفاوت بين 
الــشــهــور الــشــمــســيــة الــوســطــيــة والــشــهــور الــشــمــســيــة الــحــقــيــقــيــة، فــالــشــهــر الــشــمــســي الــوســطــي 
أبـــــــــــــــداً يــــــكــــــون ثـــــاثـــــيـــــن يــــــــومــــــــاً وعــــــشــــــريــــــن ســــــــاعــــــــات وتــــــســــــعــــــاً وعــــــشــــــريــــــن دقـــــيـــــقـــــة ونــــــصــــــف ســـــدس 
دقيقة، وهو الخارج من قسمة مدة السنة الشمسية عل| اثني عشر، والشهر الشمسي 
َواب، وإلَيِْه  الحقيقي قد يزيد عليه، وقد يساويه، وقد ينقص منه. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ
ْــــَمــــآب، والــحــمــد هلل لــولــيــه، والـــصـــاة عـــل| حبيبه ونــبــيــه، وآلــــه الــطــاهــريــن،  ْـــَمـــْرِجـــُع وال ال

وأصحابه الطيبين، آمين، يا رب العالمين.

مــالحــظــات: الــنــاســخ: عــبــد الــفــتــاح بــن حسين الــمــغــلــوي. تــاريــخ الــنــســخ: فــي شهر 
رجـــب ســنــة )1076 ھ/1665 م( فــي مــدرســة أوج شــرفــه لــي بمحمية أَدرنَـــــة التركية. 

قْم الَْحِميِدّي: 1/347� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/347� ]673[ الّرَ

ائرة الهندية )1(� عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الّدَ
المؤلف: حسين بن حسن الخلخالي، الشيعّي، سيد مُّا الُحَسيْنِّي )ت 1014 ھ/ 

1605 م( )2(�

 �RİSALETÜ’d - DAİRETİ’l - HENDESİYYE ›1‹
قْم الَْقِديُم: 7/1467. وفهرس مكتبة  قْم الَْقِديُم: 4/228، والّرَ انظر؛ فهرس مكتبة جامعة إِْستَانبُول، الّرَ
برنستون المجموعة الجديدة، الرقم: 1203، رمز الحفظ: 327، رمز الحفظ: 362، رمز الحفظ: 855� 

 �HÜSEYİN b. HASAN el - HÜSEYNİ ،el - HALHALİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 299�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]537[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    455 الهيئة والهندسة والحساب   

عدد األوراق وقياساتها: 269/ب - 275/ب، مقياس الورقة: )203 × 138 = 
136 × 64(، عدد األسطر: )19(�

ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َـــِمـــيـــَن، َوالـــــّصَ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
ِــــِه َوأَْصـــَحـــابِـــِه أَْجــَمــِعــيــن. أمـــا بعد؛  ــد ســيــد األولـــيـــن واآلخـــريـــن، َوَعـــــلَ| آل عـــل| نبيه مُــَحــّمَ
فيقول الفقير إل| اهلل تعال|: حسين الُحَسيْنِّي الخلخالي: لما كان أشرف الطاعات 
بعد اإليمان هو الصاة؛ أمر اهلل بها وَعيََّن وقتَها، فقال عّز ِمن قائل: }ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ{ )1(؛ واختلف المفسرون في معن|: }ڦ 
ڦ{، فــقــال بــعــُضــهــم: إّن دلـــوكـــهـــا: غـــروبـــهـــا. وقــــال األكــــثــــرون: إن دلــوكــهــا زوالــهــا 
عن كبد السماء؛ واذه هو المختار ألن اآلية جامعة للصلوات الخمس... وله طرق 
كثيرة؛ نكل لما كــان طريقه الــذي اعتبره الــمــرصــدون، واعتمد عليها المجتهدون؛ 
مــا هــو الــمــذكــور فــي شـــرح الــوقــايــة لــلــمــول| الــعــامــة، بـــدر الــمــلــة الــحــنــفــيــة؛ صـــدر علماء 
الشريعة القويمة، وكان بناؤه عل| مسائل بعض الفنون التي نسجْت عليها عناكُب 
الــنــســيــان، وصــــارت كـــأن لــم يــكــن شــيــئــاً مـــذكـــوراً عــنــد أكــثــر عــلــمــاء اذه الـــزمـــان. التمس 
مني اإلخوان الظانون أّنَ لي نصيباً من تلك األفنان أن أكتب له شرحاً يكون تبصرة 
لهم؛ ولسائر الخان، فأسعفتهم بعون الرّب الُْمستعان؛ إنه خير من أعان. قوله: 

)وطريقه( أي طريق معرفة وقت الزوال....

آخره:... وال يخف| أن اذه الطريق غير مختّص بنيذه القسمين من األقسام 
الــثــمــانــيــة؛ بـــل يــعــم جــمــيــع األقـــســـام الــمــبــنــيــة عـــل| اخـــتـــاف الـــطـــول. واعـــلـــم أنـــه ال حــاجــة 
ـــــاطــــــر مــــــكــــــة إل|  ـــــقـ لـــــــشـــــــيء مــــــــن األعـــــــــمـــــــــال لـــــمـــــعـــــرفـــــة ســــــمــــــت الـــــقـــــبـــــلـــــة فــــــــي الــــــمــــــوضــــــع الـــــــــــــذي هــــــــو مـ
واقـــــــــع فــــــي ســــمــــت قـــــــدم أصـــــلـــــهـــــا، فـــــــــــإّنَ َســـــــْمـــــــَت قِـــــبـــــلـــــِة اذه الـــــمـــــوضـــــع ال يـــخـــتـــص بــــجــــهــــٍة مــن 
الـــــجـــــهـــــات؛ بــــــل }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{ )2(، كــــمــــا أّن جـــــــوف الـــكـــعـــبـــة كـــــــك، وإنــــــه 
ال يــــنــــافــــي ســــمــــت الـــقـــبـــلـــة بــــشــــيء فـــــي الــــطــــريــــق الـــــمـــــذكـــــورة فـــــي الـــــمـــــوضـــــوع؛ عــــرضــــه تـــســـعـــون 
درجـــــــــــــــــــة، وتــــــــــكــــــــــون الـــــــســـــــنـــــــة الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة هــــــــنــــــــاك يــــــــــومــــــــــاً ولــــــــيــــــــلــــــــة، ألنـــــــــــــه ال يـــــتـــــعـــــيـــــن فــــــــــي شـــــــــــــيء مــــن 

›1‹ سورة اإلسراء، اآلية: 78� 
›2‹ سورة البقرة، اآلية: 115� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الهيئة والهندسة والحساب    456

َـــــــة، َســـــــال ـــــــت الـــــــرِّ ـــنــــــوب والــــــشــــــمــــــال. تَـــــــّمَ ــ ـــــمــــــغــــــرب والــــــجـ ــــمــــــواضــــــع شــــــــيء فــــــي الـــــمـــــشـــــرق والـ  هذه الــ
بعون اهلل تعال|.

قْم الَْحِميِدّي: 1/347� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/348� ]674[ الّرَ

ــــنـــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: تــــعــــلــــيــــقــــات عـــــــــل| الــــــمــــــواضــــــع الــــمــــشــــكــــلــــة، وتــــنــــبــــيــــهــــات عـــــــــل| رمـــــــوز  ــ عـ
ــــــاصـــــــة فــــــــي الـــــحـــــســـــاب  َــــــــــة الـــــبـــــهـــــائـــــيـــــة فــــــــي الـــــــحـــــــســـــــاب = الـــــــخـ َســــــــــال ـــبــــــاحــــــث الـــــمـــــعـــــضـــــلـــــة مــــــــن الــــــــــرِّ ــ ـــــمـ الـ

للعاملي الباطني )1(�

ْــــمــــائــــّي، مــــائِــــي زاده، اآلمـــــــدّي،  الـــمـــؤلـــف: ُعـــَمـــر بـــن أْحــــَمــــد )الــــجــــلــــّي = الـــچـــلـــي(، ال
يار بَْكرّي، الحلبي )ت بعد 1022 ھ/1613 م( )2(� الدِّ

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 10/آ، مقياس الورقة: )205 × 134 = 153 × 
68(، عدد األسطر: )19(�

ِحــــــيــــــِم. يــــا مــــن عـــجـــز عـــنـــه جـــمـــع تـــضـــاعـــف نـــعـــمـــه أقـــــام  ِ الــــــّرَ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل ارّلَ
أفـــــهـــــام الـــــعـــــقـــــاء، وتــــحــــيــــر فـــــي تــــرقــــيــــم نــــصــــف مـــــا قــــســــم عـــــــل| عـــــبـــــاده مـــــن األنـــــصـــــبـــــاء، وفـــــــّرق 
صــــــدور عـــلـــمـــائـــه بـــــأنـــــوار الـــمـــعـــرفـــة، وثـــــواقـــــب نـــجـــوم اآلراء، وجـــبـــر قـــلـــوب أولــــيــــائــــه بِــُحــســن 

 �ŞERHU’l - HULASA fi’l - HİSAB ›1‹
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 3/918. فــــفــــي تــــلــــك الـــمـــخـــطـــوطـــة تـــــم الــــفــــصــــل بــيــن  قْـــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغـــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1183[ الـــــــّرَ
ـــة(. وتَــــــّمَ الــفــصــل بــيــن الــقــســمــيــن بـــثـــاث صــفــحــات فـــارغـــة،  مـــا ُكـــتـــب ســـابـــقـــاً، ومــــا تــــاه مــخــتــومــاً بــكــلــمــة: )تـــتِـــّمَ
ــــمــــــول| َچـــــلَـــــبِـــــي زاده عــــــل| خــــاصــــة الـــــحـــــســـــاب(. وتــــوجــــد  ــــــهُ: )تـــعـــلـــيـــقـــات الــ حـــمـــلـــت الـــصـــفـــحـــة الــــثــــالــــثــــة عـــــنـــــوانـــــاً نــــــّصُ
مـــنـــه مـــخـــطـــوطـــة فــــي مــكــتــبــة بـــرنـــســـتـــون؛ مـــجـــمـــوعـــة جــــاريــــت، الــــرقــــم: 2026، رمـــــز الـــحـــفـــظ: B 72/2. ومــكــتــبــة 
كلية اآلداب والمخطوطات في الكويت، رقــم الحفظ: 107، ومكتبة الجامعة اللبنانية في بــيــروت؛ رقم 
الحفظ: 588، ومكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة؛ رقم الحفظ: 511/10، ومركز الملك فيصل 
للبحوث الرياض رقم الحفظ: 05204، ورقم الحفظ: 12103، ومكتبة جامعة اليبزغ في ألمانيا، رقم 
َـــــة فــــي الــــقــــاهــــرة، رقـــم  الـــحـــفـــظ: 883 )8(، ومـــكـــتـــبـــة مـــيـــونـــيـــخ فــــي ألـــمـــانـــيـــا، رقـــــم الـــحـــفـــظ: 851، ومـــكـــتـــبـــة قَـــــَول

الحفظ: 264/11� 
 �ÖMER b. AHMED el - MAİ el - ÇİLLİ el - AMİDİ ،MAİZADE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 3/918�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1183[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    457 الهيئة والهندسة والحساب   

الـــمـــقـــابـــلـــة فـــــي يــــــوم الــــحــــســــاب والـــــــجـــــــزاء؛ صــــــّل وســـــلّـــــم عــــــل| مَــــــن َصـــــّحـــــح الـــشـــريـــعـــة الـــــغـــــراء، 
وكسر أصنام أهل األهــواء، وصيّر فصحاءَ العرب بمنطِقِه بكماء وصّماء، وعل| آله 
وأصــــحــــابــــه الــــذيــــن جــــــــزروا بـــالـــضـــرب أعــــنــــاق األعــــــــــداء، ال ســيــمــا األربـــــعـــــة الــمــتــنــاســبــة الـــذيـــن 
ُــــْخــــِطــــئُــــوا فـــــي تـــحـــلـــيـــل اإلشــــــكــــــال، وســـــاحـــــة الــــطــــريــــق الــــــســــــواء. أمــــــا بــــعــــد: فـــيـــقـــول الــفــقــيــر  لـــــم ي
إل| اهلل الغني: عمر بن أحمد الشهير بالمائي والَچلَْي: إني رسمت فيما مض| في 
أيــــام الــتــحــصــيــل، وأثـــنـــاء الــتــدريــس فـــي الــتــعــطــيــل، تــعــلــيــقــات عـــل| الــمــواضــع المشكلة، 
َـــــــة الـــبـــهـــائـــيـــة فـــــي الــــحــــســــاب(،  ــــــال َسـ ـــــل| رمــــــــوز الــــمــــبــــاحــــث الـــمـــفـــصـــلـــة؛ مـــــن )الـــــــرِّ وتـــنـــبـــيـــهـــات عــ
المشهورة فيما بين أولــي األلــبــاب، وكنت من ابــتــداء الــزمــان إل| اذه األوان مَْشُعوفاً 
بـــجـــمـــعـــهـــا وتــــرتــــيــــبــــهــــا، وتـــنـــضـــيـــدهـــا وتــــركــــيــــبــــهــــا، فــــكــــم عـــــزمـــــُت فـــانـــتـــقـــض الــــــعــــــزم، وتــــقــــدمــــُت 
وتــأّخــر الــفــهــم، إذ أنـــا مــن زمـــان صـــار الــجــهــل فــيــه مــشــهــوراً، والــِعــلــم كـــأن لــم يــكــن شيئاً 
َسالَة...  مذكوراً، ودرست المعالم، وعفت آثارها... فاشتغلت بمباحث تلك الرِّ
وشــرعــت فــي المقال: )نــحــمــدك(، قــولــه: أردف التسمية بالتحميد أداءً لحّق بعض 

نعمائه الجميل...

مَة الجيش للجماعة المتقدمة  آخره:... قوله: الُمَقدِّمَة: وهي مأخوذة من مَُقدِّ
مــــة، وبـــعـــُضـــهـــم  مــــنــــهــــا؛ مـــــن )قــــــــــدم( بــــمــــعــــن|: تـــــقـــــدم؛ فـــــا يـــــجـــــوز فــــتــــح الــــــــــدال مـــــن الــــمــــتــــقــــدِّ
جّوزوا فتَح الداِل عل| أنها من )قدم( المتعدي، وقيل: يجوز كسرها عل| أنها منه 
أَيْضاً. وفي االصطاح: طائفة من الكام في أول الكتاب؛، يدّل عل| أشياء يتوقّف 
عليها الشروع في ِعلٍم يكون كلذ الِكتاب في بيانه، وقد يُقال لطائفٍة من الكام؛ 
َــهــا بِــهــا ســــواء كــانــت مــمــا يــتــوقــف عــلــيــه الـــشـــروع أْو ال،  قــّدمــهــا عـــل| الــمــقــاصــد الرتـــبـــاٍط ل
وكلذ ال يــــحــــتــــاج إل| اصــــــطــــــاح جــــــديــــــد؛ كــــمــــا زعــــــــم بــــعــــُضــــهــــم بــــــل كلذ مُــــــْخــــــتَــــــلَــــــٌف فـــيـــه؛ 
ــــون ُجــــــــزءاً ِمـــــن الـــِكـــتـــاب بــالــمــقــالــة األول|؛ أو  ُــــســــّمُ ْـــُمـــَصـــنّـــفـــيـــن، كـــمـــا أنـــهـــم ي بــحــســب آراء ال
مَة الكتاب،  الباب ]األول[؛ مثاً ِمن غير افتقاٍر إل| اصطاٍح جديد. اذه هو مَُقدِّ
مَـــة الــِعــلــم فــهــي فـــي االصـــطـــاح: مـــعـــاٍن مــخــصــوصــةٌ يـــتـــوقَّـــُف عــلــيــهــا الـــشـــروُع في  ـــــا مُـــَقـــدِّ وأمَّ

ِل ظاِهٌر أَيْضاً. قوله: الحساب. ]تتمة[. مسائِِلِه، فالَفْرُق بينُهما عل| األّوَ

مالحظات: تُــوَجــُد عــل| الَهَواِمش بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. وكلمة قوله 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الهيئة والهندسة والحساب    458

مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. الوضع العام: خّط التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف 
يِّد  بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: أحمد بن محمد بن َعِلّي مع الخاتم، وتملك: الّسَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  الحافظ مَُحّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/348� ]675[ الّرَ

عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: تــعــلــيــقــات الـــــمـــــول| َچــــلـَـــبـِـــي زاده عـــــل| خـــاصـــة الــــحــــســــاب، شـــرح 
خاصة الحساب )1(�

المؤلف: َچلَبِي زاده )2(�
عدد األوراق وقياساتها: 10/آ - 86/آ، مقياس الورقة: )205 × 134 = 153 × 

68(، عدد األسطر: )19(�

أوله: قوله: الحساب علم. المراد من العلم انهاه: إما نفس األصول والقواعد 
الـــمـــعـــلـــومـــة، وإمـــــــا مـــلـــكـــة يـــقـــتـــدر بـــهـــا عــــــل| إدراكـــــــــــات جــــزئــــيــــة، وكـــلـــمـــة مــــن لـــلـــثـــانـــي الـــثـــانـــي 
عل| ما ال يخف| فتأمل. قوله: من معلومات مخصوصة مثاً العشرة والمئة عددان 
مـــــعـــــلـــــومـــــان مـــــخـــــصـــــوصـــــان نكل الــــــحــــــاصــــــل مــــــــن ضــــــــــرب أحــــــدهــــــمــــــا فــــــــي اآلخـــــــــــــــر، أو الـــــــخـــــــارج 
مـــــن قـــســـمـــتـــه عـــلـــيـــه مــــجــــهــــوالن؛ يـــعـــلـــم اســـتـــخـــراجـــهـــمـــا واســـتـــنـــبـــاطـــهـــمـــا بـــــاذه الــــعــــلــــم. قـــولـــه: 

وموضوعه العدد الحاصل...

ــــــره:... وهـــمـــا الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، وهــــو الـــمـــطـــلـــوب، ومـــربـــع الـــثـــانـــي مــئــة والــثــالــث  آخــ
مـــــــــال، والـــــمـــــجـــــمـــــوع مــــئــــة ومـــــــــــال، فــــالــــمــــئــــة والـــــــمـــــــال يـــــعـــــدل خــــمــــســــة وعـــــشـــــريـــــن ومـــــــــــاالً وعــــشــــرة 

 �ŞERHU’l - HULASA fi’l - HİSAB ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/918�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1184[ الّرَ

 �CELEBi ZADAH ›2‹
عــــــالــــــم عـــــثـــــمـــــانـــــي، مـــــــن مـــــؤلـــــفـــــاتـــــه: حـــــاشـــــيـــــة عـــــــــل| حـــــاشـــــيـــــة شـــــــــرح مــــخــــتــــصــــر الـــــمـــــنـــــتـــــه| فـــــــي أصـــــــــــول الـــــفـــــقـــــه، تــــــوجــــــد مـــنـــه 
نسخة مخطوطة كتبت سنة )1075 ھ/1664 م(، وهي في المكتبة المركزية/جامعة طهران: 5/4467، 

األوراق: 68/ب - 120/ب. 
انظر؛ الفهرس الشامل األردني: )3: 405( 196� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    459 الهيئة والهندسة والحساب   

أشياء. قوله: وبعد إسقاط المشترك، وهو الخمسة والعشرون، والمال من الطرفين 
يــبــقــي فـــي الـــطـــرف األول عـــشـــرة أشــــيــــاء؛ مـــعـــادلـــة لــخــمــســة وســبــعــيــن فـــي الـــطـــرف الــثــانــي، 
وهـــــــــو الـــــمـــــســـــألـــــة األول| مـــــــن الــــــــمــــــــفــــــــردات. فـــــاقـــــســـــم الـــــــعـــــــدد وهـــــــــو خــــمــــســــة وســــــبــــــعــــــون ســـــاعـــــة، 
عـــدد األشـــيـــاء وهـــو عــشــرة، يــخــرج ســبــعــة ونــصــف، وهـــو الــمــجــهــول الــغــائــب فــي الــمــاء، 
ومعلوم أن الخارج من الماء خمسة، مجموع الرمح اثنتي عشر ذراعاً ونصف، وهو 

المطلوب. تم.

َــــة بِــــالــــلَّــــْوِن  ــــْكــــتُــــوب مــــالحــــظــــات: يـــوجـــد عـــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش تـــعـــلـــيـــقـــات، وبـــعـــض الـــكـــلـــمـــات مَ
األَْحــَمــر. الوضع العام: خّط التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف بِــَوَرِق اإليبرو، 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ وعليه تملك: أحمد بن َعِلّي، وتملك: الّسَ

مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

ݳ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    460

���������������������������������������������������������

›1‹ قــــال حـــاجـــي خــلــيــفــة: >عـــلـــم األخــــــاق = عــلــم ســيــاســة الــــــذات = ثـــمـــرة كـــل الـــعـــلـــوم. وهــــو قــســم مـــن الــحــكــمــة 
الــعــمــلــيــة. قــــال ابــــن صــــدر الـــديـــن فـــي )الـــفـــوائـــد الـــخـــاقـــانـــيـــة(: وهــــو عــلــم بــالــفــضــائــل، وكــيــفــيــة اقــتــنــائــهــا، لــتــتــحــل| 

النفس بها، وهو علم بالرذائل وكيفية توقيها، لتتخل| عنها. 
فموضوعه: األخــاق، والملكات، والنفس الناطقة، من حيث االتصاف بها. وانهاه ُشبهة قوية، وهي: 
أّن فائدة اذه العلم: إنما تتحقق، إذا كانت األخاق قابلة للتبديل والتغير. والظاهر ِخافه كما يدّل عليه 
قوله - عليه الصاة والسام -: >النَّاُس مََعاِدُن ِخيَاُرُهْم فِي الَجاِهِليَِّة ِخيَاُرُهْم فِي اإِلْسَاِم إَِذا فَُقُهوا، النَّاُس 
ِــَكــافِــِرِهــْم تَـــِجـــُدوَن ِمـــْن َخــيْــِر الــنَّــاِس أََشـــّدَ  ِــُمــْســِلــِمــِهــْم، َوَكــافِــُرُهــْم تَــبَــٌع ل ــأِن مُــْســِلــُمــُهــْم تَــبَــٌع ل ْــٍش فِــي اذه الــّشَ ِــُقــَري تَــبَــٌع ل
أِن َحــتَّ| يََقَع فِيِه<. وأيضاً األخــاق: تابعة للمزاج، والمزاج: غير قابل للتبديل،  النَّاِس َكَراِهيَةً لاذه الّشَ
بحيث يخرج عن عرضه، وأيضاً السيرة تُقابل الصورة، وهي ال تتغير. والجواب: أن الخلق ملكة يصدر 
بها عن النفس أفعال بسهولة، من غير فكر ورويـــة. والملكة: كيفية راسخة في النفس، ال تــزول بسرعة. 

وهي قسمان: أحدهما: طبيعية، واآلخر: عادية. 
أمــــــا األول|: فـــهـــي أْن يــــكــــون مــــــــزاج الـــشـــخـــص فـــــي أصــــــل الـــــِفـــــطـــــرة، مــــســــتــــعــــّداً لـــكـــيـــفـــيـــٍة خـــــاصـــــٍة كــــامــــنــــٍة فــــيــــه، بــحــيــث 
يـــتـــكـــيـــف بــــهــــا بــــــــــأدن| ســــبــــب، كـــــالـــــمـــــزاج الـــــحـــــار الـــــيـــــابـــــس، بــــالــــقــــيــــاس إل| الــــغــــضــــب، والــــــحــــــار الـــــرطـــــب بــــالــــقــــيــــاس إل| 
الــشــهــوة، والـــبـــارد الـــرطـــب بــالــنــســبــة إل| الــنــســيــان، والـــبـــارد الــيــابــس بــالــنــســبــة إل| الـــبـــادة. وأمــــا الـــعـــاديـــة: فــهــي أن 
يزاول في االبتداء فعاً باختياره؛ وبتكّرره والتمّرن عليه تصير ملكة، حت| يصدر عنه الفعل بسهولة، من 

غير روية. 
ففائدة اذه العلم: بالقياس إل| األول|: إبراز ما كان كامناً في النفس. وبالقياس إل| الثانية: تحصيلها. 
ـــــــــَم مَــــــــــَكــــــــــاِرمَ األَْخـــــــــــــــــَاِق<  َـــــــــمِّ ُــــــِعــــــثْــــــت ألُت وإل| اذه يــــشــــيــــر مــــــا روي عــــــن الــــنــــبــــي - صــــــــــــل| اهلل تــــــعــــــال| عــــلــــيــــه وســـــلـــــم -: >ب
ولــــاذه قـــيـــل: إن الــشــريــعــة قـــد قــضــت الـــوطـــر عـــن أقـــســـام الــحــكــمــة الــعــمــلــيــة، عــــل| أكـــمـــل وجــــــٍه، وأتـــــم تــفــصــيــل. 
وفيه: كتب كثيرة، منها: أخاق األبرار، والنجاة من األشرار لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. 
وأخاق األخيار في مهمات األذكار للشيخ محمد بن محمد األسدي، وأخاق جمالي للشيخ جمال الدين 
لَْطان  محمد بن محمد األقسرائي؛ ألََّفه: للسلطان الغازي في سبيل اهلل تعال| الشهيد بايزيد األول ابن الّسُ
الشهيد مـــراد األول. وأخـــاق الــراغــب؛ وهــو للحسين بن محمد الــراغــب األصــفــهــانــي. وأخـــاق عضد الدين 
عـــــبـــــد ارل بـــــن أحـــــمـــــد اإليـــــــجـــــــي. وأخـــــــــــاق الــــعــــلــــمــــاء لـــلـــشـــيـــخ اإلمـــــــــــام أبـــــي بـــــكـــــر مــــحــــمــــد بــــن الــــحــــســــيــــن اآلجــــــــــري. 
وأخــاق فخر الدين الـــرازي. وأخــاق الملوك ألبــي عثمان: عمرو بن بحر الجاحظ. وأخــاق النبي للشيخ 
ـــبــــــد اهلل الــــــــــــــوراق. وتـــــهـــــذيـــــب األخـــــــــــاق وتــــطــــهــــيــــر األعـــــــــــــراق ألبـــــــي عـــــلـــــي: أحـــــمـــــد بـــــن مـــحـــمـــد،  أبـــــي بـــــكـــــر مــــحــــمــــد بــــن عـــ

=المعروف: بابن مسكويه. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    461 األخالق والتاريخ   

قْم الَْحِميِدّي: 349� ]676[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في النجوم = كتاب المواليد في ِعلم النجوم )1(�

انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: )35/1 - 38، 514، 1289/2(� 
ــــــا ومـــــــــــا عـــــلـــــيـــــهـــــا مـــــــــن الـــــــــوجـــــــــدانـــــــــيـــــــــات، ويــــــــســــــــّم|  ـــــفـــــــس مـــــــــا لـــــــهـ ـــــنــ ــــــــــلُــــــــــوك: وهـــــــــــو مـــــــعـــــــرفـــــــة الــ وقـــــــــــــال الــــــــتــــــــهــــــــانــــــــوي: >ِعـــــــــلـــــــــم الــــــــــّسُ
ــــلُــــوك: وأشــــــرف الـــعـــلـــوم عـــلـــم الـــحـــقـــائـــق والـــمـــنـــازل  ف أيــــضــــاً. وفــــي مـــجـــمـــع الــــّسُ بـــعـــلـــم األخــــــاق، وبـــعـــلـــم الــــتَّــــَصــــّوُ
ـــــلــــــة واإلخــــــــــــــــاص فــــــــي الـــــــطـــــــاعـــــــات والــــــــتــــــــوّجــــــــه إل| اهلل تــــــــعــــــــال| مــــــــن جـــــمـــــيـــــع الــــــجــــــهــــــات،  ـــــمــــــعــــــامـ واألحـــــــــــــــــــوال، وعـــــــلـــــــم الـ
ــــلـُـــوك. فـــَمـــن َغــــِلــــط فــــي )ِعــــلــــم الـــحـــقـــائـــق والــــمــــنــــازل واألحــــــوال( الـــمـــســـّم| بـــعـــلـــم  ُــــســــّم| اذه الـــِعـــلـــم بـــعـــلـــم الــــّسُ وي
ف فــــا يـــســـأل عــــن غـــلـــطـــه إال عـــالـــمـــاً مـــنـــهـــم كـــامـــل الــــعــــرفــــان، وال يـــطـــلـــب كلذ مــــن الــــبــــزدوي والــــبُــــَخــــاِرّي  الــــتَّــــَصــــّوُ

والــهــدايــة وغــيــر كلذ. 
وِعـــــلـــــم الــــحــــقــــائــــق ثـــــمـــــرة الـــــعـــــلـــــوم كــــلــــهــــا وغـــــايـــــتـــــهـــــا، فـــــــإذا انـــــتـــــه| الـــــســـــالـــــك إل| عــــلــــم الــــحــــقــــائــــق وقــــــع فـــــي بــــحــــر ال 
ــــــقـــــــال لـــــه:  ــــــلـــــــم األســـــــــــــرار، ويـ ــــــعـــــــارف، وِعـ ــــــمـ ــــــلـــــــم الـ ســــــاحــــــل لــــــــه، وهــــــــو أي: ِعــــــلــــــم الــــــحــــــقــــــائــــــق، ِعــــــلــــــم الــــــقــــــلــــــوب، وِعـ

)عـــلـــم اإلشـــارة(. 
ويقول كبار مشايخ أهل الباطن: إنه يجب بعد تحصيل ِعلم المعرفة والتوحيد والفقه والشرائع أن يتعلَّم 
)الّسالك( ِعلم آفــات النّفس ومعرفتها، وِعلم الرياضة، ومَكايد الشيطان للنفس، وُسبل االحــتــراز منها. 
ُــقــال لــاذه الــِعــلــم: )ِعــلــم الــحــكــمــة(؛ كلذ أن نفس الــســالــك مــت| اســتــقــامــْت عــل| الــواجــبــات. وصــلـُـح طبُع  وي
ُــقــال له:  الــّســالــك. وتــــأدّب بـــــآداب اهلل. أمكنه ِحــيــنَــئِــٍذ أْن يــراقــَب خــواطــره، وأْن يطّهر ســريــرتــه؛ واذه الــِعــلــم ي
، وال يمكنه أْن يشغل كـــّلَ خـــواطـــره بــذات  ــــا مــراقــبــة الــخــواطــر فــهــي أن يــتــفــّكــر فــي الـــحـــقِّ )عــلــم الــمــعــرفــة(. وأمّ

، بل باألعراض، أي: فيما سو| اهلل تعال|.  الحقِّ
وأمـــــــــا )تــــطــــهــــيــــر الـــــــّســـــــرائـــــــر(: فــــهــــو أْن يـــتـــطـــهـــر مــــــن كــــــل مــــــا يـــــلـــــّوثـــــه، حـــــــت| إذا وصـــــــل إل| )عـــــلـــــم الــــمــــعــــرفــــة( أصـــبـــح 
بمقدوره أن يصل إل| )علم المكاشفة والمشاهدة(، واذه ما يطلق عليه: اإلشـــارة. وموضوعه: أخاق 
النفس؛ إذ يُبَحُث فيه عن عوارِضها الذاتية، مثاً؛ حّب الدنيا في قولهم: حّب الدنيا رأس كل خطيئة، 
خلق من أخاق النفس حكم عليه بكونه رأس الخطايا ورأس األخاق الرذيلة التي تتضرر بسببها النفس، 

وكذا الحال في قولهم: بغض الدنيا رأس الحسنات؛ وغرضه التقّرب والوصول إل| اهلل تعال|. 
فائدة

لُوك، أيّها األخ العزيز: بما أّنَ مقامات الناس وأفهامها مختلفة، وقد قال النبي صل| اهلل  ورد في مجمع الّسُ
ِـــــِهـــــْم< لـــــــذا: اتــــفــــق الـــصـــوفـــيـــة عـــل|  عـــلـــيـــه وســــلــــم: >نــــحــــن مـــعـــاشـــر األنــــبــــيــــاء أُِمـــــــْرنَـــــــا أْن نُــــَكــــلِّــــَم الــــــنَّــــــاَس َعــــــــلَ| قَـــــــــْدِر ُعـــــُقـــــول
اصــطــاحــات وألـــفـــاظ فــيــمــا بــيــنــهــم، وأشــــــاروا إل| تــلــك األلـــفـــاظ بــالــمــصــالــح، لــكــي يــــدرك عــنــهــم كـــّل مَـــن كـــان له 

حّظ ِمن الفهم؛ وأمّا مَن كان غير أهل لك فإنه يبق| بعيداً. 
انظر؛ كشاف اصطاحات الفنون والعلوم للتهانوي: )42/1 - 43(� 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    462

المؤلف: مجهول )1(�

فْتَِر الَْحِميِديِّ تحت عنوان: )رسالة في النجوم(؛ )ص: 64(. وقد قال حاجي خليفة:  َوَردَ ِذْكُرهُ في الّدَ
)كــتــاب الــمــوالــيــد، لكنكه الــهــنــدي.(، وقـــال أيــضــاً: )الــمــوالــيــد الــكــبــيــر، لصنجهل الــهــنــدي(. انــظــر؛ كشف 

الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: )1465/2؛ 1894/2(� 
›1‹ لم نتمكن من معرفة المؤلّف، واننكل بحثنا فوجدنا أن هنالك عّدة ُكتب بعنوان: )كتاب المواليد(، 
ــــنــــــهــــــم: )صــــنــــجــــهــــل الـــــــهـــــــنـــــــدي(، فـــــقـــــد قِـــــــيـــــــل: كـــــــــان مـــــــن حـــــكـــــمـــــاء الـــهـــنـــد  لـــــــعـــــــدٍد مـــــــن الــــمــــؤلــــفــــيــــن الـــــــعـــــــرب والــــــعــــــجــــــم، ومــ
وفضائهم الخبيرين بعلم الطب والنجوم، وله من الكتب >كتاب المواليد الكبير<. ذكره ابن أبي أُصيبعة 
ـــــّب والـــنـــجـــوم،  ْــــِهــــنْــــد وفـــضـــائـــهـــم الـــخـــبـــيـــريـــن بِـــعـــلـــم الـــــطِّ فــــي >عــــيــــون األنـــــبـــــاء< فــــقــــال: صـــنـــجـــهـــل؛ َكــــــــاَن مــــن ُعــــلَــــَمــــاء ال
ولصنجهل من الْكتب: كتاب المواليد الَْكبِير، َوَكاَن من بعد صنجهل الِْهنِْدّي جَماَعة فِي بِاد الِْهنْد، َولَُهم 

تصانيف مَْعُروفَة فِي صناَعة الطِّّب َوفِي َغيرَها من الُْعلُوم. 
انظر؛ عيون األنباء في طبقات األطباء ابن أبي أصيبعة: )ص: 473(، وسلم الوصول إل| طبقات الفحول 

كاتب چلبي؛ حاجي خليفة: )176/2، الترجمة الرقم: 2098(� 
َّــــــــــامــــــــــه، َولـــــــه  ــــنْـــــــد وعـــــلـــــمـــــائـــــهـــــم؛ مــــتــــمــــيــــز فِــــــــي أَي ــ ــــِهـ ــ ْـ ـــــــاضـــــــل مـــــــن حـــــكـــــمـــــاء ال ــــيــــــم فَ ــــِكــ ــــبــــــعــــــة: جـــــــــــودر: َحــ ــــيــ وقــــــــــال ابــــــن أبــــــي أصــ
ْـــكـــتـــب: )كـــتـــاب الـــمـــوالـــيـــد( َوُهــــَو قـــد نـــقـــل إِلَ|  ْـــحـــكـــِمـــيَّـــة، َولــــه مـــن ال ْـــُعـــلُـــوم ال ـــّب وتـــصـــانـــيـــف فِـــي ال نـــظـــر فِـــي الـــطِّ

ْــَعــَربِــّي.  ال
انظر؛ عيون األنباء في طبقات األطباء: )ص: 474(� 

ــا اشــتــهــَر مــن ُكــتــب بــطــلــيــمــوس، وخــرج إِلَ| الــعــربــيــة كــتــاٌب كــتــبــه إِلَ| ســوري تــلــمــيــذه، ونــقــلــه إبــراهــيــم بــن  وِمــّمَ
ــــر الـــمـــقـــالـــة األول| الـــطـــرقـــيـــوس، وجـــمـــع الـــمـــقـــالـــة األول| ثـــابـــت،  الـــصـــلـــت، وأصـــلـــحـــه حـــنـــيـــن بـــن إســــحــــاق، وفــــّسَ
ـــــا وفــــــــســــــــرهــــــــا أيـــــــــضـــــــــاً عـــــــمـــــــر بـــــــن الـــــــــفـــــــــرخـــــــــان، وإبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم بـــــــــن الـــــــصـــــــلـــــــت والــــــــتــــــــبــــــــريــــــــزي والــــــــبــــــــنــــــــانــــــــي، ومـــــــن  ـــــيــــــهـ ـــــعــــــانـ وأخــــــــــــــــــرج مـ
كــــــتــــــبــــــه: كـــــــتـــــــاب الـــــــمـــــــوالـــــــيـــــــد وغــــــــــيــــــــــره. وهــــــــنــــــــالــــــــك: مـــــحـــــمـــــد بـــــن عــــــمــــــر بــــــن حــــــفــــــص بــــــن )فــــــــــــّرخــــــــــــان = فـــــــــــرحـــــــــــان(، )قـــــيـــــل 
َــــــهُ الـــيـــد  ْـــــن الــــفــــرخــــان، فــــاضــــل ابــــن فــــاضــــل، ل ْــــــبَــــــْغــــــَداِدّي يــــعــــرف بِـــــاب ُــــو بــــكــــر الـــمـــنـــجـــم ال ـــــبَـــــِرّي أَب ْــــُمــــْهــــمــــلـَـــة( الـــــّطَ ْــــَحــــاء ال بِــــال
الـــــــــطـــــــــول| فِــــــــــي زمــــــــانــــــــه فِــــــــــي عــــــلــــــم الــــــــكــــــــواكــــــــب، وصــــــنــــــاعــــــة الـــــتـــــنـــــجـــــيـــــم، شــــــهــــــد أهــــــــــــُل صـــــنـــــعـــــتـــــه بـــــفـــــضـــــلـــــه ونُـــــــبـــــــلـــــــه، وصـــــنـــــف 
ـــتــــــاب الـــــمـــــوالـــــيـــــد )مـــــخـــــطـــــوط فـــــــي مــــكــــتــــبــــة آيـــــاصـــــوفـــــيـــــا فـــــــي إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول: 2614، ومــــكــــتــــبــــة  ــ ـــنـــــهـــــا: كـ ـــبـــــاً مــ ـــتــ َ كــ فِــــــــي كلَذِ
ــــْعـــــَشـــــٍر  ُـــــو مَـ نــــــور عـــثـــمـــانـــيـــة رقــــــم الــــحــــفــــظ: 2951(، وكـــــتـــــاب تــــحــــويــــل ســــنّــــي الــــمــــوالــــيــــد، وغــــيــــر كلذ. وهــــنــــالــــك: أَب
ِــيــِد(، )مــخــطــوط فــي مــركــز الــمــلــك فــيــصــل لــلــبــحــوث  ؛ لــه: )ِكــتَــاب الــَمــَوال ــٍد الــبَــلـْـِخــّيُ ــُم َجــْعــَفــُر بــُن مُــَحــّمَ الــُمــنَــجِّ
والــــــــــدراســــــــــات اإلســــــامــــــيــــــة فـــــــي الــــــــريــــــــاض؛ رقــــــــم الـــــحـــــفـــــظ: 2583 - فــــــــب، و: 2587 - فــــــــب؛ و: 2718 - 1 - 
فـــــــب(، وقـــــيـــــل: أبــــو الــــعــــيــــنــــيــــن الــــصــــيــــمــــري، َكـــــــــاَن يـــعـــلـــم الــــنــــجــــامــــة، ويـــتـــكـــلـــم فِـــــيـــــَهـــــا، َوَكـــــــــــاَن مـــتـــهـــمـــاً بــــــاإلغــــــارة َعــــــلَ| 
ـــــفــــــه. كـــــــتـــــــاب الـــــــمـــــــوالـــــــيـــــــد. وكـــــــــتـــــــــاب الـــــــمـــــــدخـــــــل إِلَ| ـــيـ ــ ـــــفــــــســــــه، فـــــــِمـــــــن تــــــصــــــانـ ــــنـ  تــــــصــــــانــــــيــــــف الــــــــــنــــــــــاس؛ يـــــــأخـــــــذهـــــــا ويــــــدعــــــيــــــهــــــا لــ

علم النجوم. 
انــظــر؛ الــفــهــرســت البــن الــنــديــم الــبــاطــنــي: )437(، وإخــبــار الــُعــلــمــاء بــأخــبــار الــحــكــمــاء للقفطي: )79 - 80، 
119 - 120، 215، 284، 301(، وِســـيـــر أعــــام الــنــبــاء لــلــذهــبــي: )161/13(، وهـــديـــة الــعــارفــيــن أســمــاء 

الَة: )304/7(�  ِِّفين لَِكّحَ المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي: )251/1، 32/2(، َومُْعَجم الُْمَؤل

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    463 األخالق والتاريخ   

عدد األوراق وقياساتها: 1/آ - 69/آ، مقياس الورقة: )208 × 152 = 150 × 
98(، عدد األسطر: )15(�

أوله: كتاب المواليد من ِعلم النجوم.
ِحيِم. الحمُد هلِل خالِق المخلوقات، وبارئ البريات، وعالِِم  ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل ارّلَ
ِّــــــِر الــــــمــــــوجــــــودات، وخـــــالـــــِق الــــنــــجــــوم الــــــزاهــــــرات،  الــــخــــفــــيــــات، وصــــــانِــــــِع الــــمــــصــــنــــوعــــات، ومــــــدب
ـــــفـــــات. أحــــمــــده  ُـــــســـــتـــــدّلُ بـــــه عـــــــل| الـــــصِّ والـــــكـــــواكـــــب الـــــنـــــيـــــرات، وجـــــعـــــل لـــــكـــــلِّ مــــــولــــــوٍد طــــالــــعــــاً ي
ُسبحانه وتــعــال| عــل| جميِع األحـــوال والــحــاالت، وأشهد أْن ال هلإ إال اهلل َوْحـــَدهُ ال 
ـــداً َعـــبْـــُدهُ  شـــريـــَك لــــه؛ َشــــهــــادةً أســـتـــودُعـــهـــا عـــنـــَده لــلــمــمــات، وأشـــهـــد أن ســـيـــَد الــخــلــِق مُـــحـــّمَ
وَرسولُهُ؛ سيِّد السادات، وأشرف أهِل األرض والسماوات، اللهم فصلِّ وسلِّْم َعلَ| 
ـــٍد وعـــــل| آلــــه وصــحــبــه وســـلـــم؛ مـــادامـــت الـــنـــجـــومُ الـــــزاهـــــرات؛ صـــــاةً وســـامـــاً  َســـيِّـــِدنَـــا مُـــَحـــّمَ

دائِمين؛ ما أَدْبََر الليُل بُظلَْمتِِه، وأقبَل الفجُر بأنواٍر مُشرقات.

ُـــــــــــــــــــــُروٍج ِمــــــــــن الـــــــــكـــــــــواِكـــــــــِب، فــــــِمــــــنْــــــُهــــــم:  ِـــــــــــَع؛ وب ـــِمــــــُل عــــــــــل| طـــــــــــوال ــ ــــتـ َـــــــــــْعـــــــــــد؛ فــــــــاذه ِكـــــــــتـــــــــاٌب يــــــشــ َوب
نــاريــة، وأرضـــيـــة، وهــوائــيــة، ومــائــيــة، وتــرابــيــة، وشـــرف، وســعــد، ورتــبــة، ونُــُحــوس، 
وُســــُعــــود، ورمـــــل، واتــــفــــاق، ونُـــطـــق، ونَــــَظــــر، }ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی{ )1(�

ل ِمن البروج. قال الحكيم: مَْن َطالُِعهُ  يِخ؛ وهو أّوَ القول عل| بُْرِج الَْحَمِل والَْمرِّ
ل درجٍة منه استو|  يِخ؛ فَهَو َذَكٌر َشرقّي نَهارّي، إذا نزلت الشمُس أّوَ بِالَْحَمِل والَْمرِّ
ــــنــــقــــِلــــبــــاً، وانــــقــــابــــه فـــــي ســـنـــٍة  الــــلــــيــــُل والـــــنـــــهـــــاُر، فـــلـــاذه يـــطـــلـــُع الــــفــــلــــُك مــــــــرةً مُــــســــتــــويــــاً، ومـــــــــرةً مُ
ونِـــــــصـــــــٍف. قـــــــال الــــحــــكــــيــــم: لــــــه مــــــن األشـــــــكـــــــال: )الــــــــجــــــــودلــــــــة( )2(؛ وهـــــــــي: قـــســـيـــمـــة الـــمـــريـــخ 

›1‹ سورة يۤس، اآلية: 83� 
| بالَْكْوَسِج عند ُعلماء الفلك والمنجمين والمشعوذين، وقد ورد ِذكرها في مخطوط  ›2‹ الجودلة: وتَُسّمَ
)رمـــل دانـــيـــال( الــمــحــفــوظ فــي مكتبة الــخــالــديــة فــي الــقــدس: )1950 مــتــفــرقــات )رمــــل( 630(. والــَكــْوَســُج: 
، َوفِي الُْمْحَكِم: الَِّذي ال شَعر َعلَ| عاِرَضيْه، والَكْوَسج: )َسَمٌك( فِي البَحر )ُخْرطومه كالِمنَْشاِر(،  األَثَّطُ
| اللُّْخم. )و( قَاَل األَصمعّي: ُهَو )النّاقُص األَسناِن(. قَاَل ِسيبََويْه: أَصلُه بالفارسيّة  يأكُل النّاَس، ويُسّمَ
ُكوَزه. َونقل َشيخنَا َعن رُجٍل: أَن امرأَته قَالَت لَهُ: أَنت َكْوَسج. فََقاَل لََها: إِّن كنُت َكْوَسجاً فأَنت َطالِق، 
ْــُكــوفَــة اإِلمـــامَ أَبا َحنيفة َرِضـــي اهلل َعــنــهُ. فَــَقــاَل: تُــَعــّد أَســنــانُــه، فـــِإْن َكانَت  =فــســأَل َعــن كلذ إِمـــامَ الــِعــراق وَشــيْــَخ ال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    464

اهنكل خارجة، وهي بيت النفس والحياة والبدن، وهو شكل سعيد له من الكواكب: 
المريخ، ومن البروج: الحمل، ومن األيــام: الجمعة. يــدّلُ عل| أفــراٍح وسعوٍد ألنه 

نظير )الجودلة( قبض داخل...

ْــــــــبُــــــــُروِج: وهـــــو بــيــت  ْــــــُحــــــوِت؛ وهـــــو الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن ال ُـــــــــْرِج ال آخـــــــــــره:... الـــــقـــــوُل عـــــل| ب
هــــــــــــــــَرة، وهـــــــــبـــــــــوط ُعــــــــــــــَطــــــــــــــاِرد، وهــــــــــــو بــــــــــــرج أُنــــــــــــــــــــث|، وهــــــــــــو مـــــــــائـــــــــي، دواء  ْــــــــــُمــــــــــْشــــــــــتَــــــــــِري، شــــــــــــرف الــــــــــــــــّزُ ال
ْـــَعـــْقـــَرب والـــحـــوت، إذا نــزلــت الــشــمــُس مــنــه أّول درجـــة،  ـــَرَطـــان وال جــســديــن، مُــثــلَّــثــه: الـــّسَ
فــــيــــكــــون الــــــنــــــهــــــار: إحــــــــــد| عـــــشـــــرة ســــــاعــــــة، والـــــلـــــيـــــل ثــــــــاث عـــــشـــــرة ســــــاعــــــة، ولــــــــه مــــــن أشــــكــــال 
الرمل: راية فرح، وهي بيت الحركة، واآلخــرة، واألخــوات، والنقلة، والحركات، 
ولها من الكواكب: الُْمشتري، ومن البروج: الحوت، ومن األيــام: الخميس، ولها 
ثاثة وجوه، وخمسة حدود. األول: لُِزَحل، الثاني: لِلُْمشتري، الثالث: لِلَْمِريخ. 
ِـــدْت بــأوِل وجــٍه تكون بيضاء، ومَــن ولــدت بالثاني تكون ســمــراء، وإْن ولــدْت  فََمن ُول
بـــــالـــــثـــــالـــــث تــــــكــــــون ذهـــــبـــــيـــــة الــــــــلــــــــون، وإْن كـــــــانـــــــْت بــــــالــــــرابــــــع فـــــإنـــــهـــــا تــــــكــــــون شــــــــقــــــــراء، وإْن كــــانــــت 
بالخامس فإنها تكون بيضاءَ حسنةَ اللون، مليحةَ القدِّ، جيّدةَ الُْمعاَشَرِة، والبُّدَ لها 
ِمن أْن تزوَر مقاماً شريفاً، وُربّما تُرزُق رزقاً واسعاً، وعل| صدِرها شامة أو عامة، 

وكك في رأسها.

ــَرطــان والـــعـــقـــَرِب والـــحـــوِت، وتـــتـــوقَّ| مَــْن  ويــوافــُقــهــا ِمـــن الـــرجـــاِل مَــــْن كـــان نــجــُمــهُ بــالــّسَ
لو... قال الحكيم: صاحبةُ اذه الطالع ال يُعاديها  كان نجُمه بالجوزاء والميزان والّدَ
أحٌد إال ظفرْت به، ونصرها اهلل عليه، وُربَّما يُخاف عليها ِمن أعدائها، وِمن َعَمِل 
ِسْحٍر يُعَمل لها، ويُدفن في األرض ِمن رُجٍل خفيِف العقل ألّنَ بيت أعدائها: الدلو، 
ــــُر الـــــمـــــاءَ. يـــوافـــُقـــهـــا الـــــخـــــروُج مــــن مـــنـــزلـــهـــا، وإذا  ُــــعــــكِّ وهـــــو هــــوائــــي، وهـــــي مــــائــــيّــــة، والـــــهـــــواء ي
م ِرْجــلـَـهــا الــيُــمــن| بــيــن يـــدّي الــحــاِكــِم؛ تُــقــَض| حاجتُها،  أرادْت مــحــاكــمــةً لــِخــَصــْمــِهــا تُــقــدِّ

ثمانياً َوعْشرين فَُهَو َكــْوَســج، وتُطلَّق َعلَيِْه؛ وإِْن َكانَت اثْنَتَيِْن َوثََاثِيَن فَــا، َوال تُطلَّق. فــُعــّدَْت، فُوِجدت 
اثنتَين َوثَاثِيَن. 

ـــنـــــي: )كـــــــســـــــج(: )352/2(، وتــــــــــاج الـــــــعـــــــروس مــــــن جــــــواهــــــر الــــقــــامــــوس  ـــبـــــاطــ ـــنـــــظـــــور الــ انــــــظــــــر؛ لـــــســـــان الــــــعــــــرب البـــــن مــ
بيدي: )174/6(�  للّزَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    465 األخالق والتاريخ   

ُـــوافـــقـــهـــا ِمـــــن الـــشـــهـــور: الــــمــــحــــّرم، وِمــــــن األيــــــــام: الــخــمــيــس واالثــــنــــيــــن، وتـــــتـــــوقّ| األربــــعــــاء  وي
والسبت، ويُوافقها ِمن الرجال مَن كان نجُمه بالسرطان والعقرب والحوت، وتتوقَّ| 
ــــنــــــَد كــــبــــر ســـنِّـــهـــا،  ــــــا يـــنـــصـــلـــح حــــالــــهــــا ِعــ ــــــمـ ـــــدلــــــــو، وُربـ ــ ــــيــــــزان والـ ـــــان نــــجــــُمــــه بــــــالــــــجــــــوزاء والــــــمــ ــ ــــــــن كـ مَ
ْـــَمـــآب، تــم )كــتــاب المواليد(  ْــَمــْرِجــُع وال َــيْــِه ال ــَواب، وإل وتـــر| الخير، واهللُ أَْعــلَــُم بِــالــّصَ
ةَ إاِل  ْـــَوِكـــيـــُل. وال َحــــْوَل َوال قُـــــّوَ بــحــمــد اهلل وعــونــه وُحــْســن تــوفــيــقــه، وَحــْســبُــنَــا اهللُ َونِـــْعـــَم ال
ٍد وآله وصحبه َوَسلََّم تَْسِليماً كثيراً  بِاهلِل العلّي الَعظيم، َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ

دائماً إل| يوِم الدِّين.

مــالحــظــات: مــخــطــوطــة خــزائــنــيــة قــديــمــة مُــصــّحــحــة. وتُــــوَجــــُد فـــي آخـــِرهـــا صــفــحــةٌ من 
الَْفوائِِد في طريقة حساب الحروف الذي يسّم| حساب الجّمل. الوضع العام: تُوَجُد 
ــــنَـــــاِويـــــن وبــعــض  ــــَعـ ْـ ـــــُطـــــوِر بـــعـــض الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات َوالــــتَّــــْصــــِحــــيــــَحــــات. وال َــــــيْــــــَن الـــــّسُ عـــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش َوب
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي. وعــلــيــه تــمــلــك: عمر بن  َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر، وال الــكــلــمــات مَــْكــتُــوب
ـــــد مُـــــــــــــَراد؛ شــــيــــخ َخـــــانـــــَقـــــاه مُــــــــــــَراد مُــــــــــّا؛ مـــــع خـــاتـــم  مـــــهـــــري، َوتَـــــــَمـــــــلُّـــــــك: الــــســــيــــد الــــحــــافــــظ مُـــــَحـــــّمَ

الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 350. مطبوع ]677[ الّرَ

عنوان المطبوع: اآلثار المجيدية في المناقب الخالدية )1(�

ـــــــد صـــــالـــــح بـــــن إِْســـــــَمـــــــاِعـــــــيـــــــل، األيــــــوبــــــي  ـــــــد أمـــــيـــــن بـــــن عــــــبــــــد اهلل بــــــن مُـــــــَحـــــــّمَ الــــــمــــــؤلــــــف: مُـــــــَحـــــــّمَ
وفِّي، مُّا أَفَنِْدي )ت 1275 ھ/1858 م( )2(� الرومي، الُعثَْماني، النَّْقِشبَنِْدّي، الّصُ

 �el - ASARU’l - MECİDİYYE fi’l - MENAKIBİ’l - HALİDİYYE ›1‹
د أمين بن  قال البغدادي: >اآلثار المجيدية في المناقب الخالدية - أعني أبا أيوب األنصاري - تأليف مَُحّمَ

عبد اهلل اإلمَام بجامع أَبِي أيوب )ت 1275 ھ/1858 م(<. 
انظر؛ إِيَضاح الَْمْكنُون في الذيل عل| كشف الظنون، )1/1(� 
 �MUHAMMED EMİN b. ABDULLAH EFENDİ ›2‹

ْـــَحـــنَـــِفـــّي،  وِمـــــي الـــُعـــثْـــَمـــانـــي، ال ـــد َصـــالـــح اإِلْســـتَـــانـــبُـــولـــي الـــــّرُ اء الـــحـــاج عـــبـــد اهلل بـــن مُـــَحـــّمَ ْـــــُقـــــّرَ ـــد أمـــيـــن بـــن َرئِــــيــــس ال مُـــَحـــّمَ
ْـــُعـــثْـــَمـــانِـــيَّـــة: فــقــيــه عـــالـــم مــــؤّرخ  ِـــــي أيـــــوب األنــــصــــاري فـــي إِْســــتَــــانــــبُــــول، ورئـــيـــس مــجــلــس الـــمـــعـــارف ال اإلمَـــــــام بــجــامــع أَب
=مُربي. نشأ برعاية والده الفقيه الحنفي الذي ألّف: )18( كتاباً، وهو رئيس القراء، المفسر، المحدث، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    466
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ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ أوله: اآلثار المجيدية في المناقب الخالدية. بِْسِم اهلِل ارّلَ

حــمــد بـــي بـــايـــان، وشــكــر فـــــروان، اول خـــاق جـــهـــان، واول رزاق كـــافـــهء عــالــمــيــان؛ 
جــل ذكــره؛ حضرتلرينك ذات ســرمــدي صفاتنه ســزا وشــايــانــدر كــه نــوع بــشــري }ڇ 
ڍ ڍ ڌ{ )1(؛ نــــظــــم مـــنـــيـــفـــي مــــصــــداقــــنــــجــــه گـــنـــجـــيـــنـــهء عـــــدمـــــدن قـــــضـــــاء وجــــــــــوده ابـــــــراز 
{ )2(، بــــهــــريــــن| بـــــر شـــعـــبـــه دن مـــتـــشـــعـــب، وهـــر  وبــــــر مـــنـــطـــوق }چ چ ڇ 
فــــــــــــردن| بــــــر أصــــــــل أصـــــيـــــلـــــه مـــــنـــــتـــــســـــب... وبـــــيـــــن الــــــخــــــان مــــــرحــــــوم الــــــحــــــاج عــــــبــــــد اهلل أَفَــــــــنْــــــــِدي 
زاده، دينمكله شهر ت شعار أوالن عبد بيمقدار، وعاجز با قصور بسيار: )محمد 
ـــيــــــن أول جــــــــــوار؛ ســـــاطـــــع األنــــــــــــوار ده... ُعــــثْــــَمــــانــــي  ــــــإمـــــــداد حـــبـــيـــبـــه األمـــ ــــيــــــن( مـــــنـــــحـــــه اهلل بـ أمــ
أخــــــــتــــــــر نــــــــيّــــــــر بــــــــــــرج خـــــــــافـــــــــت، وكـــــــــوهـــــــــر گـــــنـــــجـــــيـــــنـــــه مـــــــعـــــــدلـــــــت، ولــــــــــــي نــــــــعــــــــمــــــــت... جــــــــنــــــــاب شــــــاه 
ــــلـْـــَطــــان  ــــلْــــَطــــان ابــــن الــــّسُ ــــلْــــَطــــان ابــــن الــــّسُ كـــونـــيـــن الـــمـــفـــتـــخـــر بـــخـــدمـــة الـــحـــرمـــيـــن الـــشـــريـــفـــيـــن، الــــّسُ
ــــــلْــــــَطــــــان  ـــــــلْـــــــَطـــــــان الــــــــغــــــــازي مـــــحـــــمـــــود خـــــــــان ابــــــن الــــــّسُ ــــــــلْــــــــَطــــــــان عــــبــــد الــــمــــجــــيــــد خـــــــــــان( ابـــــــن الـــــــّسُ )الــــــــّسُ
الغازي عبد الحميد خان )األول(؛ أدامه اهلل في سرير سلطنته إل| آخر الدوران، 

ــوفِــّي النقشبندي، المعروف بــاأليــوبــي، اإلمَـــام بجامع أَبِــي أيــوب األنــصــاري  النحوي، المترجم، الــواعــظ الــّصُ
باآلستانة المتوف| فيها سنة )1252 ھ/1836 م(. 

ــد أمين مــن والـــده؛ فصنف كتباً نعرف منها: اآلثـــار المجيدية فــي المناقب الخالدية - في  وقــد استفاد مُــَحــّمَ
الــــتــــراجــــم )بـــالـــلـــغـــة الــــتــــركــــيــــة(، وذخــــــــر األريـــــــــب فـــــي إيـــــضـــــاح الـــجـــمـــع بـــالـــتـــقـــريـــب، وشـــــجـــــرة الـــــقـــــراء - فـــــي الــــتــــراجــــم، 
وكلشن مشايخ - فِي تراجم الوعاظ فِي َجــَواِمــع الساطين بالقسطنطنية )باللغة التركية(، وُعــْمــَدة الخان 
ــــوفِــــيّــــة الــنــقــشــيــة والـــخـــلـــوتـــيـــة، ومــجــمــوعــة  ْــــعــــْرفَــــان فِـــــي الـــتـــجـــويـــد، وحـــديـــقـــة الـــريـــاحـــيـــن فــــي ســلــســلــة الــــّصُ شـــــرح زبــــــدة ال
الوفيات في عصره، وترجمة األريب في إيضاح الجمع والتقريب، وتحفة األمين في وقوف القرآن المبين، 

وسلسلة األئمة القراء، وتحفة التجويد في إيضاح الرسم والخط. 
ْـــــَمـــــْكـــــنُـــــون فـــــي الـــــذيـــــل عـــــــل| كــــشــــف الــــظــــنــــون لــــلــــبــــغــــدادي، )377/3(. وهـــــديـــــة الــــعــــارفــــيــــن أســــمــــاء  انـــــظـــــر؛ إِيـــــــَضـــــــاح ال
الــــمــــؤلــــفــــيــــن وآثــــــــــــار الــــمــــصــــنــــفــــيــــن؛ لـــــلـــــبـــــغـــــدادي: )375/2(، وُعـــــثْـــــَمـــــانـــــلـــــي مـــــؤلـــــفـــــلـــــري؛ لـــمـــحـــمـــد طـــــاهـــــر بــــــروســــــه لــــي: 
)38/2(، ومعجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: )1447/3، رقم: 4780(، 

ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط، )الرقم: 8792(� 
›1‹ سورة العلق، اآلية: 2� 

›2‹ سورة الحجرات، اآلية: 13� 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    467 األخالق والتاريخ   

وأقام ِظلّه عل| رعيته ما اختلف الملوان؛ أَفَنِْديمز حضرتلر| مسند واال| خافت 
عظمايه بالعّز واإلقبال صعود...

آخــــره:... )الـــشـــيـــخ مــحــمــد رضـــا بـــن الـــشـــيـــخ حـــســـن األشـــّل الـــخـــلـــوتـــي( خــوطــبــت 
نــفــســيــهــمــا بخطاب: }ڦ ڦ{ )1(، مشار إليه رضا أَفَنِْدي حضرتلر| عــصــر 
ســلــطــان مُــْصــَطــَف| خــان ثــالــث مــشــايــخــدن اولــوب... جــامــع شــريــف عــهــد ســلــيــم خــان 
ثــــــالــــــثــــــده ألجـــــــــل الــــــتــــــجــــــديــــــد هـــــــــدم اولــــــــنــــــــدقــــــــده مــــــهــــــرشــــــاه والـــــــــــــدة ســــــلــــــطــــــان تـــــــربـــــــة ســـــــنـــــــده حـــــجـــــره 
نـــــشـــــيـــــن ايــــــكــــــن )زهـــــــــر رضـــــــــا( )1213 ھ( تـــــاريـــــخـــــي جــــــمــــــاد| اآلخــــــــــــره؛ اون اوجـــــنـــــجـــــي 
كــجــه ســي؛ عــازم بــزم عــلــيــيــن؛ وادريس كــوشــك| نــام مــحــلــده بــيــوت مــحــلــه يــه قــريــب 
بـــــــــــدر| جـــــنـــــبـــــنـــــده دفــــــــيــــــــن، وزيــــــــارتــــــــكــــــــاه احـــــــبـــــــا ومـــــخـــــلـــــصـــــيـــــن اولــــــــمــــــــشــــــــدر. جــــــمــــــعــــــنــــــا اهلل وإيـــــــــاه 
وكافة الخدمة تحت لواء النبي المختار، وفي جوار سيدنا خال بن ذيد المجاهد 
في سبيل الملك الغفار، وأسعدنا بحسن الخاتمة؛ بحرمة جميع األولياء؛ ذوي 

األبــصــار.

ْــــــَحــــــْمــــــُد هلِلِ  ِحـــــــيـــــــِم. ال ِ الـــــــّرَ َ ْ مـــــالحـــــظـــــات: أولــــــــه تــــقــــريــــظ؛ جـــــــاء فــــيــــه: >بِـــــــــْســـــــــِم اهلِل ارّلَ
ــــيــــــن؛ أمــــــــــا بـــــــعـــــــد؛ فـــهذه  ـــــمــــــعــ َــــــــِمــــــــيــــــــَن، والـــــــــصـــــــــاة والـــــــــســـــــــام عــــــــــل| مـــــحـــــمـــــد وآلـــــــــــــه أجـ ْــــــــَعــــــــال َربِّ ال
مــجــلــة جــلــيــلــة جـــامـــعـــة لــتــرجــمــة حــــال خـــالـــد بـــن زيــــد األنـــــصـــــاري؛ مـــع بـــيـــان أحــــــوال بــعــض 
الـــمـــشـــايـــخ الـــواصـــلـــيـــن إل| رضـــــــاء الـــــبـــــاري تـــــعـــــال|، هلل دّر مـــؤلـــفـــهـــا اإلمــــــــام الــــثــــالــــث بــجــامــع 
أبي أيوب األنصاري، الحافظ العالم بوجوه قراءة القرآن، وبكنوز معاني الفرقان؛ 
الـــمـــســـّم| بـــاســـم ســيــد األنــــــام؛ ســيــدنــا الـــمـــعـــروف بـــابـــن الـــمـــرحـــوم زبــــدة الــمــشــايــخ: الــحــاج 
عــبــد اهلل أَفَـــنْـــِدي الــمــشــار إلــيــه بــالــبــنــان، حــيــث أجـــاد بــيــان صحبته وضــيــافــتــه للنبي عليه 
الـــــســـــام، ومــــغــــازيــــه بــــعــــده إل| آخــــــر أوانـــــــــه؛ ســـيـــمـــا وقــــــد وّشـــــــح ديـــبـــاجـــتـــهـــا بــــاســــم ســلــطــانــنــا 
ــــلْــــَطــــان عـــبـــد الـــمـــجـــيـــد خــــــان؛ أدام اهلل مــــــدار دولـــــتـــــه، وأقـــــــام قــــوائــــم ســـلـــطـــنـــتـــه، وأفـــــاض  الــــّسُ
َــــــــــــــَرهُ الـــفـــقـــيـــُر  بــــــــّره لـــلـــعـــالـــمـــيـــن، بــــبــــركــــة غـــلـــبـــتـــه عـــــــل| عــــــــــدوه؛ آمـــــيـــــن، بــــحــــرمــــة الــــنــــبــــي وآلــــــــــه. َزب
ُـــْطـــِفـــي الـــبـــكـــبـــازاري، الــقــاضــي بــمــديــنــة أبــــي أيــــوب األنــــصــــاري، رضــي  ْــــَراِهــــيــــم ل الــحــقــيــر: إِب

›1‹ سورة الفجر، اآلية: 30� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    468

ِــــــــِه فــهــرســت فـــي )7( صـــفـــحـــات، ثـــم يــلــيــه صــفــحــة واحــــدة  ل عــنــه الــــبــــاري. ويـــوجـــد فـــي أّوَ
تـــتـــضـــمـــن ذكــــــــر مــــــصــــــادر ومـــــــراجـــــــع الـــــكـــــتـــــاب الــــعــــربــــيــــة والـــــتـــــركـــــيـــــة، وفــــــــي آخـــــــــره قــــصــــيــــدة خـــتـــم 
الــــكــــتــــاب فـــــي ثــــــاث صــــفــــحــــات ونـــــصـــــف. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: طـــبـــعـــة حــــجــــريــــة بـــمـــعـــرفـــة الـــســـيـــد 
مُـــــْصـــــَطـــــَف| ســـامـــي بـــنـــظـــارة تـــقـــويـــم الــــوقــــائــــع الــــُعــــثْــــَمــــانــــيــــة، وجـــمـــيـــع الـــصـــفـــحـــات لـــهـــا إطـــــــارات 
ــد عــزت بــن  ســــوداء الـــلـــون، والـــغـــاف ِجــلْــد ُعــثْــَمــانــّي مــغــلــف بـــورق اإليـــبـــرو، وقـــف مُــَحــّمَ

َعِلّي الكانقروي )1(، مع الخاتم عل| دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 351� ]678[ الّرَ

عنوان المخطوط: أخبار األعيان شرح نظم الجمان في ذكر مَْن َسلََف ِمْن مُلوك 
الزمان )2(�

ـــد بـــن عــمــر؛ شــهــاب الـــديـــن، أبـــو عـــبـــد اهلل، الــمــقــدســي،  الـــمـــؤلـــف: أحــمــد بــن مُـــَحـــّمَ
افِِعّي، ابن أبي ُعَذيْبَة )ت 856 ھ/1452 م( )3(� الّشَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �AHBARU’l - A’YAN ŞERH NAZMÜ’l - CUMAN fi ZİKR men SALAFA min MULU ›2‹

ْـــَمـــْكـــنُـــون فـــي الـــذيـــل عــــل| كــشــف الـــظـــنـــون؛ لـــلـــبـــغـــدادي: )40/1(. وتُـــــوَجـــــُد مــنــه مــخــطــوطــة في  انـــظـــر؛ إِيــــَضــــاح ال
 �b 6423788 :مكتبة معهد المخطوطات العربية في مدينة )باكو( في آذربايجان؛ رقم الحفظ

 �Ahmed b. Muhammed b. Ömer İbn Abî Uzeybeh el - Mekdisî ›3‹
الــــــــمــــــــعــــــــروف،  الـــــــــــمـــــــــــؤرخ  ـــــــــــافِـــــــــــِعـــــــــــّي،  الـــــــــــّشَ - 1452 م(؛  856 ھ( )1416   - الـــــــمـــــــقـــــــدســـــــي )819  ِــــــــــي ُعــــــــــذيــــــــــبــــــــــة  ابــــــــــن أَب
ِـــــــــَد أَْحـــــَمـــــد فــي  ْـــــبَـــــة( ألنـــــه ربـــــــاه، وقـــــد ُول ِـــــي ُعـــــَذي ــــد الـــمـــشـــهـــور بـــــأَب الــــمــــتــــوف| بــــالــــقــــدس، ونـــســـبـــتـــه إل| زوج أمـــــه )مُــــَحــــّمَ
ســـــنـــــة )819 ھ/1416 م( بــــبــــيــــت الـــــــمـــــــقـــــــدس، ونــــــشــــــأ بــــــــــه، فـــــاشـــــتـــــغـــــل عــــــــــل| جـــــمـــــاعـــــة مـــــنـــــهـــــم: الــــــعــــــمــــــاد ابـــــــن شـــــــرف، 
والــــعــــز عـــبـــد الـــســـام الــــقــــدســــي. والزم أبــــا الــــعــــبــــاس الـــقـــدســـي فــــي الـــمـــنـــهـــاج والـــبـــهـــجـــة واأللــــفــــيــــة، وقـــــــرأ عـــلـــيـــه الـــبـــديـــع 
ــــبــــــلــــــده عـــــــــــل| الــــــقــــــبــــــابــــــي، وعـــــائـــــشـــــة  وغـــــــــيـــــــــره، ورّغـــــــــبـــــــــه فــــــــي اذه الـــــــفـــــــن وأمـــــــــــــــــــــّده، وطـــــلـــــب بـــــنـــــفـــــســـــه وقـــــــــــــرأ وقـــــــــتـــــــــاً، وســــــــِمــــــــع بــ
الحنبلية، والــشــمــوس بــن الــمــصــري، والــصــفــدي الــحــنــفــي، والــعــريــانــي الــمــغــربــي، وابـــن الـــجـــزري، والشهابين: 
ابن المحمرة، وابن حامد، وأَبِي بكر الحلبي، وقرأ في غّزة عل| الناصري اإلياسي، وحج وجاور في سنة 

)834 ھ/1430 م(، ولقي هناك وبالمدينة جماعة. 
ِـــــي الـــــجـــــهـــــم فــــــي شـــــــــوال ســنــة  وارتـــــــحـــــــل إل| الــــــقــــــاهــــــرة، فـــــأخـــــذ بــــهــــا عــــــن ابـــــن حـــــجـــــر الــــعــــســــقــــانــــي؛ وقـــــــــرأ عـــلـــيـــه جــــــــزء أَب
)837 ھ/1433 م(. وغــــــيــــــره، وعـــــــن الـــــشـــــرف الــــســــبــــكــــي، وســــمــــع الـــــزيـــــن الـــــزركـــــشـــــي، والــــمــــحــــب ابـــــن نـــــصـــــر اهلل، 

=وناصر الدين الفاقوسي. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    469 األخالق والتاريخ   

عدد األوراق وقياساتها: 127، مقياس الورقة: )260 × 177 = 230 × 150(، 
عدد األسطر: )21(�

ِحــيــِم. الحمد هلل القديم فــي األزل، وخــالــق الخائق  ِ الــّرَ َ ْ أولـــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
ُّـــــنـــــا قَـــــبْـــــَل وُجــــــوِد  ــــــام عـــــل| الــــقــــائــــل: َكـــــــاَن َرب ــــــاة َوالــــــّسَ ومــــدبــــرهــــم فــــي الــــقــــول والــــعــــمــــل، َوالــــــّصَ
ـــــا فَـــــْوقَـــــهُ َهــــــــــَواءٌ، َومَـــــــا تَــــْحــــتَــــهُ َهـــــــــــَواءٌ<؛ هــــو مــــــــازال، ولـــــم يــــــزل، َوَعـــــــلَ|  ــــَمـــــاٍء مَ ْــــَخــــلْــــِق >فِــــــي َعـ ال
ِـــــِه َوَصـــْحـــبِـــِه الــمــطــهــريــن عـــن الــخــيــانــة والــــزلــــل، وبـــعـــد، فـــاذه َشــــــْرٌح عــــل| مــنــظــومــتــي في  آل
ْــــُجــــَمــــان فــــي ذْكــــــــِر مَــــــْن َســـــلَـــــَف ِمـــن  فَــــــنِّ الــــتــــاريــــخ الــــمــــوســــوم: )بــــأخــــبــــار األعـــــيـــــان شـــــرح نَـــــْظـــــِم ال
ُروِع، واهلل الموفق، ال َرّبَ غيره، وال خير إال خيره، وهذه  الزمان(. واذه أَواُن الّشُ

المنظومة:

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْل ي َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  ل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم  هلِل  األََزْلالـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــُد  فــــــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــِث  الــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــوِن  ِّـــــــــــــــــــــــــــــَر  ـــــــــــــــــــــــــــــدب مُ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــدثُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةُ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ل

ولقي بالشام: التقّيَ ابن قاضي شهبة، فاستمّدَ منه، وانتفع بتاريخه وتراجمه، وقال: إنه أول مَن أِذن له 
في الكتابة في التاريخ، والجرح والتعديل والتصنيف، وأشار عليه به، وكك أخذ عن الحافظ ابن ناصر 
الدين، ورو| عن البرهان الحلبي باإلجازة والمكاتبة منه، وكتب عن التقي الحصني، والعاء البَُخاِرّي، 
ِـــــَع بــالــتــاريــخ وَجـــَمـــَع مـــن كلذ جــمــلــة. ومــــات فـــي غــــروب لــيــلــة الجمعة  ـــن قـــــِدمَ بــيــَت الــمــقــدس، وول وغــيــرهــمــا ِمـــّمَ
رابع عشر ربيع اآلخر سنة )856 ھ/1452 م(، وُغسل وُصلي عليه بعد صاة الجمعة، ودفن بجامع َخَجا 

علي األردبيلي من باب الرحمة. 
وجــمــع لــنــفــســه مُــعــجــمــاً. ومـــن تــصــانــيــفــه: )تـــاريـــخ دول األعـــيـــان شـــرح قــصــيــدة نــظــم الــجــمــان فـــي ذكـــر مـــن سلف 
مـــن أهــــل الــــزمــــان = تـــاريـــخ ابـــن أَبِـــي ُعـــذيـــبـــة = الـــتـــاريـــخ الــكــبــيــر مــخــطــوط فـــي الــمــكــتــبــة الــظــاهــريــة فـــي ِدمَــــْشــــَق، رقــم 
الحفظ: 5326، ومكتبة المصغرات الفيلمية بقسم المخطوطات بالجامعة اإِلْساِميَّة في المدينة المنورة؛ 
رقم الحفظ: 6892(. و)كتاب قصص األنبياء، مخطوطة بخط المؤلف بمكتبة الخالدية بالقدس: 1330 
آداب شـــرعـــيـــة 86(. و)مـــخـــتـــصـــر الــــتــــاريــــخ الـــكـــبـــيـــر؛ مُـــــــَرتَّـــــــب عــــــل| حـــــــروف الــــمــــعــــجــــم(، و)إنــــــســــــان الــــعــــيــــون، فــي 

مشاهير سادس القرون(. 
انــــــظــــــر؛ األنــــــــــس الــــجــــلــــيــــل بـــــتـــــاريـــــخ الـــــــُقـــــــدس والــــخــــلــــيــــل لـــمـــجـــيـــر الــــــديــــــن الــــحــــنــــبــــلــــي: )524/2(، والـــــتـــــبـــــر الــــمــــســــبــــوك: 
)396( وتــــاريــــخ الــــعــــراق لـــلـــعـــزاوي: )141/3(، والــــضــــوء الـــامـــع لـــلـــســـخـــاوي: )162/2 - 163، الــتــرجــمــة: 
الَة: )139/2(، واألعــام للزركلي: )228/1 - 229(. ومجلة المجمع  ِِّفين لَِكّحَ 461(، َومُْعَجم الُْمَؤل

العلمي في ِدمَْشَق: )306/21 - 316(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    470

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل أَفَ نَــــــــــــــــــــــــــــــْجــــــــــــــــــــــــــــــٌم  مــــــــــــــــــــــــــا  واألصــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــاِب قَـــــــــــــــــــــــْطـــــــــــــــــــــــٌر قَـــــــــــــــــــــــــــــــــْد َهـــــــــــــــــَطـــــــــــــــــْلواآلل  ومــــــــــــــــــــــــــا ِمــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــّسَ

مـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــة دُّرة  يذه  ْـــــــــــــــُجـــــــــــــــمـــــــــــــــان( قــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــدْت مــــــــوســــــــومــــــــةوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد  )نــــــــــــــْظــــــــــــــم ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض| مـــــــــــــــــــــــــــــــن األزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِف الـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــْصـــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــــيفـــــــــــــــــــــــــــــــي ِذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مَ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍخ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍف كــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم خـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــر

ولـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــم والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــسولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِس

هــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــكومَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــالـــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  أّن  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــزلوخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر وِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل

... قولي: )نصيحة من عالٍم خبير(. لم أُِردْ به التفاُخَر وال التكاثَُر؛ وال أنّي 
من الُعلََماء؛ إنََّما عالم بمصائب الدنيا، وما اتّفق لي من شّرها ولؤمها، فإنه ليس 

العيان كالخبر، فإنها أنكتني بنعلها، وأناخت علي بكلكلها...

آخره:... نكل عند القيامة يعلم ما فاته من السعادة، ويندم عل| فِعله:

حــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  اهللَ  ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُل  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه ول

دلــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّقَ  يــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــَل  َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْذ ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دُونِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َوِكـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــاأْن  ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَع الــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــَل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــوِب َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرفَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتْــــــــــــــــــــــــــــــــــَر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الــــــــــــــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــــــــــــــيُــــــــــــــــــــــــــــــوِبوي ُــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــــــــــــــــــَل الــــــــــــــــــــــــــــــــــسِّ وي

ْــــــــــــــــــــــِحــــــــــــــــــــــْكــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــة اُق مُــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــي ال ّزَ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــنِّــــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــةفــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ ْزِق َول وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُط الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ

أَْولَ| هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْولَ|نَـــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــده  ال ونِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم  اهللُ  فــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــبُــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ مُ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|  رّب  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي لــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــقــــــــــــــــــصــــــــــــــــــِدوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ 

ِــــــــــــــــــــــــــــــُســــــــــــــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــــــــــــــتِــــــــــــــــــــــــــــــهْوآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه وِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ والــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور| ل

وَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــاِممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

تم كتاب: )أخبار األعيان شرح نظم الجمان في ِذكِر مَن َسلَف من الزمان(، 
وكـــــــــان الـــــــفـــــــراغ مــــــن نــــســــخــــه يــــــــوم االثـــــنـــــيـــــن الـــــخـــــامـــــس مــــــن شـــــهـــــر جــــــمــــــاد| اآلخــــــــــرة مــــــن ســــنــــة 
ــــد بــــن أحــــمــــد بــــن نـــعـــمـــة الــــتــــدمــــري، حــــامــــداً  تــــســــع وثــــاثــــيــــن وثــــمــــانــــي مــــئــــة عـــــل| يــــد مُــــَحــــّمَ

ومــصــلــيــاً.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    471 األخالق والتاريخ   

مالحظات: أسماء األماكن مكتوبة باألحمر، وكك كلمات قال وروي وِشعر، 
ـــــتــــــوب عـــــــــل| الــــــــورقــــــــة األخـــــــيـــــــرة:  َــــــة بِـــــــــالـــــــــلَّـــــــــْوِن األَْحــــــــــَمــــــــــر كـــــــــك، ومــــــكـ وبــــــعــــــض األبــــــــيــــــــات مَــــــْكــــــتُــــــوب
>الـــــحـــــمـــــد هلل تــــــعــــــال|. مـــــن إمــــــــاء الــــشــــيــــخ زيـــــــن عــــمــــر الــــــقــــــرشــــــي )1(. مــــمــــا رواه عـــــن شــيــخــنــا 

د بن أحمد التدمري: الشيخ َشْمس الدِّين الناسخ مَُحّمَ

اهلل قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض|  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالً  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اهللالـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــد هلل  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

لــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُت ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــداً حــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــه اهللبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد| الــــــــــــــــــــــــــــــواثــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــه
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والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزداد والـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــو اهللغـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــر واأليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ذاهـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــة

تـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــاً صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــه اهللفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــواطــــــــــــــــنــــــــــــــــه
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إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اهلللــــــــــــــــــعــــــــــــــــــل ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــر| ضـــــــــــــــعـــــــــــــــفـــــــــــــــي فـــــــــــيـــــــــــرحـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــي ويـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــب دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

اهللمـــــــــــــا لـــــــــــــي أر| الـــــــــــــنـــــــــــــاس قـــــــــــــد مـــــــــــالـــــــــــت قــــــلــــــوبــــــهــــــم نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه|  قــــــــــــــــــــــــــــــد  وعـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــح  إل| 

يـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــر اهللنــــــــــــه| عـــــــــن الـــــــــشـــــــــرك والـــــــعـــــــصـــــــيـــــــان فـــــاقـــــتـــــحـــــمـــــوا الــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــاصــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــس| أن  بــــــــــــــحــــــــــــــر 

اهللهــــــــــــــــانــــــــــــــــت عــــــــــــــــلــــــــــــــــّي الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــالــــــــــــــي؛ الــــــــــــــــتــــــــــــــــي ســـــــلـــــــفـــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إل|  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس| 

ــــتـــــــدمـــــــري. تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: يــــــــوم االثـــــنـــــيـــــن  ــ ــــــد بــــــن أحــــــمــــــد بــــــن نـــــعـــــمـــــة الـ ــــنــــــاســــــخ: مُــــــَحــــــّمَ الــ
الــــخــــامــــس مــــن شــــهــــر جــــمــــاد| اآلخــــــرة مــــن ســــنــــة )839 ھ/1436 م(. الــــوضــــع الــــعــــام: 
ـــهُ: >فـــي نـــوبـــة  ْـــِغـــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: فـــي آخـــره نـــّصُ خـــّط الـــنـــســـخ، وال

›1‹ الــشــيــخ أبــو عــمــر، الــزيــن الــقــرشــي، الــُعــَمــِرّي، الــمــقــدســي، الــصــالــحــي: عــبــد ارل بــن ُســلَــيْــَمــان بــن 
ِـــــَد فـــي  ــــد بــــن ُســــلـَـــيْــــَمــــان بــــن حــــمــــزة بــــن أَْحــــَمــــد بــــن عــــمــــر بــــن الــــشــــيــــخ أبــــي عــــمــــر. ُول ــــَحــــّمَ عــــبــــد ارل بــــن الــــعــــز مُ
ْـــــــــراِهـــــــــيـــــــــم بـــــــــن عـــــــلـــــــي، والــــــمــــــوفــــــق  إِب الــــــحــــــجــــــة ســــــنــــــة )741 ھ/1340 م(، وســـــــمـــــــع عــــــــــل| عــــــــبــــــــد ارل بــــــــن  ذي 
أَْحــــَمــــد بــــن عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد بـــن غــــشــــم الــــثــــانــــي مــــن حــــديــــث عــــيــــس| بــــن حــــمــــاد زغــــبــــة عــــن الــــلــــيــــث، وعــــل| الـــعـــمـــاد 
أَْحَمد بن عــبــد الــحــمــيــد الــمــقــدســي جزء األزجي، وحّدث. وســِمــع مــنــه الــفــضــاء: كــابــن موس|، والــشــيــخ 
ِـــــــــي ســـــمـــــع عــــلــــيــــه أول الـــــجـــــزأيـــــن، وأجــــــــاز ابـــــن حـــــجـــــر الـــــعـــــســـــقـــــانـــــي. )ت 819 ھ/1416 م( فــــي  الـــــمـــــوفـــــق األَب

ِدمَـــْشـــَق. 
انظر؛ الضوء الامع للسخاوي: )82/4، الترجمة: 234(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    472

الــفــقــيــر إل| رحمة اهلل عبد ارل بن َعِلّي الــشــهــيــر بابن مول| بــالــشــامــيــة الــجــوانــيــة 
ـــــيــــــن  ــــمـ ـــــلــ ــــمــــــسـ ــــلــ لـــــــــــطـــــــــــف اهلل بــــــــــــــه، وغـــــــــــــفـــــــــــــر اهلل لـــــــــــه ولــــــــــــوالــــــــــــديــــــــــــه، ولــــــــــمــــــــــن نــــــــظــــــــر فــــــــيــــــــه ودعــــــــــــــــــا لـــــــــــه ولــ
ــد مُــَراد، وقــف:  بــالــخــيــر<. والــغــالف: جــلــد ُعــثْــَمــانــي. وعــلــيــه تــمــلــك: الــحــافــظ مُــَحــّمَ

دار الــمــثــنــوي.

قْم الَْحِميِدّي: 352� ]679[ الّرَ

عنوان المخطوط: سليم نامه )1(�
ْــــــــــَراِهــــــــــيــــــــــم )األُســـــــــكـــــــــوبـــــــــي = أُســـــكـــــوبـــــلـــــو(  الــــــمــــــؤلــــــف: إِْســـــــــــَحـــــــــــاق )چــــــلــــــبــــــي = چـــــلـــــبـــــي( بـــــن إِب

الُعثَْماني الحنفي، قلج زاده )ت 943 ھ/1536 م( )2(�

 �SELİMNAME ›1‹
ْـــراِهـــيـــم األســكــوبــي. وقـــد ذكـــرنـــاه فــي بـــاب الــتــاريــخ.  قـــال حــاجــي خــلــيــفــة: >ســلــيــم نــامــه؛ تــركــي. إِلْســـَحـــاق بـــن إِب

لَْطاني، أيضاً<. للمول|: سعد الدين بن حسن المعلم، الّسُ
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )1001/2(�  انظر؛ َكْشف الّظُ

ـــد  ــــلْــــَطــــان مُـــَحـــّمَ ــــلْــــَطــــان بـــايـــزيـــد ابــــن الــــّسُ وقـــــــال ريــــاضــــي زاده: >ســـلـــيـــم نــــامــــه؛ إِلْســــــَحــــــاق أَفَـــــــنْـــــــِدي مــــن ُعــــلَــــَمــــاء دولـــــــة الــــّسُ
الفاتح<.

انظر: أسماء الكتب؛ )ص: 175(� 
 �İSHAK ÇELEBİ b. İBRAHİM ،el - ÜSKÜBİ ›2‹

إِْسَحاق چلبي األسكوبي، الُعثَْماني الحنفي، الشاعر األديب المؤرخ المعروف: بقلج زاده )قليج زاده(، 
وأيـــضـــاً بـــاألســـكـــوبـــي، تـــــول| الــقــضــاء بــالــشــام )ت 943 ھ/1536 م(؛ وقـــيـــل: ســنــة )944 ھ/1537 م(. من 
ــلـْـَطــان سليم  تصانيفه: ديـــوان إِْســـَحـــاق چلبي - فــي األدب تــركــي، وسليم نــامــه = إِْســـَحـــاق نــامــه فــي وقــائــع الــّسُ
ـــلْـــَطـــان أحـــمـــد الـــثـــالـــث: 2672، وجـــامـــعـــة إســـتـــانـــبـــول: 2587، 2614،  األول تـــركـــي، مــخــطــوط فـــي مــكــتــبــة الـــّسُ
ونورعثمانية: 3491، 3941، وروان كوشك|: 1275، 1276، ومستزاد - في األدب؛ مخطوط في مكتبة 
الله لي: 7/3707، وشهرنكيز بروسة؛ مخطوط في مكتبة )آكاه سّري لوند( في مكتبة أتاتورك في أرض 
روم: 153، 163، 329، والــــقــــصــــيــــدة الـــفـــصـــيـــحـــة إلســـــحـــــاق جـــلـــبـــي؛ مـــخـــطـــوطـــة فـــــي مـــكـــتـــبـــة حــــالــــت أفـــــنـــــدي فــي 

لَيَْمانِيَّة في إستانبول: 20/799�  الّسُ
انظر؛ الشقائق النعمانية: )ص: 474(، وترجمة الشقائق النعمانية للمجدي: )468(، وكشف الظنون 
لحاجي خليفة: )775/1(، وهدية العارفين: )202/1(، وتذكرة الشعراء لقنالي زاده )ابن الحنائي(: 
د ثَُريَّا:  )158 - 164(، وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )76/2(. وسجل ُعثَْماني لُِمحّمَ

 �)324/1(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    473 األخالق والتاريخ   

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 96، مقياس الــورقــة: )178 × 120 = 118 × 63(، 
عدد األسطر: )17(�

أوله: شكرو سپاس اول پاِدشاه بي زواله كه ديوان خانهء عرصهء امكانده دوكلي 
،)1( }  مــــــــوجــــــــودات اقــــــامــــــت وظــــــايــــــف خــــدمــــتــــنــــه مــــشــــغــــولــــدركــــه }ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
وحمد بي قياس اول قادر بر كماله كه زواياي بقعهء كون ومكانده جميعي مخلوقات 
مـــقـــام عـــبـــود يـــتـــنـــدن غـــيـــر مـــعـــزولـــدركـــه }ں گ گ گ ڳ h g{، عــظــمــت 
ـــيــــــل الـــــــبـــــــضـــــــاعـــــــة، دخـــــيـــــل  ــ ـــــلـ ـــيــــــر الــــــتــــــقــــــصــــــيــــــر، قـ ــ ـــثـ ــ ـــيــــــر كـ ــ ـــــقـ وكــــــــــبــــــــــريــــــــــاس| خـــــــــــــلـــــــــــــوت... الجــــــــــــــــرم بــــــــــو حـ
ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم... أعـــــنـــــي: ســـلـــطـــان بـــن  ــــريـــــم: إســـــحـــــاق بـــــن إِب الــــصــــنــــاعــــة، الــــمــــحــــتــــاج إل| ربـــــــه الـــــكـ
ســلــطــان ســلــطــان ســلــيــم خــان بــن بــايــزيــد خــــان، أدام اهلل سلطنته بــالــتــأيــيــدات السبحانية 

في سرير الُعثَْمانية إل| آخر الدهور واألزمان... نظم:

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد بــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــِه آالئِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهأل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــِض  شــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــر  ألداء 

اســـــتـــــجـــــلـــــبـــــُت لـــــــألضـــــــعـــــــاف مــــــــن نـــــــعـــــــمـــــــائِـــــــِه...مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يننكل
... عالي مقدار سلطان بايزيد شهريار، أسكنه اهلل مع خلفاء الراشدين في دار 
القرار بلدة طيبة قسطنطينية ده كه مقّر إيالت وحكومت ومستقّر سلطنت وخافت 

دولت...
آخره:... مبارك رمضاننده بلدهء دار السلطنه )بورسه( خداوندكاركك شرف 
مــــقــــدم مـــبـــاركـــيـــلـــه قــــــدر ايـــــــرب شـــهـــر هــــــال عـــيـــد خـــجـــســـتـــه نــــويــــدســــم ســـمـــنـــد ســـعـــادتـــمـــنـــدنـــده 
مشاهده ايلديلر جميع سنجاق بكلرنه ويكيچيريه رخصت اجارت بيورلدي وسائر 
ـــــتــــــده قـــــــرار ايــــلــــدي.  قـــپـــوخـــلـــقـــيـــلـــه حــــضــــرت خـــــداونـــــدكـــــار ســـلـــطـــنـــت مــــــدارآتــــــده مـــقـــر عــــز ودولـ

نظم:
امــــــــــــــيــــــــــــــدتــــــــــــــازه ودولـــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــوي وبــــــــــــخــــــــــــت جــــــــــــــوانجــــــــــهــــــــــان بــــــــــكــــــــــام وفــــــــــلــــــــــك بــــــــــنــــــــــده ومــــــــــلــــــــــك داعـــــــــــي

فتوح سوي يمين وسعود سوي يسار
سپهر پيش ركاب وزمانه زيرعناب. م.

›1‹ سورة اإلسراء، اآلية: 44� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    474

َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــــَمــــر.  مـــالحـــظـــات: الـــعـــنـــاويـــن واآليـــــــات الـــقـــرآنـــيـــة، واالقـــتـــبـــاســـات مَـــْكـــتُـــوب
الوضع العام: خّط التعليق الواضح، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الحافظ 

د مَُراد شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا. وقف: دار المثنوي. مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 353. مطبوع ]680[ الّرَ

عنوان المطبوع: روضة األبرار المبين بحقائق األخبار )1(�
ـــــد الـــــــرومـــــــي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي،  الــــمــــؤلــــف: عــــبــــد الــــعــــزيــــز بــــن حــــســــام الـــــديـــــن حـــســـيـــن بـــن مُـــــَحـــــّمَ

الحنفي، قره َچلَبِي زاده، )شيخ اإلسام( )ت 1068 ھ/1657 م( )2(�

عدد الصفحات: 637�
ِحـــيـــِم. نسيم عنبر شــمــيــم، حــمــد وســپــاس، وكلدسنه  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
نويسته ثنا وشكر بي قياس، نامزد خدمت... متضمن دورت فصل، وإيكي تكمله 
اوزره: )روضـــــــــــة األبــــــــــــــــرار(؛ نـــــــام بــــــر أثـــــــر مـــعـــتـــبـــر تــــرتــــيــــبــــنــــه... شـــــهـــــســـــوار عــــــرصــــــهء خـــافـــت 
وشهريار| باالنشين مسند سلطنت... حضرت خليل جليل الشان؛ سلطان إِبَْراِهيم 

خان حضرتلر| مجلس همايون سعادت...
آخـــــــره:... فـــي م مــصــر قــاضــيــســي حــســن أَفَــــنْــــِدي زاده نـــك مــحــض جــنــونــنــدن نــاشــي 
اوضاع كوناكوني سمع همايونه واصل اولمغين منصبه وصولنك اللي بشنجي كوني 
مـــــعـــــزول اولــــــــــــوب؛ بــــوســــتــــان زاده يــــحــــي| أَفَــــــــنْــــــــِدي مــــخــــدومــــي يـــكـــيـــشـــهـــردن مـــنـــفـــصـــل؛ ســـــارق 
الـــنـــجـــم لـــقـــب أحـــمـــد چــلــبــي مــنــصــب مـــحـــاولـــه مــــوصــــول اولـــــــــــد|... كـــريـــت طـــرفـــه بــــر ســفــر 

 �RAVZATÜ’l - EBRAR ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 993�  قْم الَْحِميِدّي: ]1293[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ الّرَ

 �ABDÜLAZİZ b. HÜSAMEDDİN el - İSTANBULİ ،KARA ÇELEBİZADE ›2‹
ِــَحــاجــي  ْـــُفـــنُـــون ل ـــنُـــون َعـــن أَســـاِمـــي الـــُكـــتُـــب وال انـــظـــر: خـــاصـــة األثــــر لــلــمــحــبــي: )421/2 - 424(، وَكـــْشـــف الـــّظُ
َـــة:  ِـــَكـــّحـــال ِــــلْــــبَــــْغــــَداِدّي: )548/1(، ومـــعـــجـــم الـــمـــؤلـــفـــيـــن ل ّـــــة الـــَعـــاِرفِـــيـــن ل َخـــِلـــيـــَفـــة: )922/1، 1294/2(، َوَهـــــِدي
)245/5(. وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )120/3(، وفهرس المطبوعات بالحروف 
قْــــــم  ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: ]1293[ الــــــّرَ قْـــــــم ال الـــعـــثـــمـــانـــيـــة لـــســـيـــف الـــــديـــــن أوزاكــــــــــــه: )185/2(. ومــــكــــتــــبــــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ الـــــــّرَ

الَْحِميِدّي: 993� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    475 األخالق والتاريخ   

دخـــي ميسر اولــســه بلطفه تــعــال| ُعــُمــومــاً جــزيــرة مُــســّخــر الــمــق مــقــررايــكــن بــي جـــرم وكــاه 
سيف غدر صحف ايله تماه اولدي.

مــالحــظــات: يــوجــد فــي أولــــه فــهــرســت فــي خــمــس صــفــحــات ضــمــن جـــــداول. تــاريــخ 
ْـــِغـــاف ِجــلـْـد  الــطــبــاعــة: ســنــة )1248 ھ/1832 م(. الــوضــع الــعــام: طبعة حــجــريــة، وال
د عزت بن َعِلّي الكانقروي )1( الساكن في دار  ُعثَْمانّي، وعليه تملك: درويش مَُحّمَ

المثنوي؛ قرب جهارشنبه بازاري؛ مع الخاتم. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 354. مطبوع ]681[ الّرَ
عنوان المطبوع: تاريخ عزي )2(�

الـــمـــؤلـــف: ُســــلـَـــيْــــَمــــان عــــزي بــــن خــلــيــل فـــهـــمـــي، الـــــرومـــــي، اإِلْســــتَــــانْــــبُــــولــــي، الـــُعـــثْـــَمـــانـــي، 
وفِّي، الحنفي، عزي، الموقِّع، التشريفاتي )ت 1168 ھ/1754 م( )3(� الّصُ

عدد الصفحات: 288�

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �TARİH - i İZZİ ›2‹

قال البغدادي: >تاريخ عّزي - تركي في آل ُعثَْمان. تأليف ُسلَيَْمان بن خليل فهمي الرومي )ت 1168 ھ(<. 
انظر؛ إِيَضاح الَْمْكنُون في الذيل عل| كشف الظنون؛ للبغدادي، )217/1(� 

 �VAK’ANÜVİS SÜLEYMAN b. HALİL FEHMİ ،İZZİ ›3‹
ـــَكـــــاتِـــــب  ْــ ْـــــُعـــــثْـــــَمـــــانِـــــيَّـــــة، ال ـــــــوفِـــــــّي، الـــــشـــــاعـــــر، مُــــــَحــــــرر الـــــوقـــــائـــــع ال ُســـــلَـــــيْـــــَمـــــان عــــــّزي بــــــن خـــلـــيـــل الــــتــــشــــريــــفــــاتــــي: الـــــــمـــــــؤرخ، الـــــــّصُ
المحاسب، الُْمتََخلِّص: بــعــزي. مــن تصانيفه: تــاريــخ عــزي = تــاريــخ ُعثَْماني )باللغة التركية( مطبوع في 
ــــبُـــــول بــمــطــبــعــة إبــــراهــــيــــم مـــتـــفـــرقـــة ســـنـــة )1199 ھ/1785 م(، ولــــــه أيـــــضـــــاً: تـــرجـــمـــة أنــــيــــس الـــطـــالـــبـــيـــن وعــــــّدة  ـــتَـــــانـ إِْســ
ـــــد بــــهــــاء الـــــديـــــن الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي )بــــالــــلــــغــــة الــــتــــركــــيــــة(، ولــــــــه: ديـــــــــــَوان شــــعــــر بـــاســـمـــه  الــــســــالــــكــــيــــن = تــــرجــــمــــة مــــقــــامــــات مُـــــَحـــــّمَ
ورسالة في فتح بلغراد مخطوطة في مكتبة خزانة األمــانــات في إِْستَانبُول؛ الرقم: 1139؛ األوراق: 28 - 

36، والرقم: 2/1395� 
انـــــــظـــــــر؛ هــــــديــــــة الــــــعــــــارفــــــيــــــن أســـــــمـــــــاء الـــــمـــــؤلـــــفـــــيـــــن وآثـــــــــــــار الـــــمـــــصـــــنـــــفـــــيـــــن؛ لــــــلــــــبــــــغــــــدادي: )404/1(، وتــــــــذكــــــــرة مــــشــــاهــــيــــر 
عــثــمــانــيــة: )467/3(، وتـــذكـــرة ســـالـــم: )ص: 474(، وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي مــؤلــفــلــري؛ لــمــحــمــد طـــاهـــر بـــروســـه لــي: 
)101/3(، وفــــــهــــــرس ســــيــــف الــــــديــــــن أوزاكـــــــــــــه: )293/2، 53/5(، ومــــعــــجــــم الــــمــــخــــطــــوطــــات الــــــمــــــوجــــــودة فـــي 
مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: )580/1؛ الترجمة: 1765(، ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط، 

)الرقم: 3353(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    476

ِحـــيـــِم. يـــا رب بـــو ريـــاض ايـــجـــره زالل كـــرمـــكـــلـــة، بـــو تـــازه  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــه: بِـــْســـِم اهلِل ارّلَ
ــــيــــــلــــــدك بــــــنــــــي جــــــــــون وقـــــــعـــــــه نـــــــويـــــــس در دولـــــــــــــت، فـــــيـــــضـــــك ايـــــلـــــه  قــــــلــــــم اشــــــلــــــمــــــه ســــــــن بـــــــــارورايـــــــــلـــــــــه، قــ
آثــــار مـــيـــده مـــعـــتـــبـــر ايـــلـــه، هـــر فـــقـــره مـــي مـــدحـــتـــكـــر ســـلـــطـــان جـــهـــان ايــــت هـــر تــــازه مـــقـــال قـــلـــمـــم 
خوبترايله جنون كريمه }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ{ )1(،... وحسنات ملك 
الــبــريــن والــبــحــريــن، خــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن، رونــق فــزا| ســريــر ســاطــيــن آل ُعــثْــَمــان، 
ـــــــلْـــــــَطـــــــان  ــــــــلْــــــــَطــــــــان الـــــــــغـــــــــازي مــــــحــــــمــــــود خــــــــــان ابـــــــن الـــــــّسُ ــــــــلْــــــــَطــــــــان الــــــــّسُ ــــــــلْــــــــَطــــــــان ابــــــــن الــــــــّسُ ــــــــلْــــــــَطــــــــان ابــــــــن الــــــــّسُ الــــــــّسُ
ــــلْــــَطــــان الـــــغـــــازي مـــحـــمـــد خــــــان، خـــــلّـــــد اهلل خـــافـــتـــه إل| آخـــر  الـــــغـــــازي مُــــْصــــَطــــَف| خـــــان ابــــن الــــّسُ

الــزمــان...

آخره:... خاتمه اين جلد ثاني: صور آرا| قلمدن بو رسوم تازه... وتوجهات 
ســنــيــهء حـــضـــرت جــهــانــبــانــي بــركــاتــيــلــه يـــزيـــرا| ُحـــســـن خـــتـــام اولــــــوب، إن شـــــاء اهلل الــمــلــك 
الـــمـــنـــان بــــونــــدن صـــكـــره جـــلـــد ثـــالـــث عـــنـــوانـــنـــه مـــشـــايـــان أوالن جـــــريـــــدهء وقــــائــــع دوران دخـــي 
ألــــتــــمــــش الـــــتـــــي ســــنــــه ســــــي مــــحــــرمــــنــــدن تــــحــــريــــر وتــــنــــظــــيــــم أولــــــمــــــق تـــصـــمـــيـــم كـــــــــــردهء عـــبـــد حـــقـــيـــر 
در حـــــق ُســـــبْـــــَحـــــانَـــــهُ َوتَـــــــــَعـــــــــالَ| حــــضــــرتــــلــــري جـــمـــيـــع أهـــــــل إيــــمــــانــــه صــــحــــت وعـــــافـــــيـــــت؛ وحـــســـن 
عـــاقـــبـــت احـــــســـــان ايـــــــــدوب هـــــر حـــــالـــــده تـــوفـــيـــقـــات عـــلـــيـــه ســـــن رفــــيــــق وهـــــدايـــــت صـــمـــدانـــيـــة ســن 
بدرقهء طريق ايليه آمين، بحرمة سيد األنبياء والُْمْرَسِليَن، الحمد هلل عل| اإِلتَْمام، 
ـــــــام عـــــل| نـــبـــيـــه ســـيـــد األنـــــــــام، وعـــــــل| آلـــــه وأصــــحــــابــــه الـــــكـــــرام، ومـــــن تــبــعــهــم  ـــــــاة َوالـــــــّسَ َوالـــــــّصَ

بإحسان إل| يوم القيام.
مــــالحــــظــــات: يــــوجــــد فـــــي أولــــــــه مــــدخــــل تـــوضـــيـــحـــي: طـــبـــعـــت هذه الـــنـــســـخـــة الـــجـــلـــيـــلـــة؛ 
الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــة فــــــــي الــــقــــســــطــــنــــطــــيــــنــــيــــة ســـــنـــــة )1199 ھ/1785 م(؛ فــــــــي عـــــصـــــر مـــــلـــــك الــــمــــلــــوك 
عل| اإلطاق، المتفوق عل| أسافه بكرائم األخاق، الناشر آثار البسطة والمنحة 
والــــــــــــعــــــــــــدل، الـــــــبـــــــاســـــــط يـــــــــد الـــــــــجـــــــــود والـــــــفـــــــضـــــــل والــــــــــــطــــــــــــول، خــــــلــــــيــــــفــــــة اهلل فـــــــــي األرضــــــــــــيــــــــــــن، وِظــــــــلّــــــــه 
ْـــــَحـــــَرمَـــــيْـــــِن الـــشـــريـــفـــيـــن، أال  الــــمــــمــــدود عــــــل| الـــعـــالـــمـــيـــن، مــــالــــك الـــبـــريـــن والــــبــــحــــريــــن، خـــــــادم ال
ــــلْــــَطــــان أحـــمـــد خـــان  ــــلْــــَطــــان عــبــد الــحــمــيــد خـــــان ابــــن الــــّسُ ــــلْــــَطــــان، الــــّسُ ــــلْــــَطــــان ابــــن الــــّسُ وهـــــو الــــّسُ
د خان. جعل اهلل عمره أطول األعمار، وأبق| سلطنته ما تعاقب  لَْطان مَُحّمَ ابن الّسُ

›1‹ سورة هط، اآلية: 99� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    477 األخالق والتاريخ   

الــلــيــل والـــنـــهـــار. آمـــيـــن. تـــاريـــخ الــنــســخ. وفــــي زمــــن الـــصـــدر األعـــظـــم: الـــوزيـــر عــلــي پــاشــا. 
ـــــد پـــاشـــا.  ْــــــَراِهــــــيــــــم أَفَـــــــنْـــــــِدي ابـــــن الـــــصـــــدر الــــمــــرحــــوم الـــــغـــــازي مُـــــَحـــــّمَ وشــــيــــخ اإلســــــــــام؛ مـــــوالنـــــا إِب
ويوجد في أوله فهرس مفصل يقع في: 15 صفحة. ويؤرخ الوقائع الُعثَْمانية ابتداء 
بــــــوقــــــائــــــع ســـــنـــــة )1157 ھ/1744 م(. فـــــيـــــذكـــــر تـــــوجـــــيـــــه قــــــضــــــاء مـــــكـــــة الـــــمـــــكـــــرمـــــة والـــــمـــــديـــــنـــــة 
ـــد أَفَــــنْــــِدي. إلــــخ. ويــنــتــهــي بــذكــر وقـــائـــع سنة  الــمــنــورة إل| الــتــوقــيــعــي الــســابــق ســعــيــد مُـــَحـــّمَ
)1165 ھ/1751 م(. سنة )1199 ھ/1785 م(. الوضع العام: طبعة حجرية في 
د  مطبعة إبراهيم متفرقة، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ
مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: 

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 355. مطبوع ]682[ الّرَ
عنوان المطبوع: شرح تحفة المنظومة الدرية في لغة الفارسية والدرية = شرحة 

تحفة وهبي )1(�
المؤلف: أحمد حياتي بن أحمد بن أحمد بن إِبَْراِهيم األَلْبُْستَانِّي، اإِلْستَانْبُولي، 

الُعثَْماني، الحنفي، حياتي )ت 1229 ھ/1814 م( )2(�

 �ŞERH - i TUHFE - i VEHBİ - ŞERHİ ›1‹
طبع في إِْستَانبُول سنة: )1237 ھ/1821 م(، وسنة )1251 ھ/1835 م(. 

 �SEYYİD AHMED b. AHMED el - HANEFİ ،HAYATİ el - ELBİSTANİ ›2‹
أَْحَمد حياتي األلبستاني: نشأ برعاية والده مفتي مدينة >ألبستان< التركية، فأتقن اللغات الثاث: التركية 
والــعــربــيــة والــفــارســيــة، وتــعــمــق بـــالـــدرس الــلــغــوي، وبـــالـــدراســـات الــفــقــهــيــة والــشــرعــيــة والــمــنــطــق واألُُصـــولـــيـــة، ونــبــغ 
بكتابة الشعر، ثم انتقل إل| إِْستَانبُول، وعمل بالتدريس، والقضاء، وعرف باسم: حياتي، وكانت وفاته 
فــي القسم اآلســيــوي مــن إِْســتَــانــبُــول، ودفــن فــي منطقة أســكــدار، ولــه العديد مــن التصانيف؛ ومنها: أرجــوزة 
في آداب البحث = القصيدة النونية منظوم، وإسعاف المنة في شرح إتحاف الجنة، والتهافت المستخرجة 
في رد تعيين زمان ظهور المهدي، باللغة التركية، وتحفة الجنان - في أنواع العلوم، وحاشية عل| شرح 
قياس الموسوية - في المنطق، ورسالة في حساب أبجد - في الخواص، وشرح تحفة وهبي - في اللغة؛ 
قْم الَْحِميِدّي: 563، وشرح ُسبحة صبيان - في اللغة، وترجمة الشافية  مخطوط في مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

البن الحاجب - في النحو. وغير كلذ. 
= انــــــــــــظــــــــــــر؛ هــــــــــديــــــــــة الـــــــــعـــــــــارفـــــــــيـــــــــن لــــــــــلــــــــــبــــــــــغــــــــــدادي: )183/1(، وإيــــــــــــــضــــــــــــــاح الــــــــمــــــــكــــــــنــــــــون ذيــــــــــــــــل كــــــــشــــــــف الـــــــــظـــــــــنـــــــــون لــــــــلــــــــبــــــــغــــــــدادي:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    478

عدد الصفحات: 511�
ِحيِم. فاتحة نظم آللئ لغات، وسانحهء رقم أمالي  ِ الّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ

نكات، وسرلوحة تحف دنشوران، وفرسنجهء صبيان هنروران. نظم:

وختم دقائق حقائق تعال| ايله زرفروشفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــد ايـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــه افـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــوش
ـــنــــــطــــــق الـــــطـــــيـــــر  ــ وگــــــلــــــســــــتــــــان آراي صــــــــلــــــــوات وبـــــــهـــــــارســـــــتـــــــان بــــــــيــــــــراي تـــــســـــلـــــيـــــمـــــات صـــــــاحـــــــب مـ
ــــنــــــاب نــــــبــــــوي ايــــــلــــــه آراســــــــتــــــــه، واهـــــــــل شـــــــوكـــــــت، وذو رأي صــــــائــــــب آل مـــــصـــــطـــــفـــــوي ايــــلــــه  جــ

بــيــراســتــه...
آخره:... بحمد اهلل بوزيبا تحفهء وهب| تمام اولدي، زيبا ياقشقلو ديوايكنجي 

قطعة نك بيت أولنده كجد|، بو بيتده:
هللف دره، حاصل تاريخ، ختامه المسكنـــــــــــــاظـــــــــــــم تـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــر حـــــــــــســـــــــــن اخـــــــــــــتـــــــــــــتـــــــــــــام بـــــــــــــيـــــــــــــوردي

عددنجه )بيك يوز طقسان يدي: 1190 ھ( بوشرحك ختامي )بيك يوز ألتي: 
1106 ھ( ســنــه ســـي رمــضــانــنــك يـــوم ســـادســـي يـــوم اثــنــيــنــك بــيــن الــظــهــر والــعــصــرنــده در، 
بــويــلــه اولــنــجــه تـــمـــام تــحــفــة ايـــلـــه شـــرحـــك بـــيـــن| طـــقـــوز ســنــه أولــــــد|. الــلــهــم اجـــعـــل مــبــاركــاً 

ومنتشراً بين األنام إل| يوم القيام.
تــم طبع شــرح المنظومة الــدريــة فــي لغة الــفــارســيــة والــدريــة بــعــون اهلل الملك البرئ 
ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم صــــــائــــــب مــــــديــــــر دار الــــطــــبــــاعــــة  الــــــبــــــريــــــة، فـــــــي بــــــلــــــدة الــــطــــيــــبــــة الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة عـــــــــل| يـــــــد إِب
لَْطانية. في يوم الخامس عشر من شهر جماد| األول| لسنة سبع وثاثين ومأتين  الّسُ

وألف.
مــــالحــــظــــات: تـــــاريـــــخ الــــطــــبــــع: ســــنــــة )1237 ھ/1821 م(. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: طـــبـــعـــة 
ــــــد مُــــــــــــَراد؛  ْـــــــــِغـــــــــاف ِجــــــلْــــــد ُعــــــثْــــــَمــــــانــــــّي، وعـــــلـــــيـــــه تـــــمـــــلـــــك: الـــــســـــيـــــد الـــــحـــــافـــــظ مُــــــَحــــــّمَ حـــــجـــــريـــــة، وال
شــيــخ َخــانــَقــاه مُـــَراد مُـــّا؛ مــع خــاتــم الــوقــف، ســنــة )1248 ھ/1832 م(. وقـــف: دار 

المثنوي.

ومــــعــــجــــم  لــــــــــــي: )284/1(،  بـــــــــروســـــــــه  طــــــــاهــــــــر  لـــــمـــــحـــــمـــــد  مـــــــؤلـــــــفـــــــلـــــــري؛  وُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــلــــــــي   ،)284/2 ،340 ،13/1(
المخطوطات الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: )269/1 - 271(؛ الترجمة: )791(، ومعجم 

تاريخ التراث العربي لقره بلوط، )الرقم: 1478(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    479 األخالق والتاريخ   

قْم الَْحِميِدّي: 356. مطبوع ]683[ الّرَ

َـــــيْـــــَران  َـــــة الــشــمــســيــة لـــــُدب َســـــال ْـــَمـــنْـــِطـــقـــيـــة فــــي شـــــرح الـــــرِّ عــــنــــوان الـــمـــطـــبـــوع: تـــحـــريـــر الــــقــــواعــــد ال
الكاتبي )1(�

د )مَْحُمود( الرازي، قطب الدين التحتاني، الباطني،  د بن مَُحّمَ المؤلف: مَُحّمَ
البويهي )ت 766 ھ/1365 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 180�
ِحيِم. إن أبه| دُرر تنتظم ببنان البيان، وأزهر زهر  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
تــــنــــشــــر فـــــي أردان األذهــــــــــــان؛ حــــمــــد مـــــبـــــدٍع أنـــــطـــــق الــــــمــــــوجــــــودات بـــــآيـــــات وجــــــــوب ُوُجـــــــــــوده، 
وُشـــكـــر مُـــنـــعـــم أغـــــرق الـــمـــخـــلـــوقـــات فـــي بِـــحـــار أفـــضـــالـــه وجــــــوده، تـــتـــألأل فـــي ُظـــلَـــم الــلــيــالــي 
أنواُر حكمته الباهرة، واستنار عل| صفحات األيام آثار سلطنته القاهرة، نحمده 
عل| ما أوالنا من آالٍء أزهرت رياضها، ونشكره عل| ما أعطانا من نعماء أترعت 
حــيــاضــهــا، ونـــســـألـــه أن يــفــيــض عــلــيــنــا مـــن زالل هـــدايـــتـــه، ويــوفــقــنــا لـــلـــعـــروج إل| مــعــارج 
ــــبــــــريــــــات؛ بــــــأشــــــرف الــــــصــــــلــــــوات، وآلــــــه  عــــنــــايــــتــــه، وأن يــــخــــصــــص رســــــولــــــه مـــــحـــــمـــــداً أشـــــــــرف الــ
المنتخبين بأكمل التحيات. َوبَْعد؛ فقد طال إلحاح المشتغلين علّي، المترددين 
َسالَة الشمسية(، وأُبيّن فيها القواعد الَْمنِْطقية، علماً منهم  إلّي، أن أشرح لهم )الرِّ
بأنهم سألوا عريفاً ماهراً، واستمطروا سحاباً هامراً، ولم أزل أدافع قوماً منهم بعد 
ُـــّداً مــن إســعــافــهــم بــمــا اقــتــرحــوا،  قــوم، وأســـّوُف األمــر مــن يــوم إل| يـــوم... فــلــم أجــد ب
ــــتــــــمــــــســــــوا، فـــــوجـــــهـــــت ركـــــــــــاب الـــــنـــــظـــــر إل| مـــــقـــــاصـــــد مــــســــائــــلــــهــــا،  وإيــــــصــــــالــــــهــــــم إل| غــــــايــــــة مـــــــا الــ
ــــــاً كـــــشـــــف األصــــــــــــداَف  ــــــطـــــــارف الـــــبـــــيـــــان فـــــــي مـــــســـــالـــــك دالئــــــلــــــهــــــا. وشـــــرحـــــتُـــــهـــــا شـــــــرحـ وســـــحـــــبـــــت مـ
عــــن وجـــــوه فــــرائــــد فــــوائــــدهــــا، ونـــــاط الــــآللــــئ عــــن مـــعـــاقـــد قــــواعــــدهــــا، وضـــمـــمـــُت إلـــيـــهـــا مــن 

 �TAHRİRU’l - KAVAİDİ’l - MANTIKİYYE fi ŞERHİ’ş - ŞEMSİYYE ›1‹
ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 3/901. وجــــــامــــــع الـــــــشـــــــروح والــــــحــــــواشــــــي لــــعــــبــــد اهلل  قْـــــــــم ال انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــــب پــــــاشــــــا؛ ]1161[ الـــــــــّرَ
الـــحـــبـــشـــي: )1295/2 - 1296(. والـــمـــعـــجـــم الــــشــــامــــل لــــلــــتــــراث الــــعــــربــــي الـــمـــطـــبـــوع: )23/3 - 24(. ومــعــجــم 

المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية، )ص: 168 - 170(� 
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قْم الَْحِميِدّي: 9/97�  انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    480

األبحاث الشريفة، والنكت اللطيفة ما خلْت عنه وال بد منه؛ بعبارات رائقة تسابق 
ـــــيْـــــتُـــــه )بـــتـــحـــريـــر  ُــــعــــجــــُب اســـتـــمـــاعـــهـــا اآلذان، َوَســـــّمَ مـــعـــانـــيـــهـــا األذهــــــــــان، وتـــــقـــــريـــــرات شــــائــــقــــة ي
َـــــــة الــــشــــمــــســــيــــة(؛ وخــــــدمــــــت بــــــه عـــــالـــــي حـــــضـــــرت مـــن  َســـــــال ْـــــَمـــــنْـــــِطـــــقـــــيـــــة فــــــي شـــــــرح الـــــــرِّ الـــــقـــــواعـــــد ال
مَــة وثــاث مقاالت وخاتمة.  خــّصــه اهلل بالنفس القدسية... قــال: ورتبته عــل| مُــَقــدِّ
مَة ففي ماهية  مَة وثاث مقاالت وخاتمة. أما الُمَقدِّ أقول: الّرَسالَة مرتبة عل| مَُقدِّ
ْــــَمــــنْــــِطــــق وبــــيــــان الـــحـــاجـــة إلـــيـــه ومــــوضــــوعــــه، وأمــــــا الــــمــــقــــاالت؛ فــــأولــــهــــا: فــــي الــــمــــفــــردات،  ال
والــثــانــيــة: فــي الــقــضــايــا وأحــكــامــهــا، والــثــالــثــة: فــي الــقــيــاس، وأمــا الــخــاتــمــة: فــفــي مــواد 

األقيسة؛ وأجزاء الُْعلُوم...
آخــــــره:... كــقــولــنــا كــل مثلث مــتــســاوي الــســاقــيــن فـــإن زاويـــتـــي قــاعــدتــه مــتــســاويــتــان. 
هذه مــــوضــــوعــــات الــــمــــســــائــــل، وبـــالـــجـــمـــلـــة هــــــي: إمــــــا مــــوضــــوعــــات الــــِعــــلــــم أو جـــزئـــيـــاتـــهـــا أو 
ـــيــــــة لــــمــــوضــــوع  ــ ـــيــــــة أو جــــزئــــيــــاتــــهــــا، أمــــــــا مــــحــــمــــوالتــــهــــا، فــــهــــي األعــــــــــــــراض الــــــذاتـ ــ أعــــــراضــــــهــــــا الــــــذاتـ
الِعلم، فا بد أن تكون خارجة عن موضوعاتها المتناع أن يكون جزء الشيء مطلوباً 
بالبُْرَهان، ألن األجزاء بينة الثبوت للشيء. وليكن اذه آخر ما أردنا إيراده في هذه 
األوراق، والــــحــــمــــد لـــــواجـــــب الــــــوجــــــود، ومـــفـــيـــض األرزاق، والـــــصـــــاة عــــــل| أفــــضــــل الــبــشــر 
ـــــد وآلــــــــه مـــصـــابـــيـــح الــــــــدج|،  ــــــل| اإلطـــــــــــاق، الــــمــــبــــعــــوث لـــتـــتـــمـــيـــم مـــــكـــــارم األخـــــــــــاق، مُـــــَحـــــّمَ عـ

وأصحابه مفاتيح الحج|.
ـــد ســعــيــد. تــاريــخ  ْــــَعــــاِمــــَرِة بــمــعــرفــة نــاظــرهــا مُـــَحـــّمَ ـــبَـــاَعـــِة ال مـــالحـــظـــات: ُطـــبِـــَع فِــــي دَاِر الـــطِّ
الـــطـــبـــاعـــة: فـــــي أواســـــــــط ذي الــــقــــعــــدة ســـنـــة )1264 ھ/1847 م(. الــــوضــــع الـــــعـــــام: طــبــعــة 
ْـــِغـــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي، وعليه تملك: مُــْصــَطــَف| أَفَـــنْـــِدي أخـــذه مــن يوسف  حــجــريــة، وال

أَفَنِْدي. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 357� ]684[ الّرَ
عنوان المخطوط: تاج التراجم )1(�

 �TACÜ’t - TERACİM fi TABAKATİ’l - HANEFİYE ›1‹
قْـــــــُم  ـــــلَـــــيْـــــَمـــــانِـــــيَّـــــة: ]1997[ الـــــــّرَ ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 1/976. ومـــكـــتـــبـــة الـــــّسُ قْــــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1269[ الــــــــّرَ

: 1/1049، ومكتبة األزهر؛ الرقم: 36615، أرقام الحفظ: )5477 تاريخ( 62693�  الَْحميدّيُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    481 األخالق والتاريخ   

ُـــغـــا بـــن عــــبــــد اهلل، الـــمـــصـــري، زيـــــن الــــديــــن، أبـــو الـــعـــدل،  الـــمـــؤلـــف: قـــاســـم بـــن قُـــْطـــلـــوب
الحنفي، ولد سنة )802 ھ(، وتوفي سنة )879 ھ/1477 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 69، مقياس الــورقــة: )205 × 145 = 150 × 45(، 
عدد األسطر: )000(�

ِحيِم. وسامه عل| عباده الذين اصطف|. قال الشيخ  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
اإلمــــام الـــعـــالـــم الـــعـــامـــة، زيـــن الــمــلــة والـــديـــن: قـــاســـم بـــن قــطــلــوبــغــا الــحــنــفــي: عــامــلــه اهلل 
بـــلـــطـــفـــه الــــخــــفــــي: لــــمــــا وقـــــفـــــت عـــــــل| تـــــذكـــــرة شـــيـــخـــنـــا اإلمـــــــــام الـــــعـــــامـــــة، إمــــــــام الــــمــــؤرخــــيــــن، 
ــــد  ــــَحــــّمَ ــــِلـــــّي بـــــن عــــبــــد الــــقــــادر بــــن مُ وبــــقــــيــــة الــــحــــفــــاظ الــــعــــارفــــيــــن؛ شــــهــــاب الـــــديـــــن أحــــمــــد بــــن َعـ
الـــــمـــــقـــــريـــــزي، أمـــــــتـــــــع اهلل بــــحــــيــــاتــــه، وأعـــــــــــاد عــــلــــيــــنــــا مــــــن بـــــركـــــاتـــــه، رأيـــــــــت فــــيــــهــــا مــــــا كــــتــــبــــه مـــن 
ـــــــة الـــحـــنـــفـــيـــة، فــــأحــــبــــبــــُت أن ألــــحــــق بــــكــــل اســــــم مـــــا تـــيـــســـر لـــــي مـــــن تـــــراجـــــم مَــــن  ِـــــــّمَ تـــــراجـــــم األَئ
تـــــــــَســـــــــّم| بـــــــه مـــــنـــــهـــــم عــــــــــل| نـــــحـــــو مـــــــا قـــــصـــــد مـــــــن االقـــــــــتـــــــــصـــــــــار... إنــــــــــه خـــــيـــــر مـــــــــســـــــــؤول، وأكــــــــــرم 
ْـــــَمـــــنْـــــِطـــــقـــــي رضـــــــي الــــــديــــــن الـــــــرومـــــــي درس  ــــَمــــــان الــــــحــــــمــــــوي(: ال ــــيْــ ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم بـــــــن ُســــــلـَـ مـــــــأمـــــــول. )إِب
ـــــمــــــعــــــة ســـــــــــــادس عــــــشــــــريــــــن ربـــــــيـــــــع األول، ســــــنــــــة اثــــنــــتــــيــــن  بـــــــدمـــــــشـــــــق، ومـــــــــــــات بــــــهــــــا فـــــــــي لـــــيـــــلـــــة الــــــجـ
وثاثين وسبع مئة، وقد جاوز الثمانين، وكان قد حّج سبع مرات، وشرح الجامع 

الكبير في ست مجلدات...
ْــَراِهــيــم الــســمــرقــنــدي(؛ توفي  ــد بــن إِب آخــــره:... )الفقيه أبو الليث نصر بن مُــَحــّمَ
في جماد| اآلخرة سنة خمس وسبعين وثاث مئة. )الفقيه أبو العا أحمد بن كثير 
صــــاحــــب أبــــي بــــكــــر اإلســـــــكـــــــاف( تــــوفــــي فـــــي الــــمــــحــــرم ســــنــــة ثـــمـــانـــيـــن وثــــــــاث مــــئــــة. )الـــفـــقـــيـــه 
ُــوُســف صاحب الفقيه أبي جعفر( توفي فــي رجــب سنة إحــد| وثمانين وثــاث  أبــو ي
ـــــد بـــــن الـــــفـــــضـــــل( إمـــــــــام بــــــخــــــاري تـــــوفـــــي ســــنــــة إحـــــــــد| وثـــمـــانـــيـــن  مــــئــــة )الــــفــــقــــيــــه أبـــــو بـــــكـــــر مُـــــَحـــــّمَ

 �ZEYNÜDDİN KASIM b. ABDULLAH es - SUDUNİ ،İBN KUTLUBOĞA ›1‹
ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 478. وهــــــديــــــة الـــــعـــــارفـــــيـــــن )أســـــــمـــــــاء الــــمــــؤلــــفــــيــــن وآثــــــــار  ـــــــــم ال قْ انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــــب پــــــاشــــــا؛ ]560[ الـــــــــّرَ
المصنفين(، إِلْسَماِعيل البغدادي. طبع وكالة المعارف، إِْستَانبُول: )830/1 - 831(، والفوائد البَِهيَّة: 
)99(، وَشَذَرات الّذََهب في أَخبار مَْن َذَهب البن الِعَماد الَحنبلّي: )326/7(، والضوء الامع للسخاوي: 
الَة: )111/8 - 112(. ومعجم المطبوعات العربية والمعربة؛  ِِّفين لَِكّحَ )184/6 - 190(، َومُْعَجم الُْمَؤل

سركيس: )216/1 - 217(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    482

ٍد  وثاث مئة. والحمد هلل أوالً وآخراً، وظاهراً وباطناً، َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
وآله وسلم.

مالحظات: مكتوب في أوله: >استكتبه العويز إل| ربه العزيز: إِبَْراِهيم القاضي 
بـــأقـــص| األراضـــــي بــمــديــنــة الــمــحــلــة الــكــبــر| فـــي الــغــربــيــة )الــمــصــريــة( غــفــر لـــه رب الــبــريــة 
َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــــَمــــر.  بِـــَمـــنِّـــه< مـــع الـــخـــاتـــم. وتُــــوَجــــُد عــــل| الــــَهــــَواِمــــش عــنــاويــن جــانــبــيــة مَـــْكـــتُـــوب
َـــــة بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر. تـــــاريـــــخ الـــنـــســـخ:  ــــْكـــــتُـــــوب ْــــــَعــــــنَــــــاِويــــــن والـــــفـــــواصـــــل وأســــــمــــــاء األشــــــخــــــاص مَـ وال
ْـــِغـــاف ِجــلْــد  15 رمــضــان ســنــة )1236 ھ/1820 م(، الــوضــع الــعــام: خـــّط الــنــســخ، وال
ُعــثْــَمــانــّي، وعليه تملك: عــبــد الــرحــيــم الــقــاضــي مفتي زاده، الــقــاضــي الــمــاضــي بمدينة 
إزمير التركية؛ مع الخاتم وعبارته: نائل ألطاف حق عبد الرحيم، َوتََملُّك: الشيخ 
ــــــد مُـــــــــــــَراد شــــيــــخ َخــــــانــــــَقــــــاه مُـــــــــــــَراد مُــــــــــا. وقــــــــــف: دار  مــــحــــمــــد. وتـــــمـــــلـــــك: الــــســــيــــد الـــــحـــــافـــــظ مُــــــَحــــــّمَ

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 358� ]685[ الّرَ

عنوان المخطوط: ترجمة تذكرة األولياء لفريد الدين العطار )1(�

ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم، فـــــريـــــد الــــــديــــــن الــــــعــــــطــــــار، الــــنــــيــــســــابــــوري  ــــــد بــــــن )أبــــــي بــــــكــــــر( إِب الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
)ت 627 ھ/1230 م( )2(�

ــد تــاج الــديــن الكرمياني  ْــَراِهــيــم )عــبــد اهلل( بــن مُــَحــّمَ المترجم: أحــمــد داعــي بــن إِب
الرومي الُعثَْماني القاضي، داعي ت بعد سنة )824 ھ/1421 م( )3(�

 �TEZKİRETÜ’l - EVLİYA TERCÜMESİ ›1‹
ــــــــلــــــــطــــــــان الـــــــعـــــــثـــــــمـــــــانـــــــّي مُـــــــــــــــــــــراد الـــــــــثـــــــــانـــــــــي الــــــــــــــــــذي تــــــســــــلــــــطــــــن مـــــــــــن ســــنــــة  ِــــــــلــــــــّسُ ْـــــــــــــُمـــــــــــــتَـــــــــــــْرِجـــــــــــــُم ل تـــــــرجـــــــمـــــــة تـــــــــــذكـــــــــــرة األولــــــــــــــــيــــــــــــــــاء: تَـــــــــــــْرَجـــــــــــــَمـــــــــــــهُ ال
ـــــد بـــــن  ِّـــــــف مُـــــَحـــــّمَ الـــــــُمـــــــَؤل عــــــن أصــــــــــِل  )824 ھ/1421 م( حــــــــت| ســــنــــة )855 ھ/1451 م(، والـــــتـــــرجـــــمـــــة مُـــــتـــــرجـــــمـــــةٌ 
ْـــــــراِهـــــــيـــــــم، فـــــريـــــد الــــــديــــــن الـــــعـــــطـــــار، الــــنــــيــــســــابــــوري )ت 627 ھ/1230 م(، وتــــــوجــــــد مــــخــــطــــوطــــة مــن  )أبــــــي بــــــكــــــر( إِب

لَيَْمانِيَّة؛ سزر؛ رقم: 1800�  الترجمة في مكتبة الّسُ
 �FERİDÜDDİN MUHAMMED b. İBRAHİM el - HEMEDAN ،el - ATTAR ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 142�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �Ahmed Dâ’î b. İbrâhîm b. Muhammed Kırımyânî ›3‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    483 األخالق والتاريخ   

عدد األوراق وقياساتها: 358، مقياس الورقة: )204 × 145 = 150 × 73(، 
عدد األسطر: )17(�

أولــــــه: الـــحـــمـــد هلل الـــقـــوي الـــقـــديـــر، الــعــلــيــم الــخــبــيــر، الــمــتــنــزه عـــن الـــشـــريـــك والــــوزيــــر، 
مُذّل الشريف الخطير، ومعّز الذليل والحقير. شكر اول نكبر ناكم قويدرهم قديردر؛ 
هم عليم در، هم خبير منزه در، شريكدن كركمز اكا وزير خوراولو هيبتدن شريف 
وخـــطـــيـــر عـــزيـــر اولــــــــور، رحـــمـــتـــنـــدن ذلـــيـــل وحــــقــــيــــر... أمـــــا بـــعـــد؛ بــــو كــــتــــاب| تــصــنــيــف ايــــدن 

مرحوم ومغفور باهلل فريد الدين خواجه عطار قدس اهلل سّره العزيز...

آخـــره:... أول مــحــلــده شــيــطــان عــلــيــه الــلــعــنــة فــرشــوســنــه كــلــوب ايــتــد| يــا مــنــصــور 
يـــــــــــرانـــــــــــا الــــــــــحــــــــــق ســـــــــــن ددك، ويـــــــــــــرانـــــــــــــا الــــــــخــــــــيــــــــريــــــــن دوم ســــــــكــــــــا رحــــــــــمــــــــــت ايــــــــلــــــــديــــــــلــــــــر بــــــــكــــــــا لـــــعـــــنـــــت 
ايــــلــــديــــلــــر بــــونــــك ســـــي نـــــدر بــــكــــا جــــــواب ور ددي حـــــاج مــــنــــصــــور ايـــــتـــــد| ســــبــــب اولـــــدركـــــم 
ْــَمــِلــِك  ــت الــكــتــاب بِــَعــْوِن اهلل ال ســن... وســكــا لــعــنــت اتــد| دد| رحــمــة اهلل عــلــيــه. تَــّمَ

ــاِب... ْــَوّهَ ال

َــــــــة بِـــــــــــالـــــــــــلَّـــــــــــْوِن األَْحـــــــــــــَمـــــــــــــر، الــــــنــــــاســــــخ:  ْـــــــــَعـــــــــنَـــــــــاِويـــــــــن وبـــــــعـــــــض الــــــكــــــلــــــمــــــات مَــــــــْكــــــــتُــــــــوب مـــــــالحـــــــظـــــــات: ال

أَْحـــَمـــد داعــــي الــكــرمــيــانــي الـــرومـــي الــعــثــمــانــي، الــقــاضــي الــشــاعــر، الــمــعــروف بـــداعـــي: مُــتــرِجــٌم ِمـــن متقني الــلــغــات 
الــثــاث: العربية والــتــركــيــة والــفــارســيــة. وِمـــن تصانيفه المترجمة مــن اللغة العربية والــلــغــة الــفــارســيــة إل| اللغة 
التركية؛ الكتب التالية: ترجمة تــذكــرة األولــيــاء لفريد الــديــن الــعــطــار، وترجمة كــتــاب تعبير نــامــه، وترجمة 
تـــفـــســـيـــر أبــــو الــــلــــيــــث الــــســــمــــرقــــنــــدي، وتــــرجــــمــــة وصــــيــــة نـــــوشـــــيـــــروان عـــــــاد لـــــولـــــده هـــــرمـــــس، وتــــرجــــمــــة أشـــــكـــــال الـــتـــأســـيـــس 
لنصير الطوسي الرافضي = ترجمة سي فصل في التقويم، وترجمة مقدمة الجزرية - في التجويد، وترجمة 
عقود الجواهر لرشيد الدين الوطواط، والترسل - في اإلنشاء، وديوان جنك نامه - في الموسيق| منظوم؛ 
لَْطان بايزيد األول، وحمد وثناء - في اللغة، وديــوان أَْحَمد داعي - في األدب  كتبه لألمير ُسلَيَْمان ابن الّسُ
التركي، وعقود الجواهر - في اللغة منظوم، وكتاب الشفاء في أحاديث المصطف| = ترجمة الطب النبوي 
ألبي نعيم األصبهاني؛ بناءً عل| طلب دمير طاش پاشا زاده أومور بك، ومعميات أَْحَمد داعي - في األدب 

التركي، ومفتاح الجنة، ومزراقلي ِعلْم َحال - في العقائد. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )607/1(، وتذكرة الشعراء لقنالي زاده  انظر، َكْشف الّظُ
)ابـــن الـــحـــنـــائـــي(: )139/1(، وتـــذكـــرة لــطــيــفــي: )ص: 85(، وعــثــمــانــلــي مــؤلــفــلــري: )171/2 - 172(، 
وسجل عثماني: )190/1(. ومعجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: )270/1 - 

271؛ الترجمة: 794(، ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط، )الرقم: 1483(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    484

كــــــــتــــــــبــــــــه الـــــــــفـــــــــقـــــــــيـــــــــر نــــــــــــــــــوح الــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــر. تــــــــــــــاريــــــــــــــخ الـــــــــــنـــــــــــســـــــــــخ: فــــــــــــــي أواســـــــــــــــــــــــــــط رمــــــــــــــضــــــــــــــان الـــــــــــــمـــــــــــــبـــــــــــــارك ســـــنـــــة 
)1020 ھ/1611 م(. الوضع العام: خّط التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة  تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 359� ]686[ الّرَ

ــاِذلِــّي وســيِّــِدي  ْــَحــَســن الــّشَ عــنــوان المخطوط: تعطير األنــفــاس بمناقب َســيِّــِدي أبــي ال
أبي الَْعبَّاس )1(�

وفِّي، الوفائّي،  اِذلِّي، الّصُ ِعيدّي، المالكي، الّشَ المؤلف: علّي بن مُْحِسن الّصَ
مَيْلّي، أَبُو الّصاح )ت بعد سنة 1130 ھ/1718 م( )2(� الّرُ

 �TA’TİRÜ’l - ENFAS ›1‹
مناقب: نور الدين أبو الحسن علي بن )الشريف( عبد اهلل بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن 
قصي الشاذلي المغربي المالكي الشاذلي الضرير )ت 656 ھ/1258 م(، ومناقب أَبِي العباس المرسي. 

ْـــــــــَمـــــــــْكـــــــــنُـــــــــون فـــــــــي الـــــــــذيـــــــــل عــــــــــــل| كــــــشــــــف الــــــــظــــــــنــــــــون؛ لــــــــلــــــــبــــــــغــــــــدادي: )465/1، 698/2(. ومــــكــــتــــبــــة  انـــــــــظـــــــــر؛ إِيــــــــــــَضــــــــــــاح ال
الــــحــــفــــظ:  تــــــــاريــــــــخ( 4941، والـــــــــرقـــــــــم: 36679، أرقــــــــــــــام  الــــــحــــــفــــــظ: )3576  الــــــــرقــــــــم: 36678، أرقــــــــــــــام  األزهــــــــــــــــر؛ 
)9601 تــاريــخ( 98014 المغاربة. وتُــوَجــُد مخطوطة بخط المؤلف في دار الكتب بالقاهرة، أنجزها سنة 
)1110 ھ/1698 م(؛ رقــم الحفظ: 142/5، وقسم المخطوطات - عمادة شــؤون المكتبات؛ بالرياض، 

رقم الحفظ: 1321� 
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ْـــــَمـــــْعـــــُروف بـــالـــرمـــيـــلـــي: فــــاضــــل، مــــشــــارك فــــي بـــعـــض الــــعــــلــــوم. وهـــــو صـــوفـــي شـــاذلـــي  عـــلـــي بـــن مــحــســن الـــصـــعـــيـــدي، ال
ـــيّـــــة، لـــــه مـــــن الـــمـــصـــنـــفـــات: تـــعـــطـــيـــر األنــــفــــاس  ـــــوفِــ ْـــــــــِقـــــــــَراءَات الــــقــــرآنــــيــــة، ومــــنــــاقــــب الـــــّصُ مــــشــــهــــور، وعـــــالـــــم مــــؤلــــف بـــعـــلـــم ال
َرر الحسان فِــي َحــلِّ مُشكات قَــْولــه تَــَعــالَ|:  ْــَعــبَّــاس. والــــّدُ بمناقب سيدي أبي الَْحسن الشاذلّي وسيدي أبــي ال
ْــــــــــِقــــــــــَراءَات، مـــخـــطـــوط فــــي مــكــتــبــة األزهــــــــــر؛ الـــــرقـــــم: 1233، أرقــــــــام الــــحــــفــــظ: )1876 قــــــــراءات(  }ڱ{؛ فــــي ال
ْــــِقــــَراءَات، مخطوط فــي مكتبة  93106 الــمــغــاربــة الــرســالــة الــرقــم: 2. ونــيــل الــمــرام لــوقــف َحــْمــَزة َوِهـــَشـــام؛ فــي ال
ّــة الــرســالــة الــرقــم: 2. والمنح  األزهــــر؛ الــرقــم: 2375، أرقـــام الــحــفــظ: )2266 قــــراءات( 133556 إســَكــنْــَدِري
اةيهلإل بشرح الدرة المضية في قراءات األئمة الثاثة المرضية البن الجزري، مخطوط في مكتبة األزهر؛ 

الرقم: 1489، أرقام الحفظ: )56 قراءات( 3548 الرسالة الرقم: 8� 
الَة:  ِِّفين لَِكّحَ انظر؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: )765/1(، َومُْعَجم الُْمَؤل

)174/7(، واألعام للزركلي: )323/4(. وفهرست المكتبة الخديوية في القاهرة: )36/5، 37(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    485 األخالق والتاريخ   

عدد األوراق وقياساتها: 172، مقياس الورقة: )165 × 109 = 125 × 65(، 
عدد األسطر: )13(�

ِحــــــــــــــيــــــــــــــِم. الــــــــحــــــــمــــــــد هلل الـــــــــــــــــذي خــــــــــــــّص أولــــــــــــــيــــــــــــــاءه بـــــــالـــــــواليـــــــة  ِ الــــــــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــــــــــه: بِـــــــــــــــــْســـــــــــــــــِم اهلِل ارّلَ
واالصـــــــطـــــــفـــــــاء، وأنــــــعــــــم عـــلـــيـــهـــم بــــالــــمــــحــــبــــة والــــــصــــــفــــــاء، فــــهــــم عــــــن بـــــابـــــه ال يــــــبــــــرحــــــون، وأودع 
قــلــوبــهــم الــحــكــم واألســــــــرار، وصــانــهــم عـــن األغـــيـــار واألكــــــــدار، فــهــم فـــي جــمــيــع أعــمــالــهــم 
مخلصون، وكّملهم في جميع أحوالهم، وقّدسهم في جميع أفعالهم؛ فُهم بمشاقِّ 
األعـــــمـــــال مــــتــــلــــذذون، جــــــــّدوا فــــي طـــلـــب رضــــــــاه، وزهــــــــــدوا عــــن كــــــّل مــــا ِســـــــــــَواه، وفـــيـــمـــا لــديــه 
يـــرغـــبـــون، ألــبــســهــم ُحـــلـــل الـــُقـــرب واالتــــصــــال، وخـــلـــع عــلــيــهــم مـــابـــس الـــكـــرامـــة واإلقـــبـــال، 
فهم عرائس وال ير| العرائس المجرمون، فسبحان مَن خــّصَ من شاء بما شاء }وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ )1(، وأشــهــد أن ال هلإ إال اهلل وحــــده ال شــريــك لـــه؛ شــهــادةً 
أدّخرها ليوم ال ينفع مال وال بنون، والسام عل| سيدنا وموالنا محمد الذي أعجز 
الفصحاء والبلغاء وتركهم في ريبهم يتردّدون، وأفضل جميع األنبياء والمرسلين، 
ِّــهــم يــتــوســلــون، صــــل| اهلل عليه وعـــل| آلـــه وأصــحــابــه مــا غـــّرد طــائــٌر عــل|  فــهــم بــه إل| رب

أعل| الغصون.

أمــا بعد؛ فيقول العبد الحقير أبو الصاح علي بن محسن الصعيدي، المالكي 
الــشــاذلــي الــوفــائــي، اذه كــتــاٌب فــي مناقب شيخنا، وقــدوتــنــا إل| اهلل تــعــال|، الــعــارف 
باهلل تعال|، السيد الجليل: أبي الحسن علي الشاذلي، نفعنا اهلل ببركاته، وأفاض 
علّيَ وعل| المسلمين من إمداداته، لم يطلبه مني طالب، وال رغب فيه إلّيَ راغب؛ 
غــيــر أنـــي جعلته تـــذكـــرةً لــي وإلخـــوانـــي الــســالــكــيــن لــطــريــقــتــه، والــطــالــبــيــن لــمــنــهــاج سيرته 
وحقيقته، ولما طالعت كتاب )لطائف الِْمنَن في مناقب سيدي أبي العباس وشيخه 
أبي الحسن(، الذي ألّفه سيدي تاج الدين ابن عطاء السكندري، ومناقب أبي الحسن 
البــن الــصــبــاغ، والــطــبــقــات الــكــبــر| للشيخ عــبــد الــوهــاب الــشــعــرانــي، والــكــواكــب الــدريــة 
فـــــــــي طــــــبــــــقــــــات الــــــصــــــوفــــــيــــــة لـــــلـــــشـــــيـــــخ عــــــــــبــــــــــد الــــــــــرؤوف الـــــــــمـــــــــنـــــــــاوي، ومـــــــنـــــــاقـــــــب الــــــــــــســــــــــــادات الـــــشـــــاذلـــــيـــــة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    486

والـــــوفـــــائـــــيـــــة لـــلـــشـــيـــخ مـــــــراد بـــــــن يـــــوســـــف الـــــــرومـــــــي الــــحــــنــــفــــي. فـــجـــمـــعـــت أزهـــــــــارهـــــــــا، واجـــتـــنـــيـــت 
مَة وأربعة أبواب... ثمارها، ورتبته عل| مَُقدِّ

ـــــانــــــه، ومـــا  آخـــــــــــــره:... وقـــــــــال: مـــــا ســـكـــت عـــــــــارٌف قــــــّط ولــــــو نـــفـــســـاً إال عـــقـــوبـــة ألهــــــل زمـ
تـــكـــلـــم قــــط إال وانــــتــــفــــع بـــهـــا كــــل مَــــــن يـــســـمـــعـــهـــا. وقــــــــال: ال عـــــــذاب عــــــل| أهــــــل الــــنــــار أعــظــم 
مــن عــــذاب حــرمــان الــجــنــة. قــــال: مــا مــن عــبــد يــتــوجــه إل| اهلل بــعــمــل إال ويـــنـــاد| عليه: 
أيـــن كـــان قــلــب اذه الــعــبــد أثــبــتــوا عــمــلــه حــيــث كـــان قــلــبــه. وكـــامـــه رضـــــي اهلل عــنــه كثير 
ال يـــــحـــــص|، وإن أردت بـــســـط كـــــامـــــه؛ فــــانــــظــــره فـــــي كـــــتـــــاب: )عـــــيـــــون الـــحـــقـــائـــق ولــــواقــــح 
األنـــــــــوار( لـــســـيـــدي عــــبــــد الــــوهــــاب. مـــــات رضـــــــي اهلل عـــنـــه بـــاإلســـكـــنـــدريـــة، وقــــبــــره بـــهـــا ظــاهــر 

يزار، نفعنا اهلل ببركاته آمين.
قال مؤلفه:... فرغت من تأليفه بحمد اهلل وعونه، يوم األربعاء سابع شهر ذي 
الـــقـــعـــدة مــــن شـــهـــور ســـنـــة ســـتـــة عـــشـــرة ومـــئـــة وألـــــــف؛ مــــن الـــهـــجـــرة الـــنـــبـــويـــة؛ عـــــل| صــاحــبــهــا 

أفضل التحية.
تـــم الــكــتــاب فـــي األواخــــــر مـــن شــهــر جـــمـــاد| اآلخــــــرة ســنــة )1188 ھ/1774 م( في 

يوم الجمعة بين الصاتين. م.
مالحظات: الَْعنَاِوين وكلمة قاله؛ وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، تاريخ 
الــتــألــيــف: ســنــة )1116 ھ/1704 م(. تـــاريـــخ الــنــســخ: يــــوم الــجــمــعــة؛ بــيــن الــصــاتــيــن 
في أواخر شهر جماد| اآلخرة سنة )1188 ھ/1774 م(. الوضع العام: خّط النسخ 
الــنــفــيــس، والـــغـــاف ِجـــلْـــد ُعــثْــَمــانــّي مــغــلــف بــــورق اإليـــبـــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: حــســن اإلمـــام 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه بن أحمد بن  بجامع چولَْمْكجي. وتملّك: السيد الحافظ مَُحّمَ
ولــي؛ مع الخاتم. وتملّك: مُْصَطَف| بن حسن؛ مُـــَراد مُــّا؛ مع خاتم الــوقــف، سنة 

)1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 360� ]687[ الّرَ
ــلْــَطــان  ْـــِحـــَســـان، فـــي مــنــاقِــِب الــّسُ ْـــَخـــيِّـــَرات ال ْـــِحـــَســـان = ال عـــنـــوان الــمــخــطــوط: الـــجـــواِهـــر ال

ُسلَيَْمان بن ُعثَْمان )1(�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    487 األخالق والتاريخ   

د، محب  ين مَُحّمَ د بن ِعّز الدين عبد العزيز بن عمر بن تقي الّدَ المؤلف: مَُحّمَ
افِِعّي، ابن فهد،  الدين، أبو الفضل، جــار اهلل، الحنفّي؛ الهاِشِمّي، القرِشّي، الّشَ

المكّي )ت 954 ھ/1547 م( )1(�

ـــد بـــن  ـــلْـــَطـــان ُســـلَـــيْـــَمـــان، لــمــحــب الــــديــــن؛ جــــــار اهلل مُـــَحـــّمَ قــــال الــــبــــغــــدادي: >)الــــخــــيــــرات الـــحـــســـان( فـــي تــرجــمــة الـــّسُ
افِِعّي المتوف| سنة )954 ھ/1547 م(<، وتوجد منه  د المعروف بابن فهد المكي الّشَ عبد العزيز بن مَُحّمَ

لَيَْمانِيَّة: 927�  مخطوطة في مكتبة الّسُ
ْــــَمــــْكــــنُــــون فــــي الــــذيــــل عـــــل| كـــشـــف الـــظـــنـــون؛ لـــلـــبـــغـــدادي، )440/1(. وهــــديــــة الـــعـــارفـــيـــن أســـمـــاء  انــــظــــر؛ إِيـــــَضـــــاح ال

المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: )241/2 - 242(� 
ويقال: حققه محمد بن سامة الرواضين العطوي، ونال بتحقيقه شهادة الماجستير من الجامعة اإلسامية 

في المدينة المنورة سنة )1436 ھ/2015 م(. 
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ــد ابن الحنفية بن َعِلّي بن  ابــن فَــْهــد؛ )891 - 954 ھ = 1486 - 1547 م(: يتّصل نسبه الهاشمي بــُمــَحــّمَ
افِِعّي مذهباً، وسلسلة نسبه الشريف موجودة  أبِي طالب رضي اهلل عنه، ولك يقال له: الحنفّي نسباً والّشَ
حــســب روايـــتـــه فــي آخـــر هذه الــمــخــطــوطــة. وهـــو مـــــؤّرخ، مــن أهـــل مــّكــة الــمــكــّرمــة مـــولـــداً ووفـــــاةً. وقـــد رحـــل إل| 

مصر والشام في طلب الِعلم. 
وصنف الكتب النافعة القيِّمة، ومنها: اقتطاف النور مما ورد في جبل طور؛ مخطوط في المكتبة العبدلية 
بــجــامــع الــزيــتــونــة فـــي تـــونـــس، رقــــم الــحــفــظ: )360/2، 1/2736(. واألقـــــــوال الــُمــتّـَـبــعــة فـــي بـــعـــِض مـــا قِـــيـــَل في 
نِّيَِّة األربعة؛ مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق: )213(. وبُلُوغ األرب بَِمْعِرفَة  مَناقِِب أئّمِة المذاهب الّسُ
ْــــــَعــــــَرب. وبــــلــــوغ الــــمــــن| والـــظـــفـــر فــــي بـــيـــان ال عــــــدو| وال طـــيـــرة وال هـــامـــة وال صـــفـــر؛ فــــي الـــحـــديـــث؛  األنـــبـــيـــاء مــــن ال
ْــَحــَرمَــيْــِن لملوك آل ُعــثْــَمــان طبع فــي بــيــروت سنة  مَــان بعمارة ال طبع فــي الــريــاض سنة )1422 ھ(. وبهجة الــّزَ
ة. وتحفة الناس بخبر رباط  )2010 م(. وتحفة األيقاظ بتتمة ذيل طبقات الحفاظ؛ َذيََّل بِها عل| َذيِْل ِجّدَ
ائِف. والتُّْحَفة اللطيفة  سيدنا العباس؛ في التاريخ. وتحفة اللطائف فِي فََضائِل الْْحبر ابْن َعبَّاس َوَوّج الّطَ
يـــن  ْـــــن آجـــــا؛ ُهـــــَو مــحــب الـــّدَ ْـــمـــقـــر لــمــحــبــي اب ــــِريــــَفــــة. وتَـــْحـــِقـــيـــق الـــرجـــا لــعــلــو ال ْـــَكـــْعـــبَـــة الــــّشَ ْـــــَحـــــَرام ال ْـــَمـــْســـِجـــد ال فِــــي بِــــنَــــاء ال
َفا فِي تراجم بني الوفا. و)ُحْسن الِقر| في أودية أمِّ الُقر| = منبع  مَْحُمود بن آجا التدمري. وتَْحِقيق الّصَ
الخير والبركة في أودية أمّ الُقر| مّكة؛ في التاريخ(. والخبر المرفوع في أيام األسبوع مخطوط في مكتبة 
جامعة الملك فيصل في األحساء: )56(. والقول المؤتلَف في نِْسبَِة الخمسة البيوت المنسوبين للشَرف. 
ّر  وكتاب الساح والِعّدة في تاريخ فضائل بندر ِجّدة نشر في الكويت سنة )1407 ھ/1987 م(. وُكتَّاب السِّ
ْـــــَودَاع؛ مخطوط فــي مكتبة دامـــاد إبراهيم پــاشــا: )773(�  َــة. وكشف القناع مــن هــول ال فِــي ديـــَوان مصر ِرَســال
ــــَعــــَراء. ومــعــجــم الــشــيــوخ؛ فـــي أســـمـــاء شـــيـــوِخـــِه، مــشــيــخــة ابــن فــهــد؛ مــخــطــوط فـــي مــكــتــبــة ُخــدابــخــش  ومُــْعــجــم الــــّشُ
فــــي مـــديـــنـــة )بـــتـــنـــة( الـــهـــنـــديـــة؛ رقـــــم الـــحـــفـــظ: )12/318/2، 727/2429(، ومــكــتــبــة الـــمـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــي 
رة، رقـــم الــحــفــظ: )727/2429(. ومــجــمــوعــة ِحــْكــَمــت؛ رقـــم: )334، 231/68(. ومنهل  الــمــديــنــة الـــمـــنـــّوَ

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    488

عدد األوراق وقياساتها: 128، مقياس الورقة: )176 × 130 = 120 × 83(، 
عدد األسطر: )13(�

ِحــــــــــيــــــــــِم. الـــــــحـــــــمـــــــد هلل الـــــــعـــــــزيـــــــز فــــــــي ســــــلــــــطــــــانــــــه، الــــمــــنــــعــــم  ِ الــــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــــه: بِــــــــــــْســــــــــــِم اهلِل ارّلَ
عـــــــــل| ُســــــلَــــــيْــــــَمــــــان بـــــمـــــلـــــك ال يــــنــــبــــغــــي ألحـــــــــد فـــــــي زمــــــــانــــــــه، والــــــمــــــعــــــز لــــــدولــــــتــــــه لـــــمـــــا أتــــــــــاه بـــقـــلـــب 
ــد، وأعــّزَ بــه  ســلــيــم، وهــداه بــعــنــايــتــه إل| الــصــراط الــمــســتــقــيــم، ومــنــحــه اتِّــبــاَع ُســنّــة مُــَحــّمَ
الـــشـــريـــعـــة الـــمـــطـــهـــرة وأيـــــــد، أحــــمــــده إذ جـــعـــل ُعــــثْــــَمــــان مــــن الـــخـــلـــفـــاء األمـــــجـــــاد، وأشــــكــــره 
عـــــل| مـــــا وفــــقــــنــــا لـــــه مـــــن الــــشــــريــــعــــة والــــــرشــــــاد، وأشـــــهـــــد أن ال هلإ إال اهلل... أمـــــا بـــعـــد؛ 
فــــــإنــــــه لـــــمـــــا تــــــفــــــضــــــل اهلل عـــــلـــــي بــــــاإلقــــــامــــــة فـــــــي الـــــــحـــــــرم الــــــشــــــريــــــف، وأنـــــــعـــــــم عـــــلـــــي بـــــاالشـــــتـــــغـــــال 
بـــالـــحـــديـــث الـــمـــعـــظـــم الــــمــــنــــيــــف... فــــرأيــــت أّن أْولَ| مــــا تـــســـمـــح بــــه الــــقــــرائــــح، وأحــــــّق مــا 
تــــتــــعــــلــــق بــــــه الــــــمــــــدائــــــح: تــــــوشــــــُح الــــــدفــــــاتــــــر؛ بـــــأخـــــبـــــار األكــــــــابــــــــر، خـــــصـــــوصـــــاً ســـــلـــــطـــــان الـــــبـــــريـــــة، 
ّــــة، الــــمــــذكــــور بـــشـــريـــف االســــــم وأحـــســـن  ــــدي الــــــذي أنـــــعـــــَم اهلل بــــه عـــــل| أهـــــل الـــمـــلـــة الــــُمــــَحــــّمَ
األلقاب، وأكرم الصفات واألنساب، المتحلي بحلية المعاني والبيان، المشهور 
كــســلــفــه الــكــريــم بــآل ُعــثْــَمــان، أفــضــل كــّل كــمــال وأعل|، مـَـن انــتــســب إلــيــه مــن الــخــلــق 

لطنةَ والِخافة؛ ذيل مــورد اللطافة؛ البن تغري بــردي؛ مخطوط  ِّــَي الّسَ الظرافة بذيل مــورد اللطافة فيمن ُول
في برلين: )9827(. ونشر اللطائف في قُطر الطائف؛ في التاريخ. والنكت الّظراف في الموعظة بذوي 
الــعــاهــات مــن األشـــــراف؛ مــخــطــوط فــي مكتبة تشستربتي: )3838(، ومــنــه مــصــورة فــي مــركــز جمعة الماجد 
فــي دُبــــي: )240235( وهـــي بــخــط الــمــؤلــف، وقـــد حققته لــمــيــاء أحــمــد شــافــعــي فــي جــامــعــة أم الـــقـــر|، ونشر 
سنة )2006 م(. ونهاية السول في فضل آل بيت الرسول. ونيل المن| بذيل بلوغ القر| لتكملة إتحاف 
الــــــــور| مـــخـــطـــوط فــــي مــكــتــبــة شـــهـــيـــد عـــلـــي پــــاشــــا: )1961(. ولـــــــه: إرشــــــــاد الـــــغـــــاوي بــــل إســــعــــاد الــــطــــالــــب والــــــــرواي 
بترجمة السخاوي؛ )تاريخ( يفيد في معرفة وفيات معاصريه األحياء المترجمين في كتاب الضوء الامع 

للسخاوي، مخطوط في جامعة الكويت: )2082(� 
انــظــر؛ ذيـــول طــبــقــات الــحــفــاظ: )383(، والــنــور الــســافــر لــلــعــيــدروس: )241(، وكــشــف الــظــنــون عــن أســامــي 
الكتب والفنون لحاجي خليفة: )253/1، 372، 373، 378، 885(، وإِيَضاح الَْمْكنُون في الذيل عل| 
كــشــف الــظــنــون؛ لــلــبــغــدادي، )201/1، 265، 364، 440، 594/2(، وهــديــة الــعــارفــيــن أســمــاء المؤلفين 
َـــــــة: )175/10 - 176(،  ــــــال ـ ــــّحَ ــ ــــَكـ ــ ِـ ل ــــيــــــن  ــــِفــ ِّــ ــــَؤل ــــُمــ ْــ وآثــــــــــــار الــــمــــصــــنــــفــــيــــن؛ لـــــلـــــبـــــغـــــدادي: )241/2 - 242(، َومُـــــــْعـــــــَجـــــــم ال
 واألعـــــــــام لـــلـــزركـــلـــي: )209/6(. والـــمـــخـــطـــوطـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــكـــوركـــيـــس عــــــــواد: )78(. وكــــــــارل بـــروكـــلـــمـــان.
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كـــــان بـــالـــخـــيـــر أحـــــر| وأَْولَ|، فــــطــــوب| لـــمـــن احــــتــــم| بــــِحــــمــــاه، وازدان بِـــــُحـــــاه، وانـــتـــهـــج 
إل| مــــــنــــــاهــــــجــــــه، وتــــــــــــــــرقّ| فــــــــي مــــــــــدارجــــــــــه، ولــــــــــاذه تـــــــصـــــــد| كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الـــــــُعـــــــلَـــــــَمـــــــاء األعــــــــــــام، 
ومشايخ اإلسام، لعّدة تواليف في ِذْكر مملكة الروم، واهتمام ملكها لَِمْن بالِعلم 
يـــقـــوم، وعـــل| الــفــضــائــل يـــحـــوم. فــاســتــخــرت اهلل تـــعـــال| فـــي اذه األمــــر، وجــمــعــُت مــا 
جــمــعــت بـــعـــد انـــشـــراح الـــصـــدر، وأظـــهـــرُت فـــي اذه الـــتـــألـــيـــف أحـــاديـــث ظـــريـــفـــة، وآثــــاراً 
بديعةً مُنيفة؛ منبّهةً عل| فضل السلطنة الشريفة، وغير كلذ من الهدية للملوك، 
ــــيــــــن الــــــــزمــــــــان،  ــــة مــــــــن تـــــــــواريـــــــــخ ســــــاطــ ــــيــــــٍر ُصـــــــعـــــــلـــــــوك، مــــــــع جـــــمـــــلـ ـــــاج ثــــــوابــــــهــــــا لــــــكــــــل فــــــقــ ــ ــــهـ واالبــــــــتــــ
صفوة الصفوة من ملوك بني ُعثَْمان، ونبذةً من فضل الروم وأهلها، وما ُذِكَر مــن 
القرآن واألحاديث واآلثار فيها؛ اقتنصتها من عّدة مؤلَّفات؛ هي أصول وأمّهات، 
وانـــتـــقـــيـــُت األحــــاديــــث مـــنـــهـــا مـــن بـــطـــون أُمّــــهــــات الـــُكـــتـــب الـــمـــبـــوبـــة والـــمـــســـنـــدة، واقـــتـــصـــرُت 
عــل| الــَعــْزِو فــيــهــا اكــتــفــاء بــأّن أكــثــر مــا فــيــهــا مُــعــتــضــد؛ خــشــيــة الــتــطــويــل، بــإقــامــة الــدلــيــل 
والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــل، خـــــــصـــــــوصـــــــاً ومـــــعـــــظـــــمـــــهـــــا مـــــــــن بـــــــــــاب الـــــــتـــــــرغـــــــيـــــــب، الــــــمــــــتــــــشــــــابــــــه فـــــــــي إيــــــــــــــــــراده بـــــــــدون 
تـــعـــقـــيـــب، قــــصــــدُت بـــهـــا تـــحـــفـــة ســـاطـــيـــن الـــــزمـــــان، ومــــلــــوك األوان؛ لـــتـــكـــون وســـيـــلـــة لـــهـــم 
في إقبالهم عل| الخير، واحتمالهم أعباء األمور في اإلقامة والسير، ينكل رأيُت 
اإلبريز ال يبرز في حيّز االعتبار، إال إذا ُسّك بسّكة سلطان رفيع المقدار. فــلــاذه 
وّشـــــــحـــــــُت اذه الـــــتـــــألـــــيـــــَف الــــــبــــــديــــــع، والـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف الــــــرفــــــيــــــع، بــــــاســــــم الـــــمـــــلـــــك الـــــمـــــشـــــار إلـــــيـــــه، 
لَْطان الهمام، الُْمهلك للكفرة اللئام، مَالِك ِرقَاِب  والمختار للثناء عليه، هو الّسُ
األُمَـــِم، مــســتــخــدم خــواقــيــن الــعــرب والــعــجــم، نــار رايـــات الــنــصــر الــمــبــيــن، بــيــن األبــاعــد 
ـــيّــــــد أركــــــــــــان اإليـــــــمـــــــان،  ــ واألقـــــــــــــــــارب، تــــــالــــــي آيــــــــــات الـــــفـــــتـــــح فـــــــي الــــــمــــــشــــــارق والـــــــمـــــــغـــــــارب، مُــــــشـ
ـــــعـــــــدل واإلحـــــــــســـــــــان، الــــمــــمــــتــــثــــل ِودّ رســـــــــــــول اهلل َصــــــــــــــــــلَّ| اهللُ َعـــــــلَـــــــيْـــــــِه َوَســــــــلَّــــــــَم  مُــــــَمــــــّهــــــد قـــــــواعـــــــد الــ
ـــُمــــتــــوّخــــي اتِّـــــبـــــاع كـــــتـــــاب اهلل َعـــــــّزَ َوَجــــــــّلَ فــــي أقـــــوالـــــه وأفــــعــــالــــه، مُــــاحــــظ األئـــمـــة  ْـ ِـــــــِه، ال فــــي آل
واألشـــراف بــعــيــن الــِعــنــايــة، حــافــظ األمّــة فــي جــمــيــع األطـــراف بــيــمــيــن الــرعــايــة، صــاحــب 
الــــســــمــــاحــــة الــــنــــورانــــيــــة، والــــحــــمــــاســــة الــــمــــرتــــضــــويــــة، ِظـــــــــّل اهلل تـــــعـــــال| فـــــي األرض، الـــقـــائـــم 
ــلـْـَطــان الــعــظــيــم، والــخــاقــان الــكــريــم، ســيــد الــمــلــوك،  ــنَّــة والــفــرض، مــوالنــا الــّسُ بــأداء الــّسُ
الباذل في مرضاة اهلل اللكوك، عين األعيان، وواسطة عقد ِجيد اإلحسان، حامي 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    490

ـــِلــــيــــَن، الـــمـــلـــك  ـــُمــــْرَسـ ْـ حـــــوزة الــــديــــن، كـــهـــف الـــــُغـــــزاة والـــمـــجـــاهـــديـــن، مــــؤيــــد شـــريـــعـــة َســــيِّــــد ال
الــهــمــام، واألســد الــضــرغــام:

الــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــارُسأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌد عـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــة آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك  يــــــــــــــــــتــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــا  راَح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن  مَ

الباذل للُعفاة جودَه قبل السؤال، والفاتك في أمواله باليمين والشمال.

ِـــــــــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــه ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه ل َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذِلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال فـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــا ل قـــــــــــــــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــــــــــــــَل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّسُ

مَـــْن لــِزمــت األُْســــُد الــصــْمــَت مــن خــوف بطشه وسلطانه، وبــكــت السحُب غــائــرةً ِمن 
كثرة جوِده وإحسانه.

بـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــورٍد الــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــوُك  ازدحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم  إذا  َـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــُدرامـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــٌك  َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِردوَن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّ| ي ونـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــاه ال ي

وما أجدره بقول القائل:

كـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــرزِق واألجــــــــــــــــــــــــــــــــــِللـــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراٌع وعـــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــٌب مـــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر| وبـــــــــــــــــــــــــــــر| قـــــــــــــــــــــــــــض| ومــــــــــــــــــــــــــــــــــض|  إاّل 

مَن مأل األسماَع واألفواه والنواظَر بِذْكِرِه واسِمِه، وُحسن تلّقيه، وكان اذه البيت 
إنّما أنشأه قائله فيه:

ْـــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــِلســــــــــْل عـــــنـــــه وانـــــــــطـــــــــْق بــــــــــه، وانـــــــــظـــــــــْر إلــــــــيــــــــِه تَــــــِجــــــْد ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلءَ الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــســــــــــــــــــامــــــــــــــــــِع واألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواِه وال

سالة العصابة اإلسامية، وواسطة القادة الُْعثَْمانيَّة، صاحب النسب العظيم، 
والــــــحــــــســــــب الــــــــــذي أصـــــبـــــحـــــت الــــــرعــــــيّــــــة بـــــــه فـــــــي ِظــــــــــلٍّ عـــــمـــــيـــــم، ذو األصــــــــــل الــــــــراســــــــخ، والــــــفــــــرع 
الـــشـــامـــخ، والــمــجــد الـــبـــاذخ، مَــــْن َجــــَمــــَع اهللُ لـــه بــيــن ِصــَفــتــي الــشــجــاعــة والـــكـــرم، وخــّصــه 
بفضيلتي الــســيــف والــقــلــم، الــغــنــّي عــن اإلطــنــاب، فــي الــصــفــات واأللــقــاب، مَــْن تــنــاول 
ة والمنابر، مَِلك البرين والبحرين،  الُْملَك كابراً عن كابٍر، وأخذ الفخر بين األسّرَ
حامي ِحم| الَْحَرمَيِْن الشريفين، وارث السلطنة عن آبائه األوائل، وحائز قصبات 
الـــســـبـــق إل| جـــمـــيـــع الــــفــــضــــائــــل، فــــريــــد الـــعـــصـــر واألوان، صــــفــــوة الــــصــــفــــوة مــــن مـــلـــوك بـــنـــي 
ـــــقــــــت األلـــــــــُســـــــــُن عـــــــــل| عــــــلــــــوِّ شــــــأنــــــه بـــا  ُعـــــــثْـــــــَمـــــــان، مَـــــــــن انـــــعـــــقـــــد عـــــــــل| كـــــمـــــالـــــه اإِلْجـــــــــــَمـــــــــــاع، وأنــــــعـ
ــــلْــــَطــــان؛ بــــن  ــــَطـــــان؛ بـــــن الــــّسُ ـــــلْـ ــــَطـــــان؛ بـــــن الـــــّسُ ـــــلْـ ــــَطـــــان؛ بـــــن الـــــّسُ ـــــلْـ ـــــلْـــــَطـــــان؛ ابـــــن الـــــّسُ دفــــــــاع. الـــــّسُ
ــــلـْـــَطــــان، هــــو: مـــوالنـــا  ــــلـْـــَطــــان؛ بــــن الــــّسُ ــــلـْـــَطــــان؛ بــــن الــــّسُ ــــلـْـــَطــــان؛ بــــن الــــّسُ ــــلـْـــَطــــان؛ بــــن الــــّسُ الــــّسُ
ــــلـْـــَطــــان األعــــظــــم، والـــخـــاقـــان  ْـــَمـــلـــك الـــمـــظـــّفـــر، أبـــو الـــنـــصـــر؛ ُســـلَـــيْـــَمـــان بـــن الــــّسُ ــــلـْـــَطــــان، ال الــــّسُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    491 األخالق والتاريخ   

ة الـــــــتـــــــاج الـــــمـــــنـــــيـــــر، عـــــيـــــن الــــــــوجــــــــود، وإنــــــســــــان  ْــــــُمــــــلــــــك ورّب الــــــســــــريــــــر، ودّرَ األكــــــــــــــرم، كـــــفـــــؤ ال
الــحــدقــة، وُغــــّرة الــعــصــر، وفَــــْرد الــدهــر، وِســـّر الــمــمــلــكــة، ذي األصـــل الـــراســـخ، والــفــرع 
الــــشــــامــــخ، ُســــلــــطــــان اإلســــــــام والـــمـــســـلـــمـــيـــن، كــــهــــف الـــــغـــــزاة والــــمــــجــــاهــــديــــن، جــــامــــع كــلــمــة 
ْــُمــلــك  ة اهلل بــيــن أظــُهــر ِعـــبـــاده، والــحــائــز لــطــارف ال ــلــبــان، ِعــــّدَ اإليـــمـــان، قــاِمــع َعــبَــدة الــّصُ
ُــلــدان الــمــســلــمــيــن وُطــرقــاتــهــا، وأمّــنــهــا بــوجــوده، وجــعــلــه ِمــن  ـــَر اهللُ بــه ب وتِــــاِدِه، مَـــْن َعـــّمَ
ْــَحــَرمَــيْــِن الــشــريــفــيــن، وســلــطــان الــعــرب والــعــجــم والــروم  أعــظــم ُحــمــاتــهــا، حــامــي ِحــم| ال
ِة الزاهرة،  والعراقين، إسكندر الزمان، فريد العصر واألوان، الغنّي بأوصافِِه الَْجّمَ
ــلـْـَطــان، أبــو الــمــظــّفــر، أبــو الــفــتــوحــات  عــن تــعــديــد ألــقــابــه وِســمــاتــه الــفــاخــرة، مــوالنــا الــّسُ
ــــلْــــَطــــان الـــعـــظـــيـــم؛ والــــُقــــمــــقــــام الــــكــــريــــم، كـــهـــف الـــــُغـــــزاة والـــمـــجـــاهـــديـــن،  ســـلـــيـــم خــــان بــــن الــــّسُ
ـــيــــــان، ولــــــســــــان اإلحــــــــســــــــان، الـــــــداخـــــــل فـــي  ــ ـــبـ ــ نـــــاشـــــر لـــــــــواء الــــــعــــــدل فــــــي الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــن، تـــــرجـــــمـــــان الـ
ِــــحــــمــــلــــِة  الــــفــــضــــائــــل والـــــفـــــنـــــون دخـــــــــول األََســـــــــــــــدِّ، والــــــــجــــــــاري لــــعــــلــــمــــائــــه فــــــي عـــــلـــــوم األوائــــــــــــــل، ول
الـــشـــرع الـــشـــريـــف بـــالـــعـــزم األََشــــــدِّ؛ غــيــر بـــاخـــٍل بــمــا تُــنــشــيــه قـــريـــحـــتُـــهُ فـــي الـــمـــذاكـــرة، فــضــاً 
عــمــا فــي حــوزتــه مــن الــدنــيــا الــفــانــيــة لــيــحــوَز الــثــواَب الــجــزيــَل بكليها فــي اآلخــرة، محّط 
ــــــْن َحــــــــــــّلَ بـــــجـــــانـــــبـــــه، جــــامــــع  ــــَمــ ــ ــــــآربــــــــه، ومـــــــؤنـــــــس الــــــُعــــــلَــــــَمــــــاء والــــــفــــــضــــــاء بـِـ رجــــــــــال الـــــســـــاعـــــي فـــــــي مــ
شتات الفضائل، إنسان عين األواخر واألوائل، الغني عن اإلطناب، في الصفات 
ــلـْـَطــان، الــقــاهــر ألتــبــاع  ــد، ابــن الــّسُ ّــد بــايــزيــد بــن مُــَحــّمَ ــلـْـَطــان الــمــؤي واأللــقــاب: مــوالنــا الــّسُ
ــــيــــــطــــــان، كـــــهـــــف الـــــــــُغـــــــــزاة والــــــمــــــجــــــاهــــــديــــــن، نــــــاشــــــر لـــــــــــواء الـــــــعـــــــدل فـــــــي الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــن، مُــــحــــكــــم  الــــــشــ
قــــواعــــد الـــيُـــمـــن واألمــــــــان، مـــحـــيـــي مــــراســــم الــــعــــدل واإلحـــــســـــان، قـــاهـــر الـــســـاطـــيـــن، وراحـــــم 
ــــــاقـــــــب،  ــــثـ ــ ــــيـــــــر الـ ــ ــــتـــــــدبـ ــ ــــــائــــــــم بـــــــــُســـــــــنَّـــــــــتِـــــــــِه وفــــــــــــْرضــــــــــــه، ذي الـ ــــــقــ ــــيـــــــن، ِظــــــــــــــــــــّل اهلل فـــــــــي أرضـــــــــــــــــه، الــ ــ ــــــاكـ ــــــمـــــــسـ الـ
والرمي السديد الصائب، مُحيي مآثر الخلفاء الراشدين، حامي ثغور المسلمين: 
ــــــــلْــــــــَطــــــــان الـــــــهـــــــمـــــــام، مـــــــرشـــــــد الـــــعـــــظـــــام  ــــــــد، ابــــــــن الــــــــّسُ ــــــــلْــــــــَطــــــــان األمـــــــــجـــــــــد، أبــــــي الــــــمــــــفــــــاخــــــر مُــــــــَحــــــــّمَ الــــــــّسُ
ــــيــــــن، نُـــــــــصـــــــــرة الــــــــــــُغــــــــــــزاة والـــــــمـــــــجـــــــاهـــــــديـــــــن، صــــــــاحــــــــب الـــــســـــيـــــف  الــــــــــــكــــــــــــرام، حــــــــامــــــــي بــــــــــــاد الــــــمــــــســــــلــــــمــ
والــقــلــم، والــبــنــد والــعــلــم، مــاحــي آثـــار أعـــداء اهلل الــمــفــســديــن، الــمــؤيــد بــالــنــصــر والــفــتــح 
ـــلْـــَطـــان األعـــظـــم؛ والـــهـــمـــام األكــــرم،  ـــلْـــَطـــان مُـــــَراد خــــان غـــيّـــاث الـــديـــن ابـــن الـــّسُ الــمــبــيــن: الـــّسُ
مُــشــيّــد قــواعــد اإلســـام، ومُــبــيــد الــكــفــرة الــلــئــام، حــامــي بــاد الــمــســلــمــيــن، ومُــحــيــي مــآثــر 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    492

ــلْــَطــان  ْـــُمـــمـــّجـــد، الـــمـــَســـّم| بــاســِمــه الــّسُ ّـــد شــريــعــة الـــُمـــْصـــَطـــَف| ال الـــعـــدل فـــي الــعــالــمــيــن، مـــؤي
ــلـْـَطــان الــهــمــام، مُهلك الــكــفــرة الــلــئــام، مُشيد قــواعــد األنــام،  ــد بــن الــّسُ أبــي الــفــتــح مُــَحــّمَ
ومُــــمــــّهــــد أركــــــــان اإلســـــــــام، ِعــــمــــاد اإلســــــــام والـــمـــســـلـــمـــيـــن، كـــهـــف الـــــغـــــزاة والـــمـــجـــاهـــديـــن، 
ــلـْـَطــان بــايــزيــد، الــمــلــّقــب بـــ )يــلــدرم(، وهــو باللغة الــتــركــيــة: اســم  ّــد الــســعــيــد: الــّسُ الــمــؤي
الــــــبــــــرق، وكـــــــــان مــــــن أجـــــــــّل مــــلــــوك بــــنــــي ُعــــــثْــــــَمــــــان، ومــــــــــّدة مـــمـــلـــكـــتـــه تــــســــع ســــنــــيــــن؛ بــــعــــد أبــــيــــه 
لَْطان ذي القْدِر المعتلي؛ أردن علي )1( بن  لَْطان مَُراد المسدد ابن الّسُ المؤيد: الّسُ

›1‹ نادرةٌ هي المعلومات في المراجع التركية حول المجاهد العثماني: )أردن علي(، ولك أدرجنا 
مــــــــا وجـــــــــدنـــــــــاه فــــــــي الـــــــمـــــــصـــــــادر والــــــــمــــــــراجــــــــع الــــــعــــــربــــــيــــــة نــــــــظــــــــراً لــــــألهــــــمــــــيّــــــة، وكلذ ألنّــــــــهــــــــا تـــــكـــــشـــــف مــــــعــــــلــــــومــــــات قــــــيّــــــمــــــة فــــي 
األنــــــســــــاب الــــُعــــثــــمــــانــــيــــة، وتـــــــــــُردُّ نَـــــَســـــبَـــــُهـــــم إل| َعــــــــــَرِب الــــمــــديــــنــــة الـــــمـــــنـــــورة فـــــي الـــــحـــــجـــــاز، وهــــنــــالــــك مَــــــن يـــــقـــــول: إنـــهـــم 
ّــــاً عــــن أجـــــدادنـــــا الــــذيــــن خــــدمــــوا فــــي الـــجـــيـــش  ِمــــن بــــنــــي هــــاشــــم الـــقـــرشـــيـــيـــن رضــــــي اهلل عـــنـــهـــم، وقـــــد ُروي لـــنـــا شــــفــــوي
ه صل| اهلل  لَْطان عبد الحميد الثاني كان يذُكُر أّن محمداً رسول اهلل جّدُ الُعثمانّي: أن أمير المؤمنين الّسُ

عــلــيــه وســلــم. 
ـــد بـــن ُكـــْرشـــجـــي بـــن بـــايـــزيـــد يـــلـــَدريـــم بـــن  قـــــال الـــمـــقـــريـــزي: َومــــلــــك اإِلْســـــــــام بِــــبِــــاد الـــــــــّروم: خـــونـــدكـــار مُـــــَراد بـــــن مُـــَحـــّمَ

مَُراد بن أُرخان بن أِردن علي بن ُعثَْمان بن ُسلَيَْمان بن ُعثَْمان، َصاحب بُرصا وكالي بولي. 
َـــْغـــَداد: أَُخـــو أَْصــبَــَهــان بــن قــرايــوســف؛ َوقـــد خربت  وبجانب مــن بِـــاد الــــّروم: أسفنديار بن أَبــي يــِزيــد. وحــاكــم ب
َــْغــَداد، َولــم يبْق بَها ُجــُمــَعــة َوال جــَمــاَعــة َوال أََذان، َوال أســـواق. وجــّف مُعظم نخلها، وانقطع أَكــثــر أنهارها  ب
ــــِعـــــلـــــم )...( وَعــــــــــل| بِــــــــاد قـــــرمـــــان مـــــن بِــــــــاد الــــــــــّروم:  ْـ َــــــْعــــــَدمَــــــا َكــــــانَــــــت ســـــــوق ال ُــــطــــلــــق َعــــلَــــيْــــَهــــا اْســــــــم مَـــــِديـــــنَـــــة ب بِـــــَحـــــيْـــــُث ال ي

إِبَْراِهيم بن قرمان. 
لُوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي: )323/7 - 324(�  انظر؛ الّسُ

د بن مَُراد أََسّن إْخَوته، َوملك الّروم الَْماِضي أَبوهُ وجده، اْستَقر فِي  وقال السخاوي: )أَبُو يِزيد( بن مَُحّمَ
المملكة بعد أَبِيه فِي سنة ِسّت َوثََمانِيَن َوثََمان ِمئَة )886 ھ/1481 م( َوقد زاحم األْربَعين، وسلك َطِريَقته 
َـــهُ )...(  َــهــمــا، فَــلــم يتهيأ ل ِـــيـــه مــحــاصــرتــه ل َــُهــم َكــــاَن ســبــق مــن أَب فِـــي َغــــْزو الــفــرنــج بِــَحــيْــُث اســـتـــول| عـــل| بــلــديــن ل
ْـــُعـــلُـــوم، َوأَنـــــه قَـــــَرأَ فِـــي شـــرح الــمــواقــف، َوفِــــي الــمــقــامــات ومــقــدمــاتــهــا مــن كتب  ْــــــت مَـــن يـــذكـــرهُ بــاشــتــغــال فِـــي ال َوَرأَي
األَدَب، َوأَنه ُربَما نظم مََع سلوكه َطِريق أَبِيه فِي تَْعِظيم الْعلَماء والغرباء َوالَْكرم، وتجديده لزوايا ومساجد 
بُُل، وُعــّدَ كلَذِ  َّـــام إِلَ| إسطنبول، َوَكــثُــرت لــَكِ فِيَها الّسُ َوَغيرَها، بل وأجــر| الَماء من مََسافَة نَْحو ِستَّة أَي

فِي مآثره، وصدقاته ألهل الَْحَرمَيِْن واصلة، َوِصاته متواصلة )...(. 
)أَبُو يِزيد( بن مُــراد باك بن أرخان بن أردن َعلّي بن ُعثَْمان بن ُسلَيَْمان بن ُعثَْمان خوندكار ُسلَْطان الــّروم 
َويعرف بيلدرم بايزيد، َوُهَو بالتركي: الْبَْرق، ويكن| بِِه َعن الصاعقة، أقيم فِي ممالك الّروم الَّتِي كرسيها 
َـــــعـــــض بِـــــــاد الـــــــــّروم وخـــربـــهـــا،  ُـــــرصـــــا، َوب َــــــد )تــــمــــر لــــنــــك( وأســــــــره َوأخــــــــذ ب ُــــرصــــا )...( إل| أَن َكــــــــاَن َكــــســــره عــــــل| ي ب
ْـــقـــعـــَدة ســنــة خــمــس َعـــن نَـــْحـــو خــمــســيــن ســنــة َكـــــاَن تــســع ِســنِــيــن ِمــنْــَهــا  =َواْســـتـــمـــّر مَـــَعـــه فِـــي األســــر َحـــــتَّ| مَـــــاَت فِـــي ِذي ال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    493 األخالق والتاريخ   

لَْطان ُسلَيَْمان المدعو: أُُرخان، السالك في طريقه العدل واإلحسان؛  ُعثَْمان بن الّسُ

د كرشجي، ثّمَ مَاَت فاستقر بعده  فِي المملكة. واضطربت بَِمْوتِِه مملكة الّروم َحتَّ| قَامَ بِاألَمر ابْنه: مَُحّمَ
مَان،  نْيَا، َومن مَحاِسن الّزَ حفيده: مَُراد باك، ثّمَ بعد مَوته َوقع الْخلف بَين أَْوالده َوكلهْم من ِخيَار مُلُوك الّدُ
ـــيـــــره تَـــْرَجـــمـــتـــه، َوَكـــــــــَذا َشـــيـــخـــنَـــا ابــن حــجــر  ْـــن خـــطـــيـــب الـــنـــاصـــريـــة َوَغــ ــــِديــــمــــاً وحــــديــــثــــاً. َوقــــــد طـــــول اب ِــــــإِلْســــــاِم قَ وســــيــــاج ل

العسقاني فِي حوادث سنة خمس من إِنْبَائِِه. 
َّــة إِلَ| بِــاد قــرمــان، َونـــزل قونية؛  ْــَمــِديــنَــة الــنَّــبَــِوي ْــحــجــاز، َوإِّنَ ُعــثْــَمــان األّول قـــِدمَ ِمــن ال ُــَقــال: إِّنَ أصلَهم مــن ال َوي
ــلـْـَطــان فِـــي ســنــة نَــيــف َوخــمــســيــن وِســت  ـــام، واتَّـــصـــل ببني قــرمــان، وبــأتــبــاع الــّسُ فَـــــاّراً مــن غـــاٍء َكــــاَن بــالــحــجــاز َوالـــّشَ
َـــهُ ُســلـَـيْــَمــان، فسلك َطــِريــق أَبِــيــه فِــي خــدمــة القرمانية والسلجوقية َوعــرف  ِمــئَــة، وتــزيــا بـــِزي أهــل قــونــيــة، فــولــد ل
َـــــيْـــــِهـــــم،  ْـــــمـــــَشـــــار إِل ـــــاَعــــــة ال َــــــــهُ أَتــــــبَــــــاع َوأَْعـــــــــــــــــَوان َكـــــثِـــــيـــــَرة، َوخـــــــــرج َعــــــن َطـ ْــــــُحــــــُصــــــون، َوَصــــــــــــــاَرت ل بـــالـــشـــجـــاعـــة َوتَـــــــــــــــــَولَّ| بـــعـــض ال
ة حصون، وافتتح بُرصا في ُحُدود الثَّاثِيَن َوَسبْع مئة، ثّمَ مَا يَليَها،  ار َحتَّ| افْتتح عّدَ َوأخذ فِي َغْزو الْكّفَ

وانتشرت عساكره، وتزايدت أَمَْواله. 
ار أَيْضاً، وافتتح  َومَات َعن حفيده: أردن َعلّي بن ُعثَْمان، فَملك بعده، واستفحل أمره، وواصل َغْزو الْكّفَ
ة حـــــصـــــون تــــلــــي خـــلـــيـــج قـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة، فــــحــــســــده مُــــــلُــــــوك الــــــــــــــّروم، وخــــــافــــــوا تـــســـلـــطـــه َعـــــلَـــــيْـــــِهـــــم، َوَكــــــــانَــــــــت مـــمـــالـــكـــهـــم  عـــــــــــّدَ
منقسمة بَين جَماَعة، فََكاَن كل يروم قِتَاله فيكفه أَْربَاب دولته، لعلمهم بَِعَدِم مقاومته، َوُربَما قَاتله بَعُضهم 
َوانَْهَزمَ غير مّرة، وال زال مُلكه يعظم، وجنده يتزايد، َوُهَو قَائِم بنشر الْعْدل فِي َرعيته، وبتقريب الْعلَماء 

والصلحاء إِلَ| أَن مَاَت. 
َوَخلفه ابْنُه أُرخان سالكاً َطِريَقته، ثّمَ ابْنه مَُراد، َوَكاَن شجاعاً مقداماً طَواالً أسمر اللَّْون، أقن| األنف، َولم 
ُــَقــابــل )كــالــي بــولــي( فَــأَخــذَهــا  َـــائِـــِه، وغـــزا مَـــا ي ْــبَــْحــر، َولـــم يــركــبــه أحـــد مــن آب ْــِه، بــل ركـــب ال يــْقــتَــصــر عـــل| مَـــا بــيــَدي
َوِهي الَّتِي تلي قبلي خليج قسطنطينية، ثّمَ أَخذ )كالي بولي( أَيْضاً، َوفتح أََراِضي قسطنطينية َشيْئاً بعد 

َشْيء، وحاصر الفرنج واألفاق واألنكرس، َوَغيرَها َحتَّ| أذعنوا لحمل الِْجْزيَة. 
الضوء الامع ألهل القرن التاسع للسخاوي: )148/11 - 149(� 

وقــــال ابــن حــجــر الــعــســقــانــي: مـــراد بـــن أورخـــان بـــن أردن عــلــي بــن عــثــمــان بــن ُســلـَـيْــَمــان بــن عــثــمــان الــتــركــمــانــي، 
صاحب الروم، يقال: إن أصلهم من عرب الحجاز، وكان أول مَْن نَبَهَ ِمنهم ُسلَيَْمان، فكان يغزو ومعه نفٌر 
مــن المتطوعة، وكــان شجاعاً بــطــاً، فاشتهر بــك، وكثر أتباعه ثــم مــات، فقام ابنه عثمان مقامه، وفتح 
ُــرســا واستوطنها فــي حــدود الثاثين ثــم مــات، ثــم قــام ابنه أردن علي مقامه، فـــأرب| عــل| أبيه فــي الجهاد،  ب
وقــــّرب الــعــلــمــاء والــصــلــحــاء، وعــمــر الــخــوانــك والـــزوايـــا ثــم مـــات، فــقــام ابــنــه أورخــــان مــكــانــه ثــم مـــات، فــقــام ابنه 
َّــــهــــم حــــت| بـــذلـــوا لـــه الـــجـــزيـــة، ونـــشـــر الـــعـــدل في  مــــــراد، فـــركـــب الـــبـــحـــر، ونــــــازل مـــا وراء خــلــيــج الــقــســطــنــطــيــنــة، وأذل
باده، ولم يزل مجاهداً في الَكَفَرِة حت| اتََّسعْت مملكتُهُ، ومات في حرٍب وقعْت بينه وبين الُكّفار، وعهد 

البنه أبي يزيد، وكانت مّدة مملكته عشرين سنة. 
انظر؛ إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر العسقاني: )484/1 - 485(� 

ُــرصــا وأدرنـــابـــولـــي وغــيــرهــمــا مــن بـــاد الـــــروم: خــونــدكــار مــــراد بك بن  وقــــال يــوســف بــن تــغــري بــــردي: وصــاحــب ب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    494

ابــــــن الــــــخــــــنــــــكــــــار ُعــــــــثْــــــــَمــــــــان جــــــــــّد الــــــســــــاطــــــيــــــن، وراحــــــــــــــم الــــــمــــــســــــاكــــــيــــــن، وبــــــــــه يـــــــعـــــــرف بــــــيــــــن مـــــلـــــوك 
الزمان، فيقال له ابن ُعثَْمان:

ــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــِق الـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــاِح عـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــودانـــــــــــســـــــــــٌب كــــــــــــــــــــــأّن عــــــــلــــــــيــــــــه مـــــــــــــن شـــــــــمـــــــــس الـــــــــضـــــــــح| نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فَ

مـــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــٍد ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌد  إاّل  فـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــه  ْـــــــــــــــــــــــــــــُجـــــــــــــــــــــــــــــودامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وال ــــــــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــــــــا  والــــــــــــــــــــــــّسَ الــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــارمَ  َوِرث 

ســــلــــطــــان الــــــــــــروم، وابـــــن ســـــاطـــــيـــــنـــــه الـــــتـــــي صــــــــرف عــــنــــهــــا الـــــمـــــعـــــتـــــدي، بـــــقـــــولـــــه: الــــمــــمــــالــــك 
ألبــــــــي وجـــــــــــــّدي، بــــــل جــــــــدِّ جــــــــدِّ جـــــــــــدِّي، ومـــــنـــــهـــــا جــــمــــيــــع بــــــــاد األوجـــــــــــــــات: الـــــتـــــي هــــــي نــــهــــايــــة 
باد المسلمين، وما لهم من البيوتات، والباد التي وراء بحر الروم من الَْمصيف 
َــــــــــــــّر إِْســـــــــــتَـــــــــــانْـــــــــــبُـــــــــــول، الــــــمــــــســــــّمــــــاة  ــــنــــــهــــــض لــــــــوصــــــــف قــــــــــدرهــــــــــا، وكــــــــــــــذا مــــــنــــــهــــــا: ب بــــــــأســــــــرهــــــــا، مــــــمــــــا ال يــ
ُـــــرســـــا، وكــــال  قُـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة؛ الــــتــــي مـــلـــكـــهـــا َجـــــــّدُ أبــــيــــه بــــالــــعــــرض والـــــطـــــول، ومـــنـــهـــا أَدرنَـــــــــة وب
بــــولــــي، ومـــــا يــــطــــول اإلعـــــــام بــــه نـــــّصـــــاً، وغــــيــــر كلذ مــــن بـــــاد اإلســـــــام الــــتــــي لــــم يــجــمــعــهــا 
َـــــــْكـــــــِرِه، والــــجــــهــــات  أحــــــد مـــــن مــــلــــوك األنــــــــــام، كـــثـــغـــر الــــــــروم بـــــأســـــره، وبـــــــاد الــــعــــجــــم وديــــــــار ب
الــــشــــامــــيــــة، واألقـــــــطـــــــار الـــحـــلـــبـــيـــة والـــــمـــــصـــــريـــــة، واألعـــــــمـــــــال الــــشــــرقــــيــــة والـــــغـــــربـــــيـــــة، والــــمــــســــاجــــد 
الثاثة المحترمة، واألماكن الشريفة المعّظمة، وهي من فتوحات والده، وصارت 
ــــّكــــــن لـــه  ـــنــــــده وأعــــــــوانــــــــه، ومــ ــ ّــــــــــد ُجـ مـــــضـــــافـــــةً إلـــــيـــــه ِمـــــــن َســــــــعــــــــِدِه، أدام اهلل فــــيــــهــــا ُســـــلـــــطـــــانـــــه، وأي
فـــي الـــبـــاد، وأســـكـــن ُرْعـــبـــه فـــي قـــلـــوب الـــكـــفـــرة وذوي الـــفـــســـاد، وأســـبـــغ عــلــيــه الــنــعــمــتــيــن 
ْــُمــلــك  ْــُمــلـْـَكــيْــن؛ مُــلــك الــدنــيــا واآلخـــرة، وال زالــت ربــوع ال الــبــاطــنــة والــظــاهــرة، وأورثـــه ال
بـــوجـــوده مـــأنـــوســـة، وُصـــحـــف مــحــامــده بـــألـــُســـِن األيــــام مـــتـــلـــّوةً؛ ومـــن الــتــبــديــل مــحــروســة، 
وال بــرحــت كــلــمــةُ اإليـــمـــان بـــوجـــوده َحـــَســـنَـــةَ الــتــدبــيــِر، َوِجــــيــــَرةُ الـــحـــرِم الــشــريــِف مــجــمــوعــةَ 
الشمِل بُسلطانه َجْمَع َسامٍة ال َجْمَع تكسيٍر، ورحم اهلل أسافه الكرام، وتّمم له 

في بيته وعساكره المرام:

بـــــــــــــــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــــــــــــــدٍة أرض|  ال  آمـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــن؛  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّ| أضــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــَف إلــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف آمـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــاآمــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــن 

وهلل دّر بعضهم حيُث قال:

مُــــــــــــــــهــــــــــــــــجــــــــــــــــتَــــــــــــــــهُ آمــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــان اهللُ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــال  الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  يـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــُل  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإّنَ اذه دُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

محمد كرهجي بن يلدريم بايزيد بن مراد بن أرن خان بن أردن علي بن عثمان بن ُسلَيَْمان بن عثمان. 
انظر؛ حوادث الدهور في مد| األيام والشهور ليوسف بن تغري بردي: )247/1(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    495 األخالق والتاريخ   

ورتّبُت اذه التأليف عل| مَُقدِّمَة، وبابين وخاتمة.

أمّا الُمَقدِّمَة؛ ففي األحاديث الواردة في الهديّة للملوك، واالبتهاج بثوابها لكّل 
فــقــيــر ُصــعــلــوك، أبـــدؤهـــا بــحــديــث: >األَْعــــَمــــاُل بِـــالـــنِّـــيَّـــاِت< عـــل| طــريــقــة الــحــّفــاظ الــثــقــات، 
فإنه أحد األحاديث التي عليها مَدار اإلســام، وما بُِدئ به في كتاٍب إاّل بورك فيه؛ 

وكان الختام.

والــبــاب األّول؛ وهــو الــمــقــصــود، فــي ِذكـــر مملكة سلطان الــوجــود، صــفــوة الصفوة 
من ملوك بني ُعثَْمان، الملك المظّفر أبو النصر ُسلَيَْمان، وسلطنة أسافه لممالك 
الـــــــــروم، الـــتـــي امـــــتـــــّدَ مـــســـيـــرهـــا نـــحـــو أربــــعــــة أشـــهـــر تـــــــدوم، ونُـــــصـــــرة والـــــــده إســـكـــنـــدر الــــزمــــان، 
الملك المظّفر أبي الفتوحات: سليم خان عل| الخوارج الصفوية، وتملّك الجهات 
ـــيــــــة، وإضـــــــافـــــــتـــــــه لــــخــــدمــــة  ــ ـــــريــــــة، واألقـــــــالـــــــيـــــــم الــــــشــــــامـ ـــــمــــــصـ ــــيّــــــة، وأخــــــــــــذ الــــــــديــــــــار الـ ــــنــ ـــــمــ ــــيـ الـــــشـــــرقـــــيـــــة والــ

الَْحَرمَيِْن الشريفين، وُسّكان المحلين المنيفين.

والــــبــــاب الـــثـــانـــي: فـــي فــضــل الــــــروم وأهـــلـــهـــا، ومــــا ُذِكــــــر مـــن الــــقــــرآن والـــحـــديـــث واآلثـــــار 
فيها، وفي فتح القسطنطينية، وغيرها من البلدان اإلسامية، التي فتحها الصحابة 
ِــــُمــــلــــِكــــهــــم، وغــــيــــر كلذ ِمـــــــن الــــمــــآثــــر الـــشـــهـــيـــرة،  فـــــي زمــــنــــهــــم، واتـــــخـــــذهـــــا الــــســــاطــــيــــن تَـــــْخـــــتـــــاً ل

كالمدارس والزوايا والجوامع المنيرة.

والخاتمة في عّدة أحاديث مُنيفة مُنبّهة عل| فضِل السلطنة الشريفة، والنصح 
لـــــلـــــســـــلـــــطـــــان، وإرشـــــــــــــــــاده إلغـــــــاثـــــــة الــــــلــــــهــــــفــــــان، واالنـــــــقـــــــيـــــــاد لـــــــه فـــــــي األمـــــــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف، وعـــــــدم 
ِعـــصـــيـــانـــه فــــي الــــقــــول الــــمــــألــــوف، والـــــدعـــــاء لــــه بــــاإلعــــانــــة، وأْن يـــجـــعـــل لــــه وزيــــــَر ِصــــــدٍق إْن 
نِسَي َذّكََرهُ، وإْن َذَكَر أعانَه، فإنَّه مسؤول عن رعيّته، والناصح له منهم يُثاُب عل| 

قدر نِيَّتِِه.

ْـــــَحـــــَرمَـــــيْـــــِن الـــشـــريـــفـــيـــن، وســـــّكـــــان الــمــحــلــيــن  ــــٍة فــــي نــــبــــذٍة مــــن فَـــــْضـــــِل أهــــــِل ال وأردفـــــهـــــا بِــــتَــــتِــــّمَ
ـــــا نـــــــــزل ِمـــــــــن الـــــــغـــــــاء فــــيــــهــــمــــا، ومـــــــــا فــــعــــلــــه الـــــمـــــلـــــوك وغـــــيـــــرهـــــم ِمـــــــــن إغـــــاثـــــة  الــــمــــنــــيــــفــــيــــن، وِذْكـــــــــــــــر مــ
ــلْــَطــان، وأتــبــاُعــه  أهــلــهــمــا طــلــبــاً لــألجــر والـــثـــواب مــن الــكــريــم الـــوّهـــاب؛ لــيــّطــلــَع مــوالنــا الــّسُ
ِمـــن الـــــوزراء واألعــــــوان، عـــل| شـــرح حــالــي وأهـــل بــــادي، ويــعــلــمــوا ســبــب فــرقــتــي ألهلي 
لة والمبّرات، ليكوَن  وأوالدي، فينعموا بما يوفّقهم اهلل به ِمن فِعل الخيرات، والصِّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    496

كلذ َذخيرةً في َصحائفهم، وسبباً لتخليِد مُلك ملكهم، وتذكرةً للَخلَِف بما فعلَه 
ــــلـْـــَطــــان ُســـلَـــيْـــَمـــان بـــن ُعــــثْــــَمــــان(،  ــــيْــــتُــــه: )الــــجــــواهــــر الـــحـــســـان فــــي مـــنـــاقـــب الــــّسُ الــــّســــلــــُف، َوَســــّمَ
ُــعــيــَن عــل| فِــْعــِلــِه، ويــتــقــبَّــلَــهُ بِــجــوِدِه وفَــضــِلــِه، ويــجــعــَل عاقبتَهُ  وأســـأل ِمـــن اهلل تــعــال| أْن ي
ِّــــــَف لـــه عــــل| الــــــدوام،  ْــــَم بـــقـــاءَ مَـــــْن أُل ُــــدي ــــةً مَـــشـــهـــودةً، وي مَ ــــَكــــّرَ مُـــظـــّفـــرةً مَـــحـــمـــودةً، وعـــائـــَدتَـــه مُ
َف  د َصــلَّ| اهللُ َعلَيِْه وسلََّم، وَشّرَ ويَْحُرَس دولته بمائكته الكرام، بجاِه َسيِِّدنا مَُحّمَ

مَ. وَكّرَ

مَــــة فــــي األحـــــاديـــــث الــــــــــواردة فــــي الـــهـــديـــة لـــلـــمـــلـــوك، واالبــــتــــهــــاج بـــثـــوابـــهـــا لـــكـــل فــقــيــر  مُــــَقــــدِّ
وُصعلوك، وإنها تورث المحبة، وتجلب الدعاء والمودة، وقد فعلها النبي َصلَّ| اهللُ 
َعلَيِْه َوَســلـَّـَم لجماعٍة من أصحابه، وأرســل ُكتُبَهُ إل| عــّدة ساطين ترّجياً لهداية كلٍّ 
منهم وصـــوابـــه، أبــدؤهــا بــحــديــث: >األَْعــــَمــــاُل بِــالــنِّــيَّــاِت< عـــل| طــريــقــة الــحــفــاظ الــثــقــات، 
ــــــنــــــن األربــــــــعــــــــة، ومــــســــنــــد اإلمــــــــــــام أحــــمــــد بــــن  رويــــــنــــــا فــــــي صـــحـــيـــحـــي الـــــــــبُـــــــــَخـــــــــاِرّي، ومــــســــلــــم والــــــّسُ
ــــيــــــفــــــة، عــــــــــن أمـــــيـــــر  ــــنــ ــــيـــــــة مــ ــ ــــــالـ ــــيـــــــد عـ ــ ــــــانـ ــــــحــــــــاح الـــــــشـــــــريـــــــفـــــــة، بـــــــأسـ ـــــــصــ ـــــــم مــــــــــن ُكــــــــتــــــــب الـ ــــــرهـ ـــــيــ ــ ــــبـــــــل، وغـ ــ ــــنـ ــ حـ
اِب رضي اهلل عنه، أنه قال: >َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل  المؤمنين أبي حفٍصِ ُعَمر بْن الَْخّطَ
- َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم - يَُقوُل: >إِنََّما األَْعَماُل بِالنِّيَّاِت، َولُِكلِّ امِْرٍئ مَا نََو|، فََمْن 
ِــِه، َومَـــْن َكــانَــْت ِهــْجــَرتُــهُ لُِدنْيَا  ِــِه، فَِهْجَرتُهُ إِلَ| اهلِل َوَرُســول َكــانَــْت ِهــْجــَرتُــهُ إِلَ| اهلِل َرُســول
َـــيْـــِه< )1(. اذه حــديــٌث صحيح  ُجــَهــا، فَــِهــْجــَرتُــهُ إِلَ| مَــا َهــاَجــَر إِل َــتَــَزّوَ يُِصيبَُها، أَْو امْـــــَرأٍَة ي

د بن الحسن )ص 338، رقم: 983 طبعة دار ابن خلدون(،  ›1‹ حديث عمر: أخرجه مالك في رواية مَُحّمَ
وأحـــــمـــــد )25/1، رقــــــــم: 168(، والـــــــبُـــــــَخـــــــاِرّي )3/1، رقــــــــم: 1(، ومــــســــلــــم )1515/3، رقــــــــم: 1907(، 
والترمذي )179/4، رقم: 1647(، وأبو داوود )262/2، رقم: 2201(، والنسائي )158/6، رقم: 
3437(، وابــن مــاجــه )1413/2، رقــم: 4227(. وأخــرجــه أيــضــاً: ابــن الــمــبــارك )62/1، رقــم: 188(، 
والـــحـــمـــيـــدي )16/1، رقــــم: 28(، والــبــيــهــقــي )41/1، رقــــم: 181(، والـــطـــحـــاوي )96/3(، والــطــبــرانــي 
ف| األوســــــــط )17/1، رقـــــــم: 40(، والــــخــــطــــيــــب )244/4(، وابــــن عــــســــاكــــر )166/32(، وابـــــن مـــــنـــــده فـــي 
اإليـــــمـــــان )363/1، رقــــــم: 201(، وتــــمــــام فــــي الــــفــــوائــــد )205/1، رقــــــم: 483(، والـــــصـــــيـــــداوي فــــي مــعــجــم 
الشيوخ )117/1(، وابن خزيمة )73/1، رقم: 142(، والدارقطني )50/1(، وأبو عوانة )487/4، 
رقـــــم: 7438(، والــــبــــزار )380/1، رقـــــم: 257(، وهـــنـــاد )440/2، رقـــــم: 871(، والــبــيــهــقــي فـــي الـــزهـــد 
)131/2، رقــــم: 241(، والـــحـــســـن بـــن ســفــيــان فـــي األربـــعـــيـــن )56/1، رقــــم: 13(، وابـــن مـــنـــده فـــي مــســنــد 
=إبــــراهــــيــــم بــــن أدهـــــــم )ص 24، رقـــــــم: 13(، وأبـــــو أحـــــمـــــد الــــحــــاكــــم فـــــي شــــعــــار أصـــــحـــــاب الــــحــــديــــث )ص 35، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    497 األخالق والتاريخ   

اإلســنــاد، جليل الموقع للعباد، رواه الحفاظ مــن عــّدة ُطـــُرٍق؛ نحو سبع مئة طريق، 
وقـــــال بــعــضــهــم: إنــــه كــتــبــه عـــن ســبــع مــئــة رجـــــل، وهــــو أحــــد األحــــاديــــث الـــتـــي عــلــيــهــا مـــدار 

اإلسام...

آخـــــــــــــره:... وعــــــظ شـــيـــخـــنـــا ابـــــــن عـــــــراق؛ نـــــفـــــع اهلل بـــــه الـــمـــســـلـــمـــيـــن فـــــي جـــمـــيـــع اآلفــــــــاق: 
فــنــحــمــد اهلل تـــعـــال| الـــــذي جــعــل مـــوالنـــا الــخــنــكــار؛ ســلــطــان الــــزمــــان، صـــفـــوة الــصــفــوة من 
َــــــــْخــــــــُل لـــــــه مـــــــن الــــقــــيــــام  مـــــلـــــوك بـــــنـــــي ُعــــــــثْــــــــَمــــــــان، غـــــيـــــر مـــــحـــــتـــــاج إل| تـــــوكـــــيـــــد الـــــمـــــوعـــــظـــــة ألنـــــــــه لـــــــم ي
بــمــصــالــح األمــــــة فـــكـــر، وهنكل تـــجـــديـــد ِذكــــــر عـــــل| ِذكـــــــر، فـــــاهلل تــــعــــال| يـــمـــتّـــع بـــطـــول بــقــائــه 
الـــبـــاد والـــعـــبـــاد، وال بـــرحـــت ســيــوفــه مــحــكــمــة ألعـــــداء اذه الـــديـــن بــألــســنــٍة ِحــــــداد، وثــبــت 
مــــلــــكــــه بــــــالــــــعــــــدل وشــــــيــــــد أقــــــــــوالــــــــــه، وخــــــتــــــم بـــــالـــــصـــــالـــــحـــــات أعـــــــمـــــــالـــــــه، وهلل دّر بـــــعـــــض الـــــشـــــعـــــراء 

المتقّدمين )1( حيث قال في ِختام مديح مظفري بيقين:

َّـــــــــــــــــــــــــــــٍد مـــــــــــــــــــــــــــــؤي مــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــٍك جـــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــٍد  نــــــــيــــــــا وتــــــصــــــفــــــو لـــــــــــَك األُخــــــــــــــر|فـــــــــــــــــــــــــــــا زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت ذا  تـــــــديـــــــن لــــــــك الــــــــّدُ

الـــــــــــــــمـــــــــــــــد| عــــــــــــــــــــــــــــــل|  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌل  لــــــــــــــــــــــــــأليــــــــــــــــــــــــــاِم  زال  الـــــــــُعـــــــــمـــــــــراوال  لــــــــــــــك  يــــــــطــــــــيــــــــل  الــــــــــــــطــــــــــــــول إال أْن  ومــــــــــــــــــا 

وقول األديب األرجاني )2( فيما نحن بصدده نعاني:

رقم: 20(، والحسن بن علي العامري في األمالي والقراءة )ص 34، رقم: 26(، والسلفي في مشيخة 
ــــــهـــــــروي فـــــي األربـــــعـــــيـــــن فـــــي دالئــــــــل الــــتــــوحــــيــــد )39/1، رقــــــــم: 1(،  ابـــــن الـــــحـــــطـــــاب )ص 102 رقــــــــم: 15(، والـ
رقــــــــم:  وابــــــــن حــــــــبــــــــان )113/2،  رقــــــــــــم: 1(،  والــــــقــــــضــــــاعــــــي )35/1،  رقــــــــــــم: 401(،  والــــــديــــــلــــــمــــــي )118/1، 
388(. حـــــديـــــث أبـــــي ســـــعـــــيـــــد الــــــــخــــــــدري: أخــــــرجــــــه الـــــقـــــضـــــاعـــــي فــــــي مــــســــنــــد الـــــشـــــهـــــاب )196/2، رقـــــــــم: 1173( 
وابـــــن عـــــســـــاكـــــر )235/62(. حـــــديـــــث أنـــــــــس: أخــــــرجــــــه أيـــــــضـــــــاً: ابـــــن عـــــســـــاكـــــر )219/7(. ولـــــلـــــحـــــديـــــث أطــــــــراف 
أخــــــر| مـــنـــهـــا: >يــــا أيــــهــــا الــــنــــاس إنــــمــــا األعـــــمـــــال بـــالـــنـــيـــات< وفـــــي مـــســـنـــد عـــمـــر مــــن عـــــدة طــــــرق. وقـــــد مـــــّر أيــــضــــاً فــي 
قْـــم  ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 90. والـــّرَ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 81. والــــّرَ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 68/1. والــــّرَ قْــــم ال مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ

الَْحِميِدّي: 3/259� 
›1‹ قال ابن حجة الحموي: وقال شيخ شيوخ حماة، في ختام مديح مظفري، وذكر البيتين بروايته: 

َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد  مــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــٍك  ذا  زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت  نـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا وتـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــو لـــــــــــــــــك األُخـــــــــــــــــــــــــــر|فــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  تـــــــــــــــــديـــــــــــــــــُن لـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــّدُ
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور|  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  لــــــــــــــــــــــــــــــــــأليــــــــــــــــــــــــــــــــــام  زال  الـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــراوال  لــــــــــــــــــــــــك  يـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــل  أن  إال  الــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــول  ومـــــــــــــــــــــــــــــــا 

انظر؛ خزانة األدب وغاية األرب البن حجة الحموي: )503/2(� 
›2‹ استشهد بالبيتين ابن حجة الحموي، فقد قال في: )ِذْكِر ُحْسِن الِْختام(. 

نــــــــــــــــــــــــــــاِر الـــــــــــــجـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــِم؛ واذه ُحــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــُن مُـــــــــْخـــــــــتَـــــــــتـــــــــمـــــــــيُحـــــــــــــــْســـــــــــــــن ابــــــــــــــتــــــــــــــدائــــــــــــــي بـــــــــــــــه أرجـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــتـــــــــخـــــــــلـــــــــص ِمــــــــــن 

=

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    498

فـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــُدبـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــَت وال أبـــــــــــــــــــــــــــق| لــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــُر كـــــــــــاِشـــــــــــحـــــــــــاً الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اذه  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك 

ِــــــــــــــــــــــــــُك ِمـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَصـــــــــــــــــــٌم وُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدَك َطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌق والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ ِجــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــُدُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواٌر والــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــال

إل| هـــنـــا وقـــــف ِعـــــنـــــاُن قـــلـــمـــي، وانـــــتـــــه| َكــــِلــــمــــي مــــع غــــربــــِة الـــــوطـــــن، وِضــــيــــق الــــَعــــَطــــِن، 
ْــَحــلــبــِة، وأن| لــي  تـــبـــة، وال ِمـــن رجـــال هذه ال واعـــتـــرافـــي بــأنــي لــســُت مـــن أهـــل هذه الـــّرُ
بَّاق، ينكل نهضُت عل| َضلَِعي جهد  باق، ومُباراة الفضاء الّسُ بمجاراة فرسان السِّ
المستطيع، وأن| يبلغ الضالُِع شأَو الضليع. وهذه األشياء إنما ألَّفتُها لاستِْظراف 
واالســتِــْطــراف، وأنــا أســتــغــفــُر اهلل مــمــا ذكـــرُت ِمــن األوصـــاف، وأســألــه الــعــفــو والــمــغــفــرة 
إنه خفي األلطاف، ويؤمنني برحمته مما أخاف يوم المخاف، والحمد هلل وحده. 
َوَصــــــلّ| اهللُ عـــل| مَـــن ال نــبــي بـــعـــده، وانـــتـــه| تــبــيــيــض الــنــســخــة الــمــبــاركــة الــمــنــقــول مــنــهــا 
في مدة نصف شهر، آخرها في يوم الثاثاء، عشري شهر رمضان المعظم قدره، 
ُــرصــا مــن بـــاد الــــروم. وكــتــبــُت  عـــام ثــمــانــي وعــشــريــن وتــســع مــئــة )928 ھ(، بــمــديــنــة ب
ِّــــــــــه جــــــــّل وعــــــــــا، خــــــادم  ـــــمــــــة رب هذه الــــنــــســــخــــة مــــــن خــــــــطِّ مـــــؤلـــــفـــــهـــــا، وراقـــــــــــم أصـــــلـــــهـــــا فــــقــــيــــر رحـ
ــــد الـــمـــدعـــو جـــــار اهلل بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــن عـــمـــر بـــن تــقــي  ــــَحــــّمَ ـــُمــــْصــــَطــــَف|: مُ حـــديـــث نـــبـــيـــه الـ
د بن عبد اهلل بن  د بن مَُحّمَ د بن أبي الخير مَُحّمَ د بن نجم الدين مَُحّمَ الدين مَُحّمَ

اذه الـــنـــوع؛ ذكـــر ابـــن أبـــي األصـــبـــع: أنـــه ِمـــن مُــســتــخــرجــاتــه، وهـــو مـــوجـــودٌ فـــي ُكـــتُـــِب غـــيـــِرِه بــغــيــِر اذه االســـم، 
ْــَخــاتِــَمــة<. واذه الــنــوع الــذي  ـــاه ابــن أبــي األصــبــع: >ُحــْســن ال ْــَمــْقــَطــِع<، وَســـّمَ فـــإّنَ الــتــيــفــاشــي َســـّمـــاهُ: >ُحــْســن ال
ُــِحــَســنــا فــيــه غـــايـــةَ اإلحـــســـان،  ُــــّدَ أْن ي ِــكــاِمــِهــَمــا، مـــع أنَّــهــمــا ال ب يــجــُب عـــل| الــنــاظــم والــنــاثــر أْن يــجــعــاه خـــاتِـــَمـــةً ل
ُكوُت  فإنَّه آِخُر ما يبق| في األسماِع، وُربَّما ُحِفَظ ِمن دُوِن سائِِر الكاِم في غالِب األحوال، فا يحسن الّسُ
عــل| َغــيْــِرِه، )...(، وأمــا األمــثــلــة الــشــعــريــة، فــمــن الــمــجــيــديــن فــيــهــا: )...(، وقــال أبــو الــعــاء، مــن خــتــام 

قصيدة: 
مـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلِل والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل والــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــاِء والــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــِروال 

وقول األرجاني في ختام قصيدة: 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدبـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــَت وال أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق| لـــــــــــــــــــــــــــــَك الــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــُر كـــــــــــــــاِشـــــــــــــــحـــــــــــــــاً  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اذه  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَُك طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌق والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ ِجــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــُدُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَك ِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواٌر والــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــُك ِمــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــٌم 

ــواُر: ما تتحلّ| به الــمــرأةُ في ِمعصَمها. والــجــودُ: الــَكــَرمُ. والــطــوُق: الــِقــادةُ  معن| الكاشح: المبغض. والــسِّ
ُق العنَق. والِْجيُد: العنُق وما يليه ِمن النحِر.  تطوِّ

انظر؛ خزانة األدب وغاية األرب البن حجة الحموي: )501/2 - 502(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    499 األخالق والتاريخ   

ـــد بـــن  ـــد بـــن عـــبـــد اهلل بـــن ســـعـــد بـــن هـــاشـــم بـــن مُـــَحـــّمَ ـــد بـــن فـــهـــد بـــن حـــســـن بـــن مُـــَحـــّمَ مُـــَحـــّمَ
أحمد بن عبد اهلل بن القاسم، بن عبد اهلل، بن جعفر، بن عبد اهلل، بن جعفر بن 
ــــــــد؛ الـــــشـــــهـــــيـــــر بــــــابــــــن الـــــحـــــنـــــفـــــيـــــة؛ ابـــــــن َعـــــــِلـــــــّي بـــــــن أبـــــــي طـــــــالـــــــب، الــــــهــــــاشــــــمــــــي، الـــــعـــــلـــــوي،  مُــــــــَحــــــــّمَ
ــافِــِعــّي. عــامــلــه اهلل بــلــطــفــه الــخــفــي، ورحـــم والـــديـــه، وجــمــيــع الــمــســلــمــيــن.  الــمــكــي، الــّشَ

والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن.

نـــجـــزْت لــيــلــة االثـــنـــيـــن ســـــادس عــشــر ربـــيـــع األول ســنــة )929 ھ(، عــــل| يـــد الــفــقــيــر: 
د بن أحمد الشهير بابن المحب )1( المالكي مذهباً، المصري بلداً؛  أحمد بن مَُحّمَ
غفر اهلل له ولوالديه، ولمن استغفر لهم، والحمد هلل وحده، َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا 

ٍد وآله وصحبه وسلم. حسبنا اهلل ونِعم الوكيل. مَُحّمَ

ِـــــٍم.  ّـــــف بــــخــــّط عـــــال مــــالحــــظــــات: مــــخــــطــــوطــــة خــــزائــــنــــيــــة نـــفـــيـــســـة مــــنــــقــــولــــة مـــــن خـــــط الـــــمـــــؤل
ْـــــــــــَعـــــــــــنَـــــــــــاِويـــــــــــن والــــــــــفــــــــــواصــــــــــل وبــــــعــــــض  ولــــــــــوحــــــــــة الـــــــــعـــــــــنـــــــــوان األول| مـــــــلـــــــونـــــــة ومــــــــذهــــــــبــــــــة نـــــــفـــــــيـــــــســـــــة. وال
َــة بِــالــلَّــْوِن األَْحـــَمـــر، وبــعــض الــكــلــمــاِت مُــَمــيَّــَزة بِــُخــُطــوٍط حــمــراء الــلــوِن  الــكــلــمــات مَــْكــتُــوب
فَــــْوقَــــَهــــا، وتُـــــوَجـــــُد فِــــي آِخــــــِرِه فَـــــائِـــــَدة بـــقـــلـــم عـــبـــد الـــرحـــيـــم الـــنـــائـــب بـــطـــوبـــخـــانـــة إســـتـــانـــبـــول؛ 
تــــتــــضــــمــــن شـــــهـــــادة مـــــيـــــاد طــــفــــلــــٍة فـــــي الـــــســـــاعـــــة الـــــرابـــــعـــــة لــــيــــلــــة الـــــثـــــاثـــــاء بـــــالـــــســـــادس مـــــن ربــــيــــع 
ــــد بــــن أحــــمــــد الـــشـــهـــيـــر  اآلخــــــر ســــنــــة )1189 ھ/1775 م(. الــــنــــاســــخ: أحــــمــــد بــــن مُــــَحــــّمَ
بــــابــــن الــــمــــحــــب الــــمــــالــــكــــي الــــمــــصــــري. تــــاريــــخ الــــنــــســــخ: لـــيـــلـــة االثــــنــــيــــن ســــــادس عــــشــــر ربـــيـــع 

›1‹ هــو الــشــيــخ: أبــو الــعــبــاس؛ شــهــاب الـــديـــن؛ أحــمــد بــن بـــدر الــديــن مــحــمــد بــن أحــمــد بــن مــحــمــد، الــمــعــروف 
بابن المحب المصري، الفقيه الصوفي، اإلمام العامة الفاضل. ِوالدَته سنة )870 ھ/1465 م(، ووفاته 
ســنــة )960 ھ/1552 م(. وهــــو ِمــــن بـــيـــِت فَـــْضـــٍل وِعــــلـْـــٍم أنـــجـــَب الــعــلــمــاء؛ قــــال الـــبـــدر الـــقـــرافـــي: أخــــذ الــفــقــه عن 
ـــيـــــر تـــهـــذيـــب الــــبــــراذعــــي  األخـــــويـــــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن الـــعـــامـــتـــيـــن: الـــشـــمـــس الــــلــــقــــانــــي، والــــنــــاصــــر الــــلــــقــــانــــي، وأخــــــــذ عـــــن األخــ
بــتــمــامــه، والــعــربــيــة والــمــعــقــوالت عــن الــشــيــخ شقير نــزيــل الــبــرقــوقــيــة، وكــتــب الــخــّطَ الــحــســَن، ونـــاب فــي الحكم 

ٍة.  بمصر، وباشر بِشهامٍَة وِعّفَ
انظر؛ شجرة النور الزكية: )1: 405، الترجمة: 1078(، وتوشيح الديباج وحلية االبتهاج؛ فِي َطبََقات 
ِــــِكــــيّـَـــة؛ ذيـــــل ديــــبــــاج ابــــن فــــرحــــون؛ لـــبـــدر الــــديــــن الــــَقــــَرافِــــي الـــمـــالـــكـــي: )1008 ھ/1599 م(: )ص: 62(،  ْــــَمــــال ال
ونيل االبتهاج بتطريز الديباج؛ ألحمد بابا التكروري التنبكتي: )ص: 140؛ الترجمة: 141(، والضوء 

الامع ألهل القرن التاسع للسخاوي: )88/2، الترجمة: 260(، )77/7 - 78(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    500

األول ســــنــــة )929 ھ/1522 م(. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: خــــــّط الــــتــــعــــلــــيــــق. ولـــــوحـــــة الـــصـــفـــحـــة 
ْـــــــــِغـــــــــاف ِجـــــــلْـــــــد ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــّي، وعــــلــــيــــه  نَـــــــــة، ولــــــهــــــا إطــــــــــار مـــــــذّهـــــــب، وال ــــــــبَــــــــة، َومُـــــــــلَـــــــــّوَ ــــــــَذّهَ األول| مُ
تــــــــمــــــــلــــــــك: مـــــــحـــــــمـــــــد نــــــــــاشــــــــــد مـــــــــــع الــــــــــخــــــــــاتــــــــــم. وعــــــــلــــــــيــــــــه تــــــــمــــــــلــــــــك: مـــــــحـــــــمـــــــد مـــــــنـــــــيـــــــر مـــــــــــع الــــــــخــــــــاتــــــــم، 
َوتَــــَمــــلُّــــك: مـــحـــمـــد هــــبــــة اهلل بـــمـــديـــنـــة قـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة وتــــمــــلـّـــك: الــــحــــاج مُــــْصــــَطــــَف| صـــدقـــي؛ 
بـــــالـــــخـــــاتـــــم؛ وعــــــبــــــارتــــــه: مــــــن مــــتــــمــــلــــكــــات الــــفــــقــــيــــر الــــــحــــــاج مُــــــْصــــــَطــــــَف| صـــــدقـــــي غـــــفـــــر لــــــه ســـنـــة 
الــــــمــــــدرس  زاده  ـــنـــــشـــــئ  مــ ـــــــد  مُـــــــَحـــــــّمَ ــــيــــــم بــــــن  ــــبــــــد الــــــرحــ عــ ــــــلّـــــــك:  ــــــمـ وتـ )1290 ھ/1873 م(. 
الــــــــنــــــــائــــــــب بــــــطــــــوبــــــخــــــانــــــة مـــــــــع الــــــــخــــــــاتــــــــم؛ وعـــــــــبـــــــــارتـــــــــه: >عـــــــبـــــــد الـــــــرحـــــــيـــــــم نــــــــائــــــــل ألـــــــــطـــــــــاف حـــــــــــّق<. 
ــد مُـــَراد؛ شــيــخ َخــانــَقــاه مُـــَراد مُـــّا؛ مــع خــاتــم الــوقــف،  وتــمــلّــك: الــســيــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ
ســنــة )1248 ھ/1832 م(. والـــغـــاف: جــلــد ُعــثْــَمــانــي. وقـــف: دار الــمــثــنــوي. رقــم 

مــيــكــرو فــيــلــم األرشــيــف: 298�

قْم الَْحِميِدّي: 361. تركي ]688[ الّرَ

عنوان المخطوط: حديقة السعداء فِي وقائع كرباء )1(�

ــــيـّـــــاتــــــي، الــــــتُّــــــركــــــمــــــانــــــّي، الــــــــبــــــــغــــــــدادّي، الـــــكـــــربـــــائـــــّي،  ــــبــ ــــــد بــــــن ُســــــلَــــــيْــــــَمــــــان الــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
القاجارّي، البكتاشّي، اإلمامي، الباطنّي، فضولي )ت 963 ھ/1556 م( )2(�

 �HADİKATÜ’s - SÜADA ›1‹
ــــد بــــن ُســـــلَـــــيْـــــَمـــــان، الـــــشـــــاعـــــر، الـــــمـــــعـــــروف: بـــالـــفـــضـــولـــي،  قـــــــال حــــاجــــي خـــلـــيـــفـــة: >حــــديــــقــــة الـــــســـــعـــــداء: تـــــركـــــي. لــــُمــــَحــــّمَ
ـــيـــــره. ورتــــبــــه عـــــل| عــشــرة  الــــبــــغــــدادي )ت 963 ھ(. جـــمـــع فـــيـــه وقــــعــــة كــــربــــاء مــــن كــــتــــاب )روضــــــــة الــــشــــهــــداء( وغــ

أبواب، وخاتمة<. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )645/1(�  انظر؛ َكْشف الّظُ

وقال حاجي خليفة: >روضة الشهداء: فارسي. لحسين بن َعِلّي الكاشفي المعروف: بالواعظ، البيهقي. 
د بن ُسلَيَْمان البغدادي. المتوف| سنة )970 ھ/1562 م(،  )ت 910 ھ/1505 م(، وترجمه الفضولي مَُحّمَ
وسماه: )حديقة السعداء(. قال فيه: اقتديُت )بروضة الشهداء( في أصل التأليف، وألحقُت الفوائد من 

الكتب؛ فكان كتاباً مُستقاً، كما مَّر في الحاء<. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )926/1(�  انظر؛ َكْشف الّظُ
 �MUHAMMED b. SÜLEYMAN el - BAĞDADİ ،FUZULİ ›2‹

، فـــــقـــــد قــــــيــــــل: ولــــــــــد فـــــــي كـــــــربـــــــاء أو الــــــحــــــلّــــــة أو بـــــــغـــــــداد أو كــــــــركــــــــوك، وقـــــــيـــــــل: والدتــــــــــه  =والدتــــــــــــــه ووفــــــــاتــــــــه مــــــوضــــــع شــــــــــــكٍّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    501 األخالق والتاريخ   

عدد األوراق وقياساتها: 184، مقياس الورقة: )205 × 153 = 157 × 97(، 
عدد األسطر: )19(�

أوله: كتاب فضولي حديقه سيدر.
شـــــــــــيـــــــــــداقـــــــــــيـــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــن|  عــــــــــــشــــــــــــقــــــــــــكــــــــــــده  ده  احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــادتـــــــــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــا اجــــــــــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــليـــــــــــــــــــــا رب 

أوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف حــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــده دلــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهء صــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــده كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزم بــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــاقــــــــــــــل

حــضــرت مــلــك مــتــعــال مــقــتــدر ومــنــعــم مــنــتــقــم مــتــكــبــر، عــظــم ســلــطــانــه، وعـــّز شــانــه، 
كتاب واجب التكريم، وكام الزم التعظيم ده ميدان محبت با كشلرين، وبادئه 
إرادت متعطشلرين، بــو خــطــاب مستطابله ســر فــراز اتمشكه }ٺ{، يعني 
ا| شــــايــــراه صــــداقــــتــــده ثــــبــــات قــــــــدم... }ٺ{ بــــر شـــيـــئـــه ايــــلــــه } ٿ{ كــــه أول 
عــــــبــــــارتــــــدر يـــــا تـــــرغـــــيـــــب عـــــــبـــــــارت ايـــــــچـــــــون بـــــيـــــم عـــــقـــــوبـــــات اخــــــــرويــــــــده يـــــا ظـــــهـــــور رتـــــــبـــــــهء تـــســـلـــيـــم 
وتـــــوكـــــل ايـــــچـــــون تــــــرس مــــصــــايــــب دنــــيــــويــــدن }ٿ{ )1( كـــــه أول عــــبــــارتــــدر يـــا انـــكـــســـار 
صـــولـــت قــــــواي شـــهـــو| ايــــچــــون قـــحـــط شــــــراب وطــــعــــامــــدن يـــا نـــفـــاد أحــــكــــام شـــرعـــيـــة ايـــچـــون 

ارتكاب صيامدن...

ســنــة  وفـــــاتـــــه  وقـــــيـــــل  وقـــــيـــــل: )910 ھ/1505 م(.  وقـــــيـــــل: )903 ھ/1497 م(،  ســــنــــة )885 ھ/1480 م(، 
الـــــــبـــــــغـــــــدادي:  قـــــــــــال  )975 ھ/1567 م(.  وقــــــــيــــــــل:  )970 ھ/1562 م(،  ـــنــــــة  ســـ وقـــــــيـــــــل  )963 ھ/1556 م(، 
ْـــــحـــــلَّـــــة  ِـــــــــــــــده مــــفــــتــــي ال ـــــــاِعـــــــر َكــــــــــــاَن َوال ْــــــــــبَــــــــــْغــــــــــَداِدّي الـــــــّشَ ْـــــُمـــــتَـــــَخـــــلِّـــــص بــــفــــضــــولــــي ال ـــَمــــــان ال ــ ــــيْـ ـــــلـَـ ــــــد بــــــن ُسـ ـــّمَ ــ ــــَحـ ــ ـــــــاِعـــــــر - مُ ِـــــــّي الـــــــّشَ >فُـــــــُضـــــــول
الـــضـــيـــخـــاء لــــلــــروافــــض<، وقــــيــــل: مـــوتـــه بـــمـــرض الــــطــــاعــــون فــــي كــــربــــاء ســـنـــة )975 ھ/1567 م(، ودفــــــن جــنــوب 
المزار الحسيني، وهدم قبر فضولي )سنة 1395 ھ/1975 م(، وأقيم له مهرجان رافضّي في كرباء سنة 
)1430 ھ/2009 م( تـــحـــت عـــــنـــــوان: >مــــهــــرجــــان الـــــوفـــــاء لـــلـــشـــاعـــر فـــضـــولـــي الـــــبـــــغـــــدادي. ومــــــن مـــصـــنـــفـــاتـــه: أنــيــس 
َعَداء فِي وقائع كرباء. وديَوان شعره تركي  الُْقلُوب قصيدة شينية. وبنك وباده منظومة تركية. وحديقة الّسُ
وفارسي. ورند وزاهد ِحَكايَة فارسية. وشرح معميات مير ُحَسيْن. وصحت َومرض َكَذا. ومطلع االْعتَِقاد 

 .> فِي الَْكام َوغير كلَذِ
الَة:  ِِّفين لَِكّحَ انظر؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: )250/2(، َومُْعَجم الُْمَؤل
)48/10(. وُعــثْــَمــانــلــي مــؤلــفــلــري؛ لمحمد طــاهــر بــروســه لـــي: )360/2 - 362(. والــذريــعــة إل| تصانيف 
د رضــا الطهراني النجفي الرافضي القاجاري  د محسن بن َعِلّي بن مَُحّمَ ُـــْزُرگ الطهراني )مَُحّمَ الشيعة آلقــا ب
)1293 - 1389 ھ(: )838/9( رقم الترجمة: )5621(، وأعيان الشيعة: )413/8(، وطبقات أعيان 

الشيعة: )230/4(، وموسوعات العتبات المقدسة: )114/8(� 
›1‹ سورة البقرة، اآلية: 155� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    502

آخــــــــــــره:... حــــضــــرت إمـــــــام عــــســــكــــري؛ أون بـــرنـــجـــي إمـــــامـــــدر والدت شــــريــــف| مــديــنــة 
ده، أول حضرتك محمد مهديدن غيري أوالد بوغد|، واهلل أعلم. حضرت محمد 
مــهــدي؛ أون اكنجي إمــامــدر؛ مــذخــب إمــامــيــة مقتضاسينجه، وسلسلهء إمــامــت ختم 

اولدي.

الهي بو كمال عاطفتكدن سعادت اتمام بولوب صحيفهء كراميده ابتدادن انتهايه 
دك اعمال ستوره لري مسطور ومذكور اولن أفعال حميده لري تسطير وتحرير اولن 
انبيا وعــظــام واولــيــا كـــرام وشــهــدا ذوي االحــتــرامــك كــه ســاكــن ســرادقــات قــرب قــبــول... 
َـــــاَشـــــا؛ حــفــظــه اهلل  يــعــنــي كـــهـــف الــــفــــقــــراء، وصــــــدر األمـــــــــراء، مـــعـــّز الـــرفـــعـــة والــــعــــا: مــحــمــد پ
عما يخاف ويخش|، المنته هلل كه بو طرز مال... سمت اختتام بولد|... قبول 

عذرله هر نقصان تمام ايده لر.

مـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــي دوران  مـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــت  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــادر كـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــاره  لــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــهء  أول  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

دلـــــــــــــــكـــــــــــــــش لــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــظ  جــــــــــــــــــمــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــت دل  مـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــوشقـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــوب  اال  ســـــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــز  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش 

خـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــردار تــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــلّــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــدن  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  أي  تـــــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــرض قـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــه زنـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

تــــمــــت كــــتــــاب حــــديــــقــــة الــــشــــهــــدا. حــــســــيــــن بــــن شــــــاه مـــــــردان عــــلــــي كـــــــرم اهلل وجـــهـــهـــمـــا، 
ـــــف مـــــــحـــــــمـــــــد عــــــــــبــــــــــد اهلل فـــــي  ورضـــــــــــــــــــــي اهلل عـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا، وعـــــــــــــن أبـــــــيـــــــهـــــــمـــــــا؛ عــــــــــن يــــــــــد عـــــــبـــــــد الـــــــضـــــــعـــــــيــ
قـــــصـــــبـــــة غـــــــــاض| عـــــلـــــي بـــــــك صــــــاحــــــب رضـــــــــــي اهلل عــــــنــــــه، قـــــــــــدس اهلل ســــــــره الــــــعــــــزيــــــز فـــــــي ســــنــــة 

)986 ھ(.

ـــــــد  مــــــــالحــــــــظــــــــات: تــــــــوجــــــــد فـــــــــي أولـــــــــــــــه خــــــمــــــس صــــــفــــــحــــــات مـــــــــن الـــــــــفـــــــــوائـــــــــد، الــــــــنــــــــاســــــــخ: مُـــــــَحـــــــّمَ
عــــبــــد اهلل. مـــكـــان الــنــســخ: فـــي قــصــبــة الـــقـــاضـــي عــلــي بـــك صـــاحـــب. تـــاريـــخ الــنــســخ: سنة 
)986 ھ/1578 م(. الوضع العام: خّط النسخ، وَعنَاِوين المواضيع؛ واالقتباسات 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد  مكتوبة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وعليه تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ
مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي. وقف: 

دار المثنوي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    503 األخالق والتاريخ   

قْم الَْحِميِدّي: 1/362. فارسي ]689[ الّرَ
عــــــــــــــنــــــــــــــوان الــــــــــمــــــــــخــــــــــطــــــــــوط: مــــــــــنــــــــــاقــــــــــب مــــــــــــــــوالنــــــــــــــــا = مــــــــــنــــــــــاقــــــــــب الــــــــــــعــــــــــــارفــــــــــــيــــــــــــن = مـــــــخـــــــتـــــــصـــــــر خـــــــاصـــــــة 

المناقب )1(�
الـــمـــؤلـــف: أحـــمـــد بـــن مــحــمــود الـــــبُـــــَخـــــاِرّي، مـــا زاده، مــعــيــن الـــفـــقـــراء وفـــاتـــه بــعــد سنة 

)814 ھ/1411 م( )2(�
الـــــــــورقـــــــــة: )171 × 112 =  1/ب - 98/ب، مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 

125 × 64(، عدد األسطر: )13(�
ِــِه  ــام عــل| رســــول اهلل، َوَعــــلَ| آل ــاة َوالــّسَ أولـــه: مناقب مــوالنــا. الــحــمــد هلل، َوالــّصَ
َوَصْحبِِه وعترته، وعل| من تبعهم أجمعين إل| يوم الدين. أما بعد؛ فيقول الفقير 
إل| اهلل تعال| الودود: أحمد بن محمود، خادم العرفاء، المدعو: بمعين الفقراء، 
رحــــــــــــم اهلل تــــــعــــــال| ســــلــــفــــه، وخــــــــــّص بـــــمـــــزايـــــا اإلكـــــــــــــرام خــــلــــفــــه، وألـــــحـــــقـــــه بــــالــــصــــالــــحــــيــــن أربــــــــاب 
الــــــصــــــدق وأصـــــــحـــــــاب الــــيــــقــــيــــن. بــــنــــدهء كــــمــــتــــريــــن وكــــهــــتــــريــــن خـــــــــادم ومـــــــــــازم ديــــــريــــــن حـــضـــرت 
عــلــيــهء ســنــيــهء، مــولــويــة شــيــخ اإلســـــام والــمــســلــمــيــن، قــــدوة ُحـــّفـــاظ الــمــحــّدثــيــن، ســلــطــان 
ّــي قلوب  ِريَقة، الــداعــي للخلق إل| الحق بلسان الحقيقة، مُــرب ُــْرَهــان الّطَ الشريعة، وب
؛ فيما بين المسلمين؛ سيدنا وسندنا،  الصادقين بأنوار اليقين، أمــان اهلل َعــّزَ َوَجــّلَ
د بن  وموالنا؛ هو بالدعاء والثناء أوالنا، خواجه جال الحّق والدين، أبو الفتح مَُحّمَ
ــد بــن محمود الحافظ الـــبُـــَخـــاِرّي )3(، أبــقــاه اهلل تــعــال| أبــد اآلبــديــن؛ إلحــيــاء ُسنن  مُــَحــّمَ

 �HULASATÜ’l - MENAKIB ›1‹
)مــنــاقــب الــعــارفــيــن ومـــراتـــب الــكــاشــفــيــن - فــي تــراجــم الــمــولــويــة( كــتــاب فــارســي مــن تــألــيــف: أَْحـــَمـــد أفــاكــي بــن 
وفِّي المولوي القونوي المعروف باألفاكي )ت 761 ھ/1360 م(.  أخي ناطور َشْمس الدِّين العارفي الّصُ

قْم الَْحِميِدّي: 365�  قْم الَْحِميِدّي: 1/241، والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �AHMED b. MAHMUD ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/246�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›3‹ هنالك ثاثة أشخاص من رجال الفقه في القرن التاسع الهجري عرفوا بنفس االسم مع اختاف تاريخ 

الوفاة: 
د بن محمود، البَُخاِرّي )822 ھ/1420 م(. انظر؛ فهرس آل البيت األردني: )7: 569(  د بن مَُحّمَ مَُحّمَ

 �1275=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    504

َسيِّد الُْمْرَسِليَن َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه وسلم، َوَعلَ| آلِِه َوأَْصَحابِِه أَْجَمِعين، َوَسلََّم تَْسِليماً. 
ايـــــن چـــنـــد كــلــمــه ايـــســـت مــنــتــخــب أز كـــتـــاب مـــنـــاقـــب الــــعــــارفــــيــــن )1(، أز صــــديــــك| وارســــيــــار 
انــــــدك|، وبـــاعـــث بــريــن انــتــخــاب ازيــــن كــتــاب آن بـــو دكـــه تــكــلـّـف در الـــفـــاظ، وتـــوّســـع در 
معاني غالب بود وأهل ظاهر را زبان طعن در أز شده بود، وأهل باطن را زبان تأويل 
بجهت قصور أفهام مستمعان كوتاه كشته بواسطهء اين معن| كتاب مذكور مهجور 

بود واز نظر عزيزان مستور. نظم:
ضـــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــلِّ عـــــــــــــــيـــــــــــــــٍب كــــــــلــــــــيــــــــلــــــــةٌ وعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُن الـــــــــــــــــــــرِّ

)2(
ْـــــــــَمـــــــــَســـــــــاِويـــــــــا  ــــــــْخــــــــِط تُـــــــــبـــــــــِدي ال ونكّل َعـــــــــيْـــــــــَن الــــــــّسُ

... كــتــاب نــبــود إلـــحـــاق كــــردم وايــــن مــخــتــصــر را )خـــاصـــة الــمــنــاقــب( نـــام نــهــادم، 
واهلل سبحانه موفق الــرشــاد، والــهــادي إل| طريق الــســداد، وايــن كتاب مــذكــور تأليف 
شريف اإلمام الفاضل موالنا: َشْمس الدِّين أحمد األفاكي، العارفي المولوي است 
رحــــــمــــــه اهلل كـــــه پــــــاشــــــارت قـــــــــدوة األوتــــــــــــاد واألبـــــــــــــــدال، صـــــفـــــوة ُكـــــّمـــــل الـــــــرجـــــــال؛ چـــلـــبـــي جــــال 
الــمــلــة والــــديــــن قــــــدس اهلل تـــعـــال| روحــــــه، بــجــمــع وتـــألـــيـــف ايــــن كـــتـــاب اقــــــدام نـــمـــوده اســت 
در تــــاريــــخ شـــهـــور ســـنـــة )718 ھ/1318 م(، كـــــور مــشــتــمــلــت بــــر فـــصـــول عــــشــــره. فــصــل 
أول: در مناقب حضرة سلطان الُعلََماء موالنا بهاء الدين الولد رحمة اهلل عليه... 
فــــصــــل دهــــــــــم: در ِذكــــــــــر أســــــمــــــاء أوالد أخــــــــــاف ايــــــــن خـــــــانـــــــدان وبــــــــزروكــــــــي مــــــولــــــوي رحــــــــم اهلل 
تعال| الماضين، وأدام البقاء للباقين. فصل أول: در مناقب موالنا بزرك بهاء الحق 
ـــــد بـــــن الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي بــــن أحــــمــــد الـــخـــطـــيـــبـــي الـــبـــلـــخـــي الــــبــــكــــري قـــــــــدس اهلل تـــعـــال|  والــــــديــــــن مُـــــَحـــــّمَ
د خرزمشاه كه عم جال  روحه منقولست كه پادشاه ملك خراسان عاء الدين مَُحّمَ

د خوارزمشاه... الدين مَُحّمَ

د بن محمود، البَُخاِرّي )نحو 850 ھ/1446 م(. انظر؛ فهرس آل البيت األردنــي: )6:  د بن مَُحّمَ مَُحّمَ
 �87 )421

د بن محمود، البَُخاِرّي )863 ھ/1458 م(. انظر؛ فهرس آل البيت األردني: )5: 125(  د بن مَُحّمَ مَُحّمَ
 �326
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آخره:... بحضرت سلطان ولد يخشيد تابخانه بروند مدت|... عاجل حاصل 
م| شـــــــد نــــقــــلــــســــت كـــــــه در شـــــهـــــر قـــــونـــــيـــــه قـــــحـــــط آب شـــــــــده بـــــــــــــــود... والن مــــصــــلــــحــــت خــــپــــان 
ديدندكه بحضرت چلبي حسام الدين رونــد واز ودعــاس| استدعا كنند برفشد ونياز 
مند| بحاب| اور دند فرمودكه شما بكار خود رويــد... دعاء حضرت شيخ إجابت 

شد جندان آب حاصل شد كه بهمه وفا كرد. واهلل أعلم.

ــــيــــــر الــــــضــــــعــــــيــــــف: درويـــــــــــــــــش حــــــســــــن الــــــــبــــــــوســــــــنــــــــوي؛ غـــــــــفـــــــــر اهلل لــــه  ـــــقــ ـــــفـ تــــــــــــّم عــــــــــــل| يـــــــــد الــــــعــــــبــــــد الـ
ولوالديه.

مالحظات: مخطوطة خزائنية نفيسة؛ ولوحتها األول| مذّهبة وملونة. وإطارات 
نَــــــــة، وتــــــوجــــــد فــــــي أولــــــهــــــا فــــــوائــــــد فــــــي ثــــــــاث صــــفــــحــــات،  ــــــــبَــــــــة ومُــــــــلــــــــّوَ جــــمــــيــــع الــــصــــفــــحــــات مُــــــــَذّهَ

ومنها )1(:

›1‹ تـــــــــنـــــــــســـــــــُب هذه األبـــــــــــــــيـــــــــــــــات إل| حــــــــســــــــيــــــــن بــــــــن مـــــــــنـــــــــصـــــــــور الــــــــــبــــــــــيــــــــــضــــــــــاوي الـــــــــمـــــــــشـــــــــهـــــــــور بــــــــــالــــــــــحــــــــــاج الــــــــــتــــــــــســــــــــتــــــــــرّي الـــــــمـــــــقـــــــتـــــــول 
كــــلــــثــــوم بــــن  وهــــــــــــــو:  )ت 220 ھ/835 م(،  الــــــعــــــتــــــابــــــي  الــــــــزنــــــــديــــــــق  إل|  أيــــــــضــــــــاً  وتــــــنــــــســــــب  )ت 309 ھ/922 م(، 
عـــــمـــــرو بـــــن أيـــــــوب بـــــــن عــــبــــيــــد بــــن خــــنــــيــــس بــــن أوس بـــــــــــن مــــســــعــــود بــــن عـــــبـــــد اهلل بـــــن عـــــمـــــرو بـــــن كــــلــــثــــوم الـــــشـــــاعـــــر، وهــــو 
ـــيـــــر بـــــن جــــشــــم بــــن بــــكــــر بــــن حــــبــــيــــب بــــن عـــــمـــــرو بـــــن غــــنــــم بــــن تــــغــــلــــب، شـــاعـــر  ابـــــن مـــــالـــــك بـــــن عـــــتـــــاب بـــــن ســــعــــد بــــن زهــ
م فــــــي الـــــخـــــطـــــابـــــة، والــــــــــروايــــــــــة، حــــســــن الــــمــــعــــارضــــة  مـــــتـــــرســـــل، بــــلــــيــــغ مـــــطـــــبـــــوع، مـــــتـــــصـــــرِّف فــــــي فـــــنـــــون مــــــن الـــــشـــــعـــــر، مـــــــقـــــــّدَ
والبديهة، من شعراء الدولة العباسية، ومنصور النمرّي راويته وتلميذه. وقد ُرِمَي بالزندقة والرفض، وكان 
معتزليّاً يقول باالعتزال، فطلبه الرشيد فهرب إل| اليمن، فسع| الفضل بن يحي| البرمكي بأخذ األمان له 
مــن الرشيد، فــأمَّــنــه. وعـــاد، فاختّص بالبرامكة. ثــم صحب طاهر ابن الحسين. وصــنَّــف ُكــتُــبــاً، منها: فنون 

الحكم، واآلداب، والخيل، واألجواد، واأللفاظ. قال الخطيب البغدادي: 
ثَــنِــي  ْــُن َعـــبْـــِد اهلِل الشيباني قَــــاَل: َحــّدَ ــُد ب ْــَفــْضــِل مُــَحــّمَ ُــو ال ثَــنَــا أَب ْــن َعــبْــد الــواحــد، َحــّدَ ــد ب ْــَحــَســن مُــَحــّمَ ُــو ال أَْخــبَــَرنِــي أَب

ه ُكلثوم بن َعمرو أنشَدهُ لِنَْفِسِه:  كلثوم بْن عمرو بْن كلثوم التغلبي؛ قَاَل: أنشدني أبي أّنَ جّدَ
ــــــــــــيَــــــــــــْفــــــــــــتَــــــــــــتِــــــــــــنَــــــــــــاإنِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ألُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــَي ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ِعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرهُ  كـــــــــــــــــــــــْي ال يـــــــــــــــــــــــر| الــــــــــــــــِعــــــــــــــــلــــــــــــــــَم ذو َجــــــــــــــــــــْهــــــــــــــــــــٍل فَ
بـــــــــــــه  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُح  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر  َـــــــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــــُد الـــــــــــــــــــــَوثَـــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــاوُرّبَ  ـــــــــــــــــــــــــــن ي ِـــــــــــــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت ِمـــــــــــــــــــــــــــّمَ َـــــــــــــــــــــِقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــَل ل ل
ِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُن دَِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْوَن أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ َحــــــــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــاوالْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلَ ِرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌل دَي ي
َحــــــــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــــــــٍن  ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  أَب فـــــــــــــــــــــــــــــــي اذَه  مَ  تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد  ْـــــــــــــَحـــــــــــــَســـــــــــــنَـــــــــــــاَوقَ ال َخــــــــــــــــــــــبَّــــــــــــــــــــــَر  قَــــــــــــــــــــــد  بِـــــــــــــــــَمـــــــــــــــــا  ُحــــــــــــــَســــــــــــــيْــــــــــــــنــــــــــــــاً  أْوَص| 

ــــاد؛ زيــــن الــعــابــديــن:  ــــّجَ ونكل الــــروافــــض الــبــاطــنــيــيــن يــنــســبــون هذه األبــــيــــات إل| عـــلـــّي بـــن الــحــســيــن بــن عـــلـــّي الــــّسَ
)ت 95 ھ/713 م(، وقيل: والدته؛ َشاه َزنَاُن بنت يَْزدَِجْردَ الثالث بن َشْهَريَاَر، وقيل: هي َشْهَربَانُو؛ أو 

=َشْهَربَانَُويِْه بنت كسر|. 
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ْـــــــــــــــحـــــــــــــــّقَ ُذو َجـــــــــــــْهـــــــــــــٍل فَــــــــيَــــــــْفــــــــتَــــــــتِــــــــنَــــــــاإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ألكـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــُم مـــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــــــــــــــــَره كـــــــــــي ال يـــــــــــــــر| ال

َحــــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــــٍن ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  أَب فــــــــــــــــــــــــــي اذَهَ  مَ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَ ــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــْد  ْـــــــــَحـــــــــَســـــــــنَـــــــــافَ ال ــــــــــــبْــــــــــــلَــــــــــــهُ  قَ  | َوَوّصَ ْــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــِن  ال إِلَ| 

بِـــــــــــــــــــــِه أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُح  َــــــــــــــــــــــــــــو  ل ِعـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــٍم  َجـــــــــــــــــــــــــــــــْوَهـــــــــــــــــــــــــــــــِر  ُرّبَ  َــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــْن يــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــُد الــــــــــــــــَوثَــــــــــــــــنَــــــــــــــــاي ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت ِمـــــــــــــــــــــــّمَ َــــــــــــــــِقــــــــــــــــيــــــــــــــــَل لــــــــــــــــــي أَن ل

ِـــــــــــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــــــــــوَن دمــــــــــــــــي َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْوَن أقــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــَح مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــــــــــــــونَــــــــــــــــــــــــــــــهُ َحــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــاوالســــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــّلَ رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌل َصـــــــــــــــــــــــــــــال ي

وتوجد في آخرها ثاث صفحات من الفوائد؛ تتضمن دعاء عاشوراء، وفائدة 
في مقام الُعبُوِديَّة، وفوائد منقولة من باب التوكل والصبر في كتاب مشكاة المصابيح 
لــــلــــخــــطــــيــــب الــــــتــــــبــــــريــــــزي. وتُــــــــــوَجــــــــــُد عـــــــــل| الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش بـــــعـــــض الــــــتَّــــــْعــــــِلــــــيــــــَقــــــات َوالـــــــتَّـــــــْصـــــــِحـــــــيـــــــَحـــــــات. 
ـــــــش  َــــــة بِــــــــلــــــــْوِن الـــــــــــــــازورد، الـــــنـــــاســـــخ: الـــــخـــــطـــــاط درويـ ـــتُــــــوب ــ ــــْكـ ــ ْـــــــَعـــــــنَـــــــاِويـــــــن وبـــــعـــــض الــــكــــلــــمــــات مَ وال
حــــســــن الــــبــــوســــنــــوي. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: ســــنــــة )931 ھ/1524 م(. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: خــــّط 
نَـــة، ولــهــا  ــبَــة، َومُـــلَـــّوَ الــتــعــلــيــق الــفــارســي الــنــفــيــس الــواضــح. ولــوحــة الــصــفــحــة األول| مُــَذّهَ
نَــــة، وَعــــنَــــاِويــــن الــمــواضــيــع  ــــبَــــة َومُــــلَــــّوَ ــــَذّهَ َـــَهـــا إَِطـــــــاَرات مُ ـــفـــَحـــات ل إطــــار مـــذّهـــب، وبـــاقـــي الـــّصَ
ْـــــــــِغـــــــــاف ِجــــــلْــــــد ُعــــــثْــــــَمــــــانــــــّي، وعـــــلـــــيـــــه تـــــمـــــلـــــك: حـــســـيـــن بـــن  مــــكــــتــــوبــــة بـــــالـــــلـــــون الــــــــــــــــــازوردي، وال
ــــد  ــــَحــــّمَ أبــــي بــــكــــر مــــع الــــخــــاتــــم ســـنـــة )1194 ھ/1780 م(. وتــــمــــلّــــك: الـــســـيـــد الــــحــــافــــظ مُ
مُــــــــــــــــــَراد؛ شـــــيـــــخ َخـــــــانـــــــَقـــــــاه مُــــــــــــــــَراد مُــــــــــــــّا؛ مـــــــع خــــــاتــــــم الــــــــوقــــــــف، ســـــنـــــة )1248 ھ/1832 م(. 

وقف: دار المثنوي.

انـــظـــر؛ ديــــــوان الــــحــــاج، الــقــصــيــدة: )40(، )89(، وكـــتـــاب األغــــانــــي لــألصــفــهــانــي الــبــاطــنــي: )107/13(، 
ومـــروج الــذهــب للمسعودي الباطني: )14/4(، والفهرست البن النديم الباطني: )ص: 181(، والبيان 
والتبيين للجاحظ المعتزلّي: )51/1(، والموشح للمرزبانّي الخراسانّي المعتزلّي: )ص: 360 - 361(، 
وتاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي: )488/12، الترجمة: 6913(، والمنتظم ألبي الفرج ابن الجوزي: 
)189/10 - 193(. ومعجم األدباء = إرشاد األريب لياقوت الحموي: )26/17 - 31(، ووفيات األعيان 
البن خلِّكان: )122/4 - 124، الترجمة: 548(، وفوات الوفيات البن شاكر الكتبي: )219/3 - 221، 
الــتــرجــمــة: 404( والــشــعــر والـــشـــعـــراء البــن قــتــيــبــة: )ص: 360(، وإيـــضـــاح الــمــكــنــون لــلــبــغــدادي: )201/2، 
لــــكــــحــــالــــة:  الــــمــــؤلــــفــــيــــن  ـــبــــــغــــــدادي: )838/1 م(، ومـــــعـــــجـــــم  ــ ـــــلـ لـ الـــــعـــــارفـــــيـــــن  260، 271، 293، 339(، وهـــــــديـــــــة 
د حسن األمين الباطني: )286/7(،  )145/8(، واألعــام للزركلي: )231/5(، وأعيان الشيعة لُمَحّمَ
د باقر الخوانساري الباطني: )133/3(، ودائرة المعارف الحسينية، ديوان القرن  وروضات الجنات لُمَحّمَ

األول؛ للكرباسي الباطني: )215/2(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    507 األخالق والتاريخ   

قْم الَْحِميِدّي: 2/362� ]690[ الّرَ

ْــِحــَكــم، ومحاسن  ْـــِحـــَكـــم = جــمــل ال عــنــوان الــمــخــطــوط: نــثــر الــآللــئ فــي األخــــاق وال

يَم )1(� الشِّ

 �Nasru’l - Le’âli = DİNİ BİR RİSALE ›1‹
كتاب منسوب إل| علي بن أبي طالب رضــي اهلل عنه. وتُــوَجــُد منه مخطوطة في مكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ 
قْم الْقديم: )2/87(. وما اذه بسديد. وفي مكتبة برنستون المجموعة  منسوبةٌ إل| يحي| الشرواني، الّرَ
قْــــــــــم: 838، رمــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 628، والــــــــرقــــــــم: 838، رمــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 1412، ومــــكــــتــــبــــة بـــرنـــســـتـــون  الــــــجــــــديــــــدة؛ الــــــــــّرَ
َّـــة: )337657(، وفــي مكتبة  مجموعة جاريت؛ الرقم: 237، رمــز الحفظ: L 16، وفــي المكتبة األَْزَهـــِري
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 2/1039، وفـــــي مــكــتــبــة آيـــــة الــــاهــــي نـــجـــفـــي: 1/57، 3/1250،  قْـــــم ال ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة؛ ]1757[ الـــــّرَ الــــّسُ
3203، 5372، وكـــتـــابـــخـــانـــه حــــقــــوق: 111/ب األوراق: 324 - 325. وهـــــي هـــنـــالـــك مــنــســوبــة إل| الـــرافـــضـــي 
فضل بن حسن بن فضل الطوسي، السبزواري، الطبرسي الباطني: )ت 548 ھ/1153 م(. ومخطوطات 
الـــمـــســـجـــد الــــنــــبــــوي: )1027(، بــــعــــنــــوان: نـــثـــر الــــآللــــي مــــن كــــــام أمــــيــــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن َعــــِلــــّي بــــن أبِـــــي طـــــالـــــب؛ مــنــســوبــة 
ــــن ِحــــكــــم َعـــِلـــّي بـــن  َــــتَــــَضــــّمَ أيــــضــــاً إل|: الـــفـــضـــل بـــن الـــحـــســـن بـــن الـــفـــضـــل الـــطـــبـــرســـي، وقــــــد نــــشــــرت ضـــمـــن مـــجـــمـــوع ي

أبِي طالب - وُكتَِب اسُم الكتاب باللغة الاتينية فقط اذكه: 
 �>Sententiae Ali eben Talebi , arabica et latine<

وهو يشتمل عل| أربع رسائل: 
)1( نثر الالئ في الحكم واألمثال من كام أمير المؤمنين َعِلّي بن أبِي طالب كرم اهلل وجهه. 

)2( مختارات من كتاب غرر الحكم ودرر الكلم الذي جمعه العامة عبد الواحد من كام أمير المؤمنين 
َعِلّي بن أبِي طالب. 

)3( بــــــعــــــض األمـــــــــثـــــــــال الـــــــتـــــــي جـــــمـــــعـــــهـــــا أبــــــو الــــــفــــــضــــــل الــــــمــــــيــــــدانــــــي الــــــنــــــيــــــســــــابــــــوري مــــــــن كـــــــــــام أمـــــــيـــــــر الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن َعـــــــِلـــــــّي بـــــــن 
أبِي طالب. 

ـــــتــــــي ذكـــــــرهـــــــا شـــــظـــــاظـــــاً الــــمــــفــــضــــل بــــن ســــلــــمــــة الـــــضـــــبـــــي؛ ورفـــــعـــــهـــــا الـــــمـــــيـــــدانـــــي إل| أمــــيــــر  )4( طـــــفـــــافـــــة بـــــعـــــض األمــــــــثــــــــال الـ
المؤمنين َعِلّي بن أبِي طالب. 

ونـــشـــر الــمــجــمــوع الــمــســتــشــرق: فــــان وانـــيـــن كــرنــيــلــيــوس >Cornelius Van Waenen< مـــع تــرجــمــتــه الــاتــيــنــيــة 
وتقييدات وشروح في أوكسونيا سنة )1221 ھ/1806 م(. 

انظر؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة: )1433/2 - 1434(� 
وقد ذكر الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين اليوسي )ت 1102 ھ/1691 م( في كتابه: 
)الــــمــــحــــاضــــرات فــــي الـــلـــغـــة واألدب(؛ ذكـــــر فـــيـــه بـــعـــض األقـــــــــوال والــــِحــــكــــم ألمـــــــراء الـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــخـــلـــفـــاء الــــراشــــديــــن، 
فــقــال: ومـــن كـــام عــلــي كــــرم اهلل وجــهــه فــي بــعــض وصـــايـــاه: >ال تــكــن مــمــن يــرجــو اآلخــــرة بــغــيــر عــمــل، ويــؤخــر 
=الــتــوبــة لــطــول األمـــــل، ويـــقـــول فـــي الــدنــيــا بــقــول الـــزاهـــديـــن، ويــعــمــل بــعــمــل الــراغــبــيــن، إن أعــطــي لـــم يــشــبــع، وإن 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    508

المؤلف: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي، أبو الحسن )ت 40 ھ/ 
661 م( )1(�

عــدد األوراق وقياساتها: 99 - 113، مقياس الــورقــة: )171 × 112 = 105 × 
71(، عدد األسطر: )8(�

ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َـــِمـــيـــَن، َوالـــــّصَ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل ارّلَ
د وآله أجمعين. ]حرف األلف[: إيمان المؤمن يعرف بإيمانه.  عل| خير خلقه مَُحّمَ
يـــن.  يــــن مـــن الـــدِّ إظـــهـــار الـــغـــن| مـــن الــشــكــر. أبـــلـــغ الــعــظــات الــنــظــر إل| األمـــــــوات. أداء الــــّدَ
أخوك من واساك في الشدة. األمثال مصابيح األقوال. إخوان اذه الزمان جواسيس 
العيوب. األمير مَن ال يعرفه األمير. أدِّْب عيالك تنفْعُهم. أدب المرء خير من ذهبه. 
أخــــــــوك مـــــن واســــاك بــــنــــشــــب ال مـــــن واســـــاك بـــــنـــــســـــب. األمــــــــن مـــــع الــــفــــقــــر خــــيــــر مـــــن الـــــغـــــن| مــع 
الـــــخـــــوف. اإلنـــــســـــان ُعـــبـــيـــد اإلحـــــســـــان. اســــتــــراحــــة الـــنـــفـــس فــــي الـــــيـــــأس. إخــــفــــاء الــــشــــدائــــد مــن 
الــمــروءة... ]حرف الباء[ بِــّرُ الوالدين سلٌف. بركة المال في أداء الزكاة. بِع الدنيا 

باآلخرة تربح...

آخره:... ال راحة للحسود. ال غم للقانع. ال حرمة للفاسق. ال وفاء للمرء. ال 
قذف للفاحش. ال غن| لمن ال فضل له. ]حرف الياء[: يأتيك ما قدر لك. يعمل 
النمام في ساعة فتنة أشهر. يزيد الصدقة في العمر. يطلبك الرزق كما تطلبه. يأمن 

منع لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتــي، ويبتغي الــزيــادة فيما بقي، ينه| وال ينتهي، ويأمر بما ال يأتي، 
يحب الصالحين وال يعمل معهم، ويبغض المسيئين وهو منهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم عل| ما 
يكره الموت بسببه، إن مرض ظل نادماً، وإن صح أمن الهياً، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، 
تغلبه نفسه عــل| مــا يــظــن، وال يغلبها عــل| مــا يتيقن، وال يثق بما ضمن لــه، وال يعمل بما فــرض عليه، 
إن استغن| بَِطر وفتن، وإن افتقر قنط وحزن، يخاف الموت، وال يبادر الفوت، يطاع فيعصي، ويستوفي 
وال يــوفــي<... وجــمــع بعُضهم ِحــَكــَمــهُ رضـــي اهلل عنه عــل| حـــروف المعجم: )حـــرف األلـــف: إيــمــان الرجل 
يعرف بإيمانه. أخوك من واساك بالشدة... حرف الياء: يأتيك ما قدر لك. يطلبك رزقك كما تطلبه... 

يسعد الرجل بمصاحبة السعيد(. هلل األمر من قبل ومن بعد. 
 �ALİ b. EBİ TALİB b. ABDÜLMUTTALİB el - HAŞİMİ ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 22/258�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    509 األخالق والتاريخ   

الخائف إذا وصل ما خافه. يصير أمن الصبور إل| الُمَراد. يبلغ المرء بالصدق منازل 
الــــكــــبــــار. يــــــأس الـــقـــلـــب راحــــــــة الــــنــــفــــس. يــــســــود الـــــمـــــرء فـــــي قــــومــــه بــــاإلحــــســــان إلــــيــــهــــم. يــســعــد 

الرجل بمصاحبة السعيد. يهتّز العرش عند بُكاء اليتيم.

مـــــالحـــــظـــــات: الــــــوضــــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الــــنــــســــخ الـــــــواضـــــــح الــــمــــضــــبــــوط بـــــالـــــحـــــركـــــات ضـــبـــطـــاً 
قْــــــــــــم  ـــــــــــــبَـــــــــــــة، وبــــــــــاقــــــــــي مُـــــــــــواصـــــــــــَفـــــــــــاتِـــــــــــِه مـــــــثـــــــل مُــــــــــواصــــــــــفــــــــــات الــــــــــــّرَ كــــــــــــامــــــــــــاً، وبـــــــــيـــــــــن الـــــــجـــــــمـــــــل دوائـــــــــــــــــــر مُـــــــــــــَذّهَ

الَْحِميِدّي: 1/362�

قْم الَْحِميِدّي: 3/362� ]691[ الّرَ
عنوان المخطوط: مجموعة بكزاده = أشعار تركية وعربية )1(�

ــــِلـــــّي األخــــســــخــــوّي = األخــــســــقــــوّي = أخـــســـخـــه لـــــي، بـــكـــزاده  الــــمــــؤلــــف: مُــــْصــــَطــــَف| بــــن َعـ
)ت 1200 ھ/1785 م( )2(�

 = 112  × 171( الــــــــــــــورقــــــــــــــة:  مـــــــقـــــــيـــــــاس   ،126  -  115 وقــــــــيــــــــاســــــــاتــــــــهــــــــا:  األوراق  عــــــــــــــدد 
مختلف × مختلف(، عدد األسطر: )مختلف(.

أوله:
أي كـــــــــــــــــــه در قـــــــــــــيـــــــــــــد ســـــــــــــــــــر ومـــــــــــــنـــــــــــــصـــــــــــــب ونـــــــــــــــــــــــــــــــام ونــــــــــــــــامــــــــــــــــوس

نــــــــــــــــــامــــــــــــــــــوس بـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــام  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــر| ســــــــــــــــــــــــــــــــــــو|  هــــــــــــــــــيــــــــــــــــــســــــــــــــــــت| كـــــــــــــــــــــــــــي راه 

 �MECMUA - i BEYZADE, ŞİİRLER ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 260�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUSTAFA b. ALİ el - AHISKAVİ en - NAKŞEBENDİ ،BEYZADE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/135�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

استدللنا عل| جامع هذه المجموعة بما وجدنا في الورقة: )126/آ( حيث توجد ماحظة بخط الناسخ 
مفادها: وفــاة شيخه الحافظ محمد أفندي سنة )1199 ھ/1785 م(، ودفنه في تربة الشيخ مــراد بمنطقة 
أبــــي أيــــوب األنــــصــــاري رضــــــي اهلل عـــنـــه، والـــمـــعـــروف أن الــمــقــصــود هــــو: الـــحـــاج مــحــمــد الـــحـــصـــاري، شــيــخ زاويــــة 
بــــــكــــــزاده بــقــصــيــدة  الــــشــــيــــخ مــــــــــراد، الـــــمـــــولـــــود ســــنــــة )1133 ھ/1720 م(، )ت 1199 ھ/1785 م(، وقـــــــد رثــــــــاه 

قْم الَْحِميِدّي: 11/259�  موجودة في دار المثنوي. انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �EDİYYE - İCAZE ve fevaid

قْم الَْحِميِدّي: 1490�  قْم الَْحِميِدّي: 6/135. ومكتبة راغب پاشا؛ ]2490[ الّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    510

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو| مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردان خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا تـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــك|
نــــــفــــــس خـــــــــــودرابـــــــــــه بـــــــــط وزاغ وخـــــــــــــــــروس وطــــــــــــــــــــاوس...

وأطـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــْب اهلل  لــــــــــــــــــــــــــــــــــِذكــــــــــــــــــــــــــــــــــر  فـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــض  أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ...
رحمةً منه تنْل فضاً عظيماً من كريٍم راحٍم رّزاِق...

آخره: ���

يـــــــــا رّب بــــــــحــــــــّق مُــــــــــْصــــــــــَطــــــــــَف| ثـــــــــم آل وأصـــــــــــحـــــــــــاب صــــــّف
الـــــــــــعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــم اهلل  اســـــــــــــــتـــــــــــــــغـــــــــــــــفـــــــــــــــر  روا  ايـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه  حـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــز 

باهلل كوكل انصافه كل سن| حق سوزه ايتمع جدل
يـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــزم| لــــــــــــــــو ســـــــــــهـــــــــــو وزلـــــــــــــــــــــــــــل اســــــــــتــــــــــغــــــــــفــــــــــر اهلل الـــــــعـــــــظـــــــيـــــــم

خير| حقه طوت سن نورك تسليم ايله كندوزك
هـــــر دمـــــــــده لـــــو اولــــــســــــون ســـــــــوزك اســـتـــغـــفـــر اهلل الـــعـــظـــيـــم

وإردافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق| والـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــل  الــــــــــــــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــــــــــد  ذووا  وأوالده 
أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــل

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؛ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــــــــــــــه
وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا عــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول؟...

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادروا الـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــث  الــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــس  فــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــوا  أال 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُب فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وال 

روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوج ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

مُــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــٌن إاّل  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك  ال  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  إْن 
؟...

)1(
فــــــــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــوذ ويـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــُر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم 

ــــــر الـــــــــمـــــــــول| األغـــــــــــــر الـــــــــداعـــــــــي إل| الــــــخــــــيــــــر، شـــــيـــــخـــــي وقـــــــــــــــّرة عـــــيـــــنـــــي، الــــــــحــــــــاج الـــــحـــــافـــــظ  ــــافـ ــ سـ
ــــنْــــِدي؛ يـــوم االثــنــيــن قــبــل الــظــهــر الــثــانــي والــعــشــريــن مــن جــمــاد| اآلخـــــرة، لسنة  ــد أَفَ مُــَحــّمَ
تسع وتسعين ومئة وألــف )1199 ھ/1785 م(، وُصــلِّــَي عليه فــي جامع أبــي أيــوب 
األنصاري؛ رضــي اهلل تعال| عنه؛ بعد صاة العصر، ودُعــي له في حضوره، ودُفِــَن 

في تربة الشيخ مَُراد؛ قُدَِّس ِسّرُه، عند رجليه المباركتين.
ّـــف. وفـــيـــه أبـــيـــات شــعــريــة تــركــيــة  مـــالحـــظـــات: مــخــطــوطــة خــزائــنــيــة نــفــيــســة بــخــط الـــمـــؤل
ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــيـــــــة؛ تــــتــــخــــلــــلــــهــــا أبــــــــيــــــــات شــــــعــــــر عـــــــربـــــــيـــــــة، وعـــــــــــبـــــــــــارات عــــــربــــــيــــــة وفــــــــارســــــــيــــــــة، والـــــصـــــفـــــحـــــات 
بـــــدون إطــــــــارات. وتـــوجـــد بــعــدهــا صــفــحــة مـــن الـــفـــوائـــد الــشــخــصــيــة، بــعــضــهــا مــكــتــوب سنة 
)1196 ھ/1781 م(، بخط الــحــافــظ حسين نـــوره قـــول| الـــذي ذكــر أنــه شــاهــد لحيته 
بالمرآة سنة )1196 ھ/1781 م(، وكان عمره: )37( سنة. الورقة: )126/ب(، 
واذه يعني أنه من مواليد سنة )1159 ھ/1746 م(. واألبيات مكتوبة بخط التعليق 

قْم الَْحِميِدّي: 1/362� المائل الزاوي. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

›1‹ اذه البيت ألبي نواس من قصيدة من البحر الكامل؛ يقول فيها: 
َكـــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــَرةً  ُذنــــــــــــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــــــــــــي  َعــــــــــــــــــــــــُظــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــت  إِْن  َربِّ  ــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــد َعــــــــــــــــــــــــِلــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــُت بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَّنَ َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَك أَعـــــــــــــــــــــــــــَظـــــــــــــــــــــــــــُميـــــــــــــــــــــــــــا  فَ
ـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــِســـــــــــــــــــــــٌن  مُ إاِل  َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَك  ي ال  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن  َــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــُر الـــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــِرمُإِن  َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُذ َوي فـــــــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــن ي
عـــــــــــــــــــــــــــاً  تَـــــــــــــــــــــــــــَضـــــــــــــــــــــــــــّرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَت  أَمَ َكــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا  َربِّ  َـــــــــــــــــــــــــــــرَحـــــــــــــــــــــــــــــُمأَدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَك  ي ذا  فَـــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــن  َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  ي َردَدَت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإذا  فَ
الــــــــــــــــــــــــــــَرجــــــــــــــــــــــــــــا  إاِل  َوســــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك  إِل لــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــُممــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُ َوَجــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــُل َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِوَك ثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ أَن

انظر؛ تاريخ دمشق البن عساكر: )462/13(، ووفيات األعيان البن خلِّكان: )98/2(، والعقد الفريد 
البـــــن عـــــبـــــد ربـــــه األنـــــدلـــــســـــي الـــــفـــــارســـــي الــــبــــاطــــنــــي: )206/3(، وجــــــواهــــــر األدب فــــــي أدبــــــيــــــات وإنــــــشــــــاء لــــغــــة الــــعــــرب 

ألحمد الهاشمي: )189/2(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    512

قْم الَْحِميِدّي: 1/363� ]692[ الّرَ

عنوان المخطوط: درة التاج في سيرة صاحب المعراج = ِسيَر َويسي )1(�

وفِّي،  د اآلالشهرلي، اآليدني، األسكوبي، ويسي، الّصُ المؤلف: أويس بن مَُحّمَ
الحنفي )ت 1037 ھ/1627 م( )2(�

ــــــة: )205 × 120 = 170 ×  ــــــورقــ ـــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 1 - 77، مــــقــــيــــاس الــ عـ
80(، عدد األسطر: )23(�

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ

نـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــم رويكـــــــــنـــــــــون وقــــــتــــــيــــــســــــت كـــــــــــز كـــــــلـــــــك ســـــــخـــــــن كـــــــوي پـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــوي ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

مــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال پـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــر روز  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

ديباجة طـــرازان صحايف آثـــاره سيره خفي اولميه كــه، اول خاتم يمين رسالت، 
وخاتمهء شرفنامهء نبوت َعلَيِْه السام جنانبك اخبار بياننه سر رشتهء تأليفه جكلن 
جواهر كلمات، يعن|: مجلدات كتب سير مبسوط حاو| اولدوغ| نوادر معجزات، 
ومـــــاحـــــم غـــــــــــــــزوات... بـــــو مـــخـــتـــصـــر مــــقــــالــــه ده ُعـــــشـــــر ِمــــعــــشــــار مــــنــــاقــــب ســـــيّـــــد األبــــــــــــــرار؛ عــلــيــه 
السام... حرير تحرير جكلر|: النبي العربي األبطحي الحرمي الهاشمي القريشي 

األمي األمين، سيد المرسلين، رسول رّب العالمين

آخره:... اول مسيح مرده دالن آخر الزمان، صل| عليه ارل، حضرتي بر 
كــّره دست شفا بخشلة مسيح بيور مغله حباب وارم| آبله ايچندكي آب ايله هوايه 

 �DÜRRETÜ’t - TAC fi SİRET - i SAHİBİ’l - Mİ’RAC, Siyer - i Veysî ›1‹
ة التاج في سيرة صاحب المعراج َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه وسلم، كتاب تركي ُعثَْماني؛ يقع في مجلد، مطبوع في  دّرَ
بوالق في القاهرة سنة )1245 ھ/1829 م(، وفي اآلستانة سنة )1286 ھ/1869 م(. وتوجد مخطوطة 
قْم الَْحِميِدّي: 162، ومكتبة كوبريل|: 235/2. مع ذيله ليوسف  معتبرة منه في مكتبة محمد عارف؛ الّرَ
نــابــي الــرهــاوي )ت 1124 ھ/1712 م(، وتتمة ذيــل سير ويــســي لحسين مــرتــض| الــبــغــدادي الشهير بنظمي 

)ت 1134 ھ/1722 م(. 
 �ÜVEYS b. MUHAMMED el - ALAŞEHRİ el - ÜSKÜBİ ،VEYSİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1415�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1881[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    513 األخالق والتاريخ   

مـــنـــقـــلـــب اولــــــــــوب اول الــــــــــوهء قــــــــروح جــــــــروح اولــــــــن قــــديــــم حــــجــــتــــه؛ مــــقــــدم فـــــيـــــاضـــــهء، عـــنـــايـــت 
خواجه عالم؛ عليه السام ايلدياك ومجل|؛ وحيلهء صّحت ايله محلّ| اولوب مدة 

العمر درد پا| كورمك اولمدي. تم.
قــد وقـــع اإِلتْــــَمــــام؛ بـــاإلقـــدام فــي االهــتــمــام، فــي االخــتــتــام، فــي يـــوم الــثــامــن عــشــر من 
شهر ربيع اآلخر لسنة ثاث وخمسين وألف؛ من هجرة مَن له العّز والشرف؛ عل| 
يد العبد الفقير، المعترف بالعجز والتقصير: علي بن خليل، عفا عنهما رّب الملك 

الجليل. رحم اهلل امرءاً قال آمين، بحرمة هط ويۤس.
ّــــف الـــــذي  مــــالحــــظــــات: مـــخـــطـــوطـــة خـــزائـــنـــيـــة نـــفـــيـــســـة مـــنـــقـــولـــة مـــــن مـــخـــطـــوطـــة بـــخـــط الــــمــــؤل
ألف كتابه سنة )1037 ھ/1627 م(. ومكتوب في آخر المخطوطة: قد بالغُت أمر 
ّـــفـــهـــا فـــــي أمـــكـــنـــة وقــــــع بـــهـــامـــشـــهـــا لــفــظــة:  تــصــحــيــح الــــكــــتــــاب عـــــن نـــســـخـــة مــصــحــحــة بـــخـــط مـــؤل
ــــــــبَــــــــة  ْــــــــــــَفــــــــــــوائِــــــــــــِد، والــــــصــــــفــــــحــــــة األول| مُــــــــَذّهَ بـــــــلـــــــغ. وتُــــــــــــوَجــــــــــــُد فــــــــي آخـــــــــــِرِهـــــــــــا خــــــمــــــس صــــــفــــــحــــــات مــــــــن ال
ــــُطــــوِر  َــــــيْــــــَن الــــّسُ ــــبَــــــة، وتُــــــوَجــــــُد عــــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش َوب ــ ــــَذّهَ ــ نَــــــة، وإطـــــــــــارات جـــمـــيـــع الـــصـــفـــحـــات مُ ــــّوَ ــــلــ ــ ومُ
بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. والَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
الــــنــــاســــخ: عـــلـــي بـــن خـــلـــيـــل. تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: يـــــوم الـــثـــامـــن عـــشـــر مــــن شـــهـــر ربــــيــــع اآلخـــــــر ســنــة 
)1053 ھ/1643 م(. الـــوضـــع الـــعـــام: نـــوع الـــخـــط: تعليق واضــــح مــضــبــوط بــالــحــركــات 
أحياناً. وعليه تملك: محمد رفيع أسري زاده، َوتََملُّك: مُْصَطَف| جودت بهجت زاده 
سنة )1197 ھ/1783 م( وتملّك: أحمد شاكر سنة )1197 ھ/1783 م(، َوتََملُّك: 
د مَُراد؛ شيخ  عبد ارل المدعو بين أترابه بالراتب. وتملّك: السيد الحافظ مَُحّمَ
َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/363� ]693[ الّرَ

عنوان المخطوط: الكاشف عن حقائق السنن = ذيل سير ويسي = ذيل درة التاج 
في سيرة صاحب المعراج )1(�

 el - KAŞİF en - HAKAİKİ’s - SÜNEN. Zeyl - i Siyer - i Veysî = ZEYL DÜRRETÜ’t ›1‹
 �- TAC fi SİRET - i SAHİBİ’l - Mİ’RAC

توجد منه مخطوطة في مكتبة محمد عارف: 2/162� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    514
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ِحيِم. وبه اعتمادي ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
پــــــــــــــيــــــــــــــرايــــــــــــــه بــــــــــــنــــــــــــد شـــــــــــــــاهـــــــــــــــد كـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــچـــــــــــهـــــــــــرهء ســــــخــــــندمـــــــــــــــــدر اولــــــــــــــورســــــــــــــك ا| قـــــــلـــــــم جــــــــــــــادوانــــــــــــــه مــــن

خـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروز نـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــان انــــــــــجــــــــــمــــــــــندمـــــــــــــــــــــــــــــــــدر اولــــــــــــــــــــــــــورســــــــــــــــــــــــــك آتــــــــــــــــــــــــــش وقـــــــــــــــــــــــــــــــــاد طـــــــبـــــــعـــــــلـــــــه

رشــــــــــــــك ايــــــــتــــــــســــــــون اكــــــــــــــه دركـــــــــــرانـــــــــــمـــــــــــايـــــــــــهء عـــــــدننـــــــــــــشـــــــــــــر ايــــــــــــــــلــــــــــــــــه ســـــــــــــيـــــــــــــد الـــــــــثـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــكـــــــــك مـــــــــــآثـــــــــــريـــــــــــن

َــــــــــَمــــــــــنديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــّطـــــــــــــــــــــــــــــــــــهء عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب وســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــجـــــــــــــــاز ســــــــــلــــــــــطــــــــــان روم وشــــــــــــــــــــــــاه عــــــــــجــــــــــم ســــــــــــــــــــــــردر ي

نـــــــــظـــــــــمـــــــــمـــــــــك نـــــــــــــــعـــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــده  كـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــم  ســـــــــــــــــيـــــــــــــــــد  حـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــدر نــــــــــــــــظــــــــــــــــامــــــــــــــــنــــــــــــــــه مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــظــــــــــــــــــومــــــــــــــــــهء يــــــــــــــــــرنأّول 

وِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــــــــل| اهلل تــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــال| عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| آلــــــــــــــــه

تاريخ سنجان مآثر پيغمبر| يه معلوم دركه أكثر معظمات وقايع سلطان الثقلين 
عــلــيــه الــــســــام، بــيــت الــــحــــرام مـــكـــهء مــكــرمــه ايـــلـــه دار الـــهـــجـــرة مـــديـــنـــهء مــعــظــمــة ده صـــورت 
نما اولدوغيچون طرف هجرت مبوية ده نازل اوالن آيات الكتابه نسبت مهابط وحي 
دة ايـــكـــن عـــلـــمـــاء فــــن تــفــســيــر انــــلــــر| يـــنـــه اول ايــــــك| بــــلــــدهء مــعــظــمــه يــه  كـــريـــم أمــــاكــــن مُــــتَــــَعــــدِّ
منسوب طوته كلمشلردر. بناءً عليه: بو قراضه حين سكه خانهء عرفان )ويسيء( 

›1‹ يحتمل أن المؤلف هو أحد االثنين التاليين: 
لَْطان مراد خان  1: أحمد چلبي بن عبد اهلل الرومي العثماني الشاعر المتخلص بطفلي - أحمد ندماء الّسُ
العثماني - المتوف| سنة )1070 ھ/1660 م(، من تصانيفه: ذيل درة التاج في سيرة صاحب المعراج، 

مخطوط في مكتبة عارف حكمت بك: 40� 
انظر؛ معجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط؛ الرقم: )1462(� 

2: عـــــــطـــــــاء اهلل بـــــــن يــــــحــــــي| بــــــن بـــــيـــــر عـــــلـــــي اإِلْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــولـــــــي الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي الـــــحـــــنـــــفـــــي الـــــــــمـــــــــدرس الــــــقــــــاضــــــي الــــــشــــــاعــــــر الــــــمــــــؤرخ 
الــمــعــروف بــنــوعــي زاده، المتخلّص بعطائي الــمــتــوف| بــِإْســتَــانــبُــول سنة )1044 ھ/1634 م(، مــن تصانيفه: 
ذيل سير ويسي = ذيل درة التاج في سيرة صاحب المعراج، توجد منه مخطوطة في مكتبة أسعد أفندي: 
وجــــامــــعــــة  أمـــــــــيـــــــــري: 1/352،  وعــــــلــــــي  كـــــــــوشـــــــــك|: 2/2035،  وروان  صــــــــائــــــــب: 2/578،  وإســــــمــــــاعــــــيــــــل   ،2398

إِْستَانبُول: 1/2528� 
انظر؛ معجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط؛ الرقم: )3729(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    515 األخالق والتاريخ   

ســـكـــســـتـــه جـــــنـــــان دخ| ضــــبــــط )ِســــــيَــــــر صـــــاحـــــب الـــــمـــــعـــــراج( ايـــــچـــــون كــــشــــيــــدهء ســــمــــط تـــألـــيـــف 
ايـــــتـــــديـــــك| كـــــتـــــاب )درة الــــــتــــــاج( مـــتـــضـــمـــن اولــــــــــــــدوغ| فــــــرايــــــد آثـــــــــار وأخـــــــبـــــــار| ايـــــكـــــن مــجــلــد 
ايليوب )مكي ومدني( عنوانيله نامزدا يتمش ايــدي مجلد تخمين كه شامل آيات 
مكية در، حمداً هلل األعل| بارئ كلك شيرين كارايله صفحات سيما بكون قرطاسنه 
بـــر لــــوانــــداز بــيــاض اولــــدقــــدن ابـــتـــداء هــجــرت خــيــر الــبــريــة خــتــام مــجــلــد اولـــيـــن اولـــمـــق اوزره 
ــــيــــــهء شـــوق  مـــجـــمـــوعـــهء كــــــام شــــــيــــــرازهء اخـــتـــتـــامـــه يـــتـــمـــش ايــــــــدي جـــايـــكـــيـــر ضـــمـــيـــرم اوالن داعــ
فتور انداز حاال عنان كش طبيعت دركه صحايف مجلد ثاني حاو| اوله جق وقايع 

معجزات| كه شواهد بينات دن عبارتدر...

ـــــهء ديـــــــــــــوان رســـــالـــــت  ـــبـــــــاجــ ـــ آخـــــــــــــــــره:... )مـــــقـــــتـــــل عـــــصـــــمـــــاء بـــــنـــــت مــــــــــــــــروان(: حــــــضــــــرت ديـ
حــــــــــواجــــــــــهء شـــــــهـــــــرســـــــتـــــــان بـــــــســـــــامـــــــت أعـــــــجـــــــوبـــــــئـــــــه كــــــــــــار حـــــــــــــانـــــــــــــهء... واقــــــــــــــف ســـــــــر كــــــــذشــــــــت ُعـــــمـــــيـــــر 
َـــــــلَ| يـــــــا َرُســـــــوَل اهلِل<،  ْـــــــنَـــــــةَ مَـــــــْرَواَن؟<، بــــيــــورديــــلــــر، ُعـــمـــيـــر دخ|: >ب ايــــــدوب >أَقَـــــتَـــــلْـــــَت اب
َــــنْــــتَــــِطــــُح  ـــــعــــــال| َعـــــلَـــــيْـــــِه َوَســـــــــلَّـــــــــَم... اولــــــــوب >ال ي نكل ســــيــــد الـــــعـــــرب والــــعــــجــــم َصـــــــــــــلَّ| اهللُ تَـ
َـــــــســـــــأُل فـــيـــه  ُـــــــعـــــــارض فـــــيـــــه مُـــــــــعـــــــــارٌض، وال ي ــــَهــــــا َعــــــــــــــنْــــــــــــــَزاِن< )1(، بــــــيــــــورديــــــلــــــر، يـــــعـــــنـــــي: )ال ي ــــيــ فِــ
ســــــــائــــــــل؛ فــــــــإنَّــــــــهــــــــا َهــــــــــــــــــــــْدٌر(؛ بــــــــو بـــــــــارعـــــــــهء كـــــــــــام بـــــــديـــــــع الــــــــنــــــــظــــــــام، نــــــــوابــــــــغ يــــــنــــــبــــــوع رســــــالــــــتــــــدنــــــدر 
عــلــيــه الــــســــام... )روضــــة األحـــبـــاب( ده )دُرج الـــــّدرر( ُعـــمـــيـــر مـــبـــعـــوث اولـــمـــق اوزره 
يـــــازلـــــدوغـــــن|، )روضـــــــة الــــصــــفــــا( صــــاحــــب| اكــــرچــــه تـــزيـــيـــف ايــــــــدوب، نِـــكـــهـــبـــان گـــنـــجـــيـــنـــهء 

( إل|  ْــــن َعـــــــــــِديٍّ َــــنْــــتَــــِقــــُر فِــــيــــِه ِديــــــــَكــــــــاِن<. ذكــــــر ابــــن ســــعــــد ســــريــــة )ُعــــَمــــيْــــر ب َــــنْــــتَــــِطــــُح فِــــيــــِه َعــــــــنْــــــــَزاِن، َوال ي ›1‹ يــــقــــال: >ال ي
)عصماء بنت مروان( لَِخْمِس لياٍل بقين من رمضان، عل| رأس تسعة عشر شهراً من مهاجره. 
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، َوَكــانَــْت  ْــَخــْطــِمــّيُ ْــِن ِحــْصــٍن ال ْــِد ب ْــُن َزي َــِزيــُد ب ْـــٍد، َوَكـــاَن َزْوُجــَهــا ي ْــِن َزي وَكــانَــْت َعْصَماءُ بِنُْت مَـــْرَواَن ِمْن بَنِي أُمَــيَّــةَ ب
ْعَر، فََجَعَل ُعَميُْر بُْن َعِديٍّ نَْذراً أَنَّهُ لَئِْن َردَّ اهللُ َرُسولَهُ َسالِماً  تَُحرُِّض َعلَ| الُْمْسِلِميَن َوتُْؤِذيِهْم، َوتَُقوُل الشِّ
َــِحــَق بِــالــنَّــبـِـيِّ َصـــــلَّ| اهللُ َعــلـَـيْــِه َوَســلَّــَم  َــيَــْقــتُــلـَـنَّــَهــا، قَــــاَل: فَــَعــَدا َعــلـَـيْــَهــا ُعــَمــيْــٌر فِــي َجــــْوِف الــلَّــيْــِل فَــَقــتَــلـَـَهــا، ثُـــّمَ ل َــــْدٍر ل ِمـــْن ب
ْــِن  ِــُعــَمــيْــِر ب َـــهُ، فَـــَقـــاَل ل َــــْدُخــــُل مَـــنْـــِزل ــُحــُهــْم إَِذا قَـــــامَ ي َــتَــَصــّفَ ـــبْـــَح، َوَكــــــاَن الـــنَّـــبِـــّيُ َصــــــــلَّ| اهللُ َعـــلَـــيْـــِه َوَســــلَّــــَم ي ــــَصــــلَّ| مَـــَعـــهُ الـــّصُ فَ
َــا نَــبـِـّيَ اهلِل َهــْل َعــلـَـّيَ فِــي قَتِْلَها َشـــْيءٌ؟ فَــَقــاَل َرُســـوُل اهلِل  : >قَتَلَْت َعــْصــَمــاءَ؟< قَـــاَل: نَــَعــْم، قَـــاَل: فَُقلُْت ي َعـــِديٍّ
ِ الَْكِلَمةَ ِمْن َرُسوِل اهلِل َصلَّ| اهللُ  ُل مَا َسِمعت هذَهِ َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم: >ال يَنْتَِطُح فِيَها َعنَْزاِن<، فَِهَي أَّوَ

َعلَيِْه َوَسلََّم. 
انظر؛ مسند الشهاب للقضاعي: )48/2، الرقم: 858(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    516

نبوت اوالن، بو قدر صحيح األعضانره شيران بينا وارايكن بر مرد اعمي ارسال| 
بـــعـــيـــد كـــورنـــيـــور ديـــمـــشـــدر، أمــــا بـــو رقــــم كـــش صـــفـــحـــهء )درة الــــتــــاج( يـــانـــنـــده ُعـــَمـــيْـــركـــك 
َـــــنْـــــتَـــــِطـــــُح فِــــيــــَهــــا َعــــــــنْــــــــَزاِن< نـــابـــغـــه  فـــــرســـــتـــــادهء جــــنــــاب پـــيـــغـــمـــبـــر| اولـــــدوغـــــنـــــه دلــــيــــل جــــلــــيــــل >ال ي
ســـيـــلـــه تـــســـلـــيـــت بـــخـــش خـــاطـــر عـــمـــيـــر اولـــدقـــلـــري در. واهلل تـــعـــال| أعـــلـــم بــحــقــيــقــة األمــــر. 

تــم بــعــون اهلل تــعــال|.

مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: تـــــــــوجـــــــــد فــــــــــي آخـــــــــــــــره صـــــــفـــــــحـــــــتـــــــان مــــــــــن الــــــــــفــــــــــوائــــــــــد. الــــــــــوضــــــــــع الـــــــــــعـــــــــــام: نـــــــوع 
الخط: تــعــلــيــق واضح مــضــبــوط بــالــحــركــات أحياناً. وَعنَاِوين الــمــواضــيــع والفواصل 
ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي:  قْـــــــــم ال ـــــــواصـــــــَفـــــــاتِـــــــِه مـــــثـــــل مُـــــــواصـــــــفـــــــات الـــــــــّرَ َــــــة بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن األَْحـــــــــَمـــــــــر، وبـــــــاقـــــــي مُ مَــــــْكــــــتُــــــوب
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قْم الَْحِميِدّي: 1/364� ]694[ الّرَ

ْـــــــــِجـــــــــبْـــــــــِريـــــــــنـــــــــّي عـــــــــــــل| )أهــــــــــــــــل بـــــــــــــدر رضــــــــــــــــــــي اهلل عـــــنـــــهـــــم(  عــــــــــنــــــــــوان الـــــــمـــــــخـــــــطـــــــوط: شـــــــــــــرح هط ال
للبقاعي )1(�

 �BEDİR GAZASINA KATILAN ESHABIN İSİMLERİNİN ŞERHİ ›1‹
بـــــــــمـــــــــصـــــــــر ســــــنــــــة  بـــــــــــــــــــــــــــوالق  فـــــــــــــــــي  ُطــــــــــــــبــــــــــــــع  الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرح ســـــــــــنـــــــــــة )1164 ھ/1751 م( وقــــــــــــــــــــــد  تـــــــــــألـــــــــــيـــــــــــف اذه  مـــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــراغ  كــــــــــــــــــــــان 
)1294 ھ/1877 م(. ونـــشـــرتـــه دار لـــبـــنـــان لــلــطــبــاعــة والـــنـــشـــر ســـنـــة )1409 ھ/1989 م(. وتُــــــوَجــــــُد مــخــطــوطــة 
قْم الَْحِميِدّي: 1/364. وانظر؛  من المتن المشروح، بنفس اذه المجلّد؛ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
مكتبة األزهــــر؛ الــرقــم: 36948، أرقـــام الــحــفــظ: )491 تــاريــخ( 7625، والــرقــم: 36949، أرقـــام الحفظ: 
)4610 تـــاريـــخ( 34350 حــلــيــم، والــــرقــــم: 37236، أرقـــــام الــحــفــظ: )4622 تـــاريـــخ( 48712؛ األمــبــابــي، 

وانظر؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ لسركيس: )259/1(� 
بـــــعـــــُض  مــــــكــــــتــــــوبــــــة ســـــــنـــــــة )1178 ھ/1764 م(، وقـــــــــــــد عــــــنــــــونــــــهــــــا  الـــــــمـــــــثـــــــنـــــــوي -  فــــــــــي دار  الــــــــتــــــــي  الــــــمــــــخــــــطــــــوطــــــة -  هذه 
الــمــفــهــرســيــن بـــعـــنـــوان: )مــخــتــصــر الـــتـــفـــتـــازانـــي عــــل| شــــرح هط الــجــبــريــنــي ألســـمـــاء أهــــل بـــــدر(، واذكه نــســبــوهــا 
وفِّي، التفتازاني،  د بن عبد ارل الغنيمي، الّصُ إل| رجل ُولد بعد تأليفها واستنساخها، وهو: مَُحّمَ
الــخــلــوتــي )ســـنـــة 1355 ھ/1936 م(. والــغــنــيــمــي الـــتـــفـــتـــازانـــي؛ ولــــد ســنــة )1310 ھ/1877 م(، وقـــيـــل ســنــة 

)1312 ھ/1879 م(. 
لـــــلـــــزركـــــلـــــي:  َــــــــة: )147/10(، واألعــــــــــــــــام  ــــــــال ِــــــــَكــــــــّحَ ل ِّـــــــِفـــــــيـــــــن  ْـــــــُمـــــــَؤل ال ــــيــــــن: )579/1(، َومُــــــــْعــــــــَجــــــــم  ــــثــــــمــ الــ ــــنــــــز  انــــــــظــــــــر؛ الــــــكــ

 �)325/6(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    517 األخالق والتاريخ   

ــــافِــــِعــــّي،  ْــــِجــــبْــــِريــــنــــّي، الـــحـــلـــبـــي، الــــّشَ ــــد بــــن مُــــَهــــنَّــــا بــــن يــــوســــف ال الــــمــــؤلــــف: هط بــــــن مُــــَحــــّمَ
الصوفي، أبو السعادات )ت 1178 ھ/1764 م( )1(�

ْــــن الــمــهــنــا، ولــــد ســنــة )1084 ھ/1673 م(، وقــيــل:  ْــــَمــــْعــــُروف بِــــاب ــــافِــــِعــــّي: ال ـــد الــجــبــريــنــي الــــّشَ ›1‹ هط بــــن مُـــَحـــّمَ
)1105 ھ/1693 م( َوتوفي يوم الخميس )في 24 ربيع األول(؛ سنة )1178 ھ/1764 م(، واذه متّفٌق 
عليه، وهو جبريني المحتد من بلدة )جبريُن قُوَرْسطايَا( التابعة لمدينة حلب السورية، وهو العالم الفاضل 
ُر الــُمــحــدُِّث؛ صــاِحــُب اإلحــاطــة بالعلوِم العقليّة  الُمتقن الــعــّامــة الُمحقق، واِحـــُد الــدهــر فــي الفضائل، الُمفسِّ
والنقليّة، وقــد كــان ألمعياً وحــيــداً؛ لــه الــّذكــاءُ الــُمــفــرط؛ كــامــاً بــّحــاثــاً مُحققاً مُــدقــقــاً َوِرعــــاً َزاهــــداً نــاِســكــاً. وقد 
د عبد اهلل بن  طلب الِعلم في حلب، ثم رحل إل| الحجاز سنة )1131 ھ/1719 م(، فسمع من أبي مَُحّمَ
ِــــــي الــــــحــــــســــــن  ســــــالــــــم الــــــبــــــصــــــري، وأجـــــــــــــاز لـــــــه مـــــــا يــــــجــــــوز لـــــــــه، وتــــتــــلــــمــــذ عـــــــــل| أيـــــــــــدي الـــــمـــــشـــــايـــــخ: يــــــونــــــس الــــــمــــــصــــــري، وأَب
الــــســــنــــدي ثـــــم الـــــمـــــدنـــــي، وعـــــيـــــد الـــــمـــــصـــــري، وتـــــــــاج الـــــديـــــن الـــقـــلـــعـــي مـــفـــتـــي مـــــكـــــة، والــــشــــيــــخ عـــــبـــــد الـــــقـــــادر الـــمـــفـــتـــي بــهــا 
أيضاً، وغيرهم، ثم عاد إل| حلب واشتغل باإلفادة، وألَْحَق األحفادَ بــاألجــداِد، ثم عاد إل| الحجاز سنة 
)1161 ھ/1748 م(، وجــاور بمكة المكرمة نحواً من سنتين، ثم عــاد إل| وطنه، فحّدث وعلّم وألّــف، 
ْعر، وانتفع به خلق ال يُحصون عدداً من طلبة العلوم اإِلْساِميَّة، ولما كبِر مرض، وأسف عليه  وقرض الشِّ
الناس بعد أن انقطع في بيته، وُذِكَر أنه في فجِر يوِم وفاتِه؛ قد دخل عليه طائر أخضر، وحام حوله ِمراراً 
والحاِضرون ينظرون كلذ ويعجبون، ثم جلس الطائُر عل| صدره هنيهةً وطار، وبعد وفاته دُفَِن خارج باب 
الــمــقــام؛ إل| الــجــنــوب مـــن قــلــعــة حــلــب، قــبــيــل الــمــغــرب، وقـــبـــره شــمــالــي قــبــة الــعــوامــيــد. وقـــد أّرَخ وفـــاتَـــه الــســيــُد 

عبُد اهلل اليُوُسفّي الحلبّي بَِقْولِِه: 
حـــــــــــــــــــــــــــــا  َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُث   َ ِلَ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر|  ونَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  فَ َز 
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةً  اهللُ  هُ 
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْردَْوُس فِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ال َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّال مَ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء  داِر 
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ْخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ| ال َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّاَأَّرَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّشَ ُث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ مُ ِن 

ولـــه: كــتــاب عــل| قطعٍة مــن صحيح الــبُــَخــاِرّي، َوَصـــَل بِــهــا إل| الــمــغــازي، ولـــه: الـــدر الثمين فــي ضبط أسماء 
َّــــتِــــي َجـــَمـــَعـــَهـــا عــبــد الــلَّــِطــيــف الــبــقــاعــي؛ مــخــطــوط  الـــبـــدريـــيـــن؛ وشـــــرح أســـمـــاء أهــــل بــــدر الـــكـــرام رضــــــي اهلل عــنــهــم؛ ال
فــي مكتبة األزهــــر؛ الــرقــم: )36948(؛ أرقــــام الــحــفــظ: )4610 تــاريــخ( 34350 حــلــيــم، ومكتبة المسجد 
النبوي في المدينة المنورة: )1642(، والمكتبة الظاهرية في ِدمَْشَق: )5151(، والَقْول الُْمْختَار في حّل 
ــــْشــــَق: )8186،  االخــتــصــار، ودرة الــتــاج فــي قــصــة اإلســـــراء والـــمـــعـــراج؛ مــخــطــوط فــي الــمــكــتــبــة الــظــاهــريــة فــي ِدمَ
9609(، وشـــــــرح الـــمـــقـــدمـــة األجـــــرومـــــيـــــة - فـــــي الــــنــــحــــو؛ ورســـــالـــــة فـــــي إخـــــــــراج زكـــــــاة الــــفــــطــــر؛ مـــخـــطـــوطـــة فـــــي مــكــتــبــة 

البلدية في اإلسَكنَْدِريّة: )3658 جـ/13(، وغير كلذ من التحريرات. 
انــظــر؛ معجم الــبــلــدان لياقوت الــحــمــوي: )101/2 - 102(، واألنــســاب للسمعاني: )189/3(، واللباب 
ــــيــــــر الـــــــجـــــــزري: )256/1(، وذيـــــــــل لــــــب الــــلــــبــــاب فــــــي تــــحــــريــــر األنـــــــســـــــاب: )ص:  فــــــي تــــهــــذيــــب األنــــــســــــاب البــــــن األثــ
ِــــلْــــُمــــَراِدّي: )219/2 - 220(، وحــلــيــة الــبــشــر فـــي تــاريــخ  ْــــَقــــْرِن الـــثـــانِـــي َعـــَشـــر ل َرر فـــي أَْعــــيَــــاِن ال =99(، َوِســــلـْـــك الــــــــّدُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    518

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 58/آ، مقياس الورقة: )208 × 135 = 145 × 
78(، عدد األسطر: )21(�

ِحــيــِم. أي: ابــتــداء تأليفي، أي: أجعل )اســم( اهلل  ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل ارّلَ
فـــــــي ابـــــــتـــــــدائـــــــه، فــــــالــــــبــــــاء لـــــلـــــتـــــعـــــديـــــة، واذه الــــــمــــــعــــــن| هـــــــو الـــــــمـــــــوافـــــــق لـــــقـــــولـــــه َصـــــــــــــــــــــلَّ| اهللُ َعــــــلَــــــيْــــــِه 
ِحيِم فهو أقطع<، وإْن  ِ الّرَ َ ْ وسلم: >كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببِْسِم اهلِل ارّلَ
كان المشهور أنها لاستعانة والمصاحبة، لما يرد عليها )الحمد هلل الذي أشرق 
ضياء اإلسام( أي: أشرق ضمنه معن| أظهر، وإال فهو الزم قال تعال|: }ٹ 
ڤ ڤ ڤ{ )1( أي: أضـــــــــــــــاءت، وفـــــــــي الــــــمــــــصــــــبــــــاح: شــــــرقــــــت الـــــشـــــمـــــس شــــــــروقــــــــاً مـــن 
باب قعد، وشرقاً من أَيْضاً طلعة، وأشرقت باأللف: أضاءت، ومنهم مَن جعلها 
بـــمـــعـــن|، أي: الـــحـــمـــد هلل الــــذي أظـــهـــر اإلســـــام الــــذي هـــو كــالــضــيــاء فــيــكــون مـــن إضــافــة 
الــمــشــبّــه بــه إل| الــمــشــبّــه، كلُجين الــمــاء، والــضــيــاء: مــا قــوي مــن الــنــور، والــنــور شــامــاً 
ـــيـــــاء... قــــولــــه: )بـــطـــلـــعـــة ســـيـــد األنـــــــــام( مــتــعــلــق  لـــلـــقـــوي والــــضــــعــــيــــف، فـــهـــو أعـــــــّم مــــن الـــــضــ
بــــأشــــرف، والــــبــــاء ســـبـــبـــيـــة، والـــطـــلـــعـــة: الـــــوجـــــه... وأبــــكــــم؛ أي: أخــــــرس، قــــولــــه: لــســان 
ـــــكــــــم يـــــبـــــكـــــم مــــــــن تـــــــعـــــــب؛ فــــــهــــــو أبــــــــكــــــــم؛ أي: أخــــــــــــــرس...  الــــــكــــــفــــــرة الـــــــلـــــــئـــــــام، وقــــــــيــــــــل: مــــــــن بـ
قــــــــولــــــــه: )أمــــــــــــا بــــــعــــــد فــــــــــإن الـــــــــوزيـــــــــر األعــــــــــظــــــــــم(؛ الــــــــــوزيــــــــــر: مـــــشـــــتـــــق مــــــــن الــــــــــــــوزر - بـــــكـــــســـــر الــــــــــواو 
وســــــكــــــون الـــــــــــــزاء -، بـــــمـــــعـــــن|: الــــثــــقــــل - بــــكــــســــر الــــمــــثــــلــــثــــة؛ وســــــكــــــون الــــــقــــــاف - ألنـــــــه يـــحـــمـــل 
عــــــن الــــمــــلــــك ثــــقــــل الــــتــــدبــــيــــر، واألعـــــــظـــــــم: مــــــن عــــظــــم الــــــشــــــيء؛ فــــهــــو عــــظــــيــــم، ضــــــد حـــقـــيـــر. 

 ،1028  ،947  ،710  ،708/2  ،554  ،513  ،184/1( الـــــــبـــــــيـــــــطـــــــار:  لــــــــعــــــــبــــــــد الــــــــرزاق  عــــــشــــــر  الـــــــثـــــــالـــــــث  الـــــــــقـــــــــرن 
1275/3، 1278، 1281، 1352، 1477، 1520، 1576، 1586(، وإعـــــام الــنــبــاء: )31/7( وفــيــه 
تصويب تاريخ والدته )1105 - 1178 ھ( )1693 - 1764 م(؛ خافاً لِلُْمَراِدّي في سلك الدرر، وهدية 
الـــعـــارفـــيـــن أســــمــــاء الــمــؤلــفــيــن وآثـــــــار الــمــصــنــفــيــن؛ لـــلـــبـــغـــدادي: )432/1 - 433(، وفــــهــــرس الـــفـــهـــارس واألثــــبــــات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسات للكتاني: )600/2، 985، 1010(، والنفحة المسكية في 
الــرحــلــة الــمــكــيــة لــلــســويــدي: )ص: 125، 128، 130، 145، 169، 199، 206، 209، 235، 285، 
288، 355(، ومعجم المفسرين >من صدر اإلسام وحت| العصر الحاضر< لعادل نويهض: )777/2(، 
الَة: )44/5(، واألعام للزركلي: )232/3(. معجم أعام شعراء المدح النبوي  ِِّفين لَِكّحَ َومُْعَجم الُْمَؤل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    519 األخالق والتاريخ   

)والــدســتــور الــمــكــرم(: الــدســتــور: بالضم؛ النسخة المعمولة للجماعات التي منها 
تــحــريــرهــا؛ مــعــربــة فـــي الـــقـــامـــوس، وفـــي تــعــريــفــات الــســيــد: الـــدســـتـــور هـــو الـــوزيـــر الــكــبــيــر 
الــذي يــرجــع فــي أحـــوال الــنــاس إل| مــا يــرســمــه. انــتــه|. قــولــه: )مــشــيــد أركـــان الــدولــة 
ْـــُعـــثْـــَمـــانـــيَّـــة( الــمــشــيــد: اســـم فــاعــل مـــن شــيــدت الــبــيــت تــشــيــيــداً؛ إذا طــولــتــه ورفـــعـــتـــه...  ال
قــــولــــه: )وحـــــافـــــظ أقــــطــــار الــــبــــاد الــــحــــجــــازيــــة( األقــــــطــــــار: جـــمـــع قــــطــــر؛ بــــالــــضــــم، الـــجـــانـــب 
ــــــد اهلل الــــــــحــــــــرام( أي: مـــكـــة  ـــلـ ــ ــــولـــــــه: )الــــــمــــــشــــــرف بـــــخـــــدمـــــة بــ ـــيــــــة؛ كــــقــــفــــل وأقــــــــفــــــــال. قـــ ــ ـــنــــــاحـ ــ والـ
ة بَِضمِّ الجيم، والوالي عليها متولي  حرسها اهلل، ألنه كان إذ ذاك والباشة عل| ُجّدَ
عل| المسجد الحرام، فهو خادم له. قوله: )والمنقذ للُْمهج الِعطاش من األوام( 
الـــمـــنـــقـــذ: اســـــم فـــــاعـــــل... قــــولــــه: )الــــجــــنــــاب( أي: الــــجــــانــــب، قــــولــــه: )الــــعــــالــــي( أي: 
الــمــرتــفــع قــولــه: )أبــا بــكــر پـــاشـــا( )1(، هــو عــطــف بــيــان مــن الــجــانــب؛ أي: أعــطــاه اهلل 

›1‹ أبو بكر پاشا ابن إِبْراِهيم الرومي: أحد وزراء الدولة العثمانية المشاهير، وكان يعرف بالقوجه، ومعناه: 
االخـــتـــيـــار الــشــيــخ بــالــعــربــيــة، وكــــان مـــن الـــــــوزراء الــمــعــروفــيــن بــالــعــقــل والــــــرأي والــمــعــتــبــريــن، وصــــار >ُكـــْمـــُرْكـــِجـــيّـــاً<، 
ــــلْــــَطــــانــــي، ومـــنـــهـــا خـــرج  وأمــــيــــن دار ضــــــرب الـــمـــســـكـــوكـــات الـــنـــقـــديـــة، ثــــم صــــــار رئــــيــــس )الــــچــــاويــــشــــيــــة( بــــالــــديــــوان الــــّسُ
بـــــــالـــــــوزارة، ومـــنـــصـــب مـــديـــنـــة ُجــــــــّدة واســــتــــقــــام بـــهـــا مــــــــدةً، ثــــم مــــصــــر، ثــــم الـــــمـــــورة واغـــــريـــــبـــــوز، وثــــانــــيــــاً ُجــــــــدة، وبـــوســـنـــة 
وتــرخــالــة وقــبــرس، وصـــار )قَـــبُـــودانـــاً(، ولـــه مــن اآلثــــار فــي قــبــرس: الــمــاء وغــيــره، وقـــد قــــِدمَ دمــشــق، ونـــزل وهــو 
لَْطان العثماني، وهما: البحر األبيض والبحر األسود، وتزّوج أبو بكر  حاكم البحرين الذين تحت حكم الّسُ
لَْطانة صفية سلطان(، وتوفي في جماد سنة )1171 ھ/1757 م(، ودفن في إِْسامْبُول، وتربته  پاشا )الّسُ

مخصوصة له. 
انظر؛ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: )49/1(� 

ــــنــــــي  ــــيــ ــــنــــــطــ ـــــقــــــســــــطــ ْــــــــــــــــراِهــــــــــــــــيــــــــــــــــم الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــروري األصــــــــــــــــــــــــــل، الـ ْــــــــــــــراِهــــــــــــــيــــــــــــــم بــــــــــــــن عـــــــــثـــــــــمـــــــــان بـــــــــن إِب أبـــــــــــو بـــــــــــكـــــــــــر الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــوروي: أبــــــــــو بــــــــــكــــــــــر بــــــــــن إِب
الـــــــمـــــــنـــــــشـــــــأ، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي، الــــــــــــوزيــــــــــــر حـــــــــســـــــــام الــــــــــــديــــــــــــن، أحــــــــــــــد وزراء الــــــــــــدولــــــــــــة الـــــــعـــــــثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة. الــــــــــــوزيــــــــــــر ابـــــــــــــن الـــــــــــــوزيـــــــــــــر، الــــــعــــــالــــــم 
الـــــفـــــاضـــــل الـــــكـــــبـــــيـــــر، األديــــــــــــب الـــــشـــــاعـــــر الــــــــبــــــــارع، الـــــكـــــاتـــــب الــــــمــــــاهــــــر، ولــــــــد فــــــي حــــــــــدود )1160 ھ/1747 م( ونــــشــــأ 
بــــــــكــــــــنــــــــف، والـــــــــــــــــــــده وقــــــــــــــــــرأ واشـــــــــتـــــــــغـــــــــل وســـــــــــمـــــــــــع، وأخــــــــــــــــــذ الــــــــــفــــــــــنــــــــــون، وقــــــــــــــــــرأ الــــــــكــــــــتــــــــب الــــــــمــــــــعــــــــقــــــــول والـــــــــمـــــــــنـــــــــقـــــــــول عــــــــــــــل| أجـــــــــــاء 
ـــنــــــه، وانــــتــــفــــع  ــ ـــثـــــــر مـــــــن األخــــــــــذ عـ ــ ــــــديـــــــن إِْســــــَمــــــاِعــــــيــــــل بــــــن مـــــصـــــطـــــف| الــــــقــــــونــــــوي الـــــحـــــنـــــفـــــي، وأكــ ـــــمــــــاد الـ مـــــنـــــهـــــم: الـــــقـــــاضـــــي عـ
بــــــه ومـــــهـــــر بــــــــــــاألدب والـــــكـــــتـــــابـــــة، وكـــــتـــــب الـــــخـــــط الـــــمـــــنـــــســـــوب، وبــــــــــرع بــــالــــتــــرســــل واإلنـــــــــشـــــــــاء، وواَكـــــــــــــــَب عــــــــل| الـــمـــطـــالـــعـــة 
ـــــان عـــــارفـــــاً بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والــــفــــارســــيــــة، يـــنـــظـــم ويــــنــــثــــره فـــيـــهـــمـــا والـــتـــركـــيـــة أيـــــضـــــاً، وِشــــعــــره  واالســـــتـــــفـــــادة وتــــــفــــــّوَق، وكــ
فــــــــــي غــــــــايــــــــة الـــــــــــــجـــــــــــــودة، وكـــــــــــــــان كــــــــريــــــــم الـــــــطـــــــبـــــــع حـــــــســـــــن األخــــــــــــــــــاق كــــــــــامــــــــــاً كــــــثــــــيــــــر الـــــــــحـــــــــيـــــــــاء، لــــــطــــــيــــــف الـــــــــــمـــــــــــذاكـــــــــــرة، يــــحــــفــــظ 
=الــــــــــــــنــــــــــــــوادر والــــــــلــــــــطــــــــائــــــــف ويــــــــــــــوردهــــــــــــــا فـــــــــــي مـــــــــحـــــــــاضـــــــــراتـــــــــه، ويـــــــــحـــــــــب الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء ويـــــــكـــــــثـــــــر مـــــــــــن مـــــــجـــــــالـــــــســـــــة األدبـــــــــــــــــــــــــــاء، ويـــــخـــــتـــــلـــــط 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    520

من المرادات ما يشاء، أي من األشياء التي شأنها أن تُرادَ، وجملة قوله: )زيّن اهللُ 
الدنيا بصدارة إسعاده( أي: بإعانته، قوله: )وأبّد السعادة فيه وفي أوالده( وبين 
ْـــــِجـــــنـــــاس الـــــاحـــــق. قـــــولـــــه: )الــــتــــمــــس مــــنــــي( أي: طــــلــــب مــــنــــي خــــيــــراً  الــــســــيــــادة والـــــســـــعـــــادة ال
ـــيــــــة. قــــــولــــــه: )أن أجـــــمـــــع فــــــي تـــــــأويـــــــل( مـــــصـــــدر مـــــفـــــعـــــول الــــتــــمــــَس  ــ بــــعــــمــــلــــه حـــــفـــــظـــــه اهلل دعــــــائـ
لـــــه، أي: ألجــــلــــه، قــــولــــه: )أســــمــــاء الـــصـــحـــابـــة الـــبـــدريـــيـــن( أي: الـــمـــنـــســـوبـــيـــن إل| بــــدر؛ 

لمقاتلتهم بأرضها، وبدر: قرية مشهورة بين مكة والمدينة المنورة...
ْــيَــَســِر رضــي اهلل عنه(. اذه هو الثالث وثــاثــون من الخزرج،  ُــو ال آخـــره:... )أَب
ثم من بني سواد واليسر: بفتح المثنّاة التحتية، والسين المهملة؛ آخره راء مهملة، 
ْــــــَعــــــبَّــــــاَس يـــــومَ  ْـــــُن َعـــــــــْمـــــــــٍرو )1(، وشــــهــــد بـــــــــدراً بـــعـــد الـــعـــقـــبـــة، وهــــــو الـــــــذي أََســــــــــَر ال واســـــمـــــه َكـــــْعـــــُب ب

 بـــالـــشـــعـــراء مــــع الــــديــــانــــة والـــعـــفـــة والــــصــــاح والــــتــــقــــو|، ومــــازمــــة الــــعــــبــــادات واألوراد، وصــــلــــوات الــــنــــوافــــل واإلكــــثــــار
من المستحبات. 

ه ووالُده من الوزراء المشهورين بالرأي والتدبير، وجده عثمان أمير األمراء، ووالده ولي الوزارة،  وكان جّدُ
وصـــــار حـــاكـــم الــبــحــر واشــتــهــر فـــي الـــدولـــة وعــــا صــيــتــه، وأخـــــوه أبــو عــثــمــان مــحــمــد الـــوزيـــر بــعــد أن ولــــي الــــــوزارة، 
وتنقل بالنيابات ولي نيابة جدة، ومشيخة الحرم الشريف المكي، وتوفي بمكة سنة )1199 ھ/1785 م( 
وكــان من الـــوزراء األجـــاء، ولما اشتهر حسن حــال الــوزيــر حسام الدين بين الــنــاس، وأكــثــروا من الثناء عليه 
ـــلْـــَطـــان األمـــجـــد األعـــظـــم غــيــاث الـــدولـــة والـــديـــن عــبــد الــحــمــيــد خــــان، وواله حــكــومــة الــبــحــر كما  أعـــطـــاه الــــــوزارة الـــّسُ
ِّــــَي  كـــان والــــــده، وركــــب الــبــحــر ودخــــل الــســواحــل والـــثـــغـــور، واشــتــغــل بــتــعــاطــي أمـــورهـــا، وتــنــظــيــم أحـــوالـــهـــا، ثـــم ُول
نيابة البوسنة، وحمدت سيرته بها، ولما هجم الكفار الرومية عل| أطرافها جّهز عليهم العساكر والجنود 
وحــرضــهــم عـــل| الــجــهــاد، ونـــصـــره اهلل تــعــال| عليهم، وقــتــل منهم ألــوفــاً وأســـر أمــثــالــهــا، وعـــا شــأنــه واشــتــهــر، 
لَْطان، وأرسل إليه األموال الكثيرة والُْخلع  وا بالدعاِء له، وأحبَّه الّسُ وأعطاه اهلل القبول وشكره الناس، َولَّجُ

الفاِخرة والمراسيم الشريفة. 
انظر؛ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: )48/1 - 49(� 

›1‹ َكْعُب بُْن َعْمِرو بِْن َعبّاِد بِْن َعْمِرو بِْن َغنِْم بِْن َسَواِد بِْن َغنِْم. َوفِي مُْسنَِد الْبَّزاِر أَنّهُ قِيَل لِلَْعبّاِس: َكيَْف 
أََسَرك أَبُو الْيُْسِر، َولَْو أََخْذته بَِكّفك لََوِسَعتْهُ َكّفك، فََقاَل: مَا ُهَو إال أَْن لَِقيته، فََظَهَر فِي َعيْنِي َكالَْخنَْدمَِة، 

َوالَْخنَْدمَةُ َجبٌَل ِمْن ِجبَاِل مَّكةَ. 
انظر؛ سيرة ابن هشام: )462/1(، وعيون األثــر في فنون المغازي والشمائل والسير؛ البن سيد الناس: 
)374/1(، والــــروض األنـــف: )284/2، 173/3(، وســبــل الــهــد| والـــرشـــاد، فــي ســيــرة خير الــعــبــاد، وذكــر 
د بن يُوُسف الصالحي الشامي:  فضائله وأعام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، للمؤلف: مَُحّمَ

)41/4؛ 77(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    521 األخالق والتاريخ   

بْدٍر، وكان )أَبُو الْيََسِر( رُجاً قصيراً، والعباس رجاً طوياً ضخم، فقال رسول اهلل 
ـــيـــَن مـــع عــلــّي  َصــــــــــلَّ| اهللُ َعـــلَـــيْـــِه وســـلـــم: >لـــقـــد أعـــانـــك عــلــيــه مـــلـــٌك كــــريــــم<. ثـــم َشــــِهــــَد ِصـــفِّ
رضــــــــي اهلل عـــنـــهـــم. ]مــــــــات[ بـــالـــمـــديـــنـــة ســـنـــة خـــمـــس وخـــمـــســـيـــن مــــن الــــهــــجــــرة الـــنـــبـــويـــة عـــل| 

صاحبها أفضل الصاة، وأتّم التسليم.

ـــــد َصــــــــــــــــلَّ| اهللُ َعــــلَــــيْــــِه  أال وإنــــــــي أحــــــمــــــد اهلل تـــــعـــــال| وأصـــــلـــــي عـــــــل| رســـــولـــــه ســــيــــدنــــا مُـــــَحـــــّمَ
وسلم، وأترض| عن أصحابه وآله، وأزواجه وأهل بيته، وأصهاره وأنصاره، وعلينا 

معهم يا رّب العالمين.
وقد وقع الفراغ من نسخ هذه األرجوزة الشريفة في يوم الغّرة من ربيع الثاني من 
د بن  شهور سنة ألف ومئة وثماني وسبعون )1178 ھ(. عل| يد أَفَْقر العباد؛ مَُحّمَ
الــشــيــخ قــاســم، الــشــهــيــر: بــاغــاجــف|. وكــتــب بــرســم الــشــريــف الــحــســيــب الــنــســيــب، فخر 
ـــــــــد، الــــــمــــــوفــــــق لــــــلــــــخــــــيــــــرات. وســـــــــــــام عــــــل|  ــــيــــــد يــــــاســــــيــــــن چـــــلـــــبـــــي بـــــن حـــــــــــاج مُـــــــــَحـــــــــّمَ األشـــــــــــــــــــــراف: ســ

الُْمْرَسِليَن، والحمد هلل رّب العالين. تم. تم. تم. تم.
ـــــتــــــب الــــــنــــــاســــــخ فــــــــي آخـــــــــــــره الـــــــعـــــــبـــــــارة الــــــتــــــالــــــيــــــة: >وكــــــــتــــــــب بـــــــرســـــــم الـــــشـــــريـــــف  مـــــــالحـــــــظـــــــات: كـ
ـــــــــد الـــــمـــــوفـــــق  الـــــحـــــســـــيـــــب الــــــنــــــســــــيــــــب، فــــــخــــــر األشـــــــــــــــــــــــراف: ســــــيــــــد يــــــاســــــيــــــن چـــــلـــــبـــــي بـــــن حــــــــــــاج مُـــــــــَحـــــــــّمَ
د بن الشيخ قاسم، الشهير: بِـاآلغاجف|. تاريخ النسخ:  للخيرات<. الناسخ: مَُحّمَ
)1( ربــيــع الــثــانــي )1178 ھ/1764 م(. الــوضــع الـــعـــام: نـــوع الــخــط: نــســخ واضـــح، 
ــــِغــــــاف ِجــــلـْـــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مــغــلــف بــــــورق اإليــــبــــرو.  ْــ ـــَمــــيّـَـــز بـــخـــطـــوط حــــمــــراء فــــوقــــه، وال والـــمـــتـــن مُـ
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف،  وعليه تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ

سنة )1248 ھ/1832 م(، وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/364� ]695[ الّرَ
عنوان المخطوط: أسماء أهل غزوة بدر وفضائلها )1(�

 �BEDİR GAZASINA KATILAN ESHABIN İSİMLERİNİN ŞERHİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/364�  تُوَجُد مخطوطة من شرح اذه المتن المشروح في مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

ـــنــــــالــــــك مـــــخـــــطـــــوطـــــات مـــــــن الــــــمــــــتــــــن. انـــــــظـــــــر؛ فــــــهــــــرس الـــــمـــــخـــــطـــــوطـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي الــــمــــكــــتــــبــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــنـــــمـــــســـــاويـــــة؛  وهـــ
=)ب 2( الـــــرقـــــم: 952 رمــــــز الــــحــــفــــظ: N. F. 562. )ب 2( فــــلــــوجــــل: 1661 )ب 1(. ومـــكـــتـــبـــة األزهـــــــر؛ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    522

مَـــْشـــِقـــّي،  ـــد( الـــبِـــقـــاِعـــيِّ الـــْحـــِمـــِصـــّي، الـــدِّ الـــمـــؤلـــف: عــبــد الــلــطــيــف بــن )أحــــمــــد = مُـــَحـــّمَ
امّي، أبو الرِّضا )القرن 12 ھ/18 م( )1(� الّشَ

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 58/ب - 61/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )208 × 135 = 
145 × 78(، عدد األسطر: )21(�

ِحـــــيـــــِم. الـــحـــمـــد هلل الــــــذي أشــــــرق ِضــــيــــاءَ اإلســـــــام بــطــلــعــة  ِ الـــــّرَ َ ْ ـــــِم اهلِل ارّلَ ــــْسـ أولــــــه: بِــ
نُبّوة سيد األنام، وأبكم لسان الكفرة اللئام بشوكة أصحابه البررة الكرام. َصلَّ| اهللُ 

َعلَيِْه وعل| آله ما استمّر النصُر لتابعيِه ودام، َوَسلََّم تَْسِليماً.

أما بعد؛ فإّنَ الوزيَر األعظم، والدستوَر المكرم، مُشيِّد أركاَن الدولة الُْعثَْمانيَّة، 
وحافظ أقطار الباد الحجازية، المشرف بخدمة بلد اهلل الــحــرام، والمنقذ للُْمهج 
الــِعــطــاش مــن األوام، الــقــائــم بــصــاح أمــورهــا، والــكــافــل لــحــاجــتــي صــغــيــرهــا وكــبــيــرهــا، 
ــــنــــــي بــــــــك؛ الـــــجـــــنـــــاَب  ـــيــــــد الـــــــــــــــوزراء فــــــي الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــن، أعــ ــ ـــيــــــِن الــــــدهــــــر الـــــيـــــمـــــيـــــن، وسـ ــ إنــــــســــــان عـ
العالي: حضرةَ )أبا بكر پاشا(، أعطاه اهلل من الُمَرادات ما يشا، وزيّن اهللُ الدنيا 

الــــــرقــــــم: 36194، أرقــــــــــام الــــحــــفــــظ: )4927 تــــــاريــــــخ( 59852 الـــــرســـــالـــــة الــــــرقــــــم: 2. والـــــــرقـــــــم: 36195، أرقـــــــام 
الـــحـــفـــظ: )9392 تــــاريــــخ( 98066 الـــمـــغـــاربـــة الـــرســـالـــة الــــرقــــم: 1. وانــــظــــر؛ فـــهـــرس مــكــتــبــة جـــامـــعـــة إِْســــتَــــانــــبُــــول؛ 

قْم الَْقِديُم: 2/402؛ وهذه المخطوطة مكتوبة سنة )1171 ھ/1757 م(.  الّرَ
 �Abd el - Latîf b )Ahmed = Muhammed(. el - Bukâ’î ›1‹

ماحظة: لقد سّماها بعض المفهرسين: أسماء أهل بدر، وبعضهم اآلخر سماها: أسماء أهل بدر وفضائلها، 
ونسبها البعُض إل| المؤلف: أَْحَمد بن أَْحَمد بن عبد ارل الغرقاوي )ت 1069 ھ/1659 م(. وأحال 
إل| األعام للزركلي )92/1(، ونُسبت إل| عبد اللطيف بن أَْحَمد البقاعي )مكتبة برنستون؛ مجموعة 
يهوذا: الرقم: 4611، رمز الحفظ: 1585؛ والرقم: 4611، رمز الحفظ: 955؛ وأحال عل|: ذيل َكْشف 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )349/1(، وهدية العارفين للبغدادي: )256/1(،  الّظُ
ــــامــــي أبــــو الــــرِّضــــا، )وقــــيــــل: إّن  ــــْشــــِقــــّي الــــّشَ مَ ــــد الــــدِّ ــــَحــــّمَ وبـــروكـــلـــمـــان: )29/9(، ونُـــســـبـــت إل| عـــبـــد الـــلَّـــطـــيـــف بـــن مُ
وفاته في القرن 12 ھ( )المكتبة الوطنية النمساوية؛ الرقم: 952 رمز الحفظ: N. F. 562.(، ونسبها 
ـــافِـــِعـــّي الــصــوفــي الـــقـــادري نــزيــل  ـــد الــحــلــبــي الـــّشَ ــد بــن عــبــد الــبــاقــي بــن مُـــَحـــّمَ الـــبـــغـــدادي إل| ســيــد مــصــطــف| بــن مُــَحــّمَ

إِْستَانبُول؛ اإلمَام بجامع أخي چلبي )ت بعد ھ 1771/1185 م(. 
قْم الَْقِديُم: )2/402(؛ ومكتبة الحرم المكي: )8(. وإِيَضاح الَْمْكنُون  انظر؛ مكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ
َــة: )279/12(؛ وهــو قد  ــال ِــَكــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل ــنُــون لــلــبــغــدادّي: )171/2(، َومُــْعــَجــم ال ْــِل َعــل| َكــْشــِف الــّظُ ي فــي الــّذَ

أحال عل| إِيَضاح الَْمْكنُون: )171/2(؛ وهدية العارفين للبغدادي: )452/2(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    523 األخالق والتاريخ   

ّــــــــد الــــســــعــــادة فـــيـــه وفــــــي أوالده، فـــقـــد الـــتـــمـــس مـــنـــي حـــــِفـــــَظـــــهُ اهللُ أْن  بـــــصـــــدارة إســــــعــــــاده، وأب
ـــــمــــــع لــــــه )أســـــــمـــــــاء الـــــصـــــحـــــابـــــة الــــــبــــــدريــــــيــــــن(؛ الــــــذيــــــن كــــــــان أّول الـــــفـــــتـــــوح عــــــــل| أيـــــديـــــهـــــم،  أجـ
مــــــــن الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن، فــــــلــــــك كــــــــانــــــــوا أفـــــــضـــــــل الــــــصــــــحــــــابــــــة بــــــعــــــد الـــــــعـــــــشـــــــرة، وصـــــــــــــــارت مــــنــــاقــــبــــهــــم 
وفـــــضـــــائـــــل أســـــمـــــائـــــهـــــم مــــــشــــــهــــــورة، والـــــــــــذي اســـــتـــــقـــــّر عــــلــــيــــه األمــــــــــر - بـــــعـــــد الــــتــــنــــقــــيــــح - أن ِعــــــــــّدةَ 
أســـمـــائـــهـــم: ثـــــاث مـــئـــة وثــــــاث عـــشـــر عـــــل| الـــصـــحـــيـــح، نكل وقـــــع فــــي بـــعـــضـــهـــم اشـــتـــبـــاه 
عند المحدثين، فذكر )ابُن سيِد الناس( في عيون األثر: أن ِعّدةَ أسمائهم ثاث 
مئة وثاثة وستون، واذه عل| سبيل االحتياط في اإلصابة، فإن من ذكرهم زائد، 
فــهــو مــن الــصــحــابــة رضــــوان اهلل عــلــيــهــم أجــمــعــيــن، ونــفــعــنــا بِــُحــبّــهــم فــي الـــداريـــن، ودفــع 
َعنّا بسببهم شّرَ كلِّ حاسٍد وعين، وأعاد اهلل علينا، وعل| أوالده من خير سيدهم 
<، ثـــــم إنــــــي أردت أن أذكـــــــر نــــبــــذة مـــن  الـــمـــنـــتـــخـــب فـــيـــهـــم يـــكـــفـــيـــه >الــــــمــــــرءُ مَـــــــَع مَــــــن أحـــــــــــّبَ
خـــــواص أســـمـــائـــهـــم؛ الــتــقــطــتــهــا مــــن األكــــابــــر، واســـتـــخـــرجـــت غـــالـــبـــهـــا مــــن بـــطـــون الـــدفـــاتـــر. 
فأقول؛ وباهلل التوفيق، وهو الهادي إل| أوضح طريق: إن األحاديث واردة بأن اهلل 
غـــفـــر لـــهـــم مــــا تـــقـــدم مــــن ذنْـــبـــهـــم ومــــا تــــأّخــــر، وإن الـــنـــبـــي َصـــــــــلَّ| اهللُ َعــــلـَـــيْــــِه َوَســـــلَّـــــَم بـــّشـــرهـــم 
بــالــجــنــة، والــقــرآن نــاطــق بــأن الــمــائــكــة مــعــهــم؛ وحــضــرت مــعــهــم الــوقــعــة، ودعــت لهم 
بالمغفرة، وذكر بعضهم: أّن كثيراً من األولياء قد أعطوا الوالية ببركة أسمائهم، 
وأن كــثــيــراً مــن الــمــرض| ســـألـــوا اهلل تــعــال| بــهــم بــبــركــة أســمــائــهــم فــي شــفــاء أســقــامــهــم؛ 
فــشــفــوا مــن كلذ. وقــال بــعــُض الــعــارفــيــن: مــا جــعــلــُت يــدي عــل| رأس مــريــٍض وتــلــوت 
َفه اهلل  أسماءهم؛ بِنيٍّة خالصٍة إاّل شفاه اهلل تعال|، وإْن يكون قد احتضر أجلُه خّفَ

تعال| عنه...

آخــــــــــــــــــــره:... وذكــــــــــــر الــــــعــــــســــــقــــــانــــــي؛ قــــــــــــال: أُِســــــــــــــر ابــــــــــُن عــــــــــمٍّ لــــــــي فــــــــي بــــــــــاد الـــــمـــــشـــــركـــــيـــــن، 
فطلبت الرومُ فداءَه ماالً كثيراً؛ فلم يطيق، فأرسلت له بأسماء أهل بدر، وأوصيته 
ـــــل بـــــهـــــم، فـــــأطـــــلـــــقـــــه اهلل تــــــعــــــال| بــــبــــركــــة أســـــمـــــائـــــهـــــم، فــــلــــمــــا قــــــــــِدمَ إلـــــيـــــنـــــا؛ ســــألــــتــــه عـــن  ــــوّسُ ــــتـ بـــــالـ
ـــــمــــــاء إلـــــــــّيَ فـــفـــعـــلـــُت كــــمــــا أمـــــرتـــــنـــــي، فـــــتـــــشـــــاءَمُـــــوا بـــي  كلذ، فـــــقـــــال: لــــمــــا وصــــلــــت تــــلــــك األسـ
وجــعــلــوا يــبــيــعــونــنــي، وكــل مَــن يــشــتــريــنــي تــصــيــبــه مُــصــيــبــةٌ؛ فــيــنــقــص بــالــثــمــن حــت| وصــل 
ثمني إل| سبعة دنانير، فما مض| عل| مَن اشتراني ثاثة أيام حت| أُصيب بأعظم 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    524

مــصــيــبــة، فـــأخـــذنـــي وصــــار يــعــذبــنــي بـــأشـــد الــــعــــذاب، ويـــقـــول لــــي: أنــــت ســــاحــــٌر، وأنــــا ال 
ّـــــــةٌ فــهــشــمــت  أبـــيـــعـــك، بـــــْل أتــــقــــّرب بـــتـــعـــذيـــبـــك لـــلـــصـــلـــيـــب، فـــمـــا لـــبـــَث قـــلـــيـــاً حـــــت| رمـــتـــه داب
وجــــهــــه؛ فــــمــــات مــــن ِحــــيــــنــــه، فــــأخــــذنــــي ابـــــنُـــــه، وصــــــار يـــعـــذبـــنـــي بـــــأنـــــواع الـــــعـــــذاب، واشـــتـــهـــر 
خـــبـــري بــيــن الـــنـــاس، فـــقـــالـــوا: أْخـــــِرْج اذه الــســيــئ مـــن بــلــدتــنــا، وإاّل نــهــلــك، فـــقـــال: ال 
ُــّدَ مــن قــتــلــه، فــمــا مــض| أكــثــر مــن ثــاثــة أيــام حــت| جــاء خــبــر ســفــيــنــة الــمــلــك ضــائــعــة،  ب

وكان فيها ابن الملك وأموال.

فــلــمــا بــلــغ كلذ الــخــبــر إل| مــلــك الــــروم جــــاؤوا إلــيــه وأخـــبـــروه بــخــبــري وســائــر مــا كــان 
مــنــي. فــقــال لــه أيــهــا الــمــلــك! مـــت| مــا مَـــَكـــَث اذه الــيــســيــر فــي أرضــنــا هـــا، ونــحــن ال 
نــشــّك إاّل أنــه مــن أوالد األنــبــيــاء، فــأرســلــه أيــهــا الملك إل| أهــلــه، فعند كلذ أطلقني 
الـــــمـــــلـــــك، وأعـــــطـــــانـــــي مــــئــــة ديـــــــنـــــــار، وجـــــّهـــــزنـــــي إل| بــــــلــــــدي، فــــــاذه كــــــــان ســــبــــب فــــكــــاكــــي مــن 
ـــــيــــــرةٌ، وفــــضــــائِــــلـَـــُهــــم  ــــُهـــــْم َشــــــهـ ــــبَـ ـــــمــــــداً طــــيــــبــــاً جــــــزيــــــاً جـــــمـــــيـــــاً، فـــــــــــإّنَ مـــــنـــــاقِـ األســـــــــــر، هللف الــــحــــمــــد حـ
د َصـــلَّ| اهللُ  كثيرةٌ، نفعنا اهلل بهم في الــداريــن، وحشرنا اهلل تحت لــواء سيدنا مَُحّمَ
َعلَيِْه وعل| آله وأصحابه وأوالده وأزواجــه؛ بُكرةً وأصياً، وسام عل| المرسلين، 
َــــِمــــيــــَن، وهـــــو حــســبــي ونِــــعــــم الــــوكــــيــــل، وال حـــــول وال قُـــــــّوة إاّل بـــاهلل  ْــــَعــــال ْــــــَحــــــْمــــــُد هلِلِ َربِّ ال وال

العلي العظيم. تَّمَت. م. م. م.

قْم الَْحِميِدّي: 1/364� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 365. فارسي ]696[ الّرَ

ـــــاقــــــب الــــــعــــــارفــــــيــــــن ومــــــــــراتــــــــــب الـــــكـــــاشـــــفـــــيـــــن فــــــــي تــــــــراجــــــــم الـــــمـــــولـــــويـــــة  ـــنـ ــ عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: مـ
وفِيّة )1(� الّصُ

 �MENAKIBÜ’l - ARİFİN ve MERATİBÜ’l - KAŞİFİN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/362. وتوجد منه مخطوطة في مكتبة نافذ پاشا في مولوي  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

خانه في إِْستَانبُول: )169، 170، 171(� 
قال حاجي خليفة: >مناقب العارفين، ومراتب الكاشفين، فارسي. ألَْحَمد األفاكي. أشار إليه ابن الشيخ 
|: بعارف بقوله. إل| جمع ما سمعته منه، ومن أصحابه من منقبة أبيه. وفرغ  جال الدين الرومي، الُمَسّمَ
=منها سنة )770 ھ/1396 م(، وجمع أيضاً: موالنا، نور الدين عبد ارل بن أَْحَمد الجامي في مناقبه 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    525 األخالق والتاريخ   

ـــــــــوفِـــــــــّي،  يـــــــــــن، الـــــــــعـــــــــارفـــــــــي، الـــــــــّصُ الـــــــمـــــــؤلـــــــف: أحـــــــمـــــــد ده ده بــــــــــــــن أخـــــــــــي نـــــــــاطـــــــــور َشـــــــــْمـــــــــس الـــــــــــدِّ
المولوي، القونوي، األفاكي )ت 761 ھ/1360 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 121، مقياس الورقة: )172 × 100 = 115 × 53(، 
عدد األسطر: )21(�

أوله: أحمد اهلل، والحمد له أَول|، وله الحمد في اآلخرة واألُول|، وأُصلّي 
ــــــد الـــــــمـــــــول|، وعــــــــل| آلـــــــه الـــــمـــــوالـــــي الـــــــصـــــــدق، وإخـــــــــــوان الــــصــــفــــا،  عـــــــل| نـــــبـــــيّـــــه الـــــنـــــبـــــّي مُــــــَحــــــّمَ
ومــن تــابــعــهــم وبــايــعــهــم بــالــوفــا. أمــا بــعــد بدان؛ اي: طــالــب صادق - أيدك اهلل بــروح 
الـــقـــدس، وأيــــدك فـــي مـــجـــالـــس الـــمـــانـــس - كـــه ايـــن مـــخـــتـــصـــر مـــخـــتـــصـــر، مـــحـــتـــوســـت وبـــر 
بـــعـــضـــي كـــرامـــات حـــضـــرت ســـلـــطـــان الـــُعـــلَـــَمـــاء فـــي الـــعـــالـــم، مـــوالنـــا بـــهـــاء الـــحـــّق والـــّديـــن؛ 
ــــبــــــي، الـــــــمـــــــعـــــــروف بــــــبــــــهــــــاء ولــــــــــــد؛ الـــــمـــــنـــــتـــــســـــب إل|  ــــيــ ــــــــد الــــــخــــــطــ ـــــــد بـــــــن حـــــســـــيـــــن بـــــن مُــــــــَحــــــــّمَ مُـــــــَحـــــــّمَ
الـــــشـــــيـــــخ الـــــمـــــعـــــظـــــم، وصـــــــاحـــــــب الــــــمــــــقــــــدم؛ خـــــلـــــيـــــفـــــة رســــــــــــــول اهلل صــــــــــــل| اهلل عـــــلـــــيـــــه وســـــلـــــم، 
وصـــاحـــب غـــــاِرِه فـــي الـــهـــجـــرة بـــالـــحـــجـــج الـــقـــاطـــعـــة، والـــبـــراهـــيـــن الـــســـاطـــعـــة، أولــــو الـــفـــضـــل 
والـــــصـــــدق أبــــي بــــكــــر بــــن أبـــــي قـــــحـــــافـــــة؛ رضــــــــي اهلل عــــنــــه وعــــنــــهــــم أجــــمــــعــــيــــن، وبــــــر بــــعــــض| 
ُــْرَهــان الــحــق والــديــن مــحــقــق تــر مــد|، فــرزنــدش  مــنــاقــب تــاج آل يــس؛ ســيــد ســردان ب
ســـر اهلل األعـــظـــم، ونــــوره لـــألعـــل| ولــــألدوم، مـــوالنـــا جـــال الـــحـــق والـــديـــن قـــّدس ســـّره 

كــتــابــاً. وتــوفــي: ســنــة )898 ھ/1792 م(، وصــنــف الــشــيــخ عــبــد الــوهــاب الــصــابــونــي، الــهــمــدانــي الــمــتــوف| في 
ِدمَْشَق، سنة )954 ھ/1547 م(، كتاباً فارسياً في مناقبه، ثم ترجمه: درويش محمود المولوي؛ بالتركي 

في سنة )998 ھ/1589 م(<. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )1843/2(�  انظر؛ َكْشف الّظُ

ْــــــَمــــــْعــــــُروف بــــمــــوالنــــا الـــــدروســـــي  ْــــــمــــــول| ال وقـــــــال عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف ريـــــاضـــــي زاده: >مَـــــنَـــــاقِـــــب الــــعــــارفــــيــــن: فِــــــي ذكــــــر مـــنـــقـــبـــة ال
الَْمْعُروف ِعنْد الُْفَقَراء بدروس أفاكي المولوي، حكي أنه َكاَن فِي السماع والدوران، َوَوقع فِي قلبه إِنَْكار 
ــا نــظــر تَــحــت قــدمــه َشــاهــد نَــفــســه فِـــي ذْرَوة األفـــــاك، َوَكــــاَن  هذَهِ الــفــعــلــة غــيــر الــمــســتــحــبــة، َوُهـــــَو فِـــي الــــــّدور، فَــلَــّمَ

يَُدور مَعَها، فَعلم أَن اذَهَ لَيَْس بِاالْختِيَاِر، َوإِنََّما ُهَو فعل الَْفاِعل الُْمْختَار<. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    526

المبين، وبر بعض| منقبت شيخ مشايخ العالم، كامل الحق والدين... المعروف 
بـــــزركـــــوب الــــقــــنــــوي، وبـــــر بـــعـــض مـــنـــاقـــب ُجـــنـــيـــد الـــــزمـــــان، مـــفـــتـــاح كــــنــــوز الـــــعـــــرش؛ حـــســـام 
الــحــق والدين؛ حــبــيــب ابــن مــحــمــد بــن الــحــســيــن بــن أخ| ترك الــمــنــتــســب إل| الــشــيــخ 
ّـــــاً وأصــــبــــحــــُت عــــربــــيّــــاً(، وبــــر بــــعــــض| مـــنـــاقـــب فـــرزنـــد  الـــمـــكـــرم بـــمـــا قـــــال: )أمـــســـيـــت ُكـــــردي
ســلــطــان األبدال واألوتاد، مــعــدن الــكــشــوف والــحــال، واقف ضــمــائــر الــرجــال؛ جــال 
الــحــق والــديــن الــعــارف قّدس اهلل روحــهــم، وأدام فــي مــعــارج الــُقــدس فــتــوحــهــم، ايــن 
دعـــا را يـــا رّب آمـــيـــن هـــم تـــوكـــن، ا| دعـــا آن تـــو آمـــيـــن آن تـــو. )ســـبـــب تــألــيــف( ايــن 
كــتــاب شــريــف، وتــرتــيــب اين تــركــيــب... ســلــطــان الــعــارفــيــن، جال الــحــق والــديــن؛ 
چــــلــــبــــي أمــــيــــر عـــــــارف، مـــــــّد اهلل ظــــلّــــه الــــــــوارف جـــــمـــــاعـــــت|... ومــــــذاكــــــرهء كــــتــــاب )تــــذكــــرة 
األولــــــــــــــيــــــــــــــاء فـــــــــريـــــــــد الـــــــــــديـــــــــــن عـــــــــــطـــــــــــار( قــــــــــــــــــــــّدس اهلل ســـــــــــــــــــــــــّره... أصـــــــــــحـــــــــــاب عـــــــــظـــــــــام ك| روايـــــــــــــــــات 
ثــــقــــات، وعــــــدول نــــقــــات بــــودنــــد ســــنــــداً عــــن ســـنـــد اســـتـــفـــســـار كـــــرده بـــــودم دريـــــن كــــتــــاب در 
چــــنــــد فــــصــــول أصــــــول آنــــــرا تــــرتــــيــــب نـــــهـــــادم وايــــــن كــــتــــاب را )مــــنــــاقــــب الــــعــــارفــــيــــن ومــــراتــــب 
الــــــكــــــاشــــــفــــــيــــــن( نـــــــــام نــــــــهــــــــاده شـــــــــد، واهلل الــــــمــــــوفــــــق عـــــــــل| تـــــصـــــنـــــيـــــف تـــــلـــــفـــــيـــــقـــــه، وإتـــــــمـــــــامـــــــه مــــن 
عــمــيــم فــضــلــه وإنــعــامــه. )فــصــل أول(: حــمــلــهء أخــبــار ونــقــلــهء آثــار رضــي اهلل عــنــهــم 
چـــنـــيـــن روايــــــت گــــردنــــدكــــه حــــضــــرت مــــوالنــــا شـــمـــس الــــديــــن حـــســـيـــن بـــن أحــــمــــد الـــخـــطـــيـــبـــي 
رضــــــــي اهلل عــــنــــه در عـــــالـــــم تــــجــــريــــد يـــــكـــــانـــــهء عـــــالـــــم بــــــود چـــــنـــــان عـــــّامـــــة بـــــودكـــــه مــــثــــل رضــــي 

الــديــن نــيــشــابــوري....
آخره:... چراغ| بكف گرفته از همسايهء منور نور م| گيراني تاخانهء وخود 
را منور گرداني كه }ڦ ڦ ڦ ڦ{ )1( تا جواب گوي| غافل واهل را قيل 

را }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ{ )2(�
ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــارم والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــودُ

ــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُثـــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــي مُــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــّمَ وأورَق  ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  أحــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

تمت. م.

›1‹ سورة التحريم، اآلية: 8� 
›2‹ سورة الحديد، اآلية: 13� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    527 األخالق والتاريخ   

َــــة  ــــْكــــتُــــوب مــــالحــــظــــات: نــــــوع الــــخــــط: نـــســـخ واضـــــــــح. وَعـــــنَـــــاِويـــــن الــــمــــواضــــيــــع والـــــفـــــواصـــــل مَ
ــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر. وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الــــحــــاج حـــســـيـــن الـــــمـــــدرس بــــمــــدرســــة والــــــــدة ســـلـــطـــان فــي  ــــلَّ بـِـــــالــ
َـــــاَشـــــا فــــي إِْســـــتَـــــانْـــــبُـــــول )ســنــة  جــــزيــــرة ســــــاقــــــز )1(. وتــــمــــلـّـــك: مــطــبــخ مــــوالنــــا فــــي تــكــيــة قـــاســـم پ
ْـــــَخـــــاّص،  ـــبـــــاء ال 1184 ھ/1770 م(، تـــمـــلّـــك: مـــحـــمـــد رفــــيــــع كــــاتــــب زاده أمــــيــــن ســــر األطــ
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة  َوتََملُّك: السيد الحافظ مَُحّمَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 366. تركي ]697[ الّرَ
ـــــــــيْـــــــــخ شــــــْعــــــبَــــــان  ـــــــــنَـــــــــاقِـــــــــب الـــــــــّشَ ــــيــــــة = مَ ــــبــــــانــ ــــــطـــــــوط: مــــــنــــــاقــــــب نـــــــــامـــــــــة = مــــــنــــــاقــــــب شــــــعــ ــــــمـــــــخـ ــــــوان الـ ــ ــــنـ ــ ــ عـ

القسطمونّي )2(�

›1‹ يـــــرجـــــح أن يــــــكــــــون: حــــســــيــــن بــــن مــــحــــمــــد بــــن أويــــــــــس الـــــــرومـــــــي الــــعــــثــــمــــانــــي، الــــفــــقــــيــــه الــــحــــنــــفــــي، الــــمــــفــــتــــي بــــجــــزيــــرة 
بـــــــعـــــــد ســـــــنـــــــة )1224 ھ/1809 م(. ومــــــــــــــن تــــــصــــــانــــــيــــــفــــــه: شــــــــــــــرح قـــــصـــــيـــــدة  بــــــعــــــاشــــــقــــــي الـــــــــمـــــــــتـــــــــوف|  ســــــــــاقــــــــــز، الــــــمــــــتــــــخــــــلــــــص 
 الـــــــــــــبـــــــــــــردة لــــــــلــــــــبــــــــوصــــــــيــــــــري - فــــــــــــي األدب )بــــــــالــــــــلــــــــغــــــــة الـــــــــتـــــــــركـــــــــيـــــــــة( مـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــة فــــــــــــي مــــــكــــــتــــــبــــــة ُســــــــلَــــــــيْــــــــَمــــــــانــــــــيــــــــة تــــــــــرجــــــــــمــــــــــان: 270؛

األوراق: )4 - 85(� 
وقــــــــــد كــــــانــــــت جـــــــزيـــــــرة ســــــاقــــــز - الـــــــواقـــــــعـــــــة فـــــــي بـــــحـــــر إيــــــجــــــة - ذات حـــــكـــــومـــــة مــــــمــــــتــــــازة يــــــديــــــرهــــــا أهــــــــــل جــــــنــــــوة اإليـــــطـــــالـــــيـــــون 
ــلـْـَطــان  الــصــلــيــبــيــون؛ مـــع تبعيتها لـــدولـــة الــخــافــة اإِلْســــاِمــــيّـَـــة الــعــثــمــانــيــة، وفـــي ســنــة )972 ھ/1565 م( بــلــغ الــّسُ
ُســلـَـيْــَمــان القانوني أنهم يحرضون أهلها عــل| الــتــمــرد، فــأرســل پياله پاشا فانتزعها منهم، وأبــطــل امتيازها. 
وتكرر تمّرُد جزيرة ساقز وانفصالها وإخضاعها أكثر من مرة، وجرت من أجلها معارك بحرية عديدة بين 

المسلمين العثمانيين وأعداء اإلسام. 
ـــــمــــــوجــــــودة فــــــي مـــكـــتـــبـــات إِْســــــتَــــــانــــــبُــــــول وآنــــــاطــــــولــــــي: )469/1؛ الــــــرقــــــم: 1410(�  انــــــظــــــر؛ مـــعـــجـــم الــــمــــخــــطــــوطــــات الـ

ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط، )الرقم: 2619(� 
 �MENAKIBNAME )ŞABANİLERE DAİR( ›2‹

ــــنْــــِدي الــقــســطــمــونــي، بــالــلــغــة الــتــركــيــة؛ لــلــشــيــخ: عــمــر الـــفـــؤادي،  قـــال حــاجــي خــلــيــفــة: >مــنــاقــب الــشــيــخ شــعــبــان أَفَ
ـــــلْـــــَطـــــان  مـــــن خــــلــــفــــائــــه، كـــتـــبـــهـــا لـــلـــســـلـــطـــان أَْحـــــــَمـــــــد خـــــــان األول )1012 - 1026 ھ/1603 - 1617 م(، ابـــــن الـــــّسُ
لَْطان ُسلَيَْمان القانوني )926 -  لَْطان سليم الثاني ابن الّسُ لَْطان مــراد الثالث ابن الّسُ د الثالث ابن الّسُ مَُحّمَ

974 ھ/1520 - 1566 م(، ورتبها عل| خمسة أبواب<. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )1842/2(�  انظر؛ َكْشف الّظُ

ويــــوجــــد كــــتــــاب: مـــنـــاقـــب الـــشـــيـــخ شـــعـــبـــان أَفَــــــنْــــــِدي الـــقـــســـطـــمـــونـــي؛ تـــألـــيـــف: شـــعـــبـــان خـــلـــيـــفـــة بـــن حـــســـن )حـــســـيـــن( 
=الـــــــقـــــــســـــــطـــــــمـــــــونـــــــي الـــــــعـــــــثـــــــمـــــــانـــــــي الـــــــــقـــــــــاضـــــــــي الـــــــفـــــــلـــــــكـــــــي الــــــــــصــــــــــوفــــــــــي، الــــــــــمــــــــــعــــــــــروف بـــــــشـــــــيـــــــخ شـــــــــعـــــــــبـــــــــان، وأيــــــــــــضــــــــــــاً بـــــالـــــقـــــســـــطـــــمـــــونـــــي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    528

وفِّي،  د فؤادي، القسطموني، الُعثَْماني، الّصُ المؤلف: عمر فؤاد أَفَنِْدي بن مَُحّمَ
الشعباني، الخلوتي، الحنفي، فؤادي القسطمونّي )ت 1046 ھ/1636 م( )1(�

)ت 977 ھ/1569 م(، ومـــــــــــن تـــــصـــــانـــــيـــــفـــــه الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة: رســـــــــالـــــــــة فـــــــــي مــــــعــــــرفــــــة وضـــــــــــع الــــــمــــــقــــــنــــــطــــــرات - فـــــــــي الـــــهـــــيـــــئـــــة، 
ورســالــة فــي الــرخــامــة - فــي الــهــيــئــة، ورســالــة فــي الــربــع الــمــجــيــب - فــي الــهــيــئــة، ومــنــاقــب الــشــيــخ شــعــبــان أَفَــنْــِدي 
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وفِّي الشعباني، الخلوتي، الفقيه،  د، الُْمتََخلِّص بفؤادي، الّصُ يْخ فؤادي القسطمونّي: عمر بن مَُحّمَ الّشَ
وفِيّة الشعبانية، وخليفة  المؤرخ، الشاعر، اللغوي النحوّي، مرشد المريدين، وأحد ُعرفاء الطريقة الّصُ
الـــشـــيـــخ مـــحـــيـــي الــــديــــن الـــقـــســـطـــمـــونـــي الـــشـــعـــبـــانـــي، ولـــــد فــــي مـــحـــلـــة )مــــــــوس| فـــقـــيـــه( ســـنـــة )966 ھ/1559 م(، 
وبـــعـــدمـــا تــمــشــيــخ واســتــخــلــفــه شـــيـــوخ الـــطـــريـــقـــة الــشــعــبــانــيــة انـــتـــقـــل إل| إِْســـتَـــانـــبُـــول، وتـــوفـــي فــيــهــا ودفــــن فـــي الــتــربــة 
ـــــــلْـــــــَطـــــــان ســـــلـــــيـــــم األول؛ بــــمــــنــــطــــقــــة الــــــفــــــاتــــــح فـــي  الـــــشـــــعـــــبـــــانـــــيـــــة فـــــــي مـــــحـــــلـــــة جـــــارشـــــنـــــبـــــه قـــــــــرب جــــــامــــــع أمــــــيــــــر الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن الـــــــّسُ

إِْستَانبُول. 
وألّف العديد من المصنفات باللغة التركية الُْعثَْمانِيَّة، ومنها: بلبليه منظومة تركية في التََّصّوُف تتألف من: 
)1190 مــثــنــوي(، وتــوجــد منها مخطوطة فــي مكتبة قسطمون التركية: 1664، وقــد طبعت فــي إستانبول 
ســـنـــة )2001 م(، پـــنـــد نـــامـــه فِـــــي الـــنـــصـــائـــح، وتــــربــــه نــــامــــهء؛ شــــْعــــبَــــان نــــامــــه؛ فــــي بـــيـــان رد قـــــول الـــمـــنـــكـــريـــن لـــزيـــارة 
ِريَقة مخطوطة مركز الملك فيصل في الرياض، رقم الحفظ: )02805 -  القبور منظوم، وتَْرَجَمة معيار الّطَ
وفِيّة، وِرَسالَة  11(، وتعريفاث علم النَّْحو، وديَوان شعره تركي، وِرَسالَة الشوقية فِي بيان جواز دوران الّصُ
َــــة الــتــوثــيــقــيــة، ورســـالـــة  ْـــعـــلـــَمـــاء وجــــنــــات الــــعــــرفــــاء، ومــــَقــــال ـــــة الـــكـــامـــلـــيـــة، وروضــــــــات ال َـ الــعــســلــيــة فــــي الـــــتَّـــــَصـــــّوُف، وِرَســــــال
يْخ شْعبَان  التوحيدية، ومَقالَة الصدقية، ورسالة الدرية منظوم، ومَقالَة الفردية، ورسالة وردية، ومَنَاقِب الّشَ
ولّي القسطموني = مناقب شعبانية = مناقب نامه، مخطوطة في مكتبة قسطمون التركية: 3676. ورسالة 
ُكّابية في التََّصّوُف مخطوطة في مركز الملك فيصل في الرياض، رقم الحفظ: )02805 - 12(، وشرح 

ِوْرِد الستار ليحي| الشرواني، وسلسلة نامه؛ وغير كلذ. 
ِّـــــِفـــــيـــــن  ْـــــُمـــــَؤل ـــبــــــغــــــدادي: )797/1(، َومُـــــــْعـــــــَجـــــــم ال ــ ـــــلـ انـــــــظـــــــر؛ هــــــديــــــة الـــــعـــــارفـــــيـــــن أســـــــمـــــــاء الــــمــــؤلــــفــــيــــن وآثـــــــــــــار الــــمــــصــــنــــفــــيــــن؛ لـ
الَة: )317/7(، وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )118/1 - 119(، ومناقب الشيخ  لَِكّحَ
ـــوفِـــّي الــبــيــرامــي الــمــولــوي الــخــلــوتــي، الــمــحــدث،  عــمــر فـــــؤادي؛ تــألــيــف: إِْســَمــاِعــيــل بــن أَْحـــَمـــد اآلنـــقـــره وي، الـــّصُ
ــــــص بـــــــرســـــــوخـــــــي، الـــــــمـــــــعـــــــروف بــــــــشــــــــارح الــــمــــثــــنــــوي  ْـــــــُمـــــــتَـــــــَخـــــــلِـّ الـــــمـــــفـــــســـــر الـــــــشـــــــاعـــــــر، شـــــيـــــخ زاويـــــــــــــــة الــــــمــــــولــــــويــــــة بــــــــِإْســــــــتَــــــــانــــــــبُــــــــول، ال

)ت 1041 ھ/1631 م(. وانظر؛ المراجع التركية: 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi: C: 34/61 - 63; Osmanlı Müellifleri, I, 118 
- 119; Ziya Demircioðlu, Kastamonu Evliyaları, Kastamonu 1962, s. 26; a. mlf., 
Şeyh Şa’bân - ı Veli ve PostniŞinleri, Kastamonu 1983, s. 20; Ihsan Ozanoðlu, Türk 
Büyüklerinden Ünlü Bilgin ve Mutasavvıf Şa’ - bân - ı Veli: Hayatı, Eserleri ve 
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عدد األوراق وقياساتها: 118، مقياس الورقة: )224 × 140 = 165 × 87(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل ارّلَ
پرُكنم بنوِر حمُد وسام پر روي ُجملة ِجهانبِيُمن ِستر قُطب أنام حضرِت الشيِخ َشعبان

َسالَة ويزدان رحيم واهب  ر الرِّ محامد فاضلة، وثنايا كاملة، اول ُخداي كريم مُيسِّ
ـــــرامــــــه يــــــه كــــــــه، جـــــنـــــاب عــــزتــــنــــه عـــــبـــــادتـــــه طــــــالــــــب، وذات صــــفــــاتــــنــــه مــــعــــرفــــتــــه راغــــــــــب اوالن  ـــــكـ الـ
عبادن| كندو يولنه هدايت، وهدايتلرنده اقامت، وأعمال شرعيه لرنده اِداميچون، 
اِيرسال اَنبيائ| ِعظام، وإجال أوليائ| كرام ايلد| ودخ| اَحكام وتخليد... اَحكام 
شـــريـــعـــتـــي؛ اِحـــــكـــــام طـــريـــقـــي اســـتـــحـــكـــام اوزره قـــيـــلـــديـــلـــر )ســــبــــب تـــحـــريـــر مــــنــــاقــــب؛ وبـــاعـــث 
تقرير أحوال مطالب(؛ اولدركه خالق دو عالم، ورازق أنعام وبني آدم... ومشهور 
اوالن قطب األولياء، وذخر األصفياء،، مرشد كامل، وموّحد واصل، مطلع آفتاب 
كرامت، ومنبع ماهتاب واليت، شيخ المشايخ، وبرزخ البرازخ؛ قسطمونيده جامع 
شــــريــــف قــــربــــنــــده تــــربــــة بـــــر أنــــــوارلــــــرنــــــده مـــــدفـــــون شـــعـــبـــان أَفَـــــــــنْـــــــــِدي؛ قـــــــــــّدس اهلل ســــــــّره الـــمـــتـــيـــن، 
ورّوح روحه األمين حضرتلرينك؛ خلفاء كرامندن اوالن عزيز لريك مناقب شنيه لر| 
وكرامات عليه لر| مكتوب پر ِرَسالَة أُلمادوغ|... مناقب نامه يازُسون ديو صدقله 

Külliyesi, Kastamonu 1966; a. mlf., Şa’bân - ı Velî Menâkıbı, Kastamonu 1967; 
Abdulkerim Abdulkadiroðlu, Halvetilik’in Şa’bâniyye Kolu ve Şeyh Şa’bân - ı 
Veli Külliyesi, Ankara 1991, s. 60 - 64; L. Nihal Yazar, Halvetîliðin Şa’bâniyye 
Kolu: Menâkıb - I Şa’bân - ı Velî ve Türbenâme, ]baskı yeri ve tarihi yok[ )Mas 
Matbaacılık(; Hilâl Baysar, Ömerü’l - Fuâdî Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri 
)yüksek lisans tezi, 1991(, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ilyas Yazar, 
Ömer Fuadi: Hayatı,
Eserleri, Edebî KiŞiliði ve Bülbüliyyesinin Metni, Istanbul 2001; Necdet Yılmaz, 
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf )17. Yüzyıl(, Istanbul 2001, s. 94 - 98; Gencay 
Zavotçu, Türk Edebiyatı’nda Hâbnâme ve Ömer Fu’âdî’nin Hâbiyye Risâlesi, Kocaeli 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    األخالق والتاريخ    530

التماس ايتدكلر| سببدن بيك اون يد| )1017 ھ/1608 م( سنه سنده بعض أوراقه 
ــــر اولــــمــــش ايــــكــــن بــــو مـــقـــولـــه تــحــريــر  مـــنـــاقـــب نــــامــــه تـــســـويـــدنـــه هـــزيـــمـــت اليـــــــح، وشــــــــروع مــــيــــّسَ
وتـــقـــريـــر؛ قــلــيــل كــثــيــر كـــوشـــه عــزلــتــده مـــانـــع ُشـــغـــل ووحـــــدت ومـــوجـــب خـــواطـــر وكـــثـــرت دُر 
لَْطان محمد خان بن  لَْطان؛ سلطان أحمد خان بن الّسُ لَْطان ابن الّسُ دَيُو فراغ... الّسُ
َــة عــل| حسب  َســال ــلـْـَطــان مـــراد خـــان؛ خــلــد اهلل ِخــافــتــه، وأبـــد سلطنته )لتحرير الــرِّ الــّسُ

ما قيل خير الكام ما قّل ودّل(...

عــــــــــمــــــــــر| وار اولــــــــــدقــــــــــچــــــــــه اولـــــــــــــســـــــــــــون بـــــــــــر مـــــــــــراداي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد| حــــــــــــــــــــــــق ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده عــــــــــــــــمــــــــــــــــريــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــاد

حـــــــاصـــــــل الــــــــكــــــــام انـــــــلـــــــر كــــــبــــــي ســــــلــــــطــــــان جـــــــهـــــــان عــــــلــــــي الــــــــشــــــــان واليــــــــــــــق الــــــــكــــــــرامــــــــة والـــــــعـــــــرفـــــــان 
حضرتلرينك زمان واليت عيان لرنده بو فقير حثير وضعيف وپر تقصير؛ درويش: 
عــمــر الـــــفـــــؤادي، هـــــــداه اهلل الــــهــــادي؛ شــعــبــان أَفَـــــنْـــــِدي؛ قُــــــدِّس ســـــّره حــضــرتــلــريــنــك... بــن 
ـــــامـــــــه خـــــطـــــيـــــر: بــــــــش بـــــاب  مـــــفـــــّصـــــل مـــــنـــــاقـــــب نــــــــامــــــــه؛ جـــــمـــــع ايـــــتـــــمـــــش ايــــــــــــــــــــد|... وبــــــــــو مـــــنـــــاقـــــب نــ
اوزيــــنــــه تــحــريــر اولـــنـــمـــش دُر... ايــكــنــجــي بـــــاب: شــعــبــان أَفَـــــنْـــــِدي حــضــرتــلــريــنــك ســلــســلــهء 
شـــريـــفـــه لــــريــــن بــــيــــان ايــــــــــــدر... بــيــشــنــجــي بـــــــاب: شـــعـــبـــان أَفَـــــــنْـــــــِدي حـــضـــرتـــلـــريـــنـــك كــــنــــدولــــردن 
ُصــــــكــــــره شـــــــجـــــــادهء مـــــرجـــــع عــــالــــمــــلــــرنــــده جـــــلـــــوس وإرشــــــــــــــاد ايــــــــــــدان دورت ُخــــلــــفــــاســــنــــك دورت 
فــــــصــــــلــــــلــــــه مــــــــنــــــــاقــــــــب شــــــــريــــــــغــــــــه لـــــــــــــــرن بــــــــــيــــــــــان ايــــــــــــــــــــــدر. اّولـــــــــــــكـــــــــــــه بـــــــــــــــــــاب: جــــــــنــــــــس انـــــــــــــــــــام واولـــــــــــــــيـــــــــــــــاي عــــــظــــــام 
 لـــــــيـــــــجـــــــنـــــــده كـــــــــرچـــــــــك ول| كـــــــــمـــــــــلـــــــــردر وكـــــــــــرچـــــــــــك اولــــــــــيــــــــــانــــــــــك جــــــمــــــلــــــه ســــــــنــــــــه خـــــــــــــــرق عــــــــــــــــــاده كــــــــرامــــــــت

الزم...

آخـــــــــــــــــــــــــره:... الئــــــــحــــــــة الــــــخــــــاتــــــمــــــة بــــــــقــــــــوة الـــــكـــــلـــــمـــــة الــــــجــــــامــــــعــــــة والــــــــفــــــــاتــــــــحــــــــة؛ قــــــــلــــــــُت مـــــــــا قـــــلـــــُت 
بـــــاالرتـــــقـــــاب، وحـــــــــــّررُت مــــا حــــــــررُت بـــــاالضـــــطـــــراب، وينكل عـــلـــمـــُت حــــّقــــاً بــــــاهلل تــــعــــال| هــو 
أعـــلـــم بــالــحــّق والــــصــــواب، وهــــو أحـــكـــم بــالــحــكــمــة والـــخـــطـــاب، وإلـــيـــه الــمــصــيــر والـــمـــآب، 
ــِريــَقــة واالنـــجـــذاب،  ــنَّــة والــِكــتــاب؛ رجـــع إلــيــه بــالــشــريــعــة والــّطَ ومَـــن رجـــع إلــيــه بــدالئــل الــّسُ
ـــــثــــــواب؛ بـــلـُــطـــف اهلِل  وعــــــاد إلـــيـــه بـــالـــمـــعـــرفـــة والـــحـــقـــيـــقـــة بــــا ارتـــــيـــــاب، ولـــــه ُحـــســـن الــــمــــآب والـ
الملِك العزيِز الوّهاب، والحمد هلل الملك الرحيم التّواب؛ من أوان عنفوان الشباب؛ 
إل| زمـــــان وداع األقـــــــارب واألحـــــبـــــاب، وإل| دخـــــول األجــــســــام فـــي عـــالـــم الـــعـــدم فـــي الــقــبــر 
والتراب، وإل| حال النجاة من آالم احتراِق ناِر الِفراِق والعذاب، وإل| دخول األرواح 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   531 األخالق والتاريخ   

بالحشر�والبعث�في�جنّة�الصفات�مع�الصالحين�والعارفين�بال�كدٍر�وال�ِحجاب،�وفي�
جــنــة�الــــذات�مــع�األولـــيـــاء�واألصــفــيــاء�وأولــــي�األبـــصـــار�األلـــبـــاب،�والـــصـــالة�الــذاتــيــة�بحسب�
د�الزاجر� الذات،�والتسليمات�الصفاتية�بحسب�الصفات�من�أهل�اللباب؛�عل|�مَُحّمَ
�ما�سو|�اهلل�وسائر�األذناب،�وعل|�اآلل�واألوالد�واألصحاب،�والحمد�هلل� عن�ُحبِّ
ــــاِب.�سنة� ْــــَوّهَ ْــَمــِلــِك�ال ـــت�الــكــتــاب،�بِــــَعــــْوِن�اهلل�ال مفتح�األبـــــواب،�ومــســبــب�األســـبـــاب،�تَـــّمَ

�1237ھ.�تمت.

يْخ�شْعبَان�الخلوتّي� مالحظات:�مكتوب�في�أوله:�مَنَاقِب�حضرة�قطب�العارفين�الّشَ
قــــــّدس�ســـــــّره،�ومـــنـــاقـــب�خـــلـــفـــائـــه�األربـــــعـــــة.�تــــاريــــخ الـــنـــســـخ:�ســـنـــة�)�1237ھ/�1821م(.�
ــــــام:�خـــــــــّط�الـــــنـــــســـــخ:�الـــــنـــــســـــخ�الــــــــواضــــــــح�الــــنــــفــــيــــس�الـــــمـــــضـــــبـــــوط�بـــــالـــــحـــــركـــــات�ضـــبـــطـــاً� ــــــعــ الـــــــوضـــــــع الــ
َـــة�بِــــالــــلَّــــْوِن�األَْحـــــَمـــــر،�وعــلــيــه تــمــلــك:�الــســيــد�الــحــافــظ� كــــامــــالً،�وَعــــنَــــاِوْيــــن�الـــمـــواضـــيـــع�مَـــْكـــتُـــوب
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.� مَُحّمَ

وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�367.�فارسي ]698[ الّرَ

عــنــوان المخطوط:�مناقب�غوثية�=�تلّطف�الخاطر�فــي�مناقب�الشيخ�عبد�القادر�
الجيالني�=�الكيالني�)الگيالني( )1(.

ـــــــــوفِـــــــــّي� ـــــــــد�صــــــــــــــادق�الـــــــســـــــعـــــــدي�الـــــــشـــــــهـــــــابـــــــي،�الـــــــــمـــــــــولـــــــــوي،�الـــــــــــــقـــــــــــــادري،�الـــــــــّصُ ــــــؤلــــــــف:�مُـــــــــَحـــــــــّمَ ــــــمــ الــ
)ت��1006ھ/�1597م( )2(.

�.Menakib ›1‹
تُـــــــوَجـــــــُد�مـــخـــطـــوطـــة�مــــنــــه�فـــــي�مـــكـــتـــبـــة�ســــيــــد�ظـــــل�انمحرل�بـــمـــدْيـــنـــة�عـــلـــيـــكـــره�فـــــي�الــــهــــنــــد؛�عـــــربـــــي؛�الــــــرقــــــم:�68،�رقــــم�

الميكروفيلم:�25/36،�موضوع:�تصّوف.�
انظر؛�إِْيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذْيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي،�)319/1 - 320(.�

�.MUHAMMED SADIK ›2‹
ــد� قـــال�الـــبـــغـــدادي:�>تــلــطــيــف�الــخــاطــر�فـــي�مــنــاقــب�الــشــيــخ�عــبــد�الــقــادر�-�أعـــنـــي:�الــكــيــالنــي؛�لــلــشــيــخ�مـــولـــوي�مُــَحــّمَ
ــد�الـــرومـــي�مــن�الخلفاء� صـــادق�الــســعــدي�الــشــهــابِــي�الـــقـــادري�الــمــتــوف|�ســـنـــة...�تــرجــمــه�الــشــيــخ�ضــيــاء�الــدْيــن�مُــَحــّمَ
لَْطانية،�طبع�باآلِستَانَة،�وســّمــاه:�بتنشيط�الخاطر<.�ولــا�الرجل�من�التصانيف:� =القادرْية�في�القلعة�الّسُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األخالق والتاريخ    532

عدد األوراق وقياساتها:�110،�مقياس الورقة:�)228 × �143=�147 × 85(،�
عدد األسطر:�)15(.

� �ومُـــعـــجـــزاتِـــِه،�فـــإّنَ ـــةَ�َخــــــواِرِق�الــنــبــيِّ �تَـــتِـــّمَ ِـــيِّ أولــــه:�الــحــمــد�هلل�الــــذي�جــعــل�كـــرامـــات�الـــول
�عل|�قدم�النبي،�فكراماته�عل|�قدر�قدماته،�فََمْن�آمَــَن�بكراماِت�األولياء؛� �َولِــيٍّ ُكــّلَ
فقد�آمَن�بُِمعجزات�األنبياء،�فمن�أنكر�كراماتِهم،�فقد�أنكر�مُعجزاتِهم.�نعوُذ�باهلل�
ُــْضــِلــلْــهُ� �لــــه،�ومــــن�ْي َــــهــــدِه�اهلل�فـــال�مُـــضـــّلَ مـــن�ُشــــــروِر�أنـــُفـــِســـنـــا،�ومــــن�ســيــئــات�أعــمــالــنــا،�مَـــــْن�ْي
ــــــــداً� �مُــــــــَحــــــــّمَ فــــــــال�هــــــــــــادي�لــــــــــه،�وأشــــــــهــــــــد�أن�ال�هلإ�إال�اهلل�وحــــــــــــده�الشــــــــرْيــــــــك�لــــــــــه،�وأشــــــــهــــــــد�أّنَ
ُـــــــــهُ؛�َصــــــــــــــــــلَّ|�اهللُ�َعــــــلَــــــيْــــــِه�وآلـــــــــه�وصــــحــــبــــه�وأولــــــيــــــائــــــه؛�وســـــلـــــم�عــــــــل|�مَــــــــن�هــــــو�عــــل|� عـــــــبـــــــُدهُ�ورســـــــــول
قدِمه�المباركة�بعد�الصحابة�واألئــمــة،�وهــو�الغوث�الــكــّل،�وغــوث�الثقلين،�والغوث�
األعــظــم،�والــفــرد�األفــخــم،�والــبــاز�األشــهــب،�والــطــراز�الــمــذّهــب،�وّهـــاب�الــنــوال�بتقالب�
ــــبــــحــــانــــّي؛�الــشــيــخ:� األحــــــــــوال،�الـــقـــطـــب�الــــربــــانــــي،�الــــغــــوث�الـــصـــمـــدانـــي،�الـــمـــحـــبـــوب�بــــه�الــــّسُ
ــــد�مـــحـــيـــي�الــــدْيــــن�ســـيـــد�عــــبــــد�الــــقــــادر�الـــحـــســـنـــي�الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي�الـــجـــيـــالنـــي؛�رضــــــي�اهلل� أبــــو�مُــــَحــــّمَ

تعال|�عنه،�وأفاض�عل|�العالمين�فيوضه�منه.

أمّـــــــا�بــــعــــد؛�مـــيـــگـــوْيـــد�بـــنـــده�ضـــعـــيـــف�كـــنـــه�كــــــار�مـــحـــتـــاج�ســــــو|�رحــــمــــت�پـــــــــرورد�كـــــا�فــقــيــر:�
ـــــد�صـــــــــادق.�شـــهـــابـــي�ســـعـــد�قــــــــــادري:�كـــــــــان�اهلل�لـــــه�كـــمـــا�كــــــان�لـــمـــشـــاْيـــخـــه؛�هـــــر�كــــــاه�بـــود� مُـــــَحـــــّمَ
حــــضــــرت�ســــلــــطــــان�األولـــــــيـــــــاء،�غـــــــوث�األعـــــظـــــم�رضــــــــــي�اهلل�تـــــعـــــال|�عــــنــــه،�بـــــر�قـــــــدم�جـــــــّد�أعـــــل|�
خــود�َصــــلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�وسلم،�خپانجه�مذكورست�در�)بهجة�األســـرار(؛�شيخ�إمــام،�
ــد�ســـهـــروردي�رحــمــة�اهلل� وقــطــب�هــمــام؛�حــضــرت�شــيــخ�شــهــاب�الــدْيــن�بــن�عــمــر�بــن�مُــَحــّمَ
تــعــال|�عــلــيــه،�كــفــت�شــنــيــدم؛�شــيــخ�مــحــيــي�الــدْيــن�ســيــد�عــبــد�الــقــادر�را�رضــــي�اهلل�تــعــال|�
عنه،�ميكفت�بر�كرسي�درمدرسه�خودهر�ولي�بر�قدم�بني�پست�ومن�بر�قدم�جد�خود�
َصـــلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�وسلم...�مناقب�حضرت�شيخ�عبد�القادر�جيالني�رضــي�اهلل�عنه،�

د�صادق،�مولوي،�تارْيخ�الوفاة:�)�1006ھ(،� رسالة�في�تحقيق�بعض�آْيات�القرآن،�اسم�المؤلف:�مَُحّمَ
وهــــي�مــحــفــوظــة�فـــي�مــكــتــبــة�مــعــهــد�الـــبـــيـــرونـــي�لـــلـــدراســـات�الـــشـــرقـــيـــة؛�فـــي�مــدْيــنــة�طــشــقــنــدي�فـــي�أوزبـــاكـــســـتـــان،�رقــم�

الحفظ:�562.�
انظر؛�إِْيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذْيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)319/1 - 320(.�
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جلي�وظاهرست...�وعمدة�المحدثين�شيخ�عبد�الحق�مُحّدث�دهلوي؛�قدس�اهلل�
تعال|�سّره�در�تكميل�اإلْيمان...�غوث�الثقلين�شيخ�عبد�القادر�جيالني�رضي�اهلل�
تعال|�عنه،�وإمام�عبد�اهلل�ْيافعي�رحمة�اهلل�عليه؛�كفته�نيست�كه�)كرامات�بلغت�
حـــــــّداً�تــــواتــــر�مـــعـــلـــوم�بــــاالتــــفــــاق،�ومـــــا�بــلــغــت�مــثــلــهــا�مــــن�أحـــــد�شـــيـــوخ�اآلفـــــــــــاق(...�حــصــول�
كسب�سعادت�خود�ومطالب�خود�وساْير�مرْيدان�سلسلة�علية�قادرْية؛�بعض�مناقب�
ُــْرَهــان�األصــفــيــاء؛�غــوث�أعظم�رضـــي�اهلل�تــعــال|�عنه�كه� حضرت�سلطان�العارفين،�وب
در�كتب�مشهورة�مثل�)بهجة�األسرار�وتكملة�حضرة�اإلمام�عبد�اهلل�ْيافعي(؛�قُدَِّس�
ِسّرُه...�كتاب�را�)مناقب�غوثيه(�نام�شهاده،�وباهلل�التوفيق،�وبيده�أزمّة�التحقيق.�

مَُقدِّمَة...

آخـــــــــــــــــــــــره:...�الـــــمـــــنـــــقـــــبـــــة�الــــــتــــــســــــعــــــون:�فــــــــي�وفــــــــاتــــــــه�رضــــــــــــــــي�اهلل�تــــــــعــــــــال|�عــــــــــنــــــــــه...�مـــــــــــاه�ربــــيــــع�
اآلخــــــــر�ســـنـــة�إحــــــــد|�وســـتـــيـــن�وخــــمــــس�مـــئـــة�در�بـــــغـــــداد�در�مـــــدرســـــة�بــــــاب�األزّج�مـــــدفـــــون...�
ِحــــيــــِم.�نــصــب�نــامــه� �الــــّرَ ِ َ ْ الـــخـــاتـــمـــة:�در�كــيــفــيــت�صــــالة�األســـــــرار�در...�بِـــــْســـــِم�اهلِل�انمحرّلَ
از�جــــانــــب�پــــــدر�حــــضــــرت�غــــــوث�الــــصــــمــــدانــــي�ســـيـــد�عــــبــــد�الــــقــــادر�جـــيـــالنـــي�رضـــــــــي�اهلل�تـــعـــال|�
عنه�ابن�أبو�صالح�نور�الدْين�موس|�چنگي�دوست�بن�سيد�عبد�اهلل�كيالني...�بن�
ســيــد�مـــوس|�الــجــون�بــن�ســيــد�عــبــد�اهلل�الــمــحــض�بــن�ســيــد�حــســن�مــثــن|�بــن�حــضــرت�إمــام�

حسن�بن�حضرت�علي�كرم�اهلل�وجهه�رضي�اهلل�تعال|�عليهم�أجمعين.

ِحـــــــــــــــيـــــــــــــــِم.�از�جــــــــــانــــــــــب�واكـــــــــــــــــــــــده�والـــــــــــــــــــــــدة�حــــــضــــــرت� �الـــــــــــــــّرَ ِ َ ْ نــــــــصــــــــب�نــــــــــــامــــــــــــه،�بِـــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــِم�اهلِل�انمحرّلَ
مـــحـــبـــوب�ســـبـــحـــانـــي�رضـــــــــي�اهلل�تـــــعـــــال|�عـــنـــه�أمــــــة�الــــجــــبــــار:�فـــاطـــمـــة�بـــنـــت�ســـيـــد�أبــــو�عــــبــــد�اهلل�
د�بن�سيد�طاهر�بن�سيد�عطاء�اهلل�بن�سيد� صومعي�بن�سيد�أبو�جمال�بن�سيد�مَُحّمَ
د� ــد�بــن�َعــِلــّي�العرْيضي�بن�إمــام�جعفر�صــادق�بــن�إمــام�مَُحّمَ عــالء�الــدْيــن�بــن�سيد�مُــَحــّمَ
باقر�بن�حضرت�إمام�زْين�العابدْين�بن�حضرت�إمام�حسين؛�بن�أمير�المؤمنين�علي�

مرتض|،�كرم�اهلل�وجهه،�رضي�اهلل�تعال|�عنهم�أجمعين.

أشكر�هلل�تعال|�وتقدْيس�كه�خضر�عناْيت�پنعانيش�هادي�كمكرده...�الحمد�هلل�
والمنة�أز�مكرمت�إيهل�اْين�كتاب:�)مناقب�حضرت�غوث�األعظم�سيد�عبد�القادر�
جــيــالنــي(�رضـــي�اهلل�تــعــال|�عــنــه،�غــرة�مــاه�جــمــاد|�األول�سنة��1255ھ�بــودكــه�در�دار�
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السلطنة�علية�إِْسالمْبُول�با�تمام�رسيد�توقع�در�ناظران�اْين�كتاب�انيست�كه�خطا|�
هـــا|�اْيـــن�نـــــادرن�هـــج�مـــد�انـــه�مــعــفــو�پـــازنـــه�نـــا�بــمــضــمــون�حـــدْيـــث:�>خــيــر�الـــنـــاس�مـــن�ْينفع�

الناس<�عامل�اللهم�اغفر�للمؤمنين�والمؤمنات.�تَّمَت.

مـــالحـــظـــات:�تـــاريـــخ الــنــســخ:�غــــرة�مــــاه�جـــمـــاد|�األول�ســنــة�)�1255ھ/�1839م(،�
ــــيّـَـــــة�إِْســـــــــالمْـــــــــبُـــــــــول.�الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام:�نــــــــوع الــــــخــــــط:�تــعــلــيــق� ـــَمــــــانــ ــ ـــثْـ ــ ــــُعـ ْــ فــــــي�دار�الــــســــلــــطــــنــــة�الــــعــــلــــيــــة�ال
نَة،�وجميع� بَة،�َومُلَّوَ واضح�مضبوط�بالحركات�أحياناً.�ولوحة�الصفحة�األول|�مَُذّهَ
َــة�بِـــالـــلَّـــْوِن�األَْحـــَمـــر،�وعليه  ـــبَـــة،�وَعــنَــاِوْيــن�الــمــواضــيــع�مَــْكــتُــوب ـــــاَرات�مُـــَذّهَ َــَهــا�إَِطـ ــفــَحــات�ل الــّصَ
د�مُـــَراد؛�شيخ�َخانَقاه�مُــَراد�مُــاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة� تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.
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قْم الَْحِميِدّي:�368.�تركي ]699[ الّرَ

عنوان المخطوط:�منافع�اإلنسان�=�ِرَسالَة�في�الطب )1(.

وِمـــــــــي�الــــُعــــثْــــَمــــانــــي،� ْــــــن�عــــــبــــــد�اهلل�الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــي�الـــــــــّرُ َـــــــاَشـــــــا�اب الـــــمـــــؤلـــــف:�مــــصــــطــــف|�حـــــامـــــي�پ
حامي�پَاَشا،�)ِميرلَِوا(�)ت��1295ھ/�1878م( )2(.

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا:�40،�مقياس الــورقــة:�)214 × �122=�170 × 60(،�
عدد األسطر:�)19(.

أولـــه:�منافع�اإلنــســان:�انــســانــك�تــوكــركــي�عــل|�الــرْيــق�نهش�هــوامــدن�حــاصــل�اوالن�

�.Menâfî’ül�-�İnsân.�TIBBA�AİT�BİR�RİSALE ›1‹
قال�البغدادي:�كتاب�منافع�اإلنسان�-�لمصطف|�حامي�پاشا�أْيضاً.�

انظر؛�إِْيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذْيل�عل|�كشف�الظنون�للبغدادي:�)559/2(.�
�.Mustafâ�Hamî�Paşa�b.�Abd�-�Allâh ›2‹

ــبـِـيــب،�المتخلص�بحامي� ْــَحــنَــِفــّي،�الــّطَ وِمـــي�ال ْــن�عــبــد�اهلل�القسطنطيني�الـــّرُ وِمـــي�مصطف|�پــاشــا�اب حــامــي�پــاشــا�الـــّرُ
)أمير�اللَِّواء(،�وُعْضو�فِي�دَار�الُشوَر|�العسكرْية�العثمانية،�وكبير�أطباء�الحجاز،�كان�من�متقني�اللغتين�
العربية�والتركية،�وقد�كانت�وفاته�في�إِْستَانبُول�سنة�)�1295ھ/�1878م(،�وضرْيحه�في�منطقة�أبي�أْيوب�
األنـــــصـــــاري�فــــي�إِْســــتَــــانــــبُــــول.�صـــنـــف�أكـــثـــر�مــــن�ثـــالثـــيـــن�كـــتـــابـــاً�بــالــلــغــة�الـــتـــركـــيـــة�الــعــثــمــانــيــة؛�ومـــــن�تــصــانــيــفــه:�بــانــزهــر�
نـــامـــه�-�فــــي�الــــطــــب،�وتـــرجـــمـــة�فــضــيــلــة�الــــمــــجــــاورة�بــمــكــة�الـــمـــكـــرمـــة�والـــمـــدْيـــنـــة�الـــمـــنـــورة�لــلــحــســن�الـــبـــصـــري،�وتــعــلــيــم�
ــــــة�فِــــــــي�مُـــــَجـــــلـــــد�مـــــطـــــبـــــوع،�وزبـــــــــــدة�الـــــعـــــرفـــــان�فــــــي�عــــــالمــــــات�األبـــــــــــــدان�-�فــــــي�الــــطــــب،� ــــــّحَ الــــهــــنــــدســــة�لــــلــــصــــبــــيــــان،�حــــفــــظ�الــــــصِّ
ْـــــُعـــــلُـــــوم�فــــي�الــــنــــبــــاتــــات.�وســـيـــاحـــتـــنـــامـــهء�آفـــرْيـــقـــيـــا.�وعــــلــــم�الــــنــــبــــاتــــات.�وفـــن� وزبــــــــدة�الـــعـــلـــوم�-�فــــي�الـــجـــغـــرافـــيـــا،�وزبــــــــدة�ال
قــيــافــت،�وفـــن�الــســيــاحــة،�وقــانــون�الــصــحــة�-�فــي�الــطــب،�وكــتــاب�األحــــر|�بــاالعــتــنــاء�فــي�كيفية�تــراكــيــب�الــــدواء،�
ـــــّب،� ومـــصـــحـــح�وظـــــائـــــف�أطـــــفـــــال،�ومــــفــــتــــاح�الـــحـــكـــم�-�فـــــي�األدب،�ومَـــــنَـــــافِـــــع�األعــــــضــــــاء،�ومَـــــنَـــــافِـــــع�اإلنـــــســـــان�فِــــــي�الـــــطِّ

ومنافع�الحجاج،�ووظائف�األطفال.�
ْــَمــْكــنُــون� انــظــر؛�هــدْيــة�الــعــارفــيــن�أســمــاء�المؤلفين�وآثـــار�المصنفين�لــلــبــغــدادي:�)258/2 - 259(.�وإِْيـــَضـــاح�ال
في�الذْيل�عل|�كشف�الظنون�للبغدادي:�)408/1؛�559/2�،611(.�وُعثَْمانلي�مؤلفلري؛�لمحمد�طاهر�
د�ثَُرْيَّا:�)108/2(.�وقاموس�األعالم�لَشْمس�الدِّْين�سامي:� بروسه�لي:�)215/3(.�وسجل�ُعثَْماني�لُِمحّمَ

�.)1918/3(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   الطب    536

اورام�اوزرْينه�طال�اولنه�وجعني�قطع�اْيليه�وورم�مذكر|�زائل�اْيليه.�دْيكر:�نجاست�
انــســان�حاراْيكن�بــرص�وبهق�وقــوبــا�دْيدكلري�امــراضــلــره�طــال�اولــنــه�زائــل�اْيليه.�دْيكر:�
انسان�شعرندن�بر�مقدار�اخذ�اولوب�بربر�پاره�سنه�وضع�اولوب�اپلك�شد�اولنه�وجع�
شقيقه�صاحبنه�تعليق�اولنه�وجعن|�دفع�اْيليه.�دْيكر:�رجيع�إنسان�تجفيف�اولنوب�

وسحق�اولنوب�قروح�اكله�اوزرْينه...

آخـــــــــــره:...�ضــــــب:�ْيـــشـــل�كــــل�دْيــــدكــــلــــرْيــــدرك�تــنــكــلــه�شـــحـــم�ضــــب�قــصــيــبــه�كــــل�اولــــــن|�
زْياده�ْياه�ابتدوره.�دْيكر:�حصيبه�ضب�معاً�كتورله�جمله�عالم�محبت�اْيليه.�دْيكر:�
طـــــــولـــــــدع|�بـــــراســـــنـــــك�وجــــهــــنــــه�تـــعـــلـــيـــق�اولــــــنــــــه�بــــــر�غـــــيـــــر|�راســــــــــب�ان|�جــــكــــمــــبــــه.�دْيــــــكــــــر:�انــــك�
جـــلـــدنـــدن�بــــر�خــــــرف�ْيـــا�پـــلـــوب�انــــدنــــه�اْيـــجـــلـــســـه�ذكـــــــره�قـــــــوام�وبــــــــره.�دْيــــكــــر:�زْيــــــبــــــق...�صــنــد�
اهالمور�زهري�نيلوفر�هندبا�جمله�س|�برْيرده�اسبيقدل�ماء�مقطر�اولنوب�شرب�اوان�

ري�تصح�وقلبه�قرح�وسوداء�دفع�اْيدر�بر�نوع�تركيبدر.

مالحظات:�مخطوطة�بخط�المؤلف.�تاريخ النسخ:�قبل�سنة�)�1274ھ/�1857م(�
وتعليقات�وشروح�كثيرة.�وَعنَاِوْين�المواضيع�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر.�الوضع العام:�
نــــوع الـــخـــط:�تــعــلــيــق�واضــــــح.�وتُـــــوَجـــــُد�عــــل|�الــــَهــــَواِمــــش�تــصــحــيــحــات�الـــكـــتـــاب:�الـــدروْيـــش�
د�عزت�بن�َعِلّي�الساكن�في�دار�المثنوي�قرب�چهار�شنبه�بازاري�مع�الخاتم�سنة� مَُحّمَ

)�1274ھ/�1857م( )1(.�وقف�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�369.�تركي ]700[ الّرَ

ــــلْــــَطــــان�مُــــــــــَراد؛�فــــي�األطــــِعــــمــــة�واألشـــــِربـــــة� عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط:�ِشــــفــــاء�الـــــُفـــــؤاد�لـــحـــضـــرة�الــــّسُ
واألزهار�واألدِوْية )2(.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/4.� ›1‹�انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
�.ŞİFAÜ’l�-�FUAD�li�-�HADRETİ�SULTAN�MURAD ›2‹

ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:� ــــــم�ال قْ ــــّرَ ـــِمــــيــــِدّي:�1638،�والــ ْــــَحـ قْـــــم�ال ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة؛�الـــــّرَ تُـــــوَجـــــُد�مـــنـــه�مـــخـــطـــوطـــات�فــــي�مــكــتــبــة�اللـــــه�لــــي�فــــي�الـــّسُ
1639.�وفـــــي�مــكــتــبــة�عــــــارف�حــكــمــت�فــــي�الـــمـــدْيـــنـــة�الــــمــــنــــورة،�رقـــــم�الـــحـــفـــظ:��610/27مــــــجــــــمــــــوع،�ومـــكـــتـــبـــة�كــلــيــة�
اآلداب�والـــمـــخـــطـــوطـــات�فــــي�الــــكــــوْيــــت،�رقــــــم�الــــحــــفــــظ:��685مــــــــج�1،�ومــــركــــز�الـــمـــلـــك�فـــيـــصـــل�فــــي�الــــــرْيــــــاض؛�رقـــم�

=الحفظ:�08257 - 11737�،1.�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   537 الطب   

ــــطـــــــف�اهلل�األْيـــــــوبـــــــي،�اإِلْســــــتَــــــانْــــــبُــــــولــــــي،�الـــحـــنـــفـــي� ــ ُـ الـــــمـــــؤلـــــف:�زْيـــــــن�الــــعــــابــــدْيــــن�بــــن�خـــلـــيـــل�ل
)�1056ھ/�1646م( )1(.

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا:�27،�مقياس الــورقــة:�)225 × �165=�155 × 80(،�
عدد األسطر:�)23(.

ــــنــــــاي�بــــــي�عـــــــد،�اول�حـــكـــيـــم� ِحـــــــيـــــــِم.�حــــمــــد�بــــيــــحــــد،�وثــ �الـــــــّرَ ِ َ ْ أولـــــــــه:�بِــــــــْســــــــِم�اهلِل�انمحرّلَ
ـــنــــــه�اولـــــــــســـــــــون�كــــــيــــــم�بــــــــو�عــــــالــــــمــــــي�عــــــــدمــــــــدن�وجــــــــــــــوده�كـــــــــتـــــــــوروب�جــــمــــلــــة� ــ ـــــرتـ حــــــــــّي�صـــــــمـــــــد،�حــــــضـ
مــخــلــوقــاتــدن�شــرف�نــطــقــلــه،�مــمــتــاز�اْيــلــيــوب�}ڦ ڦ ڄ ڄ{ )2(،�خــطــاب�
مستطابي�اْيله؛�علم�وعقلي�ادمه�نصيب�قلد|،�وصد�هزار�صلوات�متواليات�اول�
رسول�اكرم�َصلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�َوَسلََّم�حضرتلرْينك،�معجز�نما|�}ے ے{ )3(؛�
اوالن�روضـــــــهء�مــــطــــهــــرهء�ســــنــــه�اولــــــســــــون...�مــــقــــصــــد�اقــــصــــاْيــــه�ْيـــــول�بـــــولـــــد|،�فــــأمــــا�بـــعـــد؛�
ــــيـــــل:�زْيــــــــن�الـــــعـــــابـــــدْيـــــن�بـــــن�خـــــلـــــيـــــل،�لــــــطــــــف�اهلل�تـــــعـــــال|� ــــطـــــف�جـــــلـ بــــــو�عـــــبـــــد�ذلـــــيـــــل؛�راجـــــــــي�لـ
بـــــهـــــمـــــا�فــــــــي�الـــــتـــــعـــــجـــــيـــــل�والـــــــتـــــــأجـــــــيـــــــل،�اْيـــــــــدركـــــــــه�بــــــــو�صـــــنـــــعـــــت�طــــــــب�أشـــــــــــرف�صــــــنــــــاْيــــــع،�وأربــــــــــح�

ـــلْـــَطـــان�مُـــــَراد،�تـــألـــيـــف:�زْيــــن�الـــعـــابـــدْيـــن�بـــن�خـــلـــيـــل.�ألـــفـــه�تـــركـــي؛� قــــال�الـــبـــغـــدادي:�>شـــفـــاء�الــــفــــؤاد،�لـــحـــضـــرة�الـــّسُ
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واألزهــــــــــار�إجــــــمــــــاالً.�ابـــــتـــــدأه�فــــــي:�أواســــــــط�جـــــمـــــاد|�اآلخـــــــــرة،�ســــنــــة�)�1037ھ/�1627م(.�وأتـــــمـــــه�فــــــي:�ســـبـــعـــة�

عــشــر�ْيــومــاً<.�
انظر؛�كشف�الظنون�عن�أسامي�الكتب�والفنون�لحاجي�خليفة:�)1054/2(.�

�.REİSÜ’l�-�ETIBBA�،ZEYNELABİDİN�b.�HALİL�el�-�EYYUBİ�el�-�İSTANBULİ ›1‹
لَْطان�بِإْستَانبُول� زْين�العابدْين�بن�خليل�العثماني�القاضي�الطبيب�رئيس�األطباء�المتوف|�في�بيمارستان�الّسُ
سنة�)�1056ھ/�1646م(.�من�تصانيفه�التركية:�ترجمة�خواص�ببرْية�-�في�الصيدلة،�خواص�ببرْية�-�في�
لَْطان�مَُراد�-�في� الطب،�ورسالة�الجواهر�في�المعادن،�ورسالة�األغذْية�-�في�الطب،�وشفاء�الفؤاد�لحضرة�الّسُ

األطعمة�واألشربة�واألزهار�واألدوْية،�والمسائل�الطبية.�
انظر؛�ُعثَْمانلي�مؤلفلري؛�لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)218/3 - 219(.�ومعجم�المخطوطات�الموجودة�
فــي�مكتبات�إِْســتَــانــبُــول�وآنــاطــولــي:�)546/1؛�الــرقــم:�1652(.�ومعجم�تــارْيــخ�الــتــراث�العربي�لقره�بلوط،�

د�ثَُرْيَّا:�)433/2(.� )الرقم:�2619(.�وسجل�ُعثَْماني�لُِمحّمَ
›2‹�سورة�البقرة،�اآلْية:�31.�
›3‹�سورة�القمر،�اآلْية:�1.�
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ــــتـــــــاب�فــــــاْيــــــقــــــده،� ــ ــــــرْيـــــــن�عــــــلــــــم�أدْيـــــــــــــان�اولــــــــــــــــــد|...�بـــــــو�كـ ــــــلـــــــم�أبـــــــــــــدان�قـ بــــــضــــــاْيــــــعــــــدن�اولــــــمــــــغــــــلــــــه�ِعـ
وخـــطـــاب�راْيــــقــــده؛�تـــركـــي�دْيـــلـــنـــجـــه�جـــمـــع�اْيـــــدوب؛�زبـــــدهء�ســـاللـــة�الـــســـالطـــيـــن،�وعـــمـــدة�
ـــيـــــن�اوالن�پــــــادشــــــاه�عــــظــــيــــم�الــــــشــــــان،�وعـــــمـــــيـــــم�اإلحـــــــســـــــان؛�حـــــضـــــرة�ســــلــــطــــان� نـــــتـــــائـــــج�الـــــخـــــواقــ
لَْطان�أحمد�خان،�أعانه�اهلل�الملك�المستعان�حــضــرتــلــرْيــنــك� مراد�خان )1(�ابن�الّسُ
سرْير�سعادت�مــأنــوســســلــرْيــنــه�نــحــفــه�قلم�تاكم�انلر�دخ|�سفرده�وحضرده�بو�كــتــاب�
مــــــخــــــتــــــصــــــر�ده�ذكــــــــــــر�اولـــــــــــنـــــــــــان�اشــــــــيــــــــانــــــــك�احـــــــــكـــــــــامـــــــــن|�ضـــــــبـــــــط�اْيـــــــــــــــــدوب�حـــــــفـــــــظ�صـــــــحـــــــت�اْيـــــــچـــــــون�
مـــــــــأكـــــــــوالت�ومــــــلــــــبــــــوســــــات�مـــــتـــــعـــــلـــــق�اوالن�امـــــــــــــــورده�اطـــــــبّـــــــاْيـــــــه�مــــــراجــــــعــــــتــــــدن�مـــــســـــتـــــغـــــن|�اولـــــــــــه�لــــر�
بـــــــــو�كــــــــتــــــــاب�مــــــســــــتــــــطــــــاب�ســــــــطــــــــور�پـــــــــر�زهــــــــــــورنــــــــــــده�مـــــــــنـــــــــدرج�اوالن�فـــــــــــواْيـــــــــــد|�اون�ْيــــــــــــدي�فـــــصـــــل�
ــلـْـَطــان�مراد؛�دْيــو�آد�وْيردم.�اولــك|� اوزره�تــرتــيــب�اْيدوب:�شــفــاء�الــفــؤاد�لــحــضــرة�الــّسُ

فــصــل:�ْيــيــمــكــه�مــتــعــلــق�اوالن�قــواعــدك�بــيــانــنــده�در...

آخــــره:...�ْيــا�رب�بــو�كتابك�حاشيه�سنده�اوالن�ِمنه�لــري�تــرك�اْيتميوب�ْيازمقده�
ــــتــــــنــــــك�اوســــــــتــــــــنــــــــده�اوالن� ـــــمــ ــــيــــــانــــــي�زحـ اوالن�زحـــــــــمـــــــــت|�هـــــــــر�كـــــمـــــكـــــه�اْيـــــــلـــــــرســـــــه�اخـــــــتـــــــيـــــــار�انــــــــــــك�عــــــصــ
نــــقــــطــــهء�جــــــرمــــــن|�رفــــــــع�اْيــــــــــــدوب�زحـــــمـــــتـــــن|�رحــــمــــتــــه�تــــبــــدْيــــل�اْيــــــــت�بــــــو�كــــتــــابــــك�تــــالــــيــــفــــنــــه�تــــارْيــــخ�
مزبور:�جماد|�اآلخر�سنك�اواسطنده�مباشرت�اولنوب؛�اول�زمانه؛�بو�فقير�محمية�
د�خان،�أسكنه�اهلل�بحبوحة�الجنان؛�بنا�اْيلدوك|� استنبولده،�ابو�الفتح�سلطان�مَُحّمَ
بيمارستانده�رئيس�أطبا�اْيدم،�اون�ْيدي�كونده�تسوْيد�اْيدوب�تمام�اْيلدم.�الحمد�هلل�
ـــــالم�عــــل|�خير� ـــــالة�َوالـــــّسَ عــــل|�أن�وفّـــقـــنـــا�لـــإتـــمـــام،�وحـــّقـــق�لــنــا�الـــفـــوز�بـــا�الــــمــــرام.�َوالـــــّصَ
ـــــــد؛�وآلــــــــــه�وأهــــــــــل�بــــيــــتــــه،�وصـــحـــبـــه� ُـــــطـــــفـــــه،�ونــــبــــيــــه�وحــــبــــيــــبــــه�ورســـــــولـــــــه�مُـــــــَحـــــــّمَ خــــلــــقــــه،�ومــــظــــهــــر�ل

الكرام.�تَّمَت.

�نــاســٍخ�مُـــِلـــمٍّ�بــشــؤون�الــطــب،�وتــوجــد� مــالحــظــات:�مــخــطــوطــة�مــضــبــوطــة�مــكــتــوبــة�بــخــطِّ

�.SULTAN�4�MURAD ›1‹
لَْطان�مراد�الرابع�)�1018ھ/�1609م�-�جلوس��1032ھ/�1622م�-� أمير�المؤمنين؛�وخليفة�المسلمين؛�الّسُ
لَْطان�)13(�محمد� لَْطان�)14(�أَْحَمد�األول�)ت��1026ھ/�1616م(�ابن�الّسُ �1049ھ/�1639م(�ابن�الّسُ
ـــلْـــَطـــان� ـــلْـــَطـــان�)12(�مـــــراد�الــثــالــث�)ت��1003ھ/�1594م(�ابـــن�الـــّسُ الــثــالــث�)ت��1012ھ/�1603م(�ابـــن�الـــّسُ
لَْطان�)10(�ُسلَيَْمان�القانوني�)ت��974ھ/�1566م(� )11(�سليم�الثاني�)ت��982ھ/�1574م(،�ابن�الّسُ

لَْطان�)9(�سليم�األول�)ت��926ھ/�1519م(.� ابن�أمير�المؤمنين�وخليفة�المسلمين�الّسُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   539 الطب   

في�آخرها�بعض�الفوائد�الطبية.�الوضع العام:�نوع الخط:�النسخ�الواضح�المضبوط�
بــــالــــحــــركــــات�أحـــــيـــــانـــــاً.�وتُــــــــوَجــــــــُد�عـــــــل|�الــــــَهــــــَواِمــــــش�تـــصـــحـــيـــحـــات�وتــــعــــلــــيــــقــــات�وشــــــــــروح�كـــثـــيـــرة.�
وَعنَاِوْين�المواضيع�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�والمتن�مَُميَّز�عن�الشرح�باللون�األحمر.�
د�عزت�بن� والغالف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مغلف�بــورق�اإلْيبرو،�وعليه تملك:�دروْيــش�مَُحّمَ
َعــــِلــــّي�الــــكــــانــــقــــروي )1(�الـــســـاكـــن�فــــي�دار�الـــمـــثـــنـــوي؛�قـــــرب�جـــهـــارشـــنـــبـــه�بـــــــازاري�بـــتـــارْيـــخ:�25 
ـــد�مُـــــَراد؛� صــفــر�ســنــة�)�1282ھ/�1865م(�مـــع�الـــخـــاتـــم،�َوتَــــَمــــلـُّـــك:�الــســيــد�الــحــافــظ�مُـــَحـــّمَ
ــــَقـــــاه�مُــــــــــَراد�مُـــــــــاّل؛�مـــــع�خــــاتــــم�الــــــوقــــــف،�ســــنــــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقـــــــف:�دار� شــــيــــخ�َخـــــانـ

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�370. ]701[ الّرَ

عنوان المخطوط:�القانون�في�الطب )2(.

المؤلف:�الحسين�بن�عبد�اهلل�بن�الحسن�بن�َعِلّي�بن�سينا،�البلخي،�الباطني،�
المتفلسف،�أبو�علي،�شرف�الملك�)ت��428ھ/�1037م( )3(.

عدد األوراق وقياساتها:�334،�مقياس الورقة:�)228 × �160=�180 × 115(،�
عدد األسطر:�)مختلف(.

َّـــــــــــــة؛�فــــــــالــــــــدمــــــــاغ�قــــــــوي،� ْـــــــــُمـــــــــَشـــــــــارَكـــــــــة�لـــــــلـــــــدمـــــــاغ�قَـــــــــــــِوْي أولـــــــــــــــه:�ِمــــــــنْــــــــَهــــــــا:�إِذا�َكــــــــــانَــــــــــت�األَْعـــــــــــــَضـــــــــــــاء�ال
مَـــــــاغ�َضــــِعــــيــــف�أَو� َــــــيْــــــَهــــــا؛�فَـــــــــِإن�الـــــــدِّ ــــــــــات�ال�ألســـــبـــــاب�َظـــــــاِهـــــــَرة�تــــصــــل�إِل َوإِن�َكــــــانَــــــت�َكـــــثِـــــيـــــَرة�اآلفَ

قْم�الَْحِميِدّي:�1/4.� ›1‹�انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
�.el�-�KANUN�fi’t�-�TIB ›2‹

الـــقـــانـــون�فـــي�الـــطـــب،�ْيــســمــيــه�عــلــمــاء�الـــفـــرنـــجـــة:�)Canonmedicina(�تــرجــمــه�اإلفــــرنــــج�إل|�لــغــاتــهــم،�وكـــانـــوا�
ْيتعلمونه�في�مدارسهم،�وطبعوه�باللغة�العربية�في�رومة�عاصمة�إْيطاليا�سنة�)�881ھ/�1476م(،�في�أربع�

�.)Avicenne(�:مجلدات،�بعد�اختراع�آلة�الطباعة�بنحو�ثالثين�عاماً،�وهم�ْيسمون�ابن�سينا
انظر:�المعجم�الشامل�للتراث�العربي�المطبوع:�)248/3 - 272(.�ومعجم�المطبوعات�العربية�والمعربة�

لسركيس:�)127/1 - 132(.�
�.HÜSEYİN�b.�ABDULLAH�el�-�BUHARİ�،İBN�SİNA ›3‹

قْم�الَْحِميِدّي:�1/822.� قْم�الَْحِميِدّي:�]1062[�الّرَ انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�الّرَ
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مَــــــاغ،� مــــــــــأووف،�َوُربـــــــَمـــــــا�َكــــــانَــــــت�تِــــــلْــــــَك�اآلفَــــــــــات�فِــــــي�األَْعــــــــَضــــــــاء�األُْخـــــــــــــَر|�بــــمــــشــــاركــــة�آفَــــــــة�الــــــدِّ
ْــــــحــــــّس� َــــــــــيْــــــــــِه؛�لــــــعــــــدم�ال ُــــــــــــــــَراٍز�مُـــــــْحـــــــتَـــــــاج�إِل ْـــــــَمـــــــِرْيـــــــض�لـــــــبـــــــوٍل�أَو�ب ــــنْـــــهـــــض�ال ــــثــــــل:�مَـــــــــا�ْيـــــتّـــــفـــــق�أَن�ال�ْيـ مــ
ْـــَحـــَرَكـــة�َعــلـَـيْــِه� ـــبـــات�الــســهــري�َونَـــْحـــوه،�أَو�لــثــقــل�ال َكـــَمـــا�ْيــتّـَـفــق�فِـــي�>لــيــثــارغــوس<�َوفـــي�الـــّسُ
ــــــــــَرق� ْـــــــَعـــــــجـــــــز�َعــــــــــن�االزدراد�والــــــغــــــصــــــص�والــــــــــّشَ ـــــا.�َوفِــــــــــــــي�>فـــــــرانـــــــيـــــــطـــــــش<�َومـــــــــثـــــــــل:�ال ـــــهــــــَمـ ــــيـ َكــــــــَمــــــــا�فــ
َــــنْــــَقــــِطــــع؛�َوْيــــبْــــطــــل�بِـــَســـبَـــب� �اأْلَمْــــــــــــَراض،�َومــــثــــل�دَالئِــــــــل�الــــنَّــــَفــــس،�فَـــــــِإن�الــــنَّــــَفــــَس�قــــد�ْي فِـــــي�َهِ
ــــبــــــر�الـــــنـــــفـــــِس� ْــــــــحــــــــجــــــــاب،�وأعـــــــــضـــــــــاء�الــــــــنَّــــــــَفــــــــس،�وكـــــــمـــــــا�أَن�كــ ـــــــــــاغ�مـــــتـــــعـــــدْيـــــة�إِلَ|�ال مَ آفَــــــــــــة�فِــــــــــي�الـــــــــــدِّ
ــــبــــات�الــــســــهــــري�و>لــــيــــثــــارغــــوس<.� وعـــظـــمـــه�أدّل�عـــــل|�ُصــــبــــار�أَو�ضـــيـــقـــه�وصــــغــــره�عـــــل|�الــــّسُ
فـــــــــــــصـــــــــــــل:�فـــــــــــــــي�االســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــدالل�عــــــــــــــــــــل|�الــــــــــعــــــــــضــــــــــو�الــــــــــــــــــــــــذي�ألــــــــــــــــــــم�الـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــاغ�بــــــــــمــــــــــشــــــــــاركــــــــــتــــــــــه:�إِن�أَكــــــــــثــــــــــر�
�مــن� ْــــمــــعــــدة�فَـــيـــجـــب�أَن�ْيــــْســــتَــــدّل�عـــــل|�َذِ األَْعــــــَضــــــاء�إِْيــــــــــَذاء�لــــلــــدمــــاغ�بـــالـــمـــشـــاركـــة�ِهــــــــَي:�ال
ــــــْهــــــَوة�والـــــهـــــضـــــم،�َوَحـــــــــــال�الــــجــــشــــاء�والــــــقــــــراقــــــر،�َوَحـــــــــــال�الــــــفــــــواق�والـــــغـــــثـــــيـــــان،�َوَحــــــــال  َحــــــــال�الــــــّشَ

المعدّي... الخفقان�

آخـــــــره:...�األغـــذْيـــة�ألَْصــــَحــــاب�الـــشـــقـــاق:�ْيــجــب�أَن�ْيــجــتــنــبــوا�الـــقـــوابـــض�والــحــوامــض�
والــمــجــفــفــات�لــلــطــبــيــعــة،�ولــتــكــن�أغــذْيــتــهــم�االســـفـــيـــذبـــاجـــات�والـــمـــلـــوخـــيـــات،�وودكــــهــــا�من�
ـــنــــفــــعــــهــــم�الــــكــــرنــــبــــيــــة�اســـــفـــــيـــــذبـــــاجـــــة،�وصـــــفـــــرة� َجـــــــــــاج�والـــــــــبـــــــــّط.�وْيـ ْــــــجــــــمــــــل،�وشـــــــحـــــــوم�الـــــــــــّدَ َســــــــنَــــــــام�ال
ـــــــَعـــــــام،�وعـــــجـــــة�مــــــن�صــــــفــــــَرة�بــــيــــض�وكـــــــراث� ْــــبــــيــــض�بــــنــــمــــبــــرشــــت،�وخـــــصـــــوصـــــاً�قــــبــــل�َســـــــائِـــــــر�الـــــــّطَ ال
َــنْــَفــعــُهــْم،� ْـــِهـــنْـــِدّي�والـــلـــوز�والــفــانــيــذ�ْي ْـــبَـــقـــر؛�غــيــر�َشــــِدْيــــَدة�الــعــقــد،�والـــجـــوز�ال وبــصــل�بــســمــن�ال
َوَطِرْيق�تغذْيتهم�تغذْية�أَْصَحاب�البواسير.�فصل�فِي�استرخاء�المقعدة:�قد�ْيكون�من�

. مزاج�فالجي�أَو�بْرٍد�دون�َذِ

ــــــظـــــــات:�ه�الـــــقـــــطـــــعـــــة�مــــــــن�الـــــــقـــــــانـــــــون�هــــــــي�مــــــــن�الـــــمـــــجـــــلـــــد�الــــــثــــــانــــــي�الــــــمــــــطــــــبــــــوع،�مـــن� مـــــــالحـ
الـــــصـــــفـــــحـــــة:�)21(�حــــــــــت|�الـــــصـــــفـــــحـــــة:�)670(،�وهــــــــــي�مـــــخـــــطـــــوطـــــة�قـــــدْيـــــمـــــة�ومـــــصـــــّحـــــحـــــة.�
َـــة�بِـــــالـــــلَّـــــْوِن�األَْحــــــَمــــــر.�الــــوضــــع الــــعــــام:�نـــــوع الـــخـــط:� ـــُفــــُصــــول�والـــعـــنـــاوْيـــن�مَـــْكـــتُـــوب واألبـــــــــواب�والـ
الــــنــــســــخ�الــــــواضــــــح�الــــمــــضــــبــــوط�بــــالــــحــــركــــات�أحـــــيـــــانـــــاً.�وتُــــــــوَجــــــــُد�عـــــــل|�الــــــَهــــــَواِمــــــش�تــصــحــيــحــات�
ــــد�ســـعـــيـــد�بـــن�پــــر�ُعــــثْــــَمــــان�بـــالـــخـــاتـــم،�َوتَــــــَمــــــلُّــــــك:�الــســيــد� وتـــعـــلـــيـــقـــات،�وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك:�مُــــَحــــّمَ
د�مُـــَراد�شيخ�َخانَقاه�مُـــَراد�مُــاّل�مع�الخاتم،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.� الحافظ�مَُحّمَ

وقف�دار�المثنوي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   541 الطب   

قْم الَْحِميِدّي:�371.�تركي�مطبوع ]702[ الّرَ

عنوان المطبوع:�مقاالت�طبية )1(.
ــــــد�أمـــــيـــــن�مــــــــال؛�طــــبــــيــــب�شــــكــــوهــــي،� الـــــمـــــؤلـــــف:�خـــــيـــــر�اهلل�بـــــن�عــــبــــد�الــــحــــق�مـــــال�بـــــن�مُــــــَحــــــّمَ
اإِلْســـــــــــــــتَـــــــــــــــانْـــــــــــــــبُـــــــــــــــولـــــــــــــــي،�الــــــــــــُعــــــــــــثْــــــــــــَمــــــــــــانــــــــــــي،�رئـــــــــــيـــــــــــس�األطــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاء،�ابـــــــــــن�عـــــــــــبـــــــــــد�الـــــــــــحـــــــــــق،�عـــــــــبـــــــــد�الـــــــــحـــــــــق�زاده�

)ت��1283ھ/�1866م( )2(.

عدد الصفحات:�149.
الة� �الَْعالَِميَن�َوالّصَ ِحيِم.�الَْحْمُد�هلِلِ�َربِّ �الّرَ ِ َ ْ أوله:�مقاالت�طبية.�بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ
د�وصحبه�أجمعين.�أما�بعد؛�سنين�كثيرة�دنبر�وآبا�واجدادم� الم�عل|�رسولنا�مَُحّمَ َوالّسَ
خدمت�باهر�المفخرت�رْياست�اطبا�اْيله�مباه|�باخصوص�بدوم�دخ|�رئيس�األطباء�
حضرت�شهنشاهي�اولدْيغندن�بو�عبد�قليل�البضاعة،�وعدْيم�االستطاعة،�خير�اهلل�
قوللري�دخي�اقتفاء�رفتار�والد�بزر�كوار�امنيه�سيله؛�مطالعه�كتب�طبية�اْيله�أوقاتكذار�

�.MAKALAT�-�ı�TIBBİYYE ›1‹
طــبــع�فــي�مطبعة�تــقــوْيــم�خــانــه؛�نــظــارة�الــوقــائــع.�انــظــر؛�فــهــرس�الــكــتــب�الــتــركــيــة�المطبوعة�بــالــحــروف�القدْيمة؛�

أي:�العثمانية:�)1000/3(.�
�.>ESKİ�HARFLERLE�BASIMIŞ�TÜRKÇE�ESERLER�KATALOĞU:�3/1000<

�.HAYRULLAH�EFENDİ�b.�ABDÜLHAK�b.�MUHAMMED ›2‹
ْــــــمــــــَكــــــاتــــــب�الــــطــــبــــيــــة�بـــــاآلســـــتـــــانـــــة،� شـــــكـــــوهـــــي�الــــقــــســــطــــنــــطــــيــــنــــي:�األدْيـــــــــــــب�الــــــشــــــاعــــــر�الـــــــــمـــــــــؤرخ،�َرئِــــــــيــــــــس�األطـــــــــبـــــــــاء،�ونـــــــاظـــــــر�ال
ْــــــــَعــــــــجــــــــم�الـــــــــــُفـــــــــــرس،�َومَـــــــــــــــــــات�بـــــــطـــــــهـــــــران�ســـنـــة� ْـــــــــُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــانِـــــــــيَّـــــــــة،�وتــــــــــــــــول|�ســـــــــفـــــــــارة�بــــــــــــــالده�فـــــــــي�بـــــــــــالد�ال تــــــــــــــول|�نـــــــــظـــــــــارة�الــــــــمــــــــعــــــــارف�ال

)�1283ھ/�1866م(.�
َــيــت�دهــقــان�فــي�الــفــالحــة�والــبــيــطــرة،�وســيــاحــت�نــامــه�فِـــي�اوروپــــــا،�ومـــقـــاالت�طبية،� وصــنــف�ُكــتــبــاً�قــيّــمــة؛�مــنــهــا:�ب
والوقاْيع�المصرْية،�واالصطالحات�الطبية�=�المفردات�الطبية�في�بيان�أوزان�األدوْية،�وبل�صغوقلغي�رسالة�
ســـــي�-�فـــــي�الـــــطـــــب،�ودولـــــــــت�عـــلـــيـــهء�ُعــــثْــــَمــــانــــيــــة�تــــارْيــــخــــي�=�خـــــيـــــر�اهلل�أَفَــــــــنْــــــــِدي�تــــارْيــــخــــي�)مــــطــــبــــوع�فـــــي�مــــجــــلــــدات(،�
وروضـــــة�الــنــجــاة�-�فـــي�الـــطـــب،�وصــحــت�نــمــاي�اطـــفـــال�=�تــربــيــة�وتــــداوْيــــئ�اطـــفـــال�-�فـــي�الـــطـــب،�وقـــامـــوس�طــب�=�
لغت�طبية،�ومجموعة�الــفــوائــد�واألشـــعـــار،�ومجموعة�فــي�المعالجات�-�فــي�الــطــب،�ومــســائــل�حكمت�-�في�

التربية�والتعليم،�ونقش�خيال�-�في�األدب،�وهزار�اسرار�-�في�الطب.�
انـــظـــر؛�هـــدْيـــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســـمـــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)358/1(،�وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي�مــؤلــفــلــري؛�
د� الَة:�)133/4(.�وسجل�ُعثَْماني�لُِمحّمَ ِِّفين�لَِكّحَ لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)50/3 - 51(،�َومُْعَجم�الُْمَؤل

ثَُرْيَّا:�)319/2(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   الطب    542

لَْطان�بن� اْيكن�محضاً�ســرْيــرآرا|�خالفت�عظم|،�ومتكا�پيرا|�سلطنت�كبر|،�الّسُ
لَْطان�الغازي�محمود�خان،�ال�زال�دولته� لَْطان�عبد�المجيد�خان�ابن�الّسُ لَْطان�الّسُ الّسُ
إل|�آخر�الزمان؛�أَفَنِْدْيمز�حضرتلرْينك�ساْيهء�هماواْيهء�جها�نبانبلرنده�مكتب�طبية�
عدليه�ْيه�مأمورْيت�غيله�علم�طبابت|�تحصيل�اثناسنده�مذكور�تقرْير�دلپذْيرلرندن،�
وبــعــض�كــتــب�طــبــيــهء�افــرنــجــيــه�دن�مــســائــل�الزمــــة�نــقــل�وتــرجــمــه�اولـــنـــه�رق�مــتــعــاط|�فــنــون�
طبابت�اوالن�ذواته�تشخيص�أمراضده�الزم�اوالن...�وجه�مناسب�اوزره�سكز�فصل�
اولــه�رق�ترتيب�)ومــقــاالت�طبيه(�تسميه�ســي�تنسيب�اولــنــوب،�خاكپا|�توتبا�سا|�
خــســروانــه�لرْينه�هـــزار�عجز�وافــتــقــار�اْيــلــه�كستاخانه�تقدْيمنه�اجتسار�قلنمشدر.�فصل�

أول:�تفتيش�أمراض�بياننده�در....

آخره:...�شاگردان�موم|�اليهم�دخ|�ساْيهء�هماْيونده�تعليم�اْيلدكلر|،�علوم�
ـــــار�اوالن�وجـــهـــلـــة�خـــدمـــت�اْيـــتـــدكـــلـــرنـــده�بــعــد� ومــــعــــارفــــدن�مـــلـــت�ودولــــتــــه�خـــيـــر�ومـــنـــافـــعـــي�دركــ
ـــبـــــقـــــا|�ُحــــــســــــن�نــــــظــــــر،�كــــيــــمــــيــــا�اثـــــــــــر،�جــــــنــــــاب�جــــهــــانــــبــــانــــي�جــــمــــلــــه�مـــــــــزك�رؤس� ــــتــ ازْيـــــــــــن�دخ|�اسـ

وفروقمزده�ساْيبان�اوله�جغي�الطاف�صمدانيه�دن�مأمولدر.

ـــــــــلْـــــــــَطـــــــــان�عـــــبـــــد�الـــــمـــــجـــــيـــــد�خــــــــــــــان؛�أْيــــــــــــــدت�ســـــلـــــطـــــنـــــتـــــه�إل|� ـــــــــلْـــــــــَطـــــــــان؛�الـــــــــّسُ ـــــــــلْـــــــــَطـــــــــان�ابـــــــــن�الـــــــــّسُ الـــــــــّسُ
نـــــهـــــاْيـــــة�الـــــــــــــــــدوران�افــــــنــــــدمــــــز�حــــضــــرتــــلــــرْيــــنــــك�ســـــــاْيـــــــهء�كـــــــــــــردون�پــــــاْيــــــه�مـــــلـــــوكـــــانـــــه�لـــــــرنـــــــده�حـــــــــاال�ســـر�
ــــنْــــِدْيــــنــــك� أطــــبــــاء�حــــضــــرت�جــــهــــانــــدار|�ســـمـــاحـــتـــلـــو�)عـــبـــد�الـــحـــق�أَفَــــــنْــــــِدي�زاده�خــــيــــر�اهلل(�أَفَ
تــألــيــفــكــرده�ســي�اوالن:�)مــقــاالت�طــبــيــة(،�نـــام�كــتــابــك�طــبــع|�وتــمــثــيــل|�تــقــوْيــم�وقــاْيــع�
نظارتيله�مباه|،�مظهر�احسان�پادشاه|،�طالب�فيض�مدْيد�أحوج�العبيد�)محمد�
سعيد(�ك�معرفت�عاجزانه�سيله،�أواخر�ذي�الحجة�ده�رسيدهء�حد�ختام�اولمشدر�

)�1259ھ(.

مالحظات:�ْيوجد�في�أوله�فهرس�الكتاب�في�ثالث�صفحات،�وفي�آخره�جداول�
بيانية�طبية�لألمراض�في�أربع�صفحات.�تاريخ الطباعة:�سنة�)�1259ھ/�1844م(.�
الوضع العام:�طبعة�حجرْية،�والِْغالف�ِجلْد�ُعثَْمانّي،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.� مَُحّمَ

وقف�دار�المثنوي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   543 الطب   

قْم الَْحِميِدّي:�372.�تركي�مطبوع/ مفقود ]703[ الّرَ

عنوان المطبوع:�مقاالت�طبية )1(.

الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�خــــــــــــــيــــــــــــــر�اهلل�بــــــــــــــن�عـــــــــــبـــــــــــد�الـــــــــــحـــــــــــق�مـــــــــــــــــــــال،�ابـــــــــــــن�عـــــــــــــبـــــــــــــد�الـــــــــــــحـــــــــــــق،�عـــــــــــبـــــــــــد�الـــــــــــحـــــــــــق�زاده�
)ت��1283ھ/�1866م( )2(.

قْم الَْحِميِدّي:�373. ]704[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ما�حضر�في�الطب )3(.

وفِّي،�الحنفي،� المؤلف:�أبو�بكر�نصرت�بن�عبد�اهلل�الخربوتي�الخربوطي،�الّصُ
نصرت�أَفَنِْدي�)�1208ھ/�1793م( )4(.

�.MAKALAT�-�ı�TIBBİYYE ›1‹
؛�)ص:�98(.� فْتَِر�الَْحِميِديِّ قْم�الَْحِميِدّي:��371َوَردَ�ِذْكُرهُ�في�الّدَ انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.HAYRULLAH�EFENDİ�b.�ABDÜLHAK�b.�MUHAMMED ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�371.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.MA�HADAR ›3‹
ْــــــــَراك؛�بـــخـــط�الـــمـــؤلـــف.�ومــكــتــبــة� انـــظـــر؛�مــكــتــبــة�األزهــــــر؛�37762،�أرقـــــام�الـــحـــفـــظ:�)�775طــــب(��83681األَت
قْم�الَْحِميِدّي:�204.�وتُوَجُد�مخطوطة�منه�في�المكتبة�المحمودْية�في�المدْينة� د�عارف؛�]531[�الّرَ مَُحّمَ
الــــمــــنــــورة؛�رقـــــم�الـــحـــفـــظ:�3046.�ومـــكـــتـــبـــة�كـــلـــيـــة�اآلداب�والـــمـــخـــطـــوطـــات�فــــي�الـــكـــوْيـــت،�رقـــــم�الـــحـــفـــظ:�391،�

�.687
�.EBU�BEKİR�NUSRET�b.�ABDULLAH�el�-�HARPUTİ�،NUSRET�EFENDİ ›4‹

ْـــمـــدرس� ــــنْـــــِدي،�ال ــــوفِــــّي،�الــشــاعــر�الــمــتــطــبــب،�الــمــعــروف�بــنــصــرت�أَفَـ أبــو�بــكــر�نُـــصـــرت�الــخــربــوطــي�الـــُعـــثْـــَمـــانـــي،�الــــّصُ
الَْحنَِفّي،�ساح�فِي�الْباِلد�في�طلب�العلم،�وأخذ�التََّصّوُف�في�القدس�الشرْيف�من�السيد�مصطف|�البكري،�
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عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا:�78،�مقياس الــورقــة:�)205 × �120=�160 × 84(،�
عدد األسطر:�)17(.

ِحــيــِم.�الحمد�هلل�الــذي�خلق�اإلنــســان،�وسّخر�له�ما� �الــّرَ ِ َ ْ أولــه:�بِــْســِم�اهلِل�انمحرّلَ
سواه،�وجعله�مخدوماً�للكائنات�وخادماً�لمواله،�وعلَّمه�ما�أودع�من�الخوض�في�
مفردات�الوجود،�وأَلَْهَمهُ�كيفية�االنتفاع�بها�في�مدة�الحياة�بالكرم�والجود،�وأراه�
ِّـــــه�بـــالـــُكـــلِـّــيَّـــات�والـــجـــزئـــيـــات،� ســـرْيـــان�أســـمـــائـــه�فـــي�أجـــــزاء�الـــكـــائـــنـــات،�لــيــســتــيــقــن�إحـــاطـــة�رب
أخـــــــــرج�أثـــــــر�اســـــمـــــه�الـــــنـــــافـــــع،�وأظــــــهــــــر�عــــكــــســــه�عـــــيـــــانـــــاً�كــــالــــعــــلــــل�الـــــحـــــادثـــــة�مــــــن�الــــمــــســــتــــلــــذات،�
الم�عل|�أعدل�األمزجة�االختصاصية� الة�َوالّسَ فقيل:�كل�شيء�في�كل�شيء،�َوالّصَ
ـــــد�الـــــــذي�ســــمــــاه�فـــــي�الــــكــــتــــب�الــــقــــدْيــــمــــة�بـــــمـــــداد�الـــــكـــــالم،�فــــصــــّحــــَح�مـــــــزاج�الــــدْيــــن� ـــّمَ نـــبـــيـــنـــا�مُـــــَحــ
ْــــــُعــــــلُــــــوم،�وعــــــــل|�آلــــــه�وأصـــــحـــــابـــــه،�وأهــــــــل�بـــيـــتـــه� ـــبــــــادات،�وتــــركــــيــــب�ال ــ والـــــدنـــــيـــــا�بـــــمـــــفـــــردات�الــــــعـ
مـــــا�انـــــشـــــرح�بــــمــــفــــّرحــــات�تــــبــــشــــيــــره�صــــــــدور�الـــــعـــــبـــــاد،�ومـــــــا�انــــتــــفــــع�بــــمــــعــــاجــــيــــن�شــــفــــاعــــتــــه�أمــــزجــــة�
أهـــل�االســـتـــمـــداد.�أمـــا�بــعــد؛�مــعــلــوم�اولـــه�ك�بــومــبــتــال|�شــيــكــه�كــثــرت�ْيــعــنــي:�)أبــا�بــكــر�
نُــــــصــــــرت(،�بـــــومـــــدت�مـــــدْيـــــدة�عــــــل|�حــــســــب�االقــــتــــضــــاء�ألــــســــنــــة�ثــــالثــــة�اوزره�مـــــوجـــــود�اوالن�
كـــتـــب�أطـــبـــائـــي�مــطــالــعــة�وضــــــرور|�كــــاه�مـــفـــرداتـــنـــدن�اســـتـــعـــمـــال�وكـــــاه�تـــراكـــيـــبـــنـــدن�اســـتـــمـــداد�
اْيــــــــــــــــــــــدرك،�وكـــــــــــــــــــاه|�أربـــــــــــــــــــاب�مــــــــــعــــــــــارف�لـــــــســـــــانـــــــنـــــــدن�اســـــــــتـــــــــفـــــــــاده�اولــــــــــنــــــــــه�رق�تـــــــجـــــــربـــــــة�ســـــــنـــــــه�مــــــوفــــــق�
اولـــــــــــــوب...�والـــــحـــــالـــــة�ه�عــــالــــم�بـــــرزخـــــه�انــــتــــقــــالــــك�دخ|�أصــــــــّح�عـــــالمـــــت|�وأكـــــثـــــر�أمـــتـــك�
أعمار�دنيوْيه�سنك�مدت|�اوالن�ستين�اْيله�سبعينك�بيننده�اْيكان�عباد�اللهه�اْيصال�
خـــيـــر�نـــيـــيـــتـــلـــه:�)مــــا�حــــضــــر(،�نــــام�بــــو�رســــالــــه�تـــرتـــيـــب�وودْيــــعــــهء�كـــتـــابـــخـــانـــهء�عـــالـــم�اْيــتــمــك�
الـــــهـــــام�اولـــــــنـــــــد|...�تـــصـــفـــيـــهء�صــــــوت�اْيـــــچـــــون�عـــــــالج؛�فــــصــــل:�تـــصـــفـــيـــهء�صــــــوت�اْيــــچــــون؛�
بــر�درهـــم�كــرفــس�تــخــمــن|�دوكـــوب�قــوْيــون�ســودْيــلــه�اْيــچــمــك�غــاْيــتــدر�مــصــفــيــدر؛�ودخ|�
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كب|�اولور�اكل�اْيده�لر�مجربدر.�دْيكر:�تقوْيت�اْيچون�پر�درهم�قرنفل|�سحق�اْيدوب�
قرق�درهم�خالص�سود�اْيجنه�خلط�اْيــدوب�سحري�شرب�اْيده�خصوصاً�اختيار�ادمه�

اكسيردر.�م.�م.�م.

فحات�لََها�إطاَرات� مالحظات:�تُوَجُد�في�آخِرِه�صفحةٌ�من�الَْفوائِِد،�َوَجِميع�الّصَ
ـــَمـــــر،�الـــوضـــع الـــعـــام:� َـــة�بِــــالــــلَّــــْوِن�األَْحــ ْـــَعـــنَـــاِوْيـــن�وبـــعـــض�الــكــلــمــات�مَـــْكـــتُـــوب َحــــْمــــَراء�الـــلـــون.�وال
ْـــــــــــِغـــــــــــالف�ِجـــــــلْـــــــد�ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــّي�مــــغــــلــــف�بــــــــــــورق�اإلْيــــــــــبــــــــــرو،�وعـــلـــيـــه  نـــــــــوع الـــــــخـــــــط:�نـــــســـــخ�واضــــــــــــــح،�وال
د�مُـــَراد؛�شيخ�َخانَقاه�مُــَراد�مُــاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة� تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�374. ]705[ الّرَ

عنوان المخطوط:�موجز�القانون�في�الطب )1(.
مَـــْشـــِقـــّي،�عــــالء�الـــدْيـــن،�ابــن�الــنــفــيــس،� الـــمـــؤلـــف:�عــلــي�بــن�أبـــي�الـــحـــزم�الـــقـــرشـــي،�الـــدِّ

افِِعّي�)ت��687ھ/�1288م( )2(. الّشَ

عدد األوراق وقياساتها:�138،�مقياس الورقة:�)262 × �190=�200 × 130(،�
عدد األسطر:�)19(.

ِحيِم.�وهو�حسبي. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ
قال�الشيخ�اإلمام�العالم،�والحبر�الهمام�الكامل،�قدوة�الُعلََماء،�رأس�الحكماء،�
أبــــو�الــــحــــســــن،�عــــــالء�الـــــدْيـــــن�عـــلـــي�بـــن�أبـــــي�الـــــحـــــزم�الــــقــــرشــــي،�الـــمـــتـــطـــبـــب:�قـــــد�رتـــــبـــــُت�اذه�

�.MUCEZÜ’l�-�KANUN�fi’t�-�TIB ›1‹
ــــــــــــلَــــــــــــيْــــــــــــَمــــــــــــانِــــــــــــيَّــــــــــــة:�]1185[  الــــــــــــّسُ ومــــــــكــــــــتــــــــبــــــــة� ْـــــــــــــــَحـــــــــــــــِمـــــــــــــــيـــــــــــــــِدّي:�962.� ال قْـــــــــــــــــــم� الـــــــــــــــــــّرَ پـــــــــــــاشـــــــــــــا؛�]1244[� راغـــــــــــــــــــــب� مـــــــكـــــــتـــــــبـــــــة� انـــــــــــــظـــــــــــــر؛�
لـــــكـــــهـــــنـــــئـــــو�ســــــنــــــة�)�1288ھ/�1871م(،� فـــــــــي�مـــــجـــــلـــــدْيـــــن�فـــــــــي� ْــــــــــَحــــــــــِمــــــــــيــــــــــِدّي:�2/851.�وقـــــــــــد�طــــــبــــــع�مُــــــــــــــوَجــــــــــــــُزهُ� ـــــــــــــم�ال قْ الـــــــــــــّرَ
)�1307ھ/�1889م(،�)�1324ھ/�1906م(،�ونولكشور�سنة�)�1311ھ/�1893م(،�وطبع�في�القاهرة�
ـــَح�وُطـــبـــع�بــأمــر�الـــرؤســـاء�الــكــمــبــيــتــيــة�لـــمـــدارس�الــهــنــد�بــمــطــبــعــة�اْيـــدوكـــيـــس�فــي� ســنــة�)�1406ھ/�1985م(،�وُصـــحِّ

كلكته�سنة�)�1244ھ/�1828م(.�
�.ALAÜDDİN�ALİ�b.�EBİ’l�-�HAZM�el�-�KARŞİ�et�-�TABİB�،İBNÜ’n�-�NEFİS ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�962.� انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1244[�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   الطب    546

الكتاب�عل|�أربعة�فنون،�الفن�األول:�في�قواعد�جزئي�الطب،�أعني:�علمية�وعملية�
بقوٍل�ُكــلـّـّي.�الفن�الثاني:�في�األدوْيــة�واألغــذْيــة�المفردة�والمركبة.�الفن�الثالث:�في�
األمــــــــــراض�الـــمـــخـــتـــصـــة�بـــعـــضـــٍو�عـــــضـــــٍو،�وأســــبــــابــــهــــا�وعــــالمــــاتــــهــــا�ومـــعـــالـــجـــاتـــهـــا.�الــــفــــن�الـــــرابـــــع:�
فـــــي�األمـــــــــــراض�الــــتــــي�ال�تـــخـــتـــّص�بـــعـــضـــٍو�دون�آخــــــــر،�وأســــبــــابــــهــــا�وعــــالمــــاتــــهــــا�ومـــعـــالـــجـــاتـــهـــا.�
والـــــتـــــزمـــــُت�فـــــي�مــــــراعــــــاة�الـــمـــشـــهـــور�فـــــي�أمــــــر�الـــمـــعـــالـــجـــات�مـــــن�األدوْيـــــــــــة�واألغـــــــذْيـــــــة،�وقـــوانـــيـــن�
االستفراغات�وغيرها...�الفن�األول:�وْيشتمل�عل|�جملتين،�الجملة�األول|:�في�

قواعد�الجزء�النظري�في�األمور�الطبيعية...

آخره:...�كان�عّضهما�إنساٌن�َعّضهُ�َكلٌْب�َكِلٌب...�قالوا:�إذا�كان�الماء�في�آنية�
من�جلد�الضبع،�أو�جلد�كلب�الكلب،�أو�جعل�تحت�اإلناء�أو�فوقه�خرقةٌ�مُستنج|�
بها�شرب�وخصوصاً�من�خشب�الطرفاء،�وقد�ْيتخذ�لهم�أنابيب�من�ذهب�تُدخل�في�
حلقه�وْيصبب�فيها�الماء�من�بعيٍد�وستر�لئال�ْيراه،�وقد�ْيتخذ�لهم�أشياء�مجوفة�من�
شمع�أو�من�عقيد�السكر،�وْيمأل�ماءً�وْيُؤمَر�ببلِعها.�وَكبُِد�الكلِْب�ْيُسق|�لَِمعضوِضِه،�
فــيــبــرأ�ِمــــن�الـــفـــزع�مـــن�الــــمــــاء،�وقــــد�َشــــِهــــَد�بـــك�جـــمـــاعـــةٌ.�وقــــد�عــــّض�كـــلـــٌب�َكــــِلــــٌب�أربــعــيــن�
َرُجالً،�فأكل�بعُضهم�من�َكبِِدِه،�واستنكَف�الباقي�ِمن�أكِلها،�فََمْن�أَكلَها�لَْم�ْيَُمْت،�
ومَن�عاف�ِمن�أكِلها�مات،�وكان�تدبيُرهم�واحداً،�فاستعملوا�دواءَ�جالينوس،�وغيره�
ـــــكـــــــالم،�حــــــــامــــــــداً�اهلل�ومــــصــــلــــيــــاً�عـــــــل|�خــيــر� ـــــمــــــذكــــــور.�ومـــــــن�انهاه�فـــلـــنـــخـــتـــم�الــ مــــــن�الــــــعــــــالج�الـ

د�وآله�أجمعين�الطيبين�الطاهرْين. خلقه�مَُحّمَ

مالحظات:�مخطوطة�قدْيمة�مصّحَحة،�وقــد�تــم�اســتــدراك�الــورقــة�األول|�والــورقــة�
لِِه�فهرست�في�صفحة� األخيرة�في�وقت�متأخر�عن�زمن�باقي�المخطوط.�وْيوجد�في�أّوَ
واحــــــــدة،�وثــــــالث�صـــفـــحـــات�مــــن�الـــفـــوائـــد�الــمــتــنــوعــة�بــالــلــغــتــيــن�الـــعـــربـــيـــة�والـــُعـــثْـــَمـــانـــيـــة،�وفـــي�
آخره�أَْيْضاً�صفحة�من�الفوائد�الطبية.�تاريخ النسخ:�ما�بين�القرن�السابع�والثامن.�
الوضع العام:�نوع الخط:�النسخ�الواضح�المضبوط�بالحركات�ضبطاً�كامالً.�وتُوَجُد�
ــــــُطــــــوِر�بـــعـــض�تــــْعــــِلــــيــــَقــــات�َوتــــْصــــِحــــيــــَحــــات�وشـــــــــروح�كـــثـــيـــرة�بــعــضــهــا� َـــــــيْـــــــَن�الــــــّسُ عــــــل|�الــــــَهــــــَواِمــــــش�َوب
َــة�بِــالــلَّــْوِن�األَْحـــَمـــر،�والــغــالف� مكتوب�عــل|�أوراق�إضــافــيــة.�وَعــنَــاِوْيــن�الــمــواضــيــع�مَــْكــتُــوب
جلد�ُعثَْماني�مغلف�بورق�اإلْيبرو.�وعليه تملك:�محمد�سعيد�بن�محمد،�َوتََملُّك:�
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ـــد�مُــــــَراد؛�شــيــخ�َخـــانـــَقـــاه�مُـــــَراد�مُـــاّل؛� مــحــمــد�ســعــد�الـــدْيـــن،�َوتَـــَمـــلُّـــك:�الــســيــد�الــحــافــظ�مُـــَحـــّمَ
مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف�دار�المثنوي.�رقم�الميكروفيلم�

في�األرشيف:�3563.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    548

قْم الَْحِميِدّي:�375.�فارسي ]706[ الّرَ

عنوان المخطوط:�بهارستان؛�نظيرة�گلستان�سعدي )1(.
الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــؤلـــــــــــــــــــــــف:�عــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــد�انمحرل�بــــــــــــــــــــــــن�أحــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــور�الـــــــــــــــــــــــــــدْيـــــــــــــــــــــــــــن�الــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــي؛�مـــــــــــــــــــــــــــال�جــــــــــــــامــــــــــــــي�

)ت��898ھ/�1492م( )2(.

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا:�90،�مقياس الــورقــة:�)196 × �140=�130 × 80(،�
عدد األسطر:�)11(.

أوله:
آغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ز� بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي� ذي� امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� پـــــــــــــــــــــــــــــــــــروازچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغ� نـــــــــــــــــــــــــــه�از�نـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــرو|�حــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد�آْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد�بـــــــــــــــــــــــــــه�

قــــــــــــــــنــــــــــــــــدز�ان�ســـــــــــــــــــــــــان�كـــــــــــــــــــه�هـــــــــــــــــــر�كـــــــــــــــــــز�پـــــــــــــــــــر�تـــــــــحـــــــــيـــــــــزدبــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــد�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ْيـــــــــــــــــــــــــــــزد

هـــــــــــــــــزاران�داســــــــــتــــــــــان؛�حـــــمـــــد�وثــــــنــــــا�از�زبــــــــــــان�مــــــــرغــــــــان�بــــــهــــــارســــــتــــــان�عـــــشـــــق�ووفــــــــــــا�كــــــــه�از�مــــنــــابــــر�
اغصان،�فضل�واحسان�بحسن�أصوات�وطيب�الحان،�عل|�الدوام�خوانند�وبمسامع�
حاضران،�مجامع�قدس�وناظران،�مناظر�انس�عل|�مر�الشهور�واالعوام�رسانند...�
وعـــل|�آلـــه�وصــحــبــه�المقتبسين�مــن�مــشــكــاة�عــلــومــه�وأحـــوالـــه.�أمـــا�بــعــد؛�نــمــوده�مــي�آْيــد�
ُـــــوُســـــف(�عـــصـــمـــه�اهلل�عــمــا� كــــه�جـــــون�درْيــــــن�وقـــــت�ولــپــســنــد�فــــرزنــــد�ارُجـــمـــنـــد�)ضـــيـــا�الــــدْيــــن�ْي
ْيفضيه�إل|�التلهف�والــتــأســف،�بــآمــو�خــتــن�مــقــدمــات�كـــالم�عـــرب،�وانـــد�وخــتــن�قــواعــد�
فنون�ادب؛�اشتغال�نمود�وپوشيده�نماند�كه�طفالن...�از�كتاب�)گلستان(�كه�از�
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رحمة�اهلل�عليه...

�.BAHARİSTAN ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�10/1190.� انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1558[�الّرَ

�.NUREDDİN�ABDURRAHMAN�b.�AHMED�el�-�HORASANİ�،el�-�CAMİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�176.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
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آخره:...�قطعه:�در�تارْيخ�قطع�أطناب�إطناب،�وط|�أسباب�إسهاب

مــــــــــــــــــــــــــــــا|تــــــــــــــــــــــــــــــــك�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي�خــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــهء�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف�نـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــه�كـــــــــــه از� زور� كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو� جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�

شــــــــــــــــــــود�نـــــــــهـــــــــصـــــــــد�وار�هــــــــــشــــــــــت�بـــــــــــــــــــــــــروي�قــــــــــــــــــــرائ|بــــــــــــــوقــــــــــــــتــــــــــــــي�شـــــــــــــــــــــد�آخــــــــــــــــــــــــــــر�كـــــــــــــــــــــه�تـــــــــــــــــــــارْيـــــــــــــــــــــخ�هـــــــــــجـــــــــــر|

والــــــــمــــــــســــــــؤول�مـــــــــــــن�اهلل�ذي�الــــــــجــــــــالل�واإلكـــــــــــــــــــــــرام،�أظـــــفـــــر�بـــــنـــــيـــــل�الـــــــــــمـــــــــــرام،�والـــــــــفـــــــــوز�بـــحـــســـن�
ـــــد�وآلــــــــه�الـــــبـــــررة�الــــــكــــــرام.�فـــــي�ْيــــــوم�الــــثــــالــــث�شــهــر� ــــّمَ االخـــــتـــــتـــــام،�والـــــصـــــالة�والـــــســـــالم�عــــــل|�مُـــــَحـ

شعبان.�م.�م.�م.

ْـــَفـــوائِـــِد،�وتُـــوَجـــُد�عـــل|�الــَهــَواِمــش� مــالحــظــات:�تُـــوَجـــُد�فــي�أولـــه�وفـــي�آخــــِرِه�صــفــحــةٌ�مــن�ال
ْــَعــنَــاِوْيــن�والــفــواصــل�وبــعــض�الــكــلــمــات� ــُطــوِر�بــعــض�الــتَّــْعــِلــيــَقــات�َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات،�وال َــيْــَن�الــّسُ َوب
َـــة�بِــــالــــلَّــــْوِن�األَْحـــــَمـــــر،�والــــغــــالف�ِجـــلْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي�مـــغـــلـــف�بـــــورق�اإلْيــــبــــرو،�الـــوضـــع الـــعـــام:� مَـــْكـــتُـــوب
نوع الخط:�النسخ�الواضح�المضبوط�بالحركات�أحياناً.�والِْغالف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مغلف�
ــــــــــــنْــــــــــــِدي،�َوتَـــــــــَمـــــــــلُّـــــــــك:�أحــــــمــــــد�الـــــفـــــقـــــيـــــر،�َوتَــــــــَمــــــــلُّــــــــك:� ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم�أَفَ ــــيـــــه تـــــمـــــلـــــك:�إِب بـــــــــــورق�اإلْيـــــــــبـــــــــرو،�وعـــــلـ
د�مَُراد؛�شيخ� إِبَْراِهيم�بن�أحمد�كتخداي�بوابين�بالقضاء،�َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ
َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�376. ]707[ الّرَ

عنوان المخطوط:�بوستان:�بستان )1(.

ــــيـــــَراِزّي�مــصــلــح�الـــدْيـــن� ـ الـــمـــؤلـــف:�عـــبـــد�اهلل�بـــن�مـــشـــرف�الـــدْيـــن�بـــن�مــصــلــح�ســـعـــدي�الـــــشِّ
د�توفي�ما�بين�)�690و�694ھ/�1290و�1294م( )2(. أبو�مَُحّمَ

عدد األوراق وقياساتها:�130،�مقياس الورقة:�)180 × �105=�132 × 64(،�
عدد األسطر:�)17(.

�.BOSTAN ›1‹
قْـــــُم� ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة؛�]1189[�الـــــّرَ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:�1/1075.�ومــكــتــبــة�الــــّسُ ــــــم�ال قْ ــــّرَ انــــظــــر؛�مــكــتــبــة�راغــــــب�پــــاشــــا؛�]1384[�الــ

�.853�: الَْحميدّيُ
�.MUSLİHUDDİN�SA’Dİ�b.�ABDULLAH�،SA’Dİ�eş�-�ŞİRAZİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�1/1075.� انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1384[�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    550

أوله:
آفـــــــــــــــــــــــــــــرْيـــــــــــــــــــــــــــــنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�آفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان� در� ســـــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــن� حــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم�

كــــــــــــــــــــــــــــرْيــــــــــــــــــــــــــــم�خـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــا�بـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــش�پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورش�تـــــــــــــــدبـــــــــــــــيـــــــــــــــرخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�بــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــده�دســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�گــــــــــــــــيــــــــــــــــر

بـــــهـــــر�در�كــــــــه�شــــــــد�هـــــيـــــچ�عــــــــــزت�نــــــيــــــافــــــت...عـــــــــــــــــزْيـــــــــــــــــز|�كـــــــــــــــــه�هـــــــــــــــــر�كـــــــــــــــــز�درش�ســـــــــــــــــر�بــــــــتــــــــافــــــــت

آخره:...�باب�دهم�در�مناجات�وختم�كتاب...�حكاْيت:
مـــــــــــــســـــــــــــجـــــــــــــد|�در�دوْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد...شـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــدم�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�مـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــت|�ز�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب�نـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــد بـــــــــــــــــمـــــــــــــــــقـــــــــــــــــصـــــــــــــــــورهِء�

كــــــــــــــــــــــــــه�هـــــــــــــــيـــــــــــــــچـــــــــــــــم�فــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــال�پــــــــــــــــــســــــــــــــــــنــــــــــــــــــدْيــــــــــــــــــده�نـــــــــيـــــــــســـــــــت...�كس�از�من�سيه�نامه�تردْيده�نيست

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْي|�تــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــتجــــــــــــــــــــــــــــــــــزاْيــــــــــــــــــــــــــــــــــن�كــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــادم�پــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــار|�تــــــــــــســــــــــــت

امـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــد اال� نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوردم� نــــــــــــــــــــــــــاامــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت� مــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــن� عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم� ز� خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�

تم�بعون�اهلل�الملك�المنّان.

مــــالحــــظــــات:�تُــــــوَجــــــُد�فــــي�أولـــــــه�صـــفـــحـــة�مــــن�الــــفــــوائــــد�والـــــَعـــــنَـــــاِوْيـــــن.�وإطــــــــــارا�الــصــفــحــتــيــن�
فحات�لََها�إطاَرات�َحْمَراء�اللون.�وتُوَجُد� األول|�والثانية�مذّهبان،�َوباقي�َجِميع�الّصَ
ــــنَـــــاِوْيـــــن�وبــعــض� ــــَعـ ْـ ـــــُطـــــوِر�بـــعـــض�الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات�َوالــــتَّــــْصــــِحــــيــــَحــــات.�وال َــــــيْــــــَن�الـــــّسُ عـــــل|�الـــــَهـــــَواِمـــــش�َوب
الكلمات�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�والجداول�األفقية�والعمودْية�حمراء�اللوِن.�الوضع 
العام:�نوع الخط:�تعليق�واضح�مضبوط�بالحركات�أحياناً.�والغالف�ِجلْد�ُعثَْمانّي،�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،� وعليه تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�377./ مفقود. ]708[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ترجمة�خسرو�وشيرْين )1(.
المؤلف:�مجهول )2(.

؛�)ص:�66(.�وهي�ترجمة�من�الفارسية�إل|�التركية.� فْتَِر�الَْحِميِديِّ ›1‹�َوَردَ�ِذْكُرهُ�في�الّدَ
›2‹�قال�حاجي�خليفة:�>خسرو�وشيرْين؛�من�المثنوْيات�الفارسية،�والتركية�التي�نظمت�في�قصة�عاشق�
=ومــــعــــشــــوق...�وأمـــــا�الـــتـــركـــيـــة:�فـــلـــمـــوالنـــا:�ْيـــوســـف�بـــن�مـــحـــمـــد؛�شــيــخــي�الـــكـــرمـــيـــانـــي�)ت��830ھ/�1426م(،�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   551 األدب والشعر   

قْم الَْحِميِدّي:�378.�مطبوع ]709[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�علي�بن�أبي�طالب )1(.

ــلـْـَطــان:�مـــراد�الــثــانــي�الــغــازي،�ولــم�ْيــكــمــلــه،�وكــّمــلــه�أخـــوه�الــجــمــالــي،�وهــو�نــظــٌم�َســِلــٌس� ابــتــدأ�فــيــه�بــأمــر�مــن�الــّسُ
قْم�الْخاّص:�1798/الرقم� مقبوٌل�عند�الشعراء�)مخطوط�في�متحف�اآلثار�اإِلْسالِميَّة�والتركية:�]421[�الّرَ
الُعثماني:�1960(.�ومنها:�نظم:�موالنا�آهي،�)ت��923ھ/�1507م(.�ونظم:�جليلي�عبد�الجليل�بن�
ــــبــــــروســــــوي�الــــحــــنــــفــــي�األدْيــــــــــب�الـــــشـــــاعـــــر�الـــــصـــــوفـــــي�الــــمــــتــــخــــلــــص�بـــجـــلـــيـــلـــي�الـــــمـــــعـــــروف�بـــــحـــــامـــــدي�زاده� حـــــامـــــد�الــــــرومــــــي�الــ
)ت��977ھ/�1569م(،�أولــــــــــــه:�)نـــــــــه�دْيــــــــــــوان�كـــــــه�آكــــــــــــه�اهلل�أولــــــــــه�عـــــــــنـــــــــوان(.�ونـــــــظـــــــم:�خـــــلـــــيـــــفـــــة،�ونـــــــظـــــــم:�مُــــعــــيــــد�

زاده<.�
ِــَحــاجــي�َخِليَفة:�)704/1(،�ومعيد�زاده؛�انــظــر؛�مكتبة� انــظــر؛�كشف�الظنون�عــن�أســامــي�الكتب�والــفــنــون�ل

قْم�الَْحِميِدّي:�360.� دار�المثنوي؛�الّرَ
�.DİVAN�ALİ�b.�EBİ�TALİB ›1‹

إن�ما�ْيروْيه�أصحاب�األقاصيص�من�شعر�اإلمَـــام�علي�رضــي�اهلل�عنه،�ومــا�جمعوه�وســّمــوه�>دْيـــوان�َعِلّي�بن�
أبِــي�طــالــب<�فمعظمه�أو�كــلـّـه�مــدســوٌس�عليه.�وغـــال|�بــه�الجهلة�وهــو�حـــّي:�جــيء�بجماعة�ْيــقــولــون�بتأليهه؛�
فــنــهــاهــم�وزجــــرهــــم�وأنـــــذرهـــــم،�فــــــــــازدادوا�إصــــــــــراراً،�فــجــعــل�لـــهـــم�حــــفــــرةً�بـــيـــن�بـــــاب�الــمــســجــد�والـــقـــصـــر،�وأوقـــــــد�فــيــهــا�

النار،�وقال:�إني�طارحكم�فيها�أو�ترجعوا،�فأبوا،�فقذف�بهم�فيها.�
ْـــَقـــِدْيـــُم:� قْــــم�ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:�144،�ومــكــتــبــة�جــامــعــة�إِْســـتَـــانـــبُـــول،�الــــّرَ قْــــم�ال ـــد�عـــــارف؛�]317[�الــــّرَ انـــظـــر؛�مــكــتــبــة�مُـــَحـــّمَ
1/381،�ومــكــتــبــة�بــرنــســتــون؛�مــجــمــوعــة�ْيـــهـــوذا؛�الـــرقـــم:�4036،�رمــــز�الــحــفــظ:�4224،�الـــرقـــم:�4036،�رمــز�

الحفظ:�2485،�الرقم:�4036،�رمز�الحفظ:�2770.�
ُـــــــــــــــــــــــــوالق�َســـــــــــنَـــــــــــةَ� دْيـــــــــــــــــــــــــوان�)أمـــــــــــــيـــــــــــــر�الــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــيــــــــن�عـــــــــلـــــــــي�بـــــــــن�أبـــــــــــــي�طـــــــــــــلـــــــــــــب(:�وْيـــــــــــــعـــــــــــــرف�بـــــــــــــــدْيـــــــــــــــوان�ســـــــــيـــــــــدنـــــــــا�عـــــــــــلـــــــــــي،�ُطـــــــــــــــبِـــــــــــــــَع�فِـــــــــــــــــي�ب
)�1251ھ/�1835م(،�وبهامشه�ترجمة�بعض�الكلمات�إل|�اللغة�التركية،�وْيليه�أرجوزة�منسوبة�له�أْيضا�

أولها:�
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي� هلل� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد�الــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــم�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�

وهــي:�)252(�بيتاً،�وطبع�بالمطبعة�العلمية�سنة�)�1311ھ/�1894م(،�وْيليه�القصيدة�العينية�مــن�نظم�
عبد�الباقي�أفندي�الموصلي�العمري�في�مدح�اإلمام�علي�التي�أولها:�

رفـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق�الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــال�رفــــــــــــــعــــــــــــــا� إذ� الــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــت� عــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــد� مــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــة� بـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــن�
ســـــــنـــــــة� بــــــــــــمــــــــــــصــــــــــــر� الــــــــــــــحــــــــــــــجــــــــــــــر� عــــــــــــــــــــــــــــل|� وطــــــــــــــــــبــــــــــــــــــع� )�1312ھ/�1895م(،� ســــــــــــــنــــــــــــــة� أْيـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــاً� الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة� بـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــة� وطــــــــــــــــــبــــــــــــــــــع�
)�1276ھ/�1859م(،�وطبعت�معه�شـــروح�باللغة�الــفــارســيــة�فــي�طــهــران�سنة�)�1284ھ/�1867م(،�وُطــبـِـَع�
َطبَْعةً�حجرْية�في�بومباي�سنة�)�1300ھ/�1883م(،�وطبع�في�ليدن�سنة�)�1158ھ/�1745م(؛�موسوماً�

بقصائد�علي�بن�أبي�طالب�مع�شروح�بالالتيني�لألستاذ�كوْيبرس.�
انظر:�معجم�المطبوعات�العربية�والمعربة؛�لسركيس:�)1354/2(.�

=
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودٌ�وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُوإْن�أتــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــَت�بــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــوٍد�مــــــــــــــــــــــــــــــن�ذوي�نَــــــــــــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــــــــــــٍب �نِ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإّنَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــُقــــــــــــــــــــــــــــــــْم�بــــــــــــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــٍم�وال�تــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــي�بِــــــــــــــــــــــــــــــــِه�بــــــــــــــــــــــــــــــــَدالً فــــــــالــــــــنــــــــاُس�مــــــــْوتَ|�وأهــــــــُل�الــــــــِعــــــــلــــــــِم�أحــــــــيــــــــاءُ...فَ

آخره:...
�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوه�أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزةُ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ

وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزْت�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْبقــــــــــــــد�أســــــــــــــفــــــــــــــرْت�عــــــــــــــن�مــــــــــــــفــــــــــــــرداٍت�مــــــــــــــن�عــــــــــــــجــــــــــــــْب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــا�قــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــُل�كــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب�حــــــــــــــــــــــــــــــــــاوْيــــــــــــــــــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّل�وال�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ

�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِء�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواف�لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم�بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرنكّلَ

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�أُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزِهثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ�ِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن�َرْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزِه

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد�هلل�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�هلل�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ْي

طبع�اذه�الدْيوان�بمطبعة�بوالق�في�أول�شهر�رمضان�سنة�)�1251ھ(.

ـــــُد�عــــــل|�الـــــَهـــــَواِمـــــش�بـــعـــض�الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات�بـــالـــلـــغـــة�الـــتـــركـــيـــة�الـــُعـــثْـــَمـــانـــيـــة.� مــــالحــــظــــات:�تُــــــوَجـ
طـــــبـــــع�الــــــــــدْيــــــــــوان�طــــبــــعــــة�حـــــجـــــرْيـــــة�بــــمــــطــــبــــعــــة�بــــــــــــوالق�تـــــــاريـــــــخ الــــــطــــــبــــــع:�أول�شـــــهـــــر�رمــــــــضــــــــان�ســـنـــة�
)�1251ھ/�1835م(.�الوضع العام:�الغالف�جلد�ُعثَْماني�مغلف�بالقماش،�وعليه 

�.ALİ�b.�EBİ�TALİB�b.�ABDÜLMUTTALİB�el�-�HAŞİMİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�22/258.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   553 األدب والشعر   

د�مُـــَراد؛�شيخ�َخانَقاه�مُــَراد�مُــاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة� تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ
)�1248ھ/�1832م(.�وقف�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�379. ]710[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�ابن�الفارض )1(.
ـــــوفِـــــّي،� ،�الـــــّصُ ــــــِرّيُ ــــــْصـ ــــِمـ ــ ،�الـ ــــــِوّيُ ــــَمـ ــ ــــَحـ ــ ــــَمـــــُر�بـــــن�َعـــــِلـــــّي�بـــــِن�مُـــــــْرِشـــــــٍد�الـ الــــمــــؤلــــف:�الــــمــــؤلــــف:�ُعـ
ْـــــــــــــــــــُن�الـــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــاِرِض� ْيــــــــــــــــــــِن،�اب ســـــــــلـــــــــطـــــــــان�الـــــــــعـــــــــاشـــــــــقـــــــــيـــــــــن،�أبــــــــــــو�حــــــــــــفــــــــــــص،�وأبــــــــــــــو�الــــــــــــــقــــــــــــــاســــــــــــــم،�َشـــــــــــــــــــــــــــــــَرُف�الــــــــــــــــــــدِّ

)ت��632ھ/�1235م( )2(.

�.DİVAN ›1‹
طـــبـــع�فــــي�بــــــوالق�فــــي�جـــزئـــيـــن�ســـنـــة�)�1310ھ/�1892م(،�مــــع�شـــرحـــيـــن�عــلــيــه�األول�شـــــرح�لـــغـــوي�لــلــبــورْيــنــي�فــي�
مـــرســـيـــلـــيـــا�ســـنـــة�)�1270ھ/�1853م(،�مــــع�مـــقـــتـــبـــســـات�مــــن�شــــــرح�عـــبـــد�الـــغـــنـــي�الـــنـــابـــلـــســـي،�واآلخــــــــر�شــــــرح�صــوفــي�
لــعــبــد�الــغــنــي�الــنــابــلــســي�الـــمـــتـــوف|�ســنــة�)�1143ھ/�1730م(،�وطـــبـــع�فـــي�بـــارْيـــس�ســنــة�)�1272ھ/�1855م(،�
وجــــمــــع�رشــــيــــد�بــــن�غــــالــــب�الـــمـــجـــتـــبـــي�بــــيــــن�شـــــــرح�عـــبـــد�الـــغـــنـــي�الـــنـــابـــلـــســـي�والــــشــــيــــخ�حــــســــن�الــــبــــورْيــــنــــي�فـــــي�كــــتــــاب�طــبــع�
د�السيوطي�سنة�)�1310ھ/�1892م(،�وطبعت�معه�ترجمة� بجزئين�في�المطبعة�الخيرْية�عــل|�نفقة�مَُحّمَ

إل|�اللغة�الطليانية�فيرنزا�سنة�)�1291ھ/�1874م(.�
قْم�الَْحِميِدّي:�1098.�وجامع�الشروح�والحواشي�لعبد�اهلل�الحبشي:� انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1412[�الّرَ
)1060/2 - 1061(.�ومـــعـــجـــم�الـــمـــطـــبـــوعـــات�الـــعـــربـــيـــة�والـــمـــعـــربـــة�لـــســـركـــيـــس:�)201/1(.�والـــمـــعـــجـــم�الـــشـــامـــل�

للتراث�العربي�المطبوع:�)374/4 - 375(.�
�.ŞEREFÜDDİN�ÖMER�b.�ALİ�b.�MÜRŞİD�el�-�MISRİ�،İBNÜ’l�-�FARIZ ›2‹

َهــبـِـّي:�)368/22 -  ِــلــّذَ ْــَحــِمــيــِدّي:�1098.�َوِســيَــر�أَعـــالم�الــنُّــبَــالء�ل قْــم�ال انــظــر:�مكتبة�راغـــب�پــاشــا؛�]1412[�الــّرَ
369(،�والـــِعـــبَـــر�فـــي�خــبــر�مَــــن�غــبــر�لــلــذهــبــي:�)129/5(،�ومــــيــــزان�االعــــتــــدال�لــلــذهــبــي:�)266/2(،�وتــكــمــلــة�
الـــــمـــــنـــــذري:�)2586/3(،�وتـــكـــمـــلـــة�ابــــن�الــــصــــابــــونــــي:�)270(،�ووفـــــيـــــات�األعـــــيـــــان�البـــــن�َخـــــلِّـــــكـــــان:�)454/3 - 
ِــــــي�الــــــفــــــداء:�)164/3(،�والــــبــــداْيــــة�والـــنـــهـــاْيـــة�البـــن�كـــثـــيـــر:�)143/13(،�ولــــســــان�الـــمـــيـــزان� 456(،�ومـــخـــتـــصـــر�أَب
البـــــــن�حـــــــجـــــــر�الــــــعــــــســــــقــــــالنــــــي:�)317/4(،�والــــــــنــــــــجــــــــوم�الــــــــــــزاهــــــــــــرة�فـــــــــي�مـــــــلـــــــوك�مــــــصــــــر�والــــــــــقــــــــــاهــــــــــرة؛�البــــــــن�تــــــــغــــــــري�بــــــــــــردي:�
َهـــــب�فـــي�أَخــــبــــار�مَـــــْن�َذَهــــــب�البـــن�الـــِعـــَمـــاد� )288/6 - 290(،�وحـــســـن�الـــمـــحـــاضـــرة:�)246/1(،�وَشــــــــــَذَرات�الـــــّذَ
نُون�لَِحاِجي�َخِليَفة:�)1338/2�،767�،735�،267�،265/1،� الَحنبلّي:�)149/5 - 153(،�َوَكْشف�الّظُ
ــــــــنُــــــــون�لـــــــلـــــــبـــــــغـــــــدادّي:�)118/1(،�وخــــــطــــــط�مــــــبــــــارك:� ْــــــــــــِل�َعــــــــــــل|�َكــــــــْشــــــــِف�الــــــــّظُ ْي ْـــــــَمـــــــْكـــــــنُـــــــون�فـــــــي�الــــــــــــّذَ 1349(،�وإِْيــــــــــَضــــــــــاح�ال
الَة:�)301/7 - 302(.�وروضات� ِِّفين�لَِكّحَ )59/5(،�واألعالم�للزركلي:�)55/5 - 56(،�َومُْعَجم�الُْمَؤل

الجنات�للخونساري�الباطني:�)505 - 506(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    554

عدد األوراق وقياساتها:�82،�مقياس الورقة:�)175 × �130=�140 × 100(،�
عدد األسطر:�)12(.

�حبيبه�األسن|،�بمقام� ِحيِم.�الحمد�هلل�الذي�اختّصَ �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ
}ڃ ڃ ڃ چ{ )1(،�وقََرَن�اسَمه�الشرْيف�بأعظم�أسمائه�الُحسن|،�وأشهد�أن�
ِــــــــّي�ِعـــــبـــــاده،�وحـــبـــيـــب�ُعــــــبَّــــــاِده،�وأشــــهــــد�أن�مـــحـــمـــداً� ال�هلإ�إال�اهلل�وْحــــــــَده�ال�شــــرْيــــَك�لــــه�َول
عبُده�ورسوله،�وصفيّه�وخليله،�صل|�اهلل�عليه�وعل|�آله�الشرفا،�وأصحابه�الُْخلفا�
ْــُحــلــفــا،�وعــل|�إخــوانــه�مــن�األنــبــيــاء،�ومَــن�اتّبعه�مــن�األولــيــاء،�صــالةً�تنشر�نفحاتها� وال
عل|�أرواحهم�الطاهرة،�وتسبغ�نِعمها�عليهم�باطنةً�وظاهرةً،�َوَسلََّم�تَْسِليماً�تحمله�
الــــمــــالئــــكــــة،�وتُــــبــــلّــــغــــه�إل|�روضـــــاتـــــهـــــم�الــــطــــيــــبــــة�الـــــمـــــبـــــاركـــــة.�قـــــــال�الــــفــــقــــيــــر�الـــــُمـــــْعـــــتَـــــِرف�بـــذنـــبـــه،�
ِّـــــــــــــــه،�عـــــــلـــــــّي�ِســــــــبْــــــــط�الـــــــشـــــــيـــــــِخ�ابــــــــــــن�الــــــــــــفــــــــــــارِض...�فــــــــنــــــــاد|�وقــــــــال� الــــــــُمــــــــْغــــــــتَــــــــِرف�مــــــــن�نَـــــــــْهـــــــــِر�عــــــــطــــــــاِء�رب

رضي�اهلل�عنه:

َـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــوي�الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَد�َطـــــــــــــــــــــــْي ْج�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�ُكـــــــــــــــــــــــــــــــثْـــــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــــاِن�َطــــــــــــــــــــــــــــْيســـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــَق�األظـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــاِن�ْي مُـــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاً�َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ

مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْر إْن� َعــــــــــــــــــــــــــــــــــنّــــــــــــــــــــــــــــــــــي� ــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــِح� الــــــــــــــــــــــــــــــشِّ ْـــــــــــــــــــــــــــــــِجـــــــــــــــــــــــــــــــْزِع�َحـــــــــــــــــــْيوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاِت� ْــــــــــــــــــــــــــــِب�ال �ِمـــــــــــــــــــــــــــــــْن�ُعــــــــــــــــــــــــــــَرْي َت�بِــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــيٍّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْف�واْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر�ِذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِري�ِعــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــَدهــــــــــــــــــــــــْم َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيَوتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــّطَ إِل َعــــــــــــــــــــــــْطــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــاً� َــــــــــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــــــــــُظــــــــــــــــــــــــــــــــُروا� ْي أْن� َعـــــــــــــــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــــــْم�
�فِـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــْم�َشــــــــــــــبَــــــــــــــحــــــــــــــاً ـــــــــــــــــــــــــــــــّبَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــْيقُـــــــــــــــــــــــــــــــــــْل�تَـــــــــــــــــــــــــــــــَرْكـــــــــــــــــــــــــــــــُت�الـــــــــــــــــــــــــــــــّصَ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراهُ�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُق�فَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ب َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ�ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ل مَ

َكــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــا الَح� َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد� َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن� َطــــــــــــــــــــــْيَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً� الــــــــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــــــــْشــــــــــــــــــــــــِر� َــــــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــــــَد� ب ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه� ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْردَْي ب فِـــــــــــــــــــــــــــــي� الَح�

َــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ �َذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيَْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر�َوْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُف�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّضُ �ل ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيُ ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ�ال َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍء�وال

َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوال�أَن �ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِّ تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَْيَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِل�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّشَ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم� ل َعــــــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ� َعــــــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــــــــــي� � أَّنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــثَــــــــــــــــــــــــــــــــــــالً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِب�َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍة�مَ َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر�فِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�حـــــــــــــــــــــــــبِّـــــــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــــــُم�مَــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــُســــــــــــــــــــــــــــوَب�َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيِْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل�مَ

َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَد�إْن َطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً� لـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــنَّـــــــــــــــــــــــــــــــاِي� َـــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــُقـــــــــــــــــــُط�خـــــــــــــْيمُـــــــــــــــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــــــــــــالً� ـــــــــــــــــــــــــــــــْرِف�إْذ�ْي الـــــــــــــــــــــــــــــــّطَ �نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوءُ� َضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنَ
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن�أَْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه�َغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِزحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ...ب َــــــــــــــــــــــــــــــّيْ َــــــــــــْعــــــــــــِطــــــــــــْفــــــــــــهُ�ل َـــــــــــــــــــــْم�ْي َوَعــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ|�األَْوَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن�ل

آخره:...�َولَهُ�أَْيْضاً�َرِضَي�اهللُ�َعنْهُ:
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ْــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــنَ| ــــــــــــــــــــُدوِد�بِـــــــــــَمـــــــــــا�َجـــــــــــــــنَ|قَــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــٌب�أََحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب�ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواَك�ال�نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل�ال َــــــــــــــــــُد�الــــــــــــــــــــّصُ َوَجـــــــــــــــــنَـــــــــــــــــْت�َعـــــــــــلَـــــــــــيْـــــــــــِه�ْي

ُض�َعــــــــــــــــــــــــــــْن�َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواَك�بِـــــــــــــــــَغـــــــــــــــــيْـــــــــــــــــِرِه ْــــــــــــــــــــِغــــــــــــــــــــنَ|َكــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــَف�الـــــــــــــــــــــــــتَّـــــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــــّوُ ْـــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــْقـــــــــــــــــــُر�ال�َعــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــَك�ال َـــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــَك�ال َــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــا�إِل َول

َعــــــــــــــــــاِشــــــــــــــــــٌق بِــــــــــــــــــُحــــــــــــــــــبِّــــــــــــــــــَك� َــــــــــــــــْقــــــــــــــــِضــــــــــــــــي� ْي أَْن� َغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرَو� ُـــــــــــــــــْقـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــنَ|ال� �َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍء�ْي َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّذَ ْــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــاَت�أَل َوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد�ال
قــــــــــــــــاً َــــــــــــــــــــــْم�تَـــــــــــــــُمـــــــــــــــْت�ُروِحــــــــــــــــــــــــــــــي�َجــــــــــــــــــــــو|�َوتَــــــــــــــــَشــــــــــــــــّوُ ـــــــْحـــــــِســـــــنَـــــــاإِْن�ل ْـــــــــــــُمـــــــــــــِســـــــــــــيءُ�َوقَــــــــــــــــــــــــْد�َوَجـــــــــــــــــــدتُّـــــــــــــــــــَك�مُ َــــــــــــــا�ال ــــــــــــــأَن فَ

ِــــــــــــــنَــــــــــــــاِظــــــــــــــِري ْـــــــــــــــــــــــــُوُجـــــــــــــــــــــــــوِد�ل ــــــــــــــــــــــْن�تَــــــــــــــــــــَجــــــــــــــــــــلَّ|�فِــــــــــــــــــي�ال َــــــــــــــــــا�مَ �َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍء�أَْحــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــاْي فَـــــــــــــــــــــــــــــــــَوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــْدتُـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ�ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�ُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ|�َطــــــــــــــــــــــــائِــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�دََعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ�َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواَك�ل َــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ ْــــــــــــــــــُســــــــــــــــــنَــــــــــــــــــال ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواِرِح�أَل �ال َرْت�ُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلُ َوتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوَ
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بــــدمــــشــــق�الـــــشـــــام�الــــمــــخــــضــــرة�الــــبــــحــــابــــيــــح،�ُحــــمــــيــــت�عـــــن�اآلالم�مـــــا�انــــــــــذّر�ِرْيــــــــــح؛�بــــتــــارْيــــخ�ســنــة�
الــــحــــافــــظ� الــــســــيــــد� َوتَــــــــَمــــــــلُّــــــــك:� َوتَــــــــَمــــــــلُّــــــــك:�عــــبــــد�الــــغــــنــــي�هط�زاده،� )�1013ھ/�1604م(،�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.� مَُحّمَ

وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�380. ]711[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�باقي )1(.
ــــــد�اإِلْســــــتَــــــانْــــــبُــــــولــــــي،�الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي،�الـــحـــنـــفـــي،� ـــــّمَ ـــــَحـ الـــــمـــــؤلـــــف:�مــــحــــمــــود�عــــبــــد�الــــبــــاقــــي�بــــن�مُـ

وفِّي،�قاضي�العسكر،�ملك�الشعراء،�باقي�)ت��1008ھ/�1599م( )2(. الّصُ

ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي:�400.�وعــــثــــمــــانــــلــــي�مـــــؤلـــــفـــــلـــــري:�)311/2(،�وذْيــــــل� قْـــــــــم�ال َــــــــاَشــــــــا:�]462[�الـــــــــّرَ انــــــظــــــر؛�مـــكـــتـــبـــة�راغــــــــــب�پ
نُون�لَِحاِجي�َخِليَفة:� الشقائق�النعمانية�لعطائي:�)739(،�وخالصة�األثر:�)390/4 - 392،(�َوَكْشف�الّظُ
)�1199�،99/1و2/،�1825�،1753(،�َوَهِدْيّة�الَعاِرفِين�لِلْبَْغَداِدّي:�)440/2(،�واألعالم:�)240/7(،�
ومــعــجــم�الــمــؤلــفــيــن؛�الــطــبــعــة�الــقــدْيــمــة:�)279/12 - 280(.�ومــعــجــم�الــمــؤلــفــيــن؛�طــبــعــة�الــمــجــلــدات�األربـــعـــة:�

�.)882/3(
�.DİVAN�-�I�BAKİ ›1‹

طـــــبـــــع�فـــــــي�إِْســــــــتَــــــــانــــــــبُــــــــول�ســـــنـــــة�)�1276ھ/�1859م(،�وتـــــــوجـــــــد�مـــــنـــــه�مــــخــــطــــوطــــة�نــــفــــيــــســــة�فـــــــي�مــــكــــتــــبــــة�مــــتــــحــــف�اآلثـــــــــار�
قْم�الْخاّص:�1797/والرقم�الُعثماني:�1959.�ودْيوان�باقي�من�أحسن� اإِلْسالِميَّة�والتركية�في�إِْستَانبُول:�الّرَ

الدواوْين�التركية،�وأشهرها،�وفيه�خمس�مئة�بيت�واثني�عشر�بيتاً.�
انظر؛�كشف�الظنون�عن�أسامي�الكتب�والفنون�لَِحاجي�َخِليَفة:�)778/1(.�

�.MAHMUD�ABDÜLBAKİ�b.�MEHMED�el�-�İSTANBULİ�،BAKİ ›2‹
محمود�عبد�الباقي:�الــشــاعــر�الــُعــثْــَمــانــي،�الــمــدرس،�قــاضــي�العسكر�الــمــعــروف�بسلطان�الــشــعــراء،�الُْمتََخلِّص�
بباقي،�بدأ�حياته�صانعاً�في�محل�ســّراج،�ونشأ�عصامياً�زاهــداً�موهوباً،�وقد�جمع�من�الصفات�الحميدة:�
حـــــالوة�الـــطـــبـــع،�وعـــلـــّو�الـــهـــّمـــة�واألخــــــــالق،�وُعـــمـــق�الــتــفــكــيــر�والـــمـــوهـــبـــة�الــفــطــرْيــة�مــمــا�ســـاعـــده�عــــل|�قــــرض�الــشــعــر،�

فأبدع�وجّدد�حت|�لُقَب:�ملك�الشعراء،�وكان�نقش�خاتمه:�
وفـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــت� درو� جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان� بـــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــي�هـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــه�اوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�جــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه�فـــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــســـــــــــــــتفـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــت�

ّـــــف�وتــــرجــــم� ـــيـــــة،�قــــــــــراءةً�وكـــــتـــــابـــــةً�وتـــــرجـــــمـــــةً،�فـــــأل وتــــمــــكــــن�بــــاقــــي�مـــــن�الــــلــــغــــات�الــــــثــــــالث:�الــــعــــربــــيــــة�والــــتــــركــــيــــة�والـــــفـــــارســ
وأبدع.�

ومن�تصانيفه:�ترجمة�اإلعالم�بأعالم�بلد�اهلل�الحرام؛�لقطب�الدْين�المكي�النهروالي؛�طبع�في�مدْينة�قازان�
)بــروســيــا�االتـــحـــادْيـــة(�ســنــة�)�1286ھ/�1869م(،�وتــرجــمــة�مــشــارع�األشـــــواق�إل|�مــصــارع�الــعــشــاق،�وتــرجــمــة�

=

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   557 األدب والشعر   

عدد األوراق وقياساتها:�101،�مقياس الورقة:�)191 × �121=�148 × 78(،�
عدد األسطر:�)15(.

أوله:

رشـــــــــــــــــــــك�بـــــــــــــــــــــاغ�ارم�وغــــــــــــــــيــــــــــــــــرت�ُگــــــــــــــــــلــــــــــــــــــزار�جــــــــهــــــــاناتـــد|�شــهــر|�شـــرف�مــقــدم�ســلــطــان�جهان

ُـــــــــــــــوُســـــــــــــــفـــــــــــــــلـــــــــــــــه�نــــــــــيــــــــــتــــــــــكــــــــــه�پـــــــــــــيـــــــــــــر�كـــــــــنـــــــــعـــــــــانشادمان�اولد|�بكون�درو�كهن�سال�ْينه وصــــــــــــــــلــــــــــــــــت�ْي

دميدر�منزل�عشرت�اوله�بيت�االحزان...روشـــــن�اولــــــد|�اجـــلـــوب�دْيــــــدهء�ْيــعــقــوب�أمــل

آخره:...�نيه�پر�شوخ�جفا�ْييشه�ُگوزل�جانانك

اوغرْين�اوغرْين�نقش|�كوكلم|�ناالن�اتد|

نــــــــــســــــــــيــــــــــم�صــــــــــــــــــج�ســــــــــــــــــعــــــــــــــــــادت�ْيــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــده�فــــــــــــراشــــــــــــكنه�ْياكه�غــرم�هماْيون�اْيدرسك�اولــه�شها

اوكنجه�پيك�هداْيت�دليل�هر�اوال

ْيانكجه�حضر�عليه�السالم�ْيولداشك.�تم.

فحات�لََها�إطاَرات�وجداول�َحْمَراء�اللون.�الوضع العام:� مالحظات:�َجِميع�الّصَ
نوع الخط:�تعليق�واضح�مضبوط�بالحركات�أحياناً.�والِْغالف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مغلف�
ْــــَراِهــــيــــم�ســلــيــم،�َوتَــــَمــــلـُّـــك:�مُـــْصـــَطـــَف|�رشـــيـــد،�َوتَـــَمـــلُّـــك:� بــــورق�اإلْيــــبــــرو،�وعــلــيــه تــمــلــك:�إِب
د� بشمقجي�زاده،�َوتََملُّك:�أحمد�بن�نعمان�بالخاتم،�َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ
مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�

دار�المثنوي.

ْــُمــْرَســِلــيــَن�=�ترجمة�الــمــواهــب�اللدنية�للقسطالني�-� فضائل�الــجــهــاد،�وترجمة�معالم�اليقين�فــي�ســيــرة�َســيِّــد�ال
إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول�ســــنــــة�)�1261ھ/�1845م؛�وســـــنـــــة�)�1313ھ/�1895م(،�وســـنـــة� فــــــي� ــــبـــــوْيـــــة،�طــــبــــع� ــــنـ الـ الـــــســـــيـــــرة� فــــــي�
)�1316ھ/�1898م(،�ودْيــــــــــوان�بــــاقــــي�الـــــــذي�تـــرجـــمـــه�األلــــمــــانــــي�هــــامــــر�إل|�الـــلـــغـــة�األلــــمــــانــــيــــة،�ودْيــــــــــوان�الـــبـــالغـــة،�

ومجموعة�األشعار.�
ِـــَحـــاجـــي�َخـــِلـــيـــَفـــة:�)779�،778�،125/1(.�وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي� انــــظــــر؛�كـــشـــف�الـــظـــنـــون�عــــن�أســــامــــي�الـــكـــتـــب�والـــفـــنـــون�ل
مؤلفلري؛�لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)99/2 - 101(،�وهدْية�العارفين�أسماء�المؤلفين�وآثار�المصنفين؛�

للبغدادي:�)495/1(.�

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    558

قْم الَْحِميِدّي:�381. ]712[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�الملك�األَمجد�=�دْيوان�بَْهَرام�َشاه )1(.

المؤلف:�بَْهَرام�َشاه�بُن�فَّرُوخَشاه�بِن�َشاهنَشاه�بِن�َشاهنَشاه�بِن�أَْيُّوَب؛�األْيوبي،�
ِر�)ت��628ھ/�1231م( )2(. ْيِن،�أَبُو�الُمَظّفَ الملُك،�األَمجُد،�مَْجُد�الدِّ

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا:�96،�مقياس الــورقــة:�)215 × �135=�166 × 85(،�
عدد األسطر:�)23(.

�.DİVAN ›1‹
>دْيوان�الملك�األمجد�-�مجد�الدْين�بهرام�شاه�بن�فرخشاه�ابن�شاهنشاه�بن�أْيوب�األْيوبي؛�صاحب�بعلبك�
ْــــَمــــْكــــنُــــون�فــــي�الــــذْيــــل�عـــل|� الــلــبــنــانــيــة�الـــمـــتـــوف|�قـــتـــيـــالً�بـــيـــد�مــمــلــوكــه�ســـنـــة�)�628ھ/�1231م(<.�انــــظــــر؛�إِْيـــــَضـــــاح�ال
كــشــف�الـــظـــنـــون؛�لـــلـــبـــغـــدادي،�)531/1(.�وتُــــوَجــــُد�مــنــه�مــخــطــوطــة�فـــي�مــكــتــبــة�مــعــهــد�الــمــخــطــوطــات�الــعــربــيــة�في�
القاهرة؛�رقم�الحفظ:��1365عن�مكتبة�جون�رْيالندز�مانشستر:�457،�والرقم:��1366عن�مكتبة�األوقاف�
بــالــمــوصــل:�8/29.�والـــرقـــم:��1367عــن�الــخــالــدْيــة�بــالــقــدس:��11دواوْيــــن�شــعــرْيــة.�وقـــد�نــشــرتــه�وزارة�األوقـــاف�

والشؤون�الدْينية�العراقية�سنة�)�1403ھ/�1983م(.�
�.BEHRAMŞAH�b.�FERRUHŞAH�b.�EYYUBİ�،el�-�EYYUBİ ›2‹

ْــِن�الــمــلــِك�َشــاهــنــَشــاه�بــِن� ْـــُن�نَـــائِـــِب�ِدمَـــْشـــَق�فَــّرُوخــَشــاه�اب َـــْهـــَرام�َشـــاه�اب ــِر�ب ُــو�الــُمــَظــّفَ ْيـــِن،�أَب الــمــلــُك،�األَمـــجـــُد،�مَــْجــُد�الـــدِّ
ْيِن،�فََدامَْت�دَْولَتُهُ�َخْمِسيَن�َسنَةً،� لَْطان�َصاَلُح�الدِّ �بَْعَد�َوالِِدِه،�ملََّكهُ�إِْيَّاَها�َعّمُ�أَبِيِه�الّسُ أَْيُّوَب�َصاِحِب�بَْعلَبَّكَ
لَْطان�الملُك�األَْشـــَرف�مُــوَس|،� َـــهُ�)ِدْيــــَواٌن(.�قَــهــَرهُ�الّسُ َــهُ�نَــْظــٌم�َرائِـــٌق،�َول َوَكـــاَن�َجـــَواداً�َكــِرْيــمــاً،�َشــاِعــراً�مُْحِسناً،�ل
َل�األَمجُد�الَمْذُكوُر�إِلَ|�ِدمَْشَق،�َونََزَل�بَداِرِه� الِِح،�فَتحّوَ �قَبَْل�مَْوتِِه�بَعاٍم،�َوملََّكَها�ألَِخيِه�الّصَ َوأََخَذ�ِمنْهُ�بَْعلَبَّكَ
ِــِدِه�بِالَمْدَرَسِة� �مئٍَة،�فَُدفَِن�ِعنَْد�َوال اٍل،�َسنَةَ�ثََماٍن�َوِعْشِرْيَن�َوِســتِّ دَاِخــَل�بَاِب�النَّْصِر.�فقتلَهُ�مَْملُوٌك�لَهُ�فِي�َشــّوَ
� ْيَّةٌ�بَِها،�َوفَّرَ د�بِن�َشاهنَشاه،�َصاِحِب�أََراِضي�ِجْسِرْيَن،�َولَهُ�ُذرِّ �الملِك�الَحافِِظ�مَُحّمَ الَفّرُوخَشاهيَِّة،�َوُهَو�جّدُ

ْطِح،�َوَخاَف�فَألَق|�نَْفَسهُ�فََهلََك.� قَاتِلُهُ�إِلَ|�الّسَ
انظر؛�سير�أعالم�النبالء�للذهبي:�)330/22،�الترجمة:�200(،�والكامل�البن�األثير:�)77/5(.�واألعالق�
الخطيرة:�)49(،�ومـــرآة�الــزمــان:�)668/8 - 668(،�ووفــيــات�األعــيــان�البــن�َخــلِّــكــان:�)453/2(،�والِعبَر�
في�خبر�مَن�غبر�للذهبي:�)110/5(،�والوافي�بالوفيات�للصفدي:�)304/10 - 307(،�وفوات�الوفيات�
ِــــلْــــيــــافــــعــــّي:� البـــــن�شـــــاكـــــر�الــــكــــتــــبــــي:�)226/1(،�والــــــبــــــداْيــــــة�والـــــنـــــهـــــاْيـــــة�البـــــن�كـــــثـــــيـــــر:�)131/13(،�ومـــــــــــرآة�الـــــجـــــنـــــان�ل
ـــــلُـــــوك�لـــلـــمـــقـــرْيـــزي:�)237/1/1(،�والــــنــــجــــوم�الـــــزاهـــــرة�فــــي�مـــلـــوك�مـــصـــر�والــــقــــاهــــرة؛�البـــن�تـــغـــري� )65/4(،�والـــــّسُ
بردي:�)275/6(،�وشذرات�الذهب�البن�العماد�الحنبلي:�)126/5(،�وهدْية�العارفين�أسماء�المؤلفين�
الَة:�)80/3 - 81(،�واألعالم�للزركلي:� ِِّفين�لَِكّحَ وآثار�المصنفين؛�للبغدادي:�)244/1(،�َومُْعَجم�الُْمَؤل

�.)76/2(
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ِحيِم.�وبه�ثقتي،�وعليه�أتوكل. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ

لَْطان�األجل،�العالم�الملك�األمجد،�مجد�الدنيا�والدْين،�أبي�المظفر،� لموالنا�الّسُ
بهرام�شاه�بن�الملك�المنصور�معز�الدْين�أبي�الفتح�فرخ�شاه�بن�شهنشاه�بن�أْيوب،�
قـــــــّدس�اهلل�روحــــــه،�مــمــا�نــظــمــه�فـــي�الــنــســيــب�والــــغــــزل�والــحــمــاســة�فـــي�مـــــّدة�أولـــهـــا�فـــي�شهر�

رمضان�المعظم�سنة�أربع�وست�مئة�)�604ھ/�1207م(.

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا�فـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــــــــــــج�أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�وأوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت�مـــــــــــــــــــــــــــــــــن�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍق�بـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــزِع�لــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاِع

ـــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــاِعأهــــــــــــــــــــــــــــــد|�الــــــــــــحــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــَن�وقــــــــــــــــــــــــد�الحــــــــــــــــــــــــــــــْت�لــــــــــــــوامــــــــــــــُعــــــــــــــهُ �مُ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــْغـــــــــــــــــــــــــــــــــَرٍم�مـــــــــــــــــــــــــــن�فِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِق�الـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــيِّ ل

آخره:...

ُـــــــــــــــــــــــــهُ �بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــي�دمـــــــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا�وانـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــاب ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ �جـــــــــــــــــــــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�طـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــٍل�أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي|�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــّيَ

ُـــــــــــــــــهُ...أخــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــهُ�بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــد�األنـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــس�ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�الـــــــــــــــــــــــــــــــذي ُــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــُد�وقـــــــــــــــــــــــد�ســـــــــــــــــــــــار�الــــــــــــــفــــــــــــــرْيــــــــــــــق�خـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاب ْي

ُـــــــــــهُوإْن�غــــــــــــــــــــــــاَب�عـــــــــــــــن�أفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاِر�قــــــــــــــــــــــــوٍم�صــــــــحــــــــيــــــــُحــــــــهُ انـــــــــــتـــــــــــســـــــــــاب الــــــــــصــــــــــحــــــــــيــــــــــح� فـــــــــــــكـــــــــــــري� غـــــــــــــــــــــدا�وإل|�

ُـــــــــــــــــــــــهُوْيـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــُل�فـــــــــــــي�الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــِل�الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــِح�ســـــــــمـــــــــاُعـــــــــهُ َــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــهُ�َشـــــــــــــــــــــــراب َـــــــــــــــــــــــــــــــــْم�ْي ِمـــــــــــــــــــــــــــن�الــــــــــــــــســــــــــــــــكــــــــــــــــِر�فِــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــالً�ل

ْــــــــــــــــَقــــــــــــــــلَــــــــــــــــَم�الـــــــــــــذي ُــــــــــــــــــــــــــــهُإذا�مـــــــــــــا�أخـــــــــــــــــــــــــذُت�الـــــــــــــــطـــــــــــــــرَس�وال ُــــــــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــــــــاب َـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــدي�الــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــراِت�ل َــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــُر�ب ْي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر�وجـــــــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــــــهُ؟ �نـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــٍم�مـــــــــــــــــــــــــــــــا�أَُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ؟فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأّيُ أهــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــــــــان� فـــــــــــــــــــــــــــــي� عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــٍم� � وأّيُ

ـــــــــــــــــلْـــــــــــــــــَطـــــــــــــــــان�األمـــــــــــــــــجـــــــــــــــــد�قـــــــــــــــــــــــــــــــــدس�اهلل�روحـــــــــــــــــــــــــــــــــه،�ونـــــــــــــــــور� واذه�آخــــــــــــــــــــــر�مـــــــــــــــــا�ُوجـــــــــــــــــــــــــــد�مـــــــــــــــــن�شـــــــــــعـــــــــــر�الـــــــــــــــــّسُ
ضــــــــرْيــــــــحــــــــه،�وكــــــــــــــــان�الـــــــــــفـــــــــــراغ�مــــــــــن�تـــــــحـــــــرْيـــــــر�ه�الــــــنــــــســــــخــــــة�الـــــــمـــــــبـــــــاركـــــــة�فــــــــــي�نــــــــهــــــــار�الـــــــــثـــــــــالثـــــــــاء�مــــن�
ــــبــــــع�ومـــــــئـــــــة�وألـــــــــــــف�مــــــــن�الـــــــهـــــــجـــــــرة،�والــــــحــــــمــــــد�هلل ــــنــــــة�ســ  شــــــهــــــر�رمــــــــضــــــــان�الـــــــمـــــــبـــــــارك�مــــــــن�شـــــــهـــــــور�ســ

وحده.�تم.

مــــــالحــــــظــــــات:�مــــخــــطــــوطــــة�خـــــزائـــــنـــــيـــــة�نــــفــــيــــســــة.�وإطـــــــــــــــــــارات�الــــصــــفــــحــــتــــيــــن�األول|�والــــثــــانــــيــــة�
فحات�لََها�إطاَرات�وجداول�مزدوجة�َحْمَراء�اللون.�وتُوَجُد� نَة،�وباقي�الّصَ بَة�ومُلّوَ مَُذّهَ
َــــة�بِـــــالـــــلَّـــــْوِن�األَْحــــــَمــــــر،�تــــاريــــخ الــنــســخ:� ــــْكــــتُــــوب ْـــــَعـــــنَـــــاِوْيـــــن�مَ ـــَفــــــوائِــــــِد،�وال ــ ْـ فــــي�آخـــــــــِرِه�صـــفـــحـــةٌ�مــــن�ال
ْيــوم�الثالثاء�من�شهر�رمضان�المبارك�من�شهور�سنة�)�1107ھ/�1596م(.�الوضع 
الـــعـــام:�خــــّط�الــنــســخ،�الــــواضــــح،�والـــغـــالف�ِجـــلْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي�مــغــلــف�بـــــورق�اإلْيــــبــــرو.�وعــلــيــه 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    560

تملك:�محمد�األمين�الشهير�بابن�الخراط )1(؛�الشامي�الحنفي�بالشراء�الشرعي�في�
جماد|�األول|�سنة�)�1137ھ/�1725م(�وتملّك:�الحاج�مُْصَطَف|�صدقي�بالخاتم،�
َوتََملُّك:�عبده�محمد�بالخاتم،�َوتََملُّك:�إِبَْراِهيم�ناشد�سنة�)�1204ھ/�1789م(،�
َوتََملُّك:�السيد�عبد�انمحرل�فيضي�مُْصَطَف|�پَاَشا�زاده�سنة�)�1217ھ/�1802م(،�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة� َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

›1‹�قال�الشيخ�أحمد�البدْيري:�وقد�قلت�في�اذه�العام،�وهو�عام�)�1154ھ/�1741م(�اذه�المواليا�في�
�من�أظهر�الكذَب�واألراجيف�التي�قّدمنا�ذكَرها،�حيث�قلُت:� حقِّ

ـــيـــب� �فـــيـــنـــا�الـــّشَ وافِــــــــض�دَّبَ مــــــا�ْيــــعــــلــــمــــون�الـــــــكـــــــِذب�أنــــــــه�ِمــــــــن�شــــــــــروط�الـــعـــيـــبِمــــــن�ُكــــثــــر�كــــــذب�الــــــــّرَ
ـــــغــــــيــــــب�ِمـــــــــــــــــــــــــــــن�ِجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــة�الــــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــــة�قــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــوا�كـــــــــــــــــــــــــــــالم�الـــــــــــــــرْيـــــــــــــــب� ـــــالـ ُهـــــــــــــــــــــــــّمَ�الــــــــــمــــــــــالعــــــــــيــــــــــن؛�صـــــــــــــــــــــــــــــاُروا�ْيــــــــعــــــــلــــــــمــــــــوا�بـ
م� مفـــــــــي�لـــــيـــــلـــــة�الــــــســــــبــــــت�خــــــــامــــــــس�عــــــشــــــر�فـــــــــي�مــــــــحــــــــّرَ ومـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــّرَ زور� وافِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ ِـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــوِل� ل مـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــوا�
م� مَـــــــــــــــــــن�نـــــــــــــــــــام�تــــــــــحــــــــــت�الــــــــــســــــــــقــــــــــوفــــــــــة�ْيــــــــــــــا�أخـــــــــــــــــــي�بــــــالــــــلــــــيــــــلِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�ِجـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــة�الـــــــــــــــــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــــــــــــــــة�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم�ْيـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــّرَ

م َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم�الــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــو|�بـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن�أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�بِـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــّرَ

ـــــطــــــار� وصــــــــــــــــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــــــا�نِـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــا�نــــــــــــــــــقــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد�بـــــــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــط�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارْيـــــــا�نـــــــــاس�كـــــــــذب�الـــــــــروافـــــــــض�شـــــــــاع�فـــــــي�األقـ
ـــــــــــــــار� رّوَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا�الــــــــــــــخــــــــــــــلــــــــــــــق�فـــــــــــــــــــــي�هـــــــــــــــــــــل�زلـــــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــــة�ْيـــــــــــــــــــــا�نــــــــــــــاسْيـــــــــــــــنـــــــــــــــزل�عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــم�غــــــــــــضــــــــــــب�واحـــــــــــــــــــــــــــــد�أحـــــــــــــــــــــــد�قـــــــــــــــّهَ

ُهــــــــــــــــــــــــــُم�َحــــــــــــِمــــــــــــيــــــــــــر�الــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــود�جـــــــــــــــــــــوا�َســــــــــــــــَقــــــــــــــــر�فــــــــــــــــي�الـــــــــــنـــــــــــار

َحــــــــــــــــــــــِمــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر�لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــب�لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــام�والــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــاربــــثــــبــــوت�إّن�الــــــــروافــــــــض�ْيــــــــوم�الــــحــــشــــر�ْيــــــا�اخــــيــــار�
ــــــــــــــــــــــت�األقــــــــــــــــــطــــــــــــــــــار� فـــــــــــــــي�لــــــــــيــــــــــلــــــــــِة�الــــــــــســــــــــبــــــــــت�قــــــــــــــــــالــــــــــــــــــوا:�الــــــــــــــزلــــــــــــــزلــــــــــــــة�بـــــتـــــصـــــيـــــررامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا�دســـــــــــــــــيـــــــــــــــــســـــــــــــــــةَ�بِـــــــــــــــــجـــــــــــــــــلّـــــــــــــــــق�عــــــــــــــــــــــّمَ

ـــــــــــــــار هـــــــــــــــــــل�ْيـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم�الـــــــــــــــَغـــــــــــــــيـــــــــــــــب�إاّل�الـــــــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــــــد�الـــــــــــــــقـــــــــــــــّهَ
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قْم الَْحِميِدّي:�382.�فارسي�مطبوع ]713[ الّرَ

يَراِزّي )1(. عنوان المطبوع:�دْيوان�حافظ�الشِّ
ْيــــــــــــن�بــــــــــــن�غــــــيــــــاث� ــــــــــد�بــــــــــن�َكـــــــــــــَمـــــــــــــال�الــــــــــــّدَ ـــــــــــد�حـــــــــافـــــــــظ�بـــــــــن�بـــــــــهـــــــــاء�الـــــــــــدْيـــــــــــن�مُــــــــــَحــــــــــّمَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف:�مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
ــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــَراِزّي،�الــــــــــشــــــــــيــــــــــعــــــــــي�)ت��791ھ/ ْيـــــــــــــــــــــــن،�خـــــــــــــــــواجـــــــــــــــــه�حــــــــــــــافــــــــــــــظ�الــــــــــــــــــــــــــشِّ ْيـــــــــــــــــــــــــن،�َشـــــــــــــــــْمـــــــــــــــــس�الـــــــــــــــــــــــدِّ  الـــــــــــــــــــــــــّدَ

�1388م( )2(.

عدد الصفحات:��259صفحة.
أوله:

ْيــــــــــــــا�أْيــــــــــــهــــــــــــا�الـــــــــــســـــــــــاقـــــــــــي�أدر�كــــــــــــأســــــــــــا�ونــــــــــاولــــــــــهــــــــــا كه�عشق�آسان�نمود�أول�ولي�افتار�مشكلهاأال�

زتاب�جعد�مشكينش�چه�خون�افتاد�در�دلهاهــــبــــو|�نـــــافـــــهء�كــــاخــــر�صـــبـــا�زان�طــــــره�بــگــشــاْيــد

آخره:...
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــادمــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل� وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاودان|اي�

فـــــــــــــــــشـــــــــــــــــانـــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�حــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران|پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�حـــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــظ�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�م|�

سهلست�ز�خو�ْيشتن�مرانم.

ـــــلــــــدكــــــي� تـــــــقـــــــوْيـــــــم�وقــــــــــائــــــــــع�مـــــــصـــــــّحـــــــَحـــــــي�جــــــــمــــــــال�أَفَــــــــــنْــــــــــِدْيــــــــــنــــــــــك�خــــــــتــــــــام�طـــــــبـــــــع�دْيـــــــــــوانـــــــــــه�حــــــــســــــــاب�اْيـ
تارْيخدر.

بــصــلــد|�مـــژده�بــو�دْيــــوان�حــافــظ�=��1257ھطـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــه�دْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارخ�نــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــه

ـــلْـــَطـــان�عــبــد�الــمــجــيــد،� مــالحــظــات:�طــبــع�فـــي�إِْســـتَـــانْـــبُـــول�فـــي�عــهــد�أمــيــر�الــمــؤمــنــيــن�الـــّسُ

�.DİVAN ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1103.� انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1417[�الّرَ

�.ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�KEMALEDDİN�،HAFIZ�eş�-�ŞİRAZİ ›2‹
ْــــــــــَحــــــــــِمــــــــــيــــــــــِدّي:�1103.�وانــــــــــظــــــــــر؛�هـــــــدْيـــــــة�الـــــــعـــــــارفـــــــيـــــــن�لـــــــلـــــــبـــــــغـــــــدادّي:� ـــــــــــــم�ال قْ انـــــــــظـــــــــر؛�مـــــكـــــتـــــبـــــة�راغــــــــــــــب�پـــــــــاشـــــــــا؛�]1417[�الـــــــــــــّرَ
)173/2(،�ودائـــــــــــرة�الــــمــــعــــارف�اإِلْســـــــالِمـــــــيَّـــــــة�الـــمـــشـــبـــوهـــة،�الـــتـــرجـــمـــة�الــــعــــربــــيــــة:�)253/7 - 257(.�والـــمـــوســـوعـــة�
ــد�حسن�األمــيــن�الباطني؛�طبعة�دار�التعارف� العربية�الــســورْيــة:�)914/7�،392/4(.�وأعــيــان�الشيعة�لــُمــَحــّمَ
ــيــَراِزّي؛�شاعر�الِعرفان�)الباطني(�واإلنــســان،�إصــدار� بيروت�سنة�)�1388ھ/�1968م(،�وكتاب�حافظ�الــشِّ

المستشارْية�الثقافية�الباطنية�اإلْيرانية�في�ِدمَْشَق�سنة�)�1409ھ/�1989م(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    562

ْـــِغـــالف�ِجــلْــد�ُعــثْــَمــانــّي،�وعــلــيــه تملك:� ســنــة�)�1257ھ/�1841م(.�الــوضــع الـــعـــام:�وال
ـــــــــــــــــــــــَراد�مُــــــــــــــــــــاّل؛�مــــــــــع�خـــــــــاتـــــــــم�الــــــــــــوقــــــــــــف،�ســــنــــة� ــــــــــد�مُـــــــــــــــــــــــــــَراد؛�شـــــــيـــــــخ�َخــــــــــانــــــــــَقــــــــــاه�مُ الـــــــســـــــيـــــــد�الــــــــحــــــــافــــــــظ�مُــــــــــَحــــــــــّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�383.�فارسي�مطبوع ]714[ الّرَ

يَراِزّي )1(. عنوان المطبوع:�دْيوان�حافظ�الشِّ
يَراِزّي،�الشيعي� د،�خواجه�حافظ�الشِّ د�حافظ�بن�بهاء�الدْين�مَُحّمَ المؤلف:�مَُحّمَ

)ت��791ھ/�1388م( )2(.

عدد الصفحات:��259صفحة.
قْم�الَْحِميِدّي:�382. أوله وآخره:�مثل�الّرَ

قْم�الَْحِميِدّي:�382.�وقف:�دار�المثنوي. مالحظات:�مثل�مواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي:�384.�فارسي�مطبوع ]715[ الّرَ

يَراِزّي )3(. عنوان المطبوع:�دْيوان�حافظ�الشِّ
يَراِزّي،�الشيعي� د،�خواجه�حافظ�الشِّ د�حافظ�بن�بهاء�الدْين�مَُحّمَ المؤلف:�مَُحّمَ

)ت��791ھ/�1388م( )4(.

عدد الصفحات:��259صفحة.
قْم�الَْحِميِدّي:�382. أوله وآخره:�مثل�الّرَ

�.DİVAN ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�KEMALEDDİN�،HAFIZ�eş�-�ŞİRAZİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.DİVAN ›3‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�KEMALEDDİN�،HAFIZ�eş�-�ŞİRAZİ ›4‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
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قْم�الَْحِميِدّي:�382.�وقف:�دار�المثنوي. مالحظات:�مثل�مواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي:�385.�فارسي�مطبوع ]716[ الّرَ

يَراِزّي )1(. عنوان المطبوع:�دْيوان�حافظ�الشِّ

يَراِزّي،�الشيعي� د،�خواجه�حافظ�الشِّ د�حافظ�بن�بهاء�الدْين�مَُحّمَ المؤلف:�مَُحّمَ
)ت��791ھ/�1388م( )2(.

عدد الصفحات:��259صفحة.

قْم�الَْحِميِدّي:�382. أوله وآخره:�مثل�الّرَ

قْم�الَْحِميِدّي:�382.�وقف:�دار�المثنوي. مالحظات:�مثل�مواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي:�386.�فارسي�مطبوع ]717[ الّرَ

يَراِزّي )3(. عنوان المطبوع:�دْيوان�حافظ�الشِّ

يَراِزّي،�الشيعي� د،�خواجه�حافظ�الشِّ د�حافظ�بن�بهاء�الدْين�مَُحّمَ المؤلف:�مَُحّمَ
)ت��791ھ/�1388م( )4(.

عدد الصفحات:��259صفحة.

قْم�الَْحِميِدّي:�382. أوله وآخره:�مثل�الّرَ

قْم�الَْحِميِدّي:�382.�وقف:�دار�المثنوي. مالحظات:�مثل�مواصفات�الّرَ

�.DİVAN ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�KEMALEDDİN�،HAFIZ�eş�-�ŞİRAZİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.DİVAN ›3‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�KEMALEDDİN�،HAFIZ�eş�-�ŞİRAZİ ›4‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    564

قْم الَْحِميِدّي:�387. ]718[ الّرَ

يَراِزّي )1(. عنوان المخطوط:�دْيوان�حافظ�الشِّ

يَراِزّي،�الشيعي� د،�خواجه�حافظ�الشِّ د�حافظ�بن�بهاء�الدْين�مَُحّمَ المؤلف:�مَُحّمَ
)ت��791ھ/�1388م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها:�164،�مقياس الورقة:�)190 × �124=�130 × 74(،�
عدد األسطر:�)12(.

قْم�الَْحِميِدّي:�382. أوله:�مثل�الّرَ

آخره:...�رباعيات...�أَْيْضاً�له:

نــــــــــــــــــــــــــــه�حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�دل�ســـــــــــــــــــوخـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه�بــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــوان�گــــــــــفــــــــــتنـــــــــه�قـــــــــّصـــــــــهء�آن�شــــــمــــــع�چــــــگــــــل�بـــــــــتـــــــــوان�گـــفـــت

ْيگ�دوست�كه�با�او�غم�دل�بتوان�گفتغم�در�دل�تنگ�من�از�آن�است�كه�نيست

أَْيْضاً�له:

گــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــم�دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت�زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�بـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاتگــــــــفــــــــتــــــــم�كـــــــــــــه�لـــــــــبـــــــــت�گـــــــــفـــــــــت�لـــــــــبـــــــــم�آب�حـــــــيـــــــات

شــــــــــــــــــــــــــــــــــاد|�هــــــــــــــمــــــــــــــه�لـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــه�گـــــــــــــــــــــوْيـــــــــــــــــــــان�صــــــــــــــلــــــــــــــواتگــــــــــفــــــــــتــــــــــم�ســــــــــــخــــــــــــن�تــــــــــــــــــو�حــــــــــــســــــــــــت�حـــــــــــــــافـــــــــــــــظ�گــــــفــــــتــــــا

�الَْعالَِميَن. ت�الكتاب�بعون�الملك�الوهاب،�والَْحْمُد�هلِلِ�َربِّ تَّمَ

مـــــــــــالحـــــــــــظـــــــــــات:�مــــــــخــــــــطــــــــوطــــــــة�خـــــــــزائـــــــــنـــــــــيـــــــــة�نـــــــفـــــــيـــــــســـــــة�جـــــــــــــــــــــــــــّداً.�والـــــــــصـــــــــفـــــــــحـــــــــة�األول|�والــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة�
نَة،�وتُوَجُد� بَة�ومُلّوَ مــذهــبــتــان�ومــلــونــتــان،�وإطارات�وجداول�جــمــيــع�الــصــفــحــات�مَُذّهَ
ْــَعــنَــاِوْيــن�وبــعــض� ــُطــوِر�بــعــض�الــتّـَـْعــِلــيــَقــات�َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات.�وال َــيْــَن�الــّسُ عــل|�الــَهــَواِمــش�َوب
َـــة�بِـــالـــلَّـــْوِن�األَْحـــَمـــر�أو�الــــالزورد�أو�الـــذهـــب.�والـــغـــالف�ِجـــلْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي� الـــكـــلـــمـــات�مَـــْكـــتُـــوب
ن�بــــــــالــــــــالزورد،�الـــــوضـــــع الــــــعــــــام:�نـــــــوع الـــــخـــــط:�نــــســــتــــعــــلــــيــــق�فــــــارســــــي�واضــــــح  ـــــــب�ومُـــــــلـــــــّوَ مُـــــــَذّهَ
ـــــد�مُـــــــــَراد؛�شـــيـــخ� ــــّمَ ومــــضــــبــــوط�بــــالــــحــــركــــات�أحـــــيـــــانـــــاً.�وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك:�الــــســــيــــد�الــــحــــافــــظ�مُـــــَحـ

�.DİVAN ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�KEMALEDDİN�،HAFIZ�eş�-�ŞİRAZİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   565 األدب والشعر   

َخــــــــانــــــــَقــــــــاه�مُـــــــــــــــَراد�مُـــــــــــــاّل؛�مــــــــع�خـــــــاتـــــــم�الـــــــــوقـــــــــف،�ســــــنــــــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقـــــــــــف:�دار�
الــمــثــنــوي.

قْم الَْحِميِدّي:�388. ]719[ الّرَ

يَراِزّي )1(. عنوان المخطوط:�دْيوان�حافظ�الشِّ

يَراِزّي،�الشيعي� د،�خواجه�حافظ�الشِّ د�حافظ�بن�بهاء�الدْين�مَُحّمَ المؤلف:�مَُحّمَ
)ت��791ھ/�1388م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها:�199،�مقياس الورقة:�)196 × �125=�127 × 67(،�
عدد األسطر:�)12(.

قْم�الَْحِميِدّي:�382. أوله:�مثل�الّرَ

آخره:...�رباعيات...�أَْيْضاً�له:

ْيـــــــــــــــــــــــــــادشچـــــشـــــم�تـــــــوكـــــــه�ســـــحـــــر�بـــــــابـــــــل�اســــــــــت�اســـــــتـــــــادش بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواد�از� حــــــــــــــــــقــــــــــــــــــا�كـــــــــــــــــــــــــــه�فــــــــــــــــســــــــــــــــونــــــــــــــــهــــــــــــــــا�

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادشوآن�گوش�كه�حلقه�كرد�در�گوش�جمال حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ� نـــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــم� در� اوْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه�

ت�الكتاب�بعون�الملك�الوهاب. تَّمَ

مـــــــــــــالحـــــــــــــظـــــــــــــات:�مـــــــــخـــــــــطـــــــــوطـــــــــة�خـــــــــــزائـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة�نــــــــفــــــــيــــــــســــــــة�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــّداً.�وقـــــــــــــــــــــد�تــــــــــــــــم�اســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــال�األوراق�
نَـــــــة.� ــــــــبَــــــــة�ومُـــــــلـــــــّوَ الـــــــثـــــــالث�الـــــنـــــاقـــــصـــــة�فـــــــي�أولـــــــــــــه،�وإطـــــــــــــــــارات�وجـــــــــــــــداول�جــــمــــيــــع�الـــــصـــــفـــــحـــــات�مُــــــــَذّهَ
هـــــــــــــــــــب.�والـــــــــــــــغـــــــــــــــالف�ِجـــــــــلْـــــــــد� َــــــــــــة�بِـــــــــــــــــالـــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــْوِن�األَْحـــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــر�أو�الـــــــــــــــــــــــــــــــــالزورد�أو�الـــــــــــــــــــّذَ ْـــــــــــــــَعـــــــــــــــنَـــــــــــــــاِوْيـــــــــــــــن�مَــــــــــــْكــــــــــــتُــــــــــــوب وال
ن�بــــــــــالــــــــــالزورد،�الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام:�نــــــــوع الــــــخــــــط:�نـــســـتـــعـــلـــيـــق�فــــارســــي� ـــــــــلـــــــــّوَ ـــــــــب�ومُ ـــــــــَذّهَ ـــــّي�مُ ـــــانـ ــــَمـ ــــثْــ ُعــ
ــــيــــــه تــــــمــــــلــــــك:�دامـــــــــــــــــاد�زاده�نــــــجــــــيــــــب.�وقـــــــــف: ــــلــ  واضــــــــــــــح ومـــــــضـــــــبـــــــوط�بـــــــالـــــــحـــــــركـــــــات�أحـــــــــيـــــــــانـــــــــاً.�وعــ

دار�المثنوي.

�.DİVAN ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�KEMALEDDİN�،HAFIZ�eş�-�ŞİRAZİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
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قْم الَْحِميِدّي:�389.�فارغ/ مفقود ]720[ الّرَ

يَراِزّي )1(. عنوان المخطوط:�دْيوان�حافظ�الشِّ

يَراِزّي،�الشيعي� د،�خواجه�حافظ�الشِّ د�حافظ�بن�بهاء�الدْين�مَُحّمَ المؤلف:�مَُحّمَ
)ت��791ھ/�1388م( )2(.

مالحظات:�مفقود.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�390.�مفقود ]721[ الّرَ

يَراِزّي )3(. عنوان المخطوط:�دْيوان�حافظ�الشِّ

يَراِزّي،�الشيعي� د،�خواجه�حافظ�الشِّ د�حافظ�بن�بهاء�الدْين�مَُحّمَ المؤلف:�مَُحّمَ
)ت��791ھ/�1388م( )4(.

مالحظات:�مفقود.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�391.�مطبوع ]722[ الّرَ

عنوان المطبوع:�دْيوان�شعر�ُسلَيَْمان�فهيم�الثاني )5(.

�.DİVAN ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

؛�)ص:�66(.� فْتَِر�الَْحِميِديِّ َوَردَ�ِذْكُرهُ�في�الّدَ
�.ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�KEMALEDDİN�،HAFIZ�eş�-�ŞİRAZİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
�.DİVAN ›3‹

قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
؛�)ص:�66(.� فْتَِر�الَْحِميِديِّ َوَردَ�ِذْكُرهُ�في�الّدَ

�.ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�KEMALEDDİN�،HAFIZ�eş�-�ŞİRAZİ ›4‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.Süleyman�Fehîm�-�i�Sânî�،DİVAN�şairi�Fehîm�-�i�Cedîd ›5‹
طبع�في�اآلستانة�سنة�)�1262ھ/�1846م(.�

�.Türkiye�Diyanet�Vakfı�İslâm�Ansiklopedisi:�38/87�-�88انظر؛�
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وفِّي،�الحنفي،�فهيم�الثاني� المؤلف:�ُسلَيَْمان�فهيم�أَفَنِْدي،�اإِلْستَانْبُولي،�الّصُ
)ت��1262ھ/�1846م( )1(.

عدد الصفحات:��49صفحة.
أولــــــه:�دْيـــبـــاجـــه:�مـــصـــارع�فــيــض�مــطــالــع�بــيــت�الــقــصــاْيــد�حــمــد�وثـــنـــا،�أول�نـــاظـــم�بــدْيــع�
الـــنـــظـــام�قـــصـــيـــدهء�هـــــود�وســـــــرا،�حــضــرتــلــرْيــنــك�كــــه�تــعــلــيــق�دْيـــــــوان�أحــــدْيــــت�عـــنـــوانـــي�قــلــنــمــيــه�
كاال|�نظم�واِنشا�تمغا�بذْيركار�كاه�حسن�انتظام�اولميه�جغ|�رونما،�ودْيباجهء�مقاطع�
ُـــلـــغـــا...�اوالن�مــتــرجــم�تـــذكـــرة�الـــشـــعـــرا|�دولـــتـــشـــاه،� مــحــاســن�مــجــامــع�مــنــظــومــة�ومـــنـــثـــورة�ب
وشارح�دْيوان�صائب�فصاحت�اكتناه�استاذ�األجّل،�موالنا�األكمل�سبر�زمرهء�أُدبا|�
ْــتِــَمــا،�وحائز�قصب�السبق�شعر�وانشا�قدما|�خواجكان�دْيــوان�ُهماْيوندن:� ظرافت�اِن
ُســــلَــــيْــــَمــــان�فـــهـــيـــم�أَفَــــــــنْــــــــِدي؛�مــــرحــــوم�اشــــبــــو�اْيــــكــــيــــوز�آلـــتـــمـــش�اِْيــــكــــي�ســـنـــه�ســــي�)�1262ھ(،�
أواســط�ربيع�األّولــنــده�دْيــدهء�هموم�هر�مندان|�َهْمَحال�سيل�اشنا|�ْيعقوب،�وأفئدهء�

�.SÜLEYMAN�FEHÎM ›1‹
وفِّي؛�الُْمتََخلِّص�بفهيم:�ُولد�في�إِْستَانبُول�سنة�)�1203ھ�=� ُسلَيَْمان�فهيم�الّرُوِمي؛�الشاعر�الُعثَْمانّي�الّصُ
1788 - �1789م(،�وفــيــهــا�تـــعـــلّـــم،�وهــــو�شـــاعـــر�ُعـــثْـــَمـــانـــي�مـــوهـــوب�بــالــفــطــرة،�وعـــصـــامـــي�قـــد�اعــتــمــد�عــــل|�نفسه�
 FEHÎM�-�iبتثقيف�نفسه،�وأتقن�اللغات�الثالث:�العربية�والتركية�والفارسية،�وامتاز�عن�)فهيم�القدْيم؛�
KADÎM(؛�)ت��1057ھ/�1647م(�بأنه�)فهيم�الجدْيد�أو�الثاني(،�واهتم�باألدب�والسياسة�والترجمة�
من�الفارسية�إل|�التركية�الُْعثَْمانِيَّة،�وعمل�مدّرساً�للغة�الفارسية.�وصار�موظف�دولة�مرموق،�وأحد�رجال�
دْيوان�القلمية�في�قسم�المهمات�في�دْيوان�هماْيون�بدولة�الخالفة�اإِلْسالِميَّة�الُْعثَْمانِيَّة،�وعمل�في�دار�ضرب�
ــوفِــيّــة�في� ْــُعــثْــَمــانِــيَّــة؛�كما�عمل�بوظيفة�متسلم�فــي�البلقان،�وبعدما�تقاعد�الــتــزم�تكية�الــّصُ لَْطانية�ال النقود�الّسُ
محلة�)قــره�كــمــرك(�بمنطقة�الفاتح�فــي�إِْســتَــانــبُــول،�وتــوفــي�متقاعداً�باآلستانة/إِْستَانبُول�فــي��15ربيع�األول�
سنة�)�1263ھ/�1847/3/3م(،�وقيل:�دُفــن�في�منطقة�غلطة�بالمولوي�خانه�ســي.�من�تصانيفه:�سفينة�
ـــــَعـــــَراء�مـــتـــرجـــم�مــــن�الـــفـــارســـيـــة�=�تـــرجـــمـــة�تــــذكــــرة�دولــــــت�شــــــاه،�وتــــذكــــرة�عــلــيــشــيــر،�وتــــذكــــرة�ســـــام�مــــيــــرزا،�وشــــرح� الـــــّشُ
غــــزلــــيــــات�صــــائــــب�األصــــفــــهــــانــــي،�ودْيــــــــــوان�فـــهـــيـــم�=�دْيــــوانــــجــــهء�ُســــلَــــيْــــَمــــان�فـــهـــيـــم�ثــــانــــي؛�الـــــــذي�تــــــّم�تـــرتـــيـــبـــه�أثــــنــــاء�حــيــاة�

المؤلف،�ونشره�تلميذه�نُزهت�أَفَنِْدي�سنة�)�1259ھ/�1843م(،�وسنة�)�1262ھ/�1846م(.�
�.Türkiye�Diyanet�Vakfı�İslâm�Ansiklopedisi:�38/87�-�88انظر؛�

انــــظــــر؛�هـــدْيـــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســــمــــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثـــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)408/1(.�وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي�مــؤلــفــلــري؛�
د�ثَُرْيَّا:�)30/4(.�وقاموس�األعالم�لَشْمس� لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)372/2(،�وسجل�ُعثَْماني�لُِمحّمَ

الدِّْين�سامي:�)3456/5(.�
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حزن�آلودهء�سخنورا�في�غموم�فراقيله�ملهوف�ومكروب...�كندوسنك�حال�حياتنده�
ترتيب�اْيتمش�اولدْيغ|؛�دْيوان�فصاحت�عنوانلر|�اوزرْينه�بعد�الترتيب�نظم�وانشا�
بـــيـــوروب�ثــبــتــنــه�مـــوفّـــق�اولــــه�مــدقــلــر|�أشـــعـــار�نــكــهــتــشــعــارلــر|�عــــالوه�وتــضــمــيــم،�وصــــورت�
ـــبـــــع�وتـــمـــثـــيـــل� ـــيـــــب�وتــــشــــكــــيــــل�بــــــرلــــــه�طــ ـــيـــــم،�اولـــــــــنـــــــــدرق�اشــــــبــــــو�دْيـــــــــــــوان�تـــــرتــ ـــنـــــظــ ـــيـــــب�وتــ آخـــــــرلـــــــه�تـــــرتــ

اْيتدرلمشدر.�م.

دْيوانجه�ُسلَيَْمان�فهيم�ثاني.

در�ظهر�دْيوان�علي�كرم�اهلل�وجهه�نوشته�بود:

پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردر�ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش�زحـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــت�اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح�دْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت�حـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــدر

مــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاقنــــــــــــــيــــــــــــــســــــــــــــت�حــــــــــــــكــــــــــــــمــــــــــــــت�كـــــــــــــــــــــــــه�پــــــــــــــــــــــــــــــــــرز�عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم�لـــــــــــــــــدن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود� پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو� اول� عــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�

افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق...نـــــــــــــــــــــــــــــــــــاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــش�آفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخ�عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــوم وي� عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــم� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورز� شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�

آخره:...

اولــــــــــــــــــــــور�اهـــــــــــــــل�ســــــــلــــــــوكــــــــه�بـــــــــــونـــــــــــده�ســـــــــــر�مــــــــعــــــــرفــــــــت�قــــســــمــــت
بــــــــــــــــــــــــــــودر�كــــــــــــــاهــــــــــــــك�عـــــــــــــــــزْيـــــــــــــــــزم�صـــــــــــاحـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــدر�قــــــــــــــاســــــــــــــم�عـــــــــــرفـــــــــــان

ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهء�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ا
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهء�دْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�فــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم

بـــعـــونـــه�ُســــبْــــَحــــانَــــهُ�َوتَـــــــَعـــــــالَ|�فـــهـــيـــم�نـــــام�شــــاعــــر�بــلــيــغــك�اشــــبــــو�دْيــــوانــــجــــه�بــــالغــــت�عــنــوانــنــك�
طــبــع�وتــمــثــيــل|�ســـاْيـــهء�شــهــنــشــاهــيــده:�بــيــك�اْيــكــيــوز�الــتــمــش�اْيــــك|�)�1262ھ/�1846م(�
ـــــد�ســـعـــيـــدك�مـــعـــرفـــت�ونـــظـــارتـــيـــلـــه�ِخـــــتـــــام�بـــدْيـــر� ـــّمَ ـــــَحــ ســـنـــه�ســـــي�رجــــــب�الــــفــــردْيــــنــــك�أواخـــــــرنـــــــده�مُ

اولمشدر.

مــــــــالحــــــــظــــــــات:�طــــــبــــــاعــــــة�طــــــبــــــق�األصـــــــــــــــل�>أوفــــــــــــــســــــــــــــت<.�تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــطـــــــبـــــــاعـــــــة:�أواخــــــــــــــــــر�رجــــــب�
الـــــفـــــرد�ســـنـــة�)�1262ھ/�1846م(،�الـــــوضـــــع الـــــعـــــام:�خــــــّط�الـــتـــعـــلـــيـــق�الـــنـــفـــيـــس،�والــــغــــالف�
ـــــــــد�مُــــــــــــــــــَراد؛� ورق�مــــــــقــــــــو|�مـــــغـــــلـــــف�بـــــــــــــــورق�اإلْيــــــــــــبــــــــــــرو،�وعــــــلــــــيــــــه تــــــمــــــلــــــك:�الــــــســــــيــــــد�الـــــــحـــــــافـــــــظ�مُـــــــــَحـــــــــّمَ
 شــــــيــــــخ�َخــــــــانــــــــَقــــــــاه�مُـــــــــــــــــــَراد�مُــــــــــــــــاّل؛�مــــــــع�خـــــــاتـــــــم�الــــــــــوقــــــــــف،�ســــــنــــــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقــــــــف:

دار�المثنوي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   569 األدب والشعر   

قْم الَْحِميِدّي:�392.�مطبوع ]723[ الّرَ

عنوان المطبوع:�دْيوان�بالغت�عنوان�الشيخ�مجدد�طرْيق�نقشبند|�ضياء�الدْين�
خالد�البغدادي )1(.

الــــمــــؤلــــف:�خـــالـــد�بـــن�أحـــمـــد�بـــن�حـــســـيـــن،�الـــُعـــثْـــَمـــانـــي�الــــعــــّفــــانــــّي،�األمــــــــــوّي،�الـــُقـــرشـــي،�
الــــــــــشــــــــــهــــــــــرزوري،�الـــــــــبـــــــــغـــــــــدادي،�أبــــــــو�الــــــــبــــــــهــــــــاء،�ضـــــــيـــــــاء�الــــــــــدْيــــــــــن،�بـــــــهـــــــاء�الــــــــــدْيــــــــــن،�الــــــــنَّــــــــْقــــــــِشــــــــبَــــــــنْــــــــِدّي،�

وفِّي�)ت��1242ھ/�1827م( )2(. ِدي�الّصُ الُْمَجدِّ

�.DİVAN�HALİD�el�-�BAĞDADİ ›1‹
�،Ebü’l�-�Behâ�Ziyâüddîn�Hâlid�b.�Ahmed�b.�Hüseyn�eş�-�Şehrezûrî�،HÂLİD�el�-�BAĞDÂDÎ

�.Hâlidiyye�kolunun�kurucusu�،Nakşibendiyye�tarikatının
.Türkiye�Diyanet�Vakfı�İslâm�Ansiklopedisi:�15/283�-�285انظر؛�

�.ZİYAEDDİN�HALİD�el�-�BAĞDADİ ›2‹
ِــــــــَد�الـــشـــيـــخ�خـــالـــد�فــــي�قــصــبــة�قـــــره�طـــاغ� الـــشـــيـــخ�خـــالـــد�الـــنَّـــْقـــَشـــبَـــنْـــدي�)1190 - �1242ھ�=�1776 - �1827م(:�ُول
َّــــِة�أمير�المؤمنين؛�الخليفة�الــراشــد�الثالث� �قُــرشــّي�أُمـــوّي�مــن�ُذرْي )مــن�بــالد�شــهــرزور(،�والمشهوُر:�أنّــه�عــربــّيٌ
وفِّي،� ُعثَْمان�بن�عفان�رضي�اهلل�عنه،�وقد�هاجَر�إل|�بَغداد�في�ِصباه،�وُعِرَف�بالعارف�باهلل،�بهاء�الدْين�الّصُ
افِِعّي،�المتكلم،�وُعِرَف�بخالد�البغدادي،�وهو�مُؤسس�الشعبة�الخالدْية�من�طرْيق�النقشبندْية�في� الفقيه�الّشَ
بـــغـــداد،�وقـــد�وافـــــاه�األجــــل�فـــي�دمــشــق�ســنــة�)�1242ھ/�1827م(،�ودُفِــــــن�فـــي�الــصــالــحــيــة.�ولــُعــثْــَمــان�بــن�ســنــد،�
كتاب�فيه،�سّماه:�أصف|�الموارد�من�سلسال�أحوال�اإلمَام�خالد؛�وهو�كتاب�مطبوع،�والبن�عابدْين�كتاباً�
�الُحسام�الهندّي�في�نُصَرِة�موالنا�خالد�النقشبندّي؛�وهو�كتاب�مطبوع�أْيضاً،�كما�أن�لعالمة� فيه�اسمه:�َسّلُ
زمــانــه�الــشــيــخ�مــحــمــود�اآللــوســي�كــتــابــاً�فــيــه�ســّمــاه:�الــفــيــض�الــــوارد�عـــل|�روض�مــرثــيــة�مــوالنــا�خــالــد.�وإِلْســَمــاِعــيــل�

الغزي�كتاب:�حصول�األنس�في�انتقال�حضرة�موالنا�إل|�حضرة�القدس.�
ـــــره:�تــــرجــــمــــة�رســــــالــــــة�إثــــــبــــــات�الــــــرابــــــطــــــة؛�مــــخــــطــــوطــــة�فـــي� ـــيــ ــ ــــِمـــــــْن�تــــصــــانــــيــــفــــه�فــــــي�الـــــــتَّـــــــَصـــــــّوُف�وغــ ـــ ـــبـــــاً�قــــيّــــمــــة�فَ ـــتــ ّـــــــــف�ُكــ وقـــــــد�أل
مــــكــــتــــبــــة�بـــــرنـــــســـــتـــــون؛�مــــجــــمــــوعــــة�ْيـــــــهـــــــوذا؛�الـــــــرقـــــــم:�2917،�رمــــــــز�الـــــحـــــفـــــظ:�5493،�وتـــــرجـــــمـــــة�الــــــرســــــالــــــة�الــــخــــالــــدْيــــة�
ــــنــــــدْيــــــة،�وتـــــــرجـــــــمـــــــة�فـــــــــرائـــــــــد�الـــــــــفـــــــــوائـــــــــد،�ودفـــــــــتـــــــــر�كــــــتــــــب�الــــــشــــــيــــــخ�خـــــــالـــــــد�الـــــنـــــقـــــشـــــبـــــنـــــدي�الـــــتـــــي� ــــبــ ــــنــــــقــــــشــ فـــــــــي�آداب�الــــــطــــــرْيــــــقــــــة�الــ
أوقــــفــــهــــا،�ورســـــائـــــل�مــــوالنــــا�خــــالــــد�الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي،�ورســـــالـــــة�فــــي�الــــعــــقــــائــــد،�والــــرســــالــــة�الــــخــــالــــدْيــــة�فــــي�آداب�الـــطـــرْيـــقـــة�
ْكـــر،�ورســالــة�فــي� الــنــقــشــبــنــدْيــة،�ودْيــــوان�فــارســي.�ورســالــة�فــي�آداب�الــمــرْيــد�مــع�شــيــخــه،�ورســالــة�فــي�آداب�الـــذِّ
إثـــبـــات�الـــرابـــطـــة�=�رســـالـــة�الـــرابـــطـــة،�ورســـالـــة�فـــي�إثـــبـــات�الـــتَّـــَصـــّوُف�واإلمـــــداد�الــروحــانــيــيــن؛�مــخــطــوطــة�فـــي�مــكــتــبــة�
مــــــركــــــز�الـــــمـــــلـــــك�فـــــيـــــصـــــل�فـــــــي�الــــــــــرْيــــــــــاض؛�رقــــــــــم�الــــــحــــــفــــــظ:�14391 - 2،�وشــــــــــــرح�مــــــقــــــامــــــات�الـــــــحـــــــرْيـــــــري؛�لـــــــم�ْيــــتــــمــــه،�
وشــــرح�الــعــقــائــد�الــعــضــدْيــة،�ورســـالـــة�مــطــبــوعــة�فـــي�إثـــبـــات�مــســألــة�اإلرادة�الــجــزئــيــة؛�واســـمـــهـــا:�الــعــقــد�الــجــوهــري�
=فـــــــي�الـــــــفـــــــرق�بـــــيـــــن�كـــــســـــبـــــي�الــــــمــــــاتــــــرْيــــــدي�واألشـــــــــعـــــــــري�مـــــخـــــطـــــوط�فـــــــي�مــــكــــتــــبــــة�بــــــرنــــــســــــتــــــون؛�مـــــجـــــمـــــوعـــــة�ْيــــــــهــــــــوذا؛�الــــــرقــــــم:�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    570
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2524،�رمـــــز�الـــحـــفـــظ:�2621،�والـــــرقـــــم:�2524،�رمـــــز�الـــحـــفـــظ:�2886،�وفــــرائــــد�الــــعــــوائــــد�فــــي�شـــــرح�حـــدْيـــث�
جــبــرْيــل�فـــي�الــعــقــائــد؛�مــخــطــوطــة�فـــي�مــكــتــبــة�مـــركـــز�الــمــلــك�فــيــصــل�فـــي�الـــرْيـــاض؛�رقـــم�الــحــفــظ:�14391 - 3،�
والقصيدة�الشينية،�ومكتوبات�موالنا�خالد�البغدادي�=�بغية�الواجد�في�مكتوبات�حضرت�موالنا�خالد،�
ــــــداد،�ونـــــظـــــم�ســــلــــســــلــــة�الــــنــــقــــشــــبــــنــــدْيــــة؛�مــــخــــطــــوطــــة�فــــــي�مـــكـــتـــبـــة� ـــــغـ ومـــــكـــــتـــــوب�الــــشــــيــــخ�خـــــالـــــد�إل|�بــــعــــض�مـــــرْيـــــدْيـــــه�فــــــي�بــ
بــــرنــــســــتــــون؛�مــــجــــمــــوعــــة�ْيــــــهــــــوذا؛�الــــــرقــــــم:�2918،�رمـــــــز�الــــحــــفــــظ:�4451،�ومــــكــــتــــبــــة�األزهــــــــــر؛�الــــــرقــــــم:�40759؛�
أرقـــــــام�الـــحـــفـــظ:�)�968تــــصــــوف(��33602حـــلـــيـــم؛�الــــرســــالــــة�الــــرقــــم:�7،�ووصــــيــــة�شـــيـــخ�خــــالــــد�الــــبــــغــــدادي.�قـــال�
عـــــبـــــد�الـــــحـــــي�بـــــن�عــــبــــد�الــــكــــبــــيــــر�الـــــكـــــتـــــانـــــي:�>هــــــــو�اإلمَـــــــــــــام�الـــــعـــــالمـــــة�خـــــاتـــــمـــــة�أئـــــمـــــة�الـــــطـــــرْيـــــقـــــة�الــــنــــقــــشــــبــــنــــدْيــــة�فــــــي�الـــــشـــــام،�
أبو�الضياء،�موالنا�خالد�بن�حسن�النقشبندي،�الُعثَْماني،�المجددي،�الشهرزوري،�الشهير�بالحضرة،�
دفين�دمشق�الشام،�المتوف|�بها�سنة�)�1242ھ/�1826م(.�ْيروي�عن�الشيخ�عبد�اهلل�الدهلوي�الهندي�
ــــيــــــخ�عـــــبـــــد�الـــــعـــــزْيـــــز�بـــــن�ولــــــــــــي�اهلل�الــــــدهــــــلــــــوي،� الــــــمــــــعــــــروف�بــــــشــــــاه�غـــــــــالم�عــــــلــــــي،�وهـــــــــو�شـــــيـــــخ�إرشــــــــــــــاده�وســــــلــــــوكــــــه،�والــــــشــ
مَْشِقّي،� مَْشِقّي،�ومصطف|�الكردي�الدِّ د�بن�عبد�انمحرل�الكزبري،�وعمر�بن�عبد�الغني�الغزي�الدِّ ومَُحّمَ
د�سعيد�البغدادي�السوْيدي،�وتدبج�مع� وسِمع�حدْيث�األولية�أْيضاً�من�عالمة�العراق�النور�علّي�بن�مَُحّمَ
الــشــمــس�ابــن�عــابــدْيــن�الــفــقــيــه�الــشــامــي.�ولـــه�ثــبــت�-�نــروْيــه�بــأســانــيــدنــا�-�إل|�ابــن�عــابــدْيــن�عــنــه،�حــســب�إجــازتــه�
لـــه�الـــتـــي�كــتــبــهــا�لـــه�عــــل|�ظــهــر�ثــبــتــه�الـــمـــذكـــور.�ح:�وبـــأســـانـــيـــدنـــا�إل|�األُروادي�عـــنـــه.�ح:�وعــــن�الـــشـــهـــاب�أَْحـــَمـــد�
ــــد�ســـعـــيـــد�الـــجـــمـــال،�وعــــــادت�عـــلـــيـــه�نـــظـــرتـــه.� ــــَحــــّمَ الـــبـــرزنـــجـــي�عــــن�أبـــيـــه�إِْســــَمــــاِعــــيــــل�عـــنـــه.�وقــــد�اجـــتـــمـــع�بــــه�شـــيـــخـــنـــا�مُ
�مــنــهــم:�تــلــمــيــذه�الــشــهــاب� ومــمــا�ْيــدلــك�عـــل|�عــظــمــة�الــمــتــرَجــم:�كــثــرة�مَـــن�أفــــردَ�تــرجــمــتــه�بــالــتــألــيــف،�نــاهــيــك�أّنَ
اآللــــــــوســــــــي،�ومـــــفـــــتـــــي�الـــــــشـــــــام،�والـــــشـــــمـــــس�ابــــــن�عــــــابــــــدْيــــــن،�والـــــشـــــيـــــخ�ُعــــــثْــــــَمــــــان�بــــــن�ســـــنـــــد�الـــــنـــــجـــــدي�الـــــبـــــصـــــري�لــــــه�كــــتــــاب�
 >أصــــف|�الـــمـــوارد�مــن�ســلــســال�أحــــوال�اإلمَــــام�خــالــد<�وغــيــرهــم،�وه�الــتــآلــيــف�مـــوجـــودة�فــي�خــزائــن�مــكــتــبــات

التراث.�
ــــيــــــة�عــــــــــل|�جــــــمــــــع�الـــــــفـــــــوائـــــــد�مــــــــن�كــــــتــــــب�الــــــحــــــدْيــــــث�وصــــــفــــــهــــــا�الـــــخـــــانـــــي� ولــــــــــه�مــــــــن�الــــــمــــــؤلــــــفــــــات�فــــــــي�عــــــلــــــم�الـــــــحـــــــدْيـــــــث:�حــــــاشــ
ــــي�فـــــجـــــاءْت�مُــــجــــلَّــــداً� دتــــهــــا�بــــَخــــطِّ فــــي�تـــرجـــمـــتـــه�مــــن�>الــــحــــدائــــق�الــــــوردْيــــــة<�بــــقــــولــــه:�>تُــــكــــتَــــُب�بــــمــــاء�الـــــذهـــــب،�قــــد�جــــّرَ
َــطــيــفــاً،�اھ<.�قــــال:�ولـــه�شـــرح�عـــل|�حـــدْيـــث�جــبــرْيــل،�جــمــع�فــيــه�عــقــائــد�اإلســـــالم؛�إال�أنـــه�بــالــلــغــة�الــفــارســيــة،� ل
ولــــه:�جــــالء�األكــــــدار�والـــســـيـــف�الـــبـــتـــار�فـــي�الـــصـــالة�عــــل|�الـــنـــبـــي�الـــمـــخـــتـــار،�قــــال:�ذكــــر�فـــيـــه�أســـمـــاء�أهــــل�بــــدر�عـــل|�
ْــــراِهــــيــــم�فـــصـــيـــح�الـــبـــغـــدادي:� حـــــروف�الـــمـــعـــجـــم،�وتــــوســــل�بـــهـــا�عـــــل|�طـــــراز�لــــم�ْيــــدركــــه�مــــن�تــــقــــّدم.�وذكـــــر�الــــبــــرهــــاُن�إِب
َث�الــعــراق�الــنــور�عــلــي�الــســوْيــدي�الــبــغــدادي؛�لــمــا�دخــل�الــمــتــرجــم�)الــشــيــخ�خــالــد�الــنَّــْقــَشــبَــنْــدي(�لبغداد� أن�مــحــدِّ
ــــَقـــــلْـــــب،�وأمــــــل|� اخــــتــــبــــَره�بـــقـــلـــبـــِه�لـــثـــالثـــيـــن�إســــــنــــــاداً،�لـــثـــالثـــيـــن�حــــدْيــــثــــاً،�مـــــن�الـــكـــتـــب�الــــســــتــــة،�فــــــــردَّ�الــــمــــتــــرَجــــم�عـــلـــيـــه�الـ
ُث�الــمــذكــور.�وذكـــر�تــلــمــيــُذُهــمــا:�الــشــهــاُب�اآللــوســي�فــي� عــلــيــه�األحـــادْيـــَث�بــأســانــيــِدهــا�األصــلــيــة،�فــأذعــَن�الــُمــحــدِّ
كــتــابــه�>نــزهــة�األلــبــاب<:�أن�الــســوْيــدي�الــمــذكــور�قــال�لــلــمــتــرَجــم�)الــشــيــخ�خــالــد�الــنَّــْقــَشــبَــنْــدي(�فــي�مَــٍأ�عــظــيــٍم:�
>بِئَْس�ما�ْيفعلُهُ�أكثُر�ُعلماِء�األكراِد�اليوم�الشتغالهم�بالعلوم�الفلسفية،�وَهْجِرِهْم�لِعلوِم�الدْين،�كالتفسير�
نيا�الدنية� والحدْيث،�َعْكَس�ما�ْيفعلُهُ�ُعلماءُ�العرِب�>فقال�له�المترَجم<:�ِكال�الفرْيقين�طالِب�بِعلِْمِه�الّدُ
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دهيد�از�من�خبر�آن�شاه�خو�بانرابه�بنهان|

كه�عالم�زنده�شد�بار�دْيگر�از�ابر�نيسان|

صف�نظاره�كان�در�انتظارش�چشم�دَُرراهند

پر|�روْيان�همه�جمعند�ومطرب�در�غزلخوان|...

آخره:...�معاذ�بن�جبل�رضي�اهلل�عنه�حضرتلرْينك�اوالدلرندن�وحاال�تربه�س|�
د�هجرْينك�ختام�طبعه�بولدْيغ|�تارْيخدر: شيخي�الشيخ�مَُحّمَ

ساحت�كون�ومكان�ازفيض�موالنا�بشد

سو�بسو�ما�نند�ُگلزار�جنان�رونق�فزا...

كفت�هجر|�مادهء�تارْيخ�بارو|�شغف

طبع�شد�دْيوان�موالنا�خالد�بازكا�=��1260ھ.

مــالحــظــات:�تـــاريـــخ الــطــبــاعــة:�ســنــة�)�1260ھ/�1844م(.�الـــوضـــع الـــعـــام:�طــبــاعــة�
د�مَُراد؛� حجرْية،�والِْغالف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مذّهب،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ
شـــيـــخ�َخــــانــــَقــــاه�مُــــــــَراد�مُـــــــاّل؛�مــــع�خـــاتـــم�الــــوقــــف،�ســـنـــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقــــــف:�دار�

المثنوي.

نِّي�ْيطلُُب�بَِدنِّي� �الّدَ وطلبها�بقاَل�أرسطو،�أو�قال�أفالطون،�خير�من�طلبها:�بَِقاَل�اهللُ،�وقاَل�رسولُهُ،�فإّنَ
�.> وْيدّيُ ِمثْلهُ�>فََسَكَت�الّسُ

ـــــظــــــر؛�فـــــهـــــرس�الـــــفـــــهـــــارس�واألثـــــــبـــــــات�ومــــعــــجــــم�الــــمــــعــــاجــــم�والــــمــــشــــيــــخــــات�والــــمــــســــلــــســــالت،�لــــلــــكــــتــــانــــي:�)373/1 -  انـ
374(،�والطبعة�القدْيمة:�)277/1 - 278(،�وحلية�البشر�للبيطار:�)542/1 - 561(،�وجامع�كرامات�
األولـــــيـــــاء�لــلــنــبــهــانــي:�)2/2 - 3(،�ومـــنـــتـــخـــبـــات�الــــتــــوارْيــــخ�لـــدمـــشـــق�لــتــقــي�الــــدْيــــن:�)652/2 - 655(،�وروض�
ْــــَمــــْكــــنُــــون�فــــي�الــــذْيــــل�عـــــل|�كـــشـــف�الـــظـــنـــون؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)362/1،� الـــبـــشـــر�لــلــشــطــي:�)80 - 86(،�وإِْيـــــَضـــــاح�ال
ِّــِفــيــن� ْــُمــَؤل 107/2(.�ومــعــجــم�الــمــطــبــوعــات�الــعــربــيــة�والــمــعــربــة؛�لــســركــيــس:�)1865/2�،813/1(.�َومُـــْعـــَجـــم�ال
َـــــة:�)95/4(،�واألعــــــــــالم�لــــلــــزركــــلــــي:�)294/2(.�وُعــــثْــــَمــــانــــلــــي�مــــؤلــــفــــلــــري؛�لـــمـــحـــمـــد�طــــاهــــر�بـــــروســـــه�لـــي:� ـــــال ِـــــَكـــــّحَ ل

�.)67 - 66/1(

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    572

قْم الَْحِميِدّي:�393.�تركي�مطبوع ]724[ الّرَ

عنوان المطبوع:�دْيوان�خواجه�نشأت�أَفَنِْدي )1(.
ـــَمــــــان�نـــــشـــــأت�بـــــن�أَْحــــــــَمــــــــد�رفــــــيــــــع،�األدرنـــــــــــــــــوي،�اإِلْســـــــتَـــــــانْـــــــبُـــــــولـــــــي،�نـــشـــأت� ــ ـــيْـ ــ ــــلَـ الـــــمـــــؤلـــــف:�ُســ
وفِّي،�المولوي؛�النَّْقِشبَنِْدّي،�الحنفي�)ت��1222ھ/�1807م( )2(. الّرُوِمي،�الّصُ

�.SÜLEYMAN�NEŞ’ET،�DİVAN ›1‹
طبع�بمطبعة�بوالق�في�مصر؛�في�أواسط�شهر�شوال�سنة�)�1152ھ/�1739م(.�

�.HOCA�NEŞ’ET،�SÜLEYMA ›2‹
ْــُمــتَــَخــلِّــص�بــنــشــأت:�األدْيـــب�الشاعر� وِمـــي:�خــواجــه�نــشــأت�ُســلـَـيْــَمــان�أَفَـــنْـــِدي�أدرنـــه�وي،�شــهــرْيــاري،�ال نــشــأت�الـــّرُ
الــــخــــّطــــاط�الــــكــــاتــــب�فـــــي�الــــــدْيــــــوان�الــــُعــــثْــــَمــــانــــي،�ُولـــــــد�فـــــي�مـــدْيـــنـــة�أَدرنَــــــــــــة�الـــتـــركـــيـــة�ســـنـــة�)�1148ھ/�1735م(،�وبـــــدأ�
تــحــصــيــلُــه�فــــي�أَدرنَــــــــــة�ثــــم�انـــتـــقـــل�إل|�اآلســــتــــانــــة�فــــواصــــل�تـــحـــصـــيـــَل�الــــمــــعــــارف�الـــكـــلـــيّـــة،�وحــــضــــر�الـــمـــجـــالـــس�الــعــلــمــيــة�
وفِيّة�عند�الصدر�األعظم�راغــب�پاشا�)�1110ھ/�1698م�-��1176ھ/�1763م(،�وأتقن�اللغة�العربية� والّصُ
� والـــتـــركـــيـــة�والــــفــــارســــيــــة،�ثــــم�ســـلـــك�مـــســـلـــك�الـــطـــرْيـــقـــة�الـــعـــلـــيّـــة�الـــنـــقـــشـــبـــنـــدْيـــة،�ودّرََس�الـــطـــلـــبـــة�الـــلـــغـــة�الــــفــــارســــيــــة،�وحــــــّلَ
معضالت�المثنوي�الشرْيف�للطلبة�والمرْيدْين،�واشتغل�بالعبادات�والطاعات،�والتدرْيس�وتربية�المرْيدْين؛�
ْـــــُعـــــثْـــــَمـــــانِـــــيَّـــــة�الـــــروســـــيـــــة�ســــنــــة�)1768 -  ـــــقــــــن�اســــتــــعــــمــــال�الــــــســــــالح�فــــــشــــــارك�فــــــي�الــــــحــــــرب�ال والـــــجـــــهـــــاد�فــــــي�ســـــبـــــيـــــل�اهلل؛�وأتـ
�1774م(،�ورث|�شهداء�تلك�الحرب�ببعض�قصائده�الموجودة�في�دْيوانه؛�)ص:�88�،44�،20�،18(،�
واستمّر�بالجهاد�والمجاهدة�والدعوة�إل|�اهلل�تعال|�حت|�وافاه�األجل�سنة�)�1222ھ/�1807م(؛�وْيستخرج�
اذه�الــتــارْيــخ�مــن�قـــول�الــقــائــل:�)نــشــأت�أَفَـــنْـــِدي�كــوچــد|�جــنــان�أّول�مــنــزلــي�=��1222ھ(،�و)ضــرْيــحــه�بــجــوار�
ضرْيح�عبد�اهلل�صــاري�أَفَــنْــِدي؛�شــارح�المثنوي،�في�إِْستَانبُول�بمنطقة�طــوب�قاپي�خــارج�السور،�في�ساقز�
آغــاجــي(،�والــمــشــهــور�عنه�أنــه�مــن�أصــحــاب�الــكــرامــات،�وكـــان�مقبول�الــدعــاء�بــشــهــادة�معاصرْيه�ْيرحمهم�اهلل�
تـــــعـــــال|،�ورغـــــــم�عـــمـــلـــه�فــــي�الــــــدْيــــــوان�وتـــــدرْيـــــس�الـــطـــلـــبـــة�فـــقـــد�تــــرجــــم�وصــــنّــــف�الــــعــــدْيــــد�مــــن�الـــكـــتـــب�الـــقـــيّـــمـــة�بــالــلــغــتــيــن�
الـــتـــركـــيـــة�والــــفــــارســــيــــة؛�ومـــنـــهـــا:�تـــرجـــمـــة�وشــــــرح�دو�بـــيـــت�مــــال�جـــامـــي�مــــن�الـــمـــثـــنـــوي،�وتـــرجـــمـــة�الــــفــــرج�بـــعـــد�الـــشـــدة،�
ـــــَصــــــّوُف،�ودْيـــــــــوان�ُســــلـَـــيْــــَمــــان�نـــشـــأت�-�فــي� ـــتَّـ ــ ـــد�الــنــقــشــبــنــدي�-�فــــي�الـ ْــــــــــــَوار�ومـــنـــبـــع�األســـــــــرار�لـــُمـــَحـــّمَ وتـــرجـــمـــة�مــســلــك�األَن
األدب،�دْيـــوانـــجـــه�ء�نــــشــــأت،�وشــــــرح�بـــيـــت�مــــن�أبــــيــــات�نـــشـــأت�ُســــلـَـــيْــــَمــــان،�وشــــــرح�دو�بـــيـــت�مــــن�أبــــيــــات�الــمــثــنــوي،�
ـــــوفــــــان�مــــعــــرفــــت�=�دْيــــــــوان�بـــــالغـــــت(؛�فَـــــارســـــي�فِــــــي�الــــــــنَّــــــــَواِدر�والــــحــــكــــاْيــــات؛�نـــظـــمـــاً�ونــــثــــراً،� وفــــهــــرســــت�أخــــــــالق،�و)طـ
قْم�الَْحِميِدّي:�1/456.�وقد�شرحه:�أَْحَمد�ضياء�الدْين�بن� وتُوَجُد�منه�مخطوطة�في�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
وفِّي�القادري�الواعظ�الشاعر،�الُْمتََخلِّص�بأَْشَرف�زاده،�المتوف|� د�البروسوي�الُعثَْماني�الّصُ فخر�الدْين�مَُحّمَ
بـــِإْســـتَـــانـــبُـــول�ســنــة�)�1198ھ/�1783م(،�وكـــتـــب�عـــن�مــنــاقــب�نـــشـــأت�أَفَـــــنْـــــِدي�تـــالمـــيـــذه:�پـــرتـــو�أَفَـــــنْـــــِدي،�وكــتــُخــدا�

زاده،�وأمين�أَفَنِْدي؛�ْيرحمهم�اهلل�تعال|.�
ــــنُــــــون� ــــْكــ ــــَمــ ْــ انـــــــظـــــــر؛�هــــــدْيــــــة�الـــــعـــــارفـــــيـــــن�أســـــــمـــــــاء�الــــمــــؤلــــفــــيــــن�وآثـــــــــــــار�الــــمــــصــــنــــفــــيــــن؛�لــــــلــــــبــــــغــــــدادي:�)406/1(،�وإِْيــــــــــَضــــــــــاح�ال
فــــي�الــــذْيــــل�عــــــل|�كـــشـــف�الــــظــــنــــون؛�لــــلــــبــــغــــدادي:�)88/2(.�وُعــــثْــــَمــــانــــلــــي�مـــؤلـــفـــلـــري؛�لــمــحــمــد�طــــاهــــر�بــــروســــه�لـــي:�
د� =)461/2 - 462(،�ولغات�تارْيخية�وجغرافية�ألَْحــَمــد�رفعت�أَفَــنْــِدي:�)83/7(.�وسجل�ُعثَْماني�لُِمحّمَ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    574

مالحظات:�مفقود.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�395.�تركي�مطبوع ]726[ الّرَ

عنوان المطبوع:�دْيوان�مُْصَطَف|�ذكائي )1(.

ـــنــــــي،�ْيـــــــنـــــــي�شــــــهــــــرلــــــي،� ــ ــــيـ ــــطــ ـــنــ ـــــطـــ ــــقــــــسـ ْــــــــــــــَراِهــــــــــــــيــــــــــــــم�پـــــــــاشـــــــــا�الــ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف:�مُــــــــــــْصــــــــــــَطــــــــــــَف|�ذكــــــــــائــــــــــي�بــــــــــن�إِب
ــــــــوفِــــــــّي،�الــــشــــعــــبــــانــــي�)ت��1227ھ/ ْــــــَحــــــنَــــــِفــــــّي،�الــــــــّصُ وِمـــــــــــي،�ال  الـــــــبـــــــروســـــــوي،�الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي،�الـــــــــــّرُ

�1812م( )2(.

عدد الصفحات:�98.

أولـــــــــــــــــــه:�دْيــــــــــــــــــــوان�ذكــــــــــــائــــــــــــي:�آســــــــتــــــــانــــــــه�عــــــلــــــيــــــه�ده�شـــــــهـــــــر�امـــــــيـــــــنـــــــنـــــــده�قـــــــطـــــــب�الــــــــعــــــــارفــــــــيــــــــن،�غـــــــوث�
ْـــَراِهـــيـــم�بــيــرامــي�ســنــان؛�قــــدس�اهلل�ســـره�الــمــنــان�حــضــرتــلــرْيــنــك،�آستانه� الــواصــلــيــن،�پــيــر�إِب
ه�الــــعــــالــــي� َس�ِســــــــــــــّرُ ســـــنـــــده�بـــوســـتـــنـــشـــيـــن�اوالن؛�عــــــــــارف�بــــــــــاهلل:�الــــشــــيــــخ�مُـــــــْصـــــــَطـــــــَف|�ذكــــــائــــــي�قُــــــــــــــدِّ

حضرتلرْينك؛�دْيوان�بالغت�عنوانلرْيدر:

�.ZEKAİ�DİVAN ›1‹
قال�البغدادي:�>دْيوان�ذكائي�-�تركي،�هو�مصطف|�بن�إِبْراِهيم�پاشا�اإلسكداري،�شيخ�زاوْية�بيرامي�سنان�

المتوف|�سنة�)�1227ھ/�1812م(<.�
انظر:�إِْيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذْيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)503/1(.�وقد�طبع�في�اآلستانة�سنة�

)�1258ھ/�1842م(.�
�.Zekâi�،MUSTAFA�ZEKAİ ›2‹

ــيْــخ�مصطف|�ذكــائــي:�شاعر�ُعثَْماني�صــوفــي،�مــن�عــرفــاء�الطرْيقة�الشعبانية؛�تتلمذ�عــل|�المرشد�الشيخ� الــّشَ
َــــــة�پيرامي� ــد�أَفَـــنْـــِدي�جــوقــه�دار�الــســنــانــيــة،�فــصــار�شــيــخ�)َزاِوْي حــســن�أَفَـــنْـــِدي�الــســيــمــاولــي،�واستخلفه�الــشــيــخ�مُــَحــّمَ
ِسنَان(،�وقد�أرخ�وفاته�أحدهم�بقوله:�)هواْيله�عارف�ذكائي�عزم�الهوت�اْيلد|�=��1227ھ/�1812م(،�
َـــــهُ� ْيـــــــن،�ل ودفـــــــــن�فـــــي�مـــنـــطـــقـــة�طـــــــوب�قـــــابِـــــي�فـــــي�إِْســــــتَــــــانــــــبُــــــول،�بـــــجـــــوار�كــــوركــــجــــي�بـــــاشـــــي�فـــــي�مـــحـــلـــة�أَْحـــــــَمـــــــد�َشـــــْمـــــس�الـــــــدِّ
دْيَوان�شعر�تركي؛�بعنوان:�دْيوان�ذكائي،�وهو�في�األدب�التركي.�وله�أْيضاً�شرح�الرسالة�الولدْية�لحضرة�

نصوحي.�
انـــظـــر؛�هـــدْيـــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســـمـــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)455/2(،�وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي�مــؤلــفــلــري؛�
د�ثَُرْيَّا:�)342/2(.�وقاموس�األعالم�لَشْمس� لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)74/1(،�وسجل�ُعثَْماني�لُِمحّمَ

الدِّْين�سامي:�)2225/3(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   575 األدب والشعر   

ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ

نعت�رسول�اهلل�عليه�السالم:

جمالك�نور�ذات�اْيله�منور�ْيا�رسول�اهلل

قاشك�محرابنه�اهلل�أكبر�ْيا�رسول�اهلل

أحد�نورْينه�مظر�سّر�پاكك�كنز�مخفيدر

وجودك�وتحدْيتدن�مصور�ْيا�رسول�اهلل
آخره:...�وله�أَْيْضاً

ذكــائــي�بــومــراْيــاده�كــورن�اولـــدر�كــور�ْينندهمظاهر�كثر�تيله�وحدت�ذاته�خلل�اْيرمز

بحمد�اهلل�وتوفيقه؛�اشبو�دْيوان�فصاحت�عنوانك�طبع�وتمثيل|�ساْيهء�حضرت�
ـــــد�نــــائــــلــــك�نـــظـــارتـــيـــلـــه،� شــــاهــــانــــه�ده�تــــقــــوْيــــم�وقـــــاْيـــــع�نـــظـــارتـــيـــلـــه�مـــفـــتـــخـــر�اوالن�الــــســــيــــد؛�مُـــــَحـــــّمَ

اواخر�صفر�الخير�ده�رسيدهء�ُحسن�ِختام�اولمشدر�سنة�)�1258ھ(.

مــــــــالحــــــــظــــــــات:�تـــــــــاريـــــــــخ الــــــطــــــبــــــاعــــــة الـــــــحـــــــجـــــــريـــــــة:�أواخــــــــــــــــــر�صــــــفــــــر�الــــــخــــــيــــــر�ســــــنــــــة�)�1258ھ/�
ــــــام:�الــــــغــــــالف�جــــلــــد�ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي،�وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك:�الــــســــيــــد�الــــحــــافــــظ� ــــــعـ �1842م(.�الــــــوضــــــع الـ
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.� مَُحّمَ

وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�396.�مفقود ]727[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�روحي�البغدادي )1(.

�.DİVAN ›1‹
؛�)ص:�67(.�قــــال�حـــاجـــي�خــلــيــفــة:�>دْيــــــوان�روحـــــي�تـــركـــي،�هـــو�ُعــثْــَمــان�بــن� ْـــَحـــِمـــيـــِديِّ ــــتَــــِر�ال فْ َوَردَ�ِذْكــــــــُرهُ�فـــي�الــــّدَ
د�بغدادي،�المتوف|:�سنة�)�1014ھ/�1605م(،�وله�في�)الزبدة(�ستة�عشر�بيتاً.�وتارْيخ�العطري:� مَُحّمَ

عدم�اقليمنه�كيتدي�روحي<.�
انظر؛�كشف�الظنون�عن�أسامي�الكتب�والفنون�لَِحاجي�َخِليَفة:�)790/1(.�

ـــــــــــــــد�الـــــــــــــــبـــــــــــــــغـــــــــــــــدادي�الــــــــــــشــــــــــــاعــــــــــــر�الـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــوف|�ســـــنـــــة� وقــــــــــــــــــــــــال�الــــــــــــــــبــــــــــــــــغــــــــــــــــدادي:�>دْيــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�روحــــــــــــــــــــــــي�-�تــــــــــــركــــــــــــي�هـــــــــــــــو�ُعــــــــــــــثْــــــــــــــَمــــــــــــــان�بــــــــــــــن�مُـــــــــــــــَحـــــــــــــــّمَ
)�1014ھ/�1605م(<.�

انظر؛�إِْيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذْيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)506/1(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    576

ــوفِــّي،� مَــْشــِقــّي،�الــُعــثْــَمــانــي،�الــّصُ ــد�الــبــغــدادي،�الــدِّ الــمــؤلــف:�ُعــثْــَمــان�چلبي�بن�مُــَحــّمَ
المولوي،�روحي�)ت��1014ھ/�1605م( )1(.

مالحظات:�مفقود.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�397.�تركي ]728[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�سامي )2(.
ــــْصــــَطــــَف|�ســـامـــي�بـــن�ُعـــثْـــَمـــان�األقــــســــرائــــي،�اإِلْســــتَــــانْــــبُــــولــــي،�الــقــســطــنــطــيــنــي،� الـــمـــؤلـــف:�مُ
ـــَطـــــَف|�بــــــك،�الـــتـــوقـــيـــعـــي،�آر�پــــه�أمـــيـــنـــي�زاده� ـــــْصــ ـــِفـــــّي،�ســــامــــي�مُ ــــنَــ ْـــــَحـ وِمــــــــي،�ال الــــُعــــثْــــَمــــانــــي،�الــــــــّرُ

)ت��1146ھ/�1733م( )3(.

�.OSMAN�b.�MUHAMMED�el�-�Bagdâdî ›1‹
ْــــُمــــتَــــَخــــلِـّـــص�بـــــروحـــــي�الـــشـــاعـــر� ــــــوفِــــــّي،�ال ـــــد�الـــــبـــــغـــــدادي�الــــُعــــثْــــَمــــانــــي،�األدْيـــــــــب�الـــــمـــــولـــــوي،�الــــشــــاعــــر�الــــــّصُ ُعــــثْــــَمــــان�بــــن�مُـــــَحـــــّمَ
الــــبــــغــــدادي�الـــمـــشـــهـــور�كــــــان�مــــن�أعـــاجـــيـــب�الـــدنـــيـــا�فــــي�صـــنـــعـــة�الـــشـــعـــر�الــــتــــركــــي،�ولــــــه�الـــتـــخـــيـــالت�الـــلـــطـــيـــفـــة،�واأللــــفــــاظ�
الرشيقة،�ودْيوانه�مشهور؛�ْيوجد�كثيراً�بأْيدي�الناس،�وكان�عل|�أسلوب�السياح،�وله�في�سياحته�مجرْيات�
ووقــائــع�كثيرة،�واستقر�آخــر�أمــره�فــي�ِدمَــْشــَق،�ورو|�أخــبــاره�الــدروْيــش�عيس|�العينتابِي�نزْيل�دمــشــق،�وكــان�
كـــثـــيـــراً�مـــا�ْيــلــهــج�بـــأخـــبـــاره�وْيــــــورد�مــجــرْيــاتــه�وْيــنــشــد�أشــــعــــاره،�وُذِكــــــــَر�أّن�وفـــاتـــه�كـــانـــت�ســنــة�)�1014ھ/�1605م(�
فـــي�ِدمَـــــْشـــــَق،�وقــــد�أرخ�أحـــدهـــم�وفـــاتـــه�بــقــولــه:�)روحـــــي�فــــوت�شــــد�=��1014ھ(،�وفــــي�هـــدْيـــة�الــعــارفــيــن�كــنــيــتــه:�
ُعثَْمان�چلبي�بن�عبد�اهلل�البغدادي،�ومن�تصانيفه:�تركيب�بند�روحي�بغدادي�في�األدب،�ودْيــوان�روحي�

بغدادي،�وغزليات�روحي�بغدادي،�وكليات�أشعار�روحي�بغدادي.�
انـــظـــر،�خــالصــة�األثــــر�فـــي�أعـــيـــان�الـــقـــرن�الـــحـــادي�عــشــر�لــلــمــحــبــي:�)171/2 - 172(،�وهـــدْيـــة�الــعــارفــيــن�أســمــاء�
َـــة:�)174/4(،�وُعــثْــَمــانــلــي� ـــال ِـــَكـــّحَ ِّــِفــيــن�ل ْــُمــَؤل الــمــؤلــفــيــن�وآثــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لــلــبــغــدادي:�)657/1(،�َومُـــْعـــَجـــم�ال

مؤلفلري؛�لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)182/2 - 183(.�
�.DİVAN ›2‹

قال�البغدادي:�>دْيوان�سامي�-�تركي�هو�مصطف|�بن�ُعثَْمان�الرومي�)ت��1146ھ/�1733م(<.�
انظر؛�إِْيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذْيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)507/1(.�

�.MUSTAFA�SAMİ�b.�OSMAN )Arpa�eminizâde( ARPA�EMİNİZADE،�SAMİ ›3‹
وِمـــــــي� ــــبُــــــولــــــي�الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي�الــــتــــوقــــيــــعــــي�الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــي�الـــــــّرُ ـــتَــــــانــ ــ ـــــرائــــــي�اإِلْسـ ـــَمــــــان�األقــــــسـ ــ ـــثْـ ــ ســـــامـــــي�الــــتــــوقــــيــــعــــي:�مــــصــــطــــف|�بــــن�ُعـ
الَْحنَِفّي،�الشاعر�الُْمتََخلِّص�بسامي،�المعروف�بآربه�أميني�زاده،�مَُحرر�وقائع�الدولة�الُْعثَْمانِيَّة�)من�وقائع�
ـــَمــــــانــــــي�فِـــــــــي�مُــــــَجــــــلــــــد�=�تـــــــارْيـــــــخ�ســــــامــــــي�وشـــــــاكـــــــر�وصـــــبـــــحـــــي�=�تـــــارْيـــــخ� ـــثْـــ ــ ســـــنـــــة��1143ھ�إِلَ|�ســـــنـــــة��1145ھ؛�تــــــركــــــي�ُعـ

=آل�ُعثَْمان(،�وله:�دْيَوان�شعر�تركي.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   577 األدب والشعر   

عدد األوراق وقياساتها:�69،�مقياس الورقة:�)222 × �163=�170 × 112(،�
عدد األسطر:�)17(.

ِحيِم.�وبه�نستعين.�نعت�شرْيف �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ
نــــــــــــمــــــــــــاْيــــــــــــا�نــــــــــــــــــــــــدر�ْيـــــــــــــــــــــوزنـــــــــــــــــــــده�پــــــــــــــــــر�تــــــــــــــــــو�نــــــــــــــــــــــــور�تـــــــــحـــــــــلّـــــــــيـــــــــاتجمال�اللهه�اولدي�وجه�پاك�مُْصَطَف|�مرءات

ظهور�كلمدن�علم�الهيدن�بو�موجودات...انـــــــــــــــــــــــــــــــــــك�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــور�جــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال�بــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــمــــــــــــــــــالــــــــــــــــــي�اولــــــــــــــــنــــــــــــــــمــــــــــــــــشــــــــــــــــدر
آخره:...

قــــــــــــــــــنــــــــــــــــــارْيــــــــــــــــــه�آقـــــــــــــــــــــراشـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــي�دمــــــــــــــــبــــــــــــــــدم رنــكــيــن�اْيـــــدر�هـــــزار�دل�أي�غــنــچــة�نــــال�ْييزحـــــــــــــــــــــــــــــــم�دل�

نسيج�اْيتدي�سامي�بوكرا�نقدر�كاله�ْيياشـــــــــكـــــــــوفـــــــــه�لـــــــــرلـــــــــه�خـــــــــــامـــــــــــهء�كـــــــلـــــــرْيـــــــز�بــــــــــــــاق�نــــظــــم
ت�الدْيوان�بعناْيت�اهلل�الملك�المنان؛�لمحرر�الفقير�أحمد�حمدي�ْيازْيجيء� تَّمَ
اوجاغ�ْيكيچرْيان�دركاه�عالي،�غفر�ذنوبه،�وستر�عيوبه،�وعفي�عنه.�قد�تَّمَ�التحرْير�

في�غرة�شهر�شعبان�المعظم�سنة�ثمان�وستين�وماْية�وألف.
َــة�بِـــالـــلَّـــْوِن�األَْحـــَمـــر.� ْــَعــنَــاِوْيــن�وكــلــمــة�ســامــي،�وبــعــض�الــكــلــمــات�مَــْكــتُــوب مــالحــظــات:�ال
الـــنـــاســـخ:�أحــمــد�حــمــدي�ْيـــازْيـــجـــيء�اوجـــــاغ�ْيــكــيــچــرْيــان�دركـــــاه�عــلــي.�تـــاريـــخ الــنــســخ:�قد�
ــــــام:�نــــوع  ــــــعـ تــــــم�الــــتــــحــــرْيــــر�فــــــي�غــــــــرة�شــــهــــر�شــــعــــبــــان�ســــنــــة�)�1168ھ/�1755م(.�الــــــوضــــــع الـ
الـــخـــط:�نــســخ�واضــــــح.�والــــغــــالف�ِجـــلْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي�مــغــلــف�بـــــورق�اإلْيــــبــــرو،�وعــلــيــه تــمــلــك:�
ـــــــــــــــــــــــَراد�مُــــــــــــــــــــاّل؛�مــــــــــع�خـــــــــاتـــــــــم�الــــــــــــوقــــــــــــف،�ســــنــــة� ــــــــــد�مُـــــــــــــــــــــــــــَراد؛�شـــــــيـــــــخ�َخــــــــــانــــــــــَقــــــــــاه�مُ الـــــــســـــــيـــــــد�الــــــــحــــــــافــــــــظ�مُــــــــــَحــــــــــّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�398.�تركي�مطبوع ]729[ الّرَ
عنوان المطبوع:�دْيوان�سروري )1(.

ْـــَمـــْكـــنُـــون�في� انـــظـــر؛�هـــدْيـــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســـمـــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)445/2(،�وإِْيـــــَضـــــاح�ال
ــــنــــــون؛�لـــــلـــــبـــــغـــــدادي،�)215/1(،�وُعـــــثْـــــَمـــــانـــــلـــــي�مـــــؤلـــــفـــــلـــــري؛�لـــمـــحـــمـــد�طـــــاهـــــر�بــــــروســــــه�لــــي:� الــــــذْيــــــل�عــــــــل|�كــــشــــف�الــــــظــ

�.)234 - 232/1(
�.DİVAN ›1‹

قال�البغدادي:�>دْيوان�سروري�-�تركي�للسيد�ُعثَْمان�بن�موس|�األطنه�وي�الرومي�الشاعر�المؤرخ�المتوف|�
سنة�)�1229ھ/�1814م(<.�

=

=
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�1814م( )1(.
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آخره:...�مطلع
چقمسون�اصال�مست�كير�مسون�قطعا�كدربو�قپو�بست�وكشاد�اولد�قچة�هر�شام�وسحر

مطلع
بيك�دْيلم�اولسه�ْيتشمز�پر�دْيلم�نان�شكر�ْينهتنده�قدرت�قندن�اولسون�نعمت�جان�شكرْينه

تــم�طــبــع�اذه�الـــدْيـــوان�بـــعـــون�اهلل�الــمــلــك�الــمــنــان.�بــبــوالق�مــصــر�الــمــحــمــيــة،�لخمس�
عشرة�ليلة�خلت�من�شهر�ربيع�اآلخر�سنة�خمس�وخمسين�ومأتين�بعد�األلف؛�من�

هجرة�مَن�خلقه�اهللُ�عل|�أكمل�وصف.
مالحظات:�ُطبَِع�بمطبعة�بوالق�ِطبْق�األصل�سنة�)�1255ھ/�1839م(،�الوضع 
العام:�خّط�التعليق،�والِْغالف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مُذّهب�وبطانته�من�ورق�اإلْيبرو�الجميل،�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم� وعليه تملك الواقف:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�399.�تركي ]730[ الّرَ
عنوان المخطوط:�دْيوان�حسن�سزائي )1(.

المؤلف:�حسن�بن�َعِلّي�بن�حسين�بن�عبد�اهلل�قرطبي�زاده،�الموره�وي�)الالرندوي(�
وفِّي�الخلوتي،�سزائي�ُكلشني�)ت��1151ھ/�1738م( )2(. الُعثَْماني�الّصُ

�.DİVAN�SEZÂÎ�-�yi ›1‹
قال�البغدادي:�>دْيوان�سزائي�-�تركي�هو�الشيخ�حسن�)الموره�وي(�الالرنده�وي�شيخ�زاوْية�ُگلشنية�بأدرنه�

)ت��1151ھ(<.
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�.)Halvetî�-�GÜLŞENÎ�SEZÂÎ�-�yi(�HASAN�SEZAİ ›2‹
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    580

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا:�52،�مقياس الــورقــة:�)206 × �134=�160 × 85(،�
عدد األسطر:�)25(.

أوله:

كــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــرْيــــــــــــــــــــــــا ا|� ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا� اذاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� اْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع�

كـــــــــــــــــــــــوْيـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره� تــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــة� ذا� مــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــل�حــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــاب�اولــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــه�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق�ســــــــــــيــــــــــــمــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهء�

عــــــــــــــــقــــــــــــــــول شـــــــــــــــــــــرْيـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــك� ذات� اپــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــز� چـــــــــــونـــــــــــكـــــــــــه�نـــــــــــهـــــــــــاْيـــــــــــت�اْيــــــــــــــلــــــــــــــه�ْيــــــــــــــــــــــوق�ابـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــدا...درك�

آخره:...

واصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�هـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــر�بـــــــــــــــــــــــــــــــو�رســــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــه�تــــــــــــــــــــــــارْيــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــن�دْيـــــــــــــــــــــــــــــــدي
كچد|�خيط�مسطره�لؤلؤ|�زْيبا|�حكم:�)�1142ھ(.

بـــــو�دْيــــــــــوان�كـــــرامـــــت�عــــــنــــــوان،�أضــــعــــف�الــــعــــبــــاد�راقــــــــم�الـــــــحـــــــروف؛�ســــــــراي�هــــمــــاْيــــون�كـــيـــالر�
ــد�طــيــفــور�بــكــك؛�قــلــم�عــاجــزا�ســنــه�ســيــلــه،�بــيــك�اْيــــك|�ْيـــوز�اون� خــاصــه�آغـــالـــرنـــدن:�مُــَحــّمَ
پــــر�)�1211ھ(�ســـنـــه�ســـــن|�مـــــاه�جــــمــــاد|�اآلخــــرْيــــنــــك�ْيـــدنـــجـــي�چـــهـــار�شــنــبــه�كــــــون|�رســـيـــده�

ــوفِــيّــة�الــخــلــوتــيــة�فــي�مــدْيــنــة�أَدرنَـــــة�الــتــركــيــة،�ومــؤســس�الطرْيقة� َــــــة�الكلشنية�الــّصُ الــمــرْيــدْيــن�ومــرشــدهــم،�شــيــخ�َزاِوْي
ـــــــوفِـــــــّي�نــــيــــازي� ْـــــُمـــــتَـــــَخـــــلِّـــــص�بــــــســــــزائــــــي،�وقــــــــد�لــــقــــبــــه�بــــــا�الــــلــــقــــب�الــــشــــيــــخ�الـــــــّصُ الـــــســـــزائـــــيـــــة�)Sezâiyye(�الــــكــــلــــشــــنــــيــــة،�ال
الـــــمـــــصـــــري،�وكـــــانـــــت�نــــشــــأتــــه�فـــــي�بــــلــــدة�)كــــــــــــــوردوس�=�قـــــورْيـــــنـــــت(�=�)Korinthos�=�Gördüs(�بـــــوالْيـــــة�أَدرنَــــــــــة�
نبُلية،�والنقشبندْية،� وفِيّة:�الشعبانية،�والُعشاقية،�والّسُ التركية،�وحصل�عل|�إجازات�من�شيوخ�الطرق�الّصُ
والــحــرْيــرْيــة.�وقــيــل�بــتــأرْيــخ�وفــاتــه:�)قــدســه�پـــرواز�اْيــلــد|�روح�ســزائــي�كلشني�=��1151ھ/�1738م(،�وقيل:�
)قطب�اْيكن�كوچد|�سزائي�رحمة�اهلل�عليه�=��1151ھ(،�وقيل:�)دْيدي�هاتف�سزائي�رحلت�اْيتد|�=�
�1151ھ(،�ودفن�بمدْينة�أدرنــه،�ومن�آثاره�الباقية�في�مدْينة�أَدرنَــة:�تكية�حسن�سزائي�وجامعه�وميضأته�

وتربته�وكلّيته�وسبيل�الماء.�
مـــــــــــن�تـــــــصـــــــانـــــــيـــــــفـــــــه:�دْيــــــــــــــــــــــــــَوان�شــــــــــعــــــــــره�تـــــــــــركـــــــــــي�=�دْيــــــــــــــــــــــوان�ســـــــــــزائـــــــــــي�الــــــــكــــــــشــــــــنــــــــي،�ورســـــــــــــالـــــــــــــة�فـــــــــــي�أدوار�الــــــــــمــــــــــوســــــــــيــــــــــق|،�وشـــــــــــرح�
ايهلإت�)غـــــــــــــزل(�نـــــــيـــــــازي�مـــــــصـــــــري،�ومـــــكـــــتـــــوبـــــات�ســـــــزائـــــــي�كــــلــــشــــنــــي�-�فـــــــي�الـــــــــتَّـــــــــَصـــــــــّوُف�طــــبــــعــــت�فـــــــي�إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول�ســـنـــة�
)�1289ھ/�1872م(.�ومنشآت�سزائي�كلشني�-�في�األدب�الُعثَْماني�التركي،�ونزهن�نامه�-�في�األلحان�

والنغمات،�وإْيضاح�المرام�في�مزْية�الكالم�=�شرح�النقطة�والقلم�-�في�التََّصّوُف.�
انـــظـــر؛�هـــدْيـــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســـمـــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)298/1(،�وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي�مــؤلــفــلــري؛�

د�ثَُرْيَّا:�)15/3(.� لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)84/1 - 85(،�وسجل�ُعثَْماني�لُِمحّمَ
�.Türkiye�Diyanet�Vakfı�İslâm�Ansiklopedisi:�37/79�-�82�:ودائرة�المعارف�اإِلْسالِميَّة�التركية

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   581 األدب والشعر   

ختام�اولمشدر،�اوقوندقجه�خير�اْيله�ْيا�داْيدني�اهلل�اْيكي�جهانده�مسرور�اْيده�آمين.�
�الَْعالَِميَن�حمداً�ْيوافي�نعمه�وْيكافي�مزْيده...�ألطاف�ُخدا�ال�ْيعّد�در� الَْحْمُد�هلِلِ�َربِّ

همان�كند|�عنليت�اْيليه؛�جمله�مز�آمين.

د�طيفور�بكك�اآلغا�في�سراي�هماْيون.�تاريخ النسخ:� مالحظات:�الناسخ:�مَُحّمَ
ْيــــوم�األربــــعــــاء�أواخـــــر�جـــمـــاد|�اآلخـــــرة�ســنــة�)�1211ھ/�1796م(.�الـــوضـــع الـــعـــام:�خــّط�
الــنــســخ�الـــواضـــح،�وجــمــيــع�الــصــفــحــات�لــهــا�إطـــــارات�حــمــراء�الـــلـــون،�وَعـــنَـــاِوْيـــن�الــمــواضــيــع�
مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�واألبيات�مكتوبة�ضمن�جداول�حمراء�اللون�أفقية�وعمودْية،�
ـــد� ْـــــِغـــــالف�ِجـــلْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي�مــغــلــف�بـــــورق�اإلْيــــبــــرو،�وعــلــيــه تــمــلــك:�الــســيــد�الـــحـــافـــظ�مُـــَحـــّمَ وال
مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�

دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�1/400.�تركي ]731[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�حسن�سزائي )1(.

المؤلف:�حسن�بن�َعِلّي�الموره�وي،�سزائي،�ُكلشني�)ت��1151ھ/1738( )2(.

الـــــــــورقـــــــــة:�)215 × �158=� ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:�1/ب�-�70/ب،�مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـ
145 × 88(،�عدد األسطر:�)17(.

أوله:�ايهلإت�حضرت�پير�روشن�ضمير؛�ْيعن|�پروانهء�شمع�شب�آرآ|�روشن|�
وعــنــدلــيــب�نــالــه�پـــيـــرا|�روضـــــهء�جــنــت�ســـاي�حــضــرت�ُكــلــشــن|�الــشــيــخ�ســــزاي�حــســن�ده�ده�
زاده�اهلل�الــحــســن|�وزْيـــــــادة،�ونـــــال�مـــقـــاصـــده،�وســلّــمــه�الـــســـالم�إل|�ْيــــوم�الــقــيــام�مـــا�دام�في�
صــومــعــة�الــعــالــم�ِذْكـــــر�فـــي�الــُقــعــود�والـــِقـــيـــام؛�بِــُحــرمــة�ســيــد�األنــــــام،�وأصــحــابــه�الـــكـــرام،�كل�

ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ ُگلزار�كالم�قدْيم.�بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ

�.DİVAN�SEZÂÎ�-�yi ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�399.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.HASAN�SEZAİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�399.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    582

ب:�بلمينجه�تا�ثناك|�كيمسه�بولمز�چون�بقاا:�اْيلدم�ْيا�رب�سنك�حمد�كلمه�بوكه�ابتدا

ث:�ثقلت�تنون�رهاوْير�بزه�لطف�اْيت�ثانيا...ت:�تاتجل|�اْيتمدك�مرأت�دل�م�پس�تيره�در

كـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــرْيـــــــــــــــــــــــــــــــا ا|� ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا� اذا...حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� اْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع�
آخره:...�وله:

بـــــــــــيـــــــــــت�وصــــــــــــــــــــــــــال�عـــــــــــــاشـــــــــــــق�زار�اولـــــــــــــــــــــــــــــــد|�آشـــــــــــكـــــــــــارعكس�اْيتد|�دلــده�حال�سوْيدا|�رو|�ْيار

تم�تم�تم

مــــالحــــظــــات:�مـــكـــتـــوب�عــــــل|�الــــــورقــــــة:�45/آ:�)�1125ھ/�1713م(�رمــــضــــان�18؛�
حــــــقــــــي�أَفَـــــــــــــــنْـــــــــــــــِدي�خــــــلــــــفــــــالــــــرنــــــدن�شـــــــــــــــارح�مــــــلــــــتــــــق|�األبـــــــــحـــــــــر�وحـــــــــدتـــــــــي�أَفَـــــــــــــــنْـــــــــــــــِدي�عــــــــزْيــــــــز�مــــــــشــــــــار�إلـــــيـــــه�
حضرتلرْينه�بوغزلك�مصرع�أولي�إْيله�خطاب�وإتمام�بيورمشلرنده�نياز�بيور�دقلرنده�

در�عقب�تكميل�وإرسال�بيورمشلردر�سلمه�اهلل�تعال|.

ومــــكــــتــــوب�عــــــل|�الــــــورقــــــة:�)57/ب(:�بـــــو�غــــزلــــك�مــطــلــعــنــك�مــــصــــرع�ثــــانــــيــــس|�پـــوســـت�
نشين�حــضــرت�مــوالنــا�قــدس�ســره�األعـــل|�أنــيــس�ده�ده�لــب�جـــوده�بما�شــار�اْيــدركــن�هر�
ذات�نوراني�وجود�دْياكيله�در�وش�صدف�جول|�مشرف�اْيتدوكين�تماشا�بيوردقلرنده�
دراغوش|�جواب�استر�دل�كستاخ�اندشه�دْيوب�بيت|�تمام�اْيده�مدكلرنده�عزْيز�مشار�

إليه�حضرتلرْينه�عرض�ودر�تعقيب�بو�غزل|�بيورمش�سلمه�اهلل�تعال|.

َــة� الــوضــع الــعــام:�نـــوع الــخــط:�تعليق،�وَعــنَــاِوْيــن�الــمــواضــيــع�وأســمــاء�األعــــالم�مَــْكــتُــوب
ــــد�عـــزت�بـــن� ــــَحــــّمَ ــــِغــــــالف�ِجــــلـْـــد�ُعــــثْــــَمــــانــــّي،�وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك:�دروْيـــــــش�مُ ْــ بِـــــالـــــلَّـــــْوِن�األَْحــــــَمــــــر،�وال
َعــِلــّي�الــكــانــقــروي )1(،�بالخاتم�سنة�)�1274ھ/�1857م(،�َوتَــَمــلُّــك:�السيد�الحافظ�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.� مَُحّمَ

وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�2/400.�تركي ]732[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�ستة�أبيات�من�شعر�سزائي )2(.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/4.� ›1‹�انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
�.ŞERH�-�i�DİVAN�-�i�SEZÂÎ�-�yi ›2‹



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   583 األدب والشعر   

المؤلف:�محمد�ده�ده�المصري؛�وفاته�قبل�سنة�)�1155ھ/�1742م( )1(.
�=�158 ــــــة:�)215 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:�70/ب�-�72/آ،� ــــــــدد األوراق وقـ عـ

145 × 88(،�عدد األسطر:�)17(.

أولـــــــــه:�مـــــرحـــــوم�مــــصــــري�مـــحـــمـــد�ده�ده�حـــضـــرتـــلـــرْيـــنـــك�بـــــو�مــــقــــالــــة�شــــرْيــــفــــه�لـــــرنـــــده�مـــرشـــد�
طرْيق�كلشني�حضرت�سزائي�أَفَنِْدْينك�شرحلرْيدر:

هر�كس�كورر�كند|�ْيوز|�كر�ْيخش|�ْيمان�كوررخلق�اْيجره�برآْينيه�ْيم�هر�كس�باقر�بر�آن�كورر

مصري�أَفَنِْدي�قدس�سره�حضرتلرْينك�بو�بيتنده�مراد�شرْيفلر|�كندْيلرْينك�مقام�
جـــمـــع�اْيـــجـــنـــده�اولـــــــوب�مـــرتـــبـــهء�ارشـــــــاد�ده�اولـــدقـــلـــرنـــي�بـــيـــانـــدر�)خـــلـــق�اْيــــجــــره�بـــرآْيـــنـــيـــه�ْيـــم(�

بيورقلر|�ْيعني�مراتب�نفسانية�ده�اوالن�أخالق�دميمه�كه�واردر.

آخــــره:...�زْيـــرا�شمسك�عينية�در�وشمسية�انــفــصــال|�ْيــوقــدر�وار�لــف|�شمسله�در�
شــمــســه�فــنــا�اْيـــر�مــــدوك|�كــبــي�اكـــا�دخ|�فــنــا�ْيــوقــدر�بــقــاس|�نــيــه�شمسله�در.�الــلــهــم�اعــف�

قصورنا�بجودك�وثبّت�وجودنا�بوجودك.�تمت�م�في��19صفر�سنة�)�1155ھ(.

مــــــالحــــــظــــــات:�الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام:�نــــــــوع الــــــخــــــط:�تــــعــــلــــيــــق،�وَعــــــــنَــــــــاِوْيــــــــن�الـــــمـــــواضـــــيـــــع�وأســـــمـــــاء�
َـــة�بِــــالــــلَّــــْوِن�األَْحـــــَمـــــر،�والـــمـــتـــن�الـــمـــشـــروح�مــكــتــوب�بـــالـــلـــون�األحــــمــــر،�تــارْيــخ� األعــــــالم�مَـــْكـــتُـــوب
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:� قْــــم�ال الــنــســخ:�)�1155ھ/�1742م(.�وبـــاقـــي�مُـــواصـــَفـــاتِـــِه�مــثــل�مُـــواصـــفـــات�الــــّرَ

.1/400

قْم الَْحِميِدّي:�3/400.�تركي ]733[ الّرَ

عنوان المخطوط:�مستدرك�دْيوان�سزائي )2(.
المؤلف:�حسن�بن�َعِلّي�الموره�وي،�سزائي،�ُكلشني�)ت��1151ھ/1738( )3(.

�.DE�DE�Mısrî�Mehmed�Efendî ›1‹
ْن�ِمْن�مَْعِرفَتِِه.�ونكل�ه�المخطوطة�قد�كتبت�سنة�)�1155ھ/�1742م(،�بعد�وفاة�المؤلف.� لَْم�نَتََمّكَ

�.MÜSTEDREK�DİVAN�-�i�SEZÂÎ�-�yi ›2‹
�.HASAN�SEZAİ ›3‹

قْم�الَْحِميِدّي:�399.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    584

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا:�72/ب�-�78/ب،�مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة:�)215 × �158=�
145 × 88(،�عدد األسطر:�)17(.

ّـــــــــده�نــــك�پـــيـــر�ومــــرشــــد�لـــر|� أولـــــــه:�بــــو�دْيــــوانــــچــــه�حـــضـــرت�ســــزائــــي�ســـلـــمـــه�اهلل�تــــعــــال|�وأب
حضرت�پير�لعلي�أَفَنِْدي�حضرتلرْينك�مقاله�شرْيفه�لر|�اولوب�تيمناً�وتبّركاً�عادت�
بودر�آخر�ده�كلور�بزم�اكابر�مفهومنه�مراعات�اولنوب�بو�محلّه�ثبت�وتحرْير�اولند|�

نظر�مرحمت�اثردر�وروحانيت�فيض�پردر�اندن�خدا�حصه�ْياب�اْيليه.

مــــــرده�وش�بـــحـــر�فــــنــــاده�غـــــرق�اْيـــكـــن�وپـــــر�دن�بــقــااي�وجــــــــــــــــــــود�كــــــــلــــــــه�قــــــــمــــــــونــــــــك�فـــــــقـــــــرْيـــــــنـــــــه�اولــــــــــــــــــــك�غــــنــــا

اون�سكز�بيك�عالمه�ْيك�لمعه�س|�وپرا|�ضيا...ْيـــــا�رســــــــول�اهلل�جـــمـــالـــك�نــــــــور|�اشـــــــــراق�اْيـــلـــيـــوب

آخره:...
فر�ْيا�دده�اْيكن�بلبل�شيدا�كله�دو�شد|اجـــــــــــــدْيـــــــــــــف|�كـــــــــــــــب|�خـــــــــارحـــــــــجـــــــــا�بـــــــــــن�رخ�كــــــلــــــده

فــــــــــــنــــــــــــائــــــــــــي ره� مــــــــــــــــــظــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــر� رو|� كوردْيك|�كب|�عارف�باهلل�بيله�دو�شد|ســــــــــــــــــــــــــــــــــــّراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|�

م�م�م

صلوات�إنسان�كامل

الـــلـــهـــم�جــــــــّدد�وجـــــــــّرد�فـــــي�اذه�الــــــوقــــــت،�وفــــــي�ه�الــــســــاعــــة�مـــــن�صــــلــــواتــــك�الــــتــــامّــــات،�
وتحياتك�الزاكيات،�ورضوانك�األكبر�األدوم�األتّم�إل|�أكمل�عبد�لك�في�اذه�العالم�
من�بني�آدم�الذي�أقمته�لك�ظالً،�وجعلته�لحوائج�خلقك�قِبلةً�ومحاّلً،�واصطفيته�
لنفِسك،�وأقمته�لُِحّجتِك،�وأظهرته�بصورتك،�واخترته�مستوْياً�لتجلّيك،�ومنزالً�
ـــــــَك،� ــــاتِـ نَــــ ــــــّوَ ـــَكــ ــــ ــــيــــــن�مُـ ــــــة�بــــيــــنــــك�وبــ ـــــــطــ ــــــاواتـــــــك�وواسـ ــــــمـ ــــيـــــــك،�فـــــــي�أرضـــــــــــك�وسـ ــ لـــتـــنـــفـــيـــذ�أمـــــــــــرك�ونـــــــواهـ
وبـــلّـــغ�ســــالم�عــبــدك�اذه�إلـــيـــه،�فــعــلــيــه�مــنــك�اآلن�عـــن�عــبــدك�أفــضــل�الـــصـــلـــوات،�وأكــمــل�
ــره�بــي�لــيــذكــرنــي�عــنــدك�بــمــا�أنـــت�تعلم�أنــه� الــتــحــيــات،�وأزك|�التسليمات،�الــلــهــم�فــذكِّ
نـــافـــع�لـــي�عـــاجـــالً�وآجــــــالً؛�عــــل|�قــــدر�عــلــمــه�لـــي�وبـــــك،�ومــكــانــتــه�لـــدْيـــك؛�ال�عــــل|�مــقــدار�
�شـــــــــيٍء�قــــدْيــــر،� عـــلـــمـــي�وطــــلــــبــــي،�ومــــنــــتــــه|�هــــمــــتــــي،�إنـــــــك�بــــكــــل�فــــضــــل�جـــــدْيـــــر،�وعـــــــــل|�كـــــــلِّ
ــــد� �عـــــــل|�مُــــَحــــّمَ الــــلــــهــــم�أدخــــلــــنــــي�فـــــي�قــــلــــب�اإلنــــــســــــان�الـــــكـــــامـــــل،�وحــــبِّــــبــــنــــي�إلـــــيـــــه،�الــــلــــهــــم�صـــــــلِّ

وآله؛�عَددَ�خلِقِه،�وِرضا�نْفِسه،�وزْينة�عرشه،�ومداد�كلماته،�ومنته|�ِعلمه.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   585 األدب والشعر   

اْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــده�مــــــــــــحــــــــــــشــــــــــــر�ده�شــــــــــــــفــــــــــــــاعــــــــــــــت�مُـــــــــــــــــــْصـــــــــــــــــــَطـــــــــــــــــــَف|كــيــم�بــو�خــّطــكــك�كــاتــبــنــي�پــر�دُعــــا�اْيــلــه�اكــا

تَّمَت.�تم.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/400. مالحظات:�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي:�400/ مكرر.�تركي/ مفقود ]734[ الّرَ

عنوان المخطوط:�غزليات�سزائي )1(.

ُكـــــــــلـــــــــشـــــــــنـــــــــي�)ت��1151ھ/ ســـــــــــــــــزائـــــــــــــــــي،� الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوره�وي،� َعـــــــــــــــــِلـــــــــــــــــّي�  الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�حــــــــــســــــــــن�بــــــــــن�
�1738م( )2(.

وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�401.�فارسي ]735[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�شوكت�بخاري )3(.

د�بن�إسحاق،�خواجه�شوكت�بخاري،�أصبهاني�)ت��1107ھ/� المؤلف:�مَُحّمَ
�1695م( )4(.

�.GAZELİYYAT�SEZÂÎ�-�yi ›1‹
؛�)ص:�67(.�وقــــــد�شــــــرح�غــــــزل�ســـــزائـــــي�األدْيـــــــــب�الـــعـــثـــمـــانـــي:�مـــحـــمـــد�كـــمـــال� ـــيــــــِديِّ ــ ــــِمـ ـــــَحــ ْـ فْــــــتَــــــِر�ال َوَردَ�ِذْكــــــــــــــُرهُ�فـــــي�الــــــّدَ
الــــــــــدْيــــــــــن�بــــــــــن�عــــــــــــبــــــــــــد�انمحرل�الــــــــــحــــــــــرْيــــــــــري�اإِلْســــــــــــتَــــــــــــانــــــــــــبُــــــــــــولــــــــــــي�الـــــــعـــــــثـــــــمـــــــانـــــــي�الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي�الـــــــــصـــــــــوفـــــــــي�الــــــــــمــــــــــعــــــــــروف�بـــــــــحـــــــــرْيـــــــــري�زاده�

)ت��1299ھ/�1882م(.�
�.HASAN�SEZAİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�399.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
�.DİVAN�ŞEVKET�el�-�BUHARİ ›3‹

ْــــُفــــنُــــون:�)511/1(.�ومــكــتــبــة� ــــنُــــون�َعــــن�أَســــاِمــــي�الـــُكـــتُـــب�وال ْـــَمـــْكـــنُـــون�فـــي�الـــذْيـــل�عــــل|�َكـــْشـــف�الــــّظُ انـــظـــر؛�إِْيــــَضــــاح�ال
قْم�الَْحِميِدّي:�1/1104 - 2.� راغب�پاشا؛�]1418[�الّرَ

�.MUHAMMED�b.�İSHAK�،ŞEVKET�el�-�BUHARİ ›4‹
ْــَحــِمــيــِدّي:�1/1104 - 2.�والــذرْيــعــة�إل|�تصانيف�الشيعة�آلقــا� قْـــم�ال انــظــر؛�مكتبة�راغـــب�پــاشــا؛�]1418[�الـــّرَ
ـــــنُـــــون�لـــلـــبـــغـــدادّي:� ْـــــــِل�َعـــــــل|�َكـــــْشـــــِف�الـــــّظُ ْي ْــــَمــــْكــــنُــــون�فــــي�الـــــــّذَ ُــــــــــْزُرگ�الـــطـــهـــرانـــي�الـــبـــاطـــنـــي:�)550�:2/9(.�وإِْيــــــَضــــــاح�ال ب

)511/1(،�وقاموس�األعالم�باللغة�التركية�لَشْمس�الدِّْين�سامي�األرنؤوطي:�)2881/4(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    586

عدد األوراق وقياساتها:�154،�مقياس الورقة:�)230 × �135=�160 × 75(،�
عدد األسطر:�)17(.

ِحيِم �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــودا�بــــــــــــــــــپــــــــــــــــــاي�بــــــــــــــســــــــــــــت�زمــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــه�ســــــــــــــــــــــــــــرم�خـــــــنـــــــااز�بسكه�رْيخت�رنگ�جنون�پر�سرم�هوا

پــــــــــــيــــــــــــراهــــــــــــنــــــــــــم�حــــــــــــــرْيــــــــــــــر�حــــــــــــبــــــــــــا�بــــــــــــســــــــــــت�چـــــــــــــــــــــــون�هــــــــــــوااز�ضــــــعــــــيــــــف�بــــــــارمــــــــنــــــــت�بـــــــوشـــــــشـــــــن�نــــمــــيــــكــــشــــم

ـــــاهــــــر�شـــــــــدن�مـــــيـــــانـــــه�خــــلــــقــــم�بـــــرهـــــنـــــه�كـــيـــســـت بـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا�نـــــــــــــيـــــــــــــم�زدْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده�مـــــــــــــــــــــــــــــــــردم�بــــــــــــــــــــو�دقــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــا...ظـ

آخره:...

لــــــــــســــــــــن�نــــــــغــــــــيــــــــر�خــــــــــمــــــــــوشــــــــــي�زمــــــــــــــــــــن�ســــــــــخــــــــــن�نــــــشــــــيــــــنــــــدهنـــــــــــــــــبـــــــــــــــــا�تـــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــــئ�مـــــــــــــــــــــــــن�جــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــم�روزكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�نـــــــــــــــــدْيـــــــــــــــــده

كه�چون�برك�كل�رعنا�دولب�راْيك�زبانه�سارنربخاموشي�دران�دم�كفتكو�را�توان�ما�سارب|

َــِمــيــَن،�وهــنــا�وقــف� ْــَعــال �ال ْـــَحـــْمـــُد�هلِلِ�َربِّ واهلل�الـــهـــادي�إل|�ســلــوك�سبيل�الــمــتــقــيــن،�وال
ــالم�عل|�رسوله� ــالة�َوالــّسَ القلم،�وجنح�القول�للسلم،�والحمد�هلل�ولي�النعم،�َوالــّصَ
في�المبدأ�والمعاد�والمنشأ�والختم.�وعل|�آله�وأصحابه�عيون�الجود�والكرم،�معادن�
الحلم�والحكم�وقد�تّم�بيد�الحقير�خادم�الُْعلُوم؛�أبو�المواهب؛�ُسلَيَْمان�سعد�الدْين�
مـــســـتـــقـــيـــم�زاده�أقـــــــــــال�اهلل�ِعـــــــثـــــــاره،�وأحـــــســـــن�مــــــعــــــاده.�أوائــــــــــل�ربــــيــــع�الــــثــــانــــي�ســــنــــة��1154ھ،�

وابتداؤه�في�أواخر�ذي�القعدة�سنة�)�1153ھ/�1740م(.

ـــــمــــــشــــــهــــــور.� ـــيـــــســـــة�الـــــــخـــــــطـــــــاط�الـــــــعـــــــالـــــــم�الـــــــُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــي�الـ مــــــــالحــــــــظــــــــات:�مــــــخــــــطــــــوطــــــة�خــــــزائــــــنــــــيــــــة�نـــــفــ
أبـــــــــو�الـــــــــمـــــــــواهـــــــــب؛�ُســــــــلَــــــــيْــــــــَمــــــــان�ســــــعــــــد�الـــــــــدْيـــــــــن�مــــســــتــــقــــيــــم�زاده�أَفَـــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــِدي )1(.�تُـــــــــــوَجـــــــــــُد�فـــــــــي�أولـــــــهـــــــاِ�
ْـــــــَفـــــــوائِـــــــِد،�تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ:�ســنــة� ْـــــــَفـــــــوائِـــــــِد،�وتُـــــــوَجـــــــُد�فـــــي�آخــــــِرِهــــــا�صـــفـــحـــةٌ�مـــــن�ال صـــفـــحـــةٌ�مـــــن�ال

وِمـــــــــــــي،� ـــــــــد�مُـــــــْســـــــتَـــــــِقـــــــيـــــــم�الـــــــــــــّرُ ›1‹�ُســــــــلَــــــــيْــــــــَمــــــــان�ســــــعــــــد�الــــــــدْيــــــــن�بــــــــن�ســــــعــــــد�الــــــــدْيــــــــن�بــــــــن�)عــــــــــبــــــــــد�انمحرل�أمـــــــــــــن�اهلل(�بـــــــــــــن�مُـــــــــَحـــــــــّمَ
ـــوفِـــّي�الــنــقــشــبــنــدي،�الــمــعــروف�بمستقيم�زاده،� اإِلْســتَــانــبُــولــي�الــُعــثْــَمــانــي�الــفــقــيــه�الــحــنــفــي،�األدْيــــب�الــخــطــاط،�الـــّصُ

المتوف|�في�إِْستَانبُولي�سنة�)�1202ھ/�1788م(:�عالم�عثماني�متعّدد�المواهب.�
قْــــــــُم� ــــيـَّـــــة:�]2100[�الــــــــّرَ ـــــانِــ ـــــَمـ ــــيْـ ـــــلَــ ـ ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي:�1328،�ومــــكــــتــــبــــة�الــــــّسُ قْـــــــــم�ال انــــــظــــــر؛�مـــكـــتـــبـــة�راغــــــــــب�پــــــاشــــــا؛�]1735[�الـــــــــّرَ
:�16/1068.�ومكتبة�األزهـــر؛�الــرقــم:�35269،�أرقـــام�الحفظ:�)�9475أدب(��131957دمياط� ْــَحــمــيــدّيُ ال
ْيِْل�َعل|�َكْشِف� الرسالة�الرقم:�6.�َوَهِدْيّة�الَعاِرفِين�لِلْبَْغَداِدّي:�)405/1 - 406(،�وإِْيَضاح�الَْمْكنُون�في�الّذَ
ــنُــون�للبغدادّي:�)376�،291�،280�،265�،264�،257�،246�،161�،153�،143�،90�،79/1،� =الــّظُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   587 األدب والشعر   

فحات�لََها�إطاَرات� )�1154ھ/�1741م(.�الوضع العام:�خّط�التعليق،�َوَجِميع�الّصَ
ـــــــــُطـــــــــوِر�بـــــعـــــض�الـــــتَّـــــْعـــــِلـــــيـــــَقـــــات� َـــــــــــيْـــــــــــَن�الـــــــــّسُ وجـــــــــــــــــداول�َحـــــــــــْمـــــــــــَراء�الـــــــــلـــــــــون.�وتُـــــــــــوَجـــــــــــُد�عــــــــــل|�الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش�َوب
َوالتَّْصِحيَحات.�والَْعنَاِوْين�وبعض�الكلمات�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�وبعض�الِعباراِت�
مَُميََّزة�بُِخُطوٍط�حمراء�اللوِن�فَْوقََها،�والغالف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مغلف�بالقماش،�وبطانته�
من�ورق�اإلْيبرو،�وعليه تملك:�أحمد�بن�محمد�نوري�بن�حميد�بن�خليل�پَاَشا�سنة�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛� )�1207ھ/�1792م(،�َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�402.�فارسي ]736[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�صائب )1(.

ـــيـــــرزا�عــــبــــد�الــــرحــــيــــم،�مـــســـتـــعـــد�خــــــــان،�صـــائـــب� ـــِلـــــّي�بـــــن�مــ ــــد�بــــن�َعــ ـــيـــــرزا�مُــــَحــــّمَ الــــمــــؤلــــف:�مــ
التبرْيزي�الباطني�)ت��1087ھ/�1676م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها:�1/ب�-�325،�مقياس الورقة:�)218 × �135=�167 × 
82(،�عدد األسطر:�)23(.

�،560�،534�،459�،432�،431�،426�،94�،83�،64/2�.459�،438�،406�،403�،393�،387
الَة:�)266/4(.�وقاموس�األعالم�لَشْمس�الدِّْين�سامي�األرنؤوطي:� ِِّفين�لَِكّحَ 727�،706(.�َومُْعَجم�الُْمَؤل

)2620/4(،�وُعثَْمانلي�مؤلفلري؛�لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)168/1(.�
�.DİVAN�SAİB�et�-�TEBRİZİ ›1‹

ْيتألف�دْيوان�صائب�من�الغزليات؛�وهي�تسعة�أقسام�ْيليها:�غزل�هاي�تركي،�ثم:�مطالع،�ثم:�متفرقات،�
ثم:�قصائد،�ثم:�أبيات�منصوب�به�صائب.�

قْم�الَْحِميِدّي:�1106.�ومكتبة� قْم�الَْحِميِدّي:�1105،�]1422[�الّرَ انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1421[�الّرَ
قْم�الَْحِميِدّي:�403.� قْم�الَْحِميِدّي:�68.�ومكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ د�عارف؛�]171[�الّرَ مَُحّمَ

�.MUHAMMED�ALİ�MÜSTAİD�HAN�et�-�TEBRİZİ�،SAİB ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1106.�ومكتبة� قْم�الَْحِميِدّي:�1105،�]1422[�الّرَ انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1421[�الّرَ
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي:�403.�َوَكـــــْشـــــف� قْـــــــم�ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي:�68.�ومـــكـــتـــبـــة�دار�الــــمــــثــــنــــوي؛�الـــــــّرَ قْـــــــم�ال ـــــد�عـــــــــارف؛�]171[�الـــــــّرَ مُـــــَحـــــّمَ
ِـــَحـــاِجـــي�َخـــِلـــيـــَفـــة:�)796/1(،�والـــمـــوســـوعـــة�الــعــربــيــة�الـــســـورْيـــة:�)393/4(.�والـــذرْيـــعـــة�إل|�تــصــانــيــف� ــــنُــــون�ل الــــّظُ

الشيعة؛�آلقا�بُْزُرگ�الطهراني�الشيعي�الباطني:�)569�:2/9(.�

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    588

أوله:�مثنوي�صاْيب�در�وصف�عباس�ثاني:�]مثنوي�رزميه�قندهار�نامه[.

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�جــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــت�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس�شــــــــــــــــــــــــــــــاهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهء�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج�وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله

بــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــم�مــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــك�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآورد�دســــــــــــــــــــــــــــــــــتچــــــــــــــــــو�پــــــــــــــــــر�تــــــــــــخــــــــــــت�فــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــان�رواْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــي�نــــــشــــــســــــت

گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه| آ� عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم� از� كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد� بـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�فـــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــــينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــق�

كــــــــــــــــــــــــــــــــار آغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز� در� دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت� حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود�خــــــــــــــــــــــــــــداْيــــــــــــــــــــــــــــي�نـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــود�اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار...بــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــن�

آخره:...

عــــــــــشــــــــــاقــــــــــي�واز�ســـــــــيـــــــــنـــــــــه�جــــــــــداْيــــــــــي چـــــــــــــــــــــــون�صــــــــــــــــــــــــــــورت�آْيــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــه�ز�آْيــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــه�جــــــــــــداْيــــــــــــيدر�ســــــــــــيــــــــــــنــــــــــــهِء�

گــــــــنــــــــجــــــــيــــــــنــــــــه�نـــــــــشـــــــــيـــــــــنـــــــــي�وز�گــــــــنــــــــجــــــــيــــــــنــــــــه�جــــــــــــداْيــــــــــــيدر�چــــشــــمــــي�ودر�چـــــشـــــم�نـــــيـــــابـــــي�ز�لـــطـــافـــت

شــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــه�وآدْيــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــه�جـــــــــــــــداْيـــــــــــــــيدر�ظرف�زمان�شوكت�حسن�تو�نگنجد نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروزي�واز�

بــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــت گــــــــــــــــــــــــــــــــــــردن� رگ� از� هــــــــــــر�چــــــــنــــــــد�كــــــــــــه�از�عــــــــــاشــــــــــق�دْيـــــــــرْيـــــــــنـــــــــه�جــــــــداْيــــــــينـــــــــــــــــزدْيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــري�

جـــــــــــــــــــــــداْيـــــــــــــــــــــــيپـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــانـــــــــــــــي�وعــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــم�زوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�تــــــــــــــــــــــــــو�هــــــــــــــــــوْيــــــــــــــــــدا آْيـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــه� وز� پـــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي� آْيـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــه�

صـــــــــاْيـــــــــب�تـــــــــــو�ازْيــــــــــــــــــن�مــــــــــــــــــردم�پـــــيـــــشـــــيـــــنـــــه�جــــــــداْيــــــــيغير�از�تو�سخن�راكسي�اْين�رنگ�نداده�است

قـــــــــد�تـــــــــم�الــــــتــــــحــــــرْيــــــر�بــــــــــعــــــــــون�اهلل�الــــــمــــــلــــــك�الـــــــقـــــــدْيـــــــر�عـــــــــــل|�ْيـــــــــد�أضـــــــعـــــــف�الـــــــــطـــــــــالب�وأحــــــقــــــرهــــــم�
إِْسَماِعيل�بن�إِبَْراِهيم�العادلجوازي،�غفر�لهما...�عليه�أفضل�التحية.

هــــــــــــــــمــــــــــــــــام اي� ســــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــن� تـــــــــــــــــــــــــــــــارْيـــــــــــــــــــــــــــــــخ� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�كــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــاب�صـــــــــــــــــــــــــاْيـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــم�اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|�تـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــامســــــــــــــــــــــــوْيــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــدم�

لمحرره�كمالي�مُْصَطَف|�الفقير�في�سنة�)�1106ھ(.

مالحظات:�ْيبدأ�اذه�المخطوط�بقسم�)مثنوي�صاْيب�در�وصــف�عباس�ثاني:�
ـــنــــــدهــــــار�نـــــــامـــــــه(�الــــــــــــذي�ْيـــــلـــــي�الـــــقـــــســـــم�الــــــــســــــــادس�مـــــــن�الـــــمـــــتـــــفـــــرقـــــات�الــــــتــــــي�تـــلـــي� ــ مـــــثـــــنـــــوي�رزمـــــــيـــــــه�قـ
ْــَفــوائِــِد،� المطالع�الــتــي�تلي�أقــســام�الــغــزلــيــات�الــتــســع.�وتُـــوَجـــُد�فــي�آخــــِرِه�صفحتان�مــن�ال
فحات�لََها�إطـــاَرات�وجــداول�َحــْمــَراء�اللون.�وتُــوَجــُد�عــل|�الَهَواِمش�بعض� َوَجِميع�الّصَ
ْــــَراِهــــيــــم� َـــة�بِــــالــــلَّــــْوِن�األَْحـــــَمـــــر،�الـــنـــاســـخ:�إِْســـَمـــاِعـــيـــل�بـــن�إِب ْــــَعــــنَــــاِوْيــــن�مَـــْكـــتُـــوب الـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات.�وال
الــــــعــــــادلــــــجــــــوازي.�تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ:�ْيـــــــوم�الـــخـــمـــيـــس�الــــتــــاســــع�مــــــن�شــــهــــر�ذي�الــــحــــجــــة�الـــشـــرْيـــفـــة�
ــــِغـــــــالف�ِجـــــلْـــــد�ُعــــثْــــَمــــانــــّي� ــ ْـ ســـنـــة�)�1106ھ/�1694م(.�الــــوضــــع الـــــعـــــام:�خــــــّط�الـــتـــعـــلـــيـــق،�وال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   589 األدب والشعر   

مُــــغــــلّــــف�بـــــــــورق�اإلْيـــــــبـــــــرو،�وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك:�حـــــاجـــــي�حــــســــن�أَفَــــــــــنْــــــــــِدي،�َوتَـــــــَمـــــــلُّـــــــك:�مــــيــــر�ْيـــحـــي|�
ســــنــــة�)�1160ھ/�1747م(�مــــــع�الـــــخـــــاتـــــم؛�وعــــــبــــــارتــــــه:�>ْيـــــــــــــا�رّب�ســـنـــكـــا�تــــفــــوْيــــض�أمــــــــوري�
ــــيــــــد�بــــــن�مـــــيـــــر�ْيــــــحــــــي|�ســـــــر�خــــلــــيــــفــــه�قـــلـــم� أمـــــــــــري�ْيــــــحــــــي|��1136ھ<،�َوتَـــــــــَمـــــــــلُّـــــــــك:�عـــــــبـــــــد�اهلل�رشــ
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم� مقابلة�پياده،�َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�403.�فارسي ]737[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�صائب�التبرْيزي )1(.

ـــــــــد�بـــــــــن�َعـــــــــــــِلـــــــــــــّي،�مـــــســـــتـــــعـــــد�خــــــــــــــــان،�صــــــــائــــــــب�الـــــــتـــــــبـــــــرْيـــــــزي�الـــــبـــــاطـــــنـــــي� الــــــــمــــــــؤلــــــــف:�مــــــــــيــــــــــرزا�مُـــــــــَحـــــــــّمَ
)ت��1087ھ/�1676م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها:�194،�مقياس الورقة:�)225 × �132=�185 × 82(،�
عدد األسطر:�)مختلف(.

أوله:

نــــه�گـــشـــت|�تــــا�قـــيـــامـــت�نــــو�خــــط�شــــيــــرازه�دْيـــوانـــهـــااگــــــــــــــــــــر�نـــــــــــــــه�مــــــــــــــــــــّد�بــــــــــســــــــــم�اهلل�بـــــــــــــــــــــــــود|�تــــــــــــــــــــاج�عــــــــنــــــــوانــــــــهــــــــا

بـــــــگـــــــرد�حـــــوْيـــــشـــــتـــــن�از�وســـــــعـــــــت�مـــــــشـــــــرب�بــــيــــابــــانــــهــــانه�تنها�كعبه�صحراْيي�است،�دارد�كعبه�دل�هم

اگــــــــــــرچــــــــــــه�صـــــــــــــــــــورت�مــــــــــــقــــــــــــراض�ال�دارد�گــــــرْيــــــبــــــانــــــهــــــابــــــــه�فــــــكــــــر�نــــيــــســــتــــي�هـــــــرگـــــــز�نــــــمــــــي�افــــــتــــــنــــــد�مــــــــغــــــــروران

مـــــجـــــنـــــون وادي� از� ام� اورده� اي� شــــــــــــورْيــــــــــــده� تــهــي�ســـازْيـــد�از�ســنــگ�مــالمــت�جــيــب�ودامــانــهــاســــــــــر�

كه�دارد�ْياد�هر�موري�در�آن�وادي�ُسلَيَْمانهاحيات�جاودان�خواهي�ب|�صحراي�قناعت�رو

كه�جز�من�ميرساند�در�سفال�خشك؛�رْيحانها؟گـــلـــســـتـــان�ســـخـــن�را�تــــــــازه�رو�دارد�لـــــب�خــشــكــم

كه�مرغان�اْين�سخن�دارند�با�هم�در�گلستانها...چنان�از�فكر�صاْيب�شور�افتاده�است�در�عالم

�.DİVAN�SAİB�et�-�TEBRİZİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�402.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.MUHAMMED�ALİ�MÜSTAİD�HAN�et�-�TEBRİZİ�،SAİB ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�402.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    590

آخره:...
مـــــــيـــــــكـــــــنـــــــد�از�آب�عــــــــــــــرْيــــــــــــــان�دشــــــــــــنــــــــــــه�فـــــــــــــــــــــــوالد�رامــــــــــــــيــــــــــــــگــــــــــــــداز�خـــــــــــــــــــــــون�گـــــــــــــــرمـــــــــــــــم�نــــــــــشــــــــــتــــــــــر�فـــــــــــــــصـــــــــــــــاد�را

پـــــــــــنـــــــــــداشـــــــــــتـــــــــــم آشــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان�كــــــــــــــــــــــــــــــــردم�تــــــــــــــــصــــــــــــــــور�خــــــــــــــــانــــــــــــــــه�صــــــــــــــــيــــــــــــــــاد�راچــــــــــــــــــــــــــــرخ�را�آرامــــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــاه�عــــــــــــــافــــــــــــــيــــــــــــــت�

ݱ

از�صدف�چرخ�را�گوهر�رخشان�توْيي...خــــــــــــــــــــــاك�ســـــــــــيـــــــــــه�روز�شـــــــــــمـــــــــــع�شــــــــــبــــــــــســــــــــتــــــــــان�تــــــــوْيــــــــي

ــــنــــــهــــــي�پــــــــــا�بــــــــــرون ـــــائــــــب�إنـــــــســـــــان�تــــوْيــــياز�خــــــــــط�فــــــــــرمــــــــــان�شـــــــــــــرع�گــــــــــر�نــ در�نـــــظـــــر�أهـــــــــل�دْيـــــــــن�صـ

مــالحــظــات:�تُــوَجــُد�فــي�أول�المخطوطة�ثــالث�صفحات�مــن�الــفــوائــد.�وتُـــوَجـــُد�في�
نَــــــة،�وإطــــــــــــارات�وجــــــــداول� ــــــبَــــــة�ومُــــــلــــــّوَ ْـــــــَفـــــــوائِـــــــِد،�والـــصـــفـــحـــة�األول|�مُــــــَذّهَ آخــــــِرِهــــــا�صـــفـــحـــةٌ�مـــــن�ال
ـــبَـــة،�وتُـــوَجـــُد�عـــل|�الــَهــَواِمــش�بــعــض�الــتَّــْعــِلــيــَقــات�َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات.� جميع�الــصــفــحــات�مُـــَذّهَ
والَْعنَاِوْين�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحــَمــر.�الوضع العام:�نوع الخط:�تعليق�نفيس�واضح.�
ْـــــِغـــــالف�ِجــــلـْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي�مــــذّهــــب،�وعــلــيــه تــمــلــك:�مُــــْصــــَطــــَف|�الـــمـــدعـــو�تـــوحـــيـــد�وتـــمـــلّـــك:� وال
َــــــاَشــــــا،�َوتَــــــَمــــــلُّــــــك:�نــــائــــب�ســـــر�عـــســـكـــر�كــــاتــــب�تــــحــــرْيــــرات�عـــســـاكـــر�الــظــفــر� عــــيــــاش�بــــن�حـــســـن�پ
ـــــارتــــــه:�>عــــــــــــــل|�اهلل�فــــــي�كــــــل�األمــــــــور� ــــبـ ـــــمــــــلـّـــــك:�بــــخــــاتــــم�عــ خـــــاصـــــة�جـــــنـــــاب�شـــــاهـــــانـــــه�رونــــــــــــق.�وتـ
تـــوكـــلـــي�وبـــــالـــــُمـــــْصـــــَطـــــَف|�الــــــهــــــادي�الـــشـــفـــيـــع�تــــوســــلــــي<،�َوتَــــــَمــــــلُّــــــك:�أمـــيـــنـــة�خــــانــــم�أْيـــــوبـــــي�عــلــي�

أَفَنِْدي�سنة�)�1182ھ/�1768م(،�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�404.�تركي ]738[ الّرَ
عنوان المخطوط:�دْيوان�عاشق�ْيونس )1(.

المؤلف:�ْيونس�أمره،�البولوي،�الصوفي�)ت��720ھ/�1320م( )2(.

�.DİVANİ�AŞIK�YÛNUS ›1‹
طبع�في�إِْستَانبُول�سنة�)�1302ھ/�1885م(،�)�1320ھ/�1902م(،�)�1327ھ/�1909م(،�)�1340ھ/�

�1924م(.�
�.>ESKİ�HARFLERLE�BASIMIŞ�TÜRKÇE�ESERLER�KATALOĞU:�5/2099<انظر؛�

�.YÛNUS�EMRE�=�YUNUS�EMRE ›2‹
ْــُمــْكــثــر،�هــو�مــن�أهــالــي�مــدْيــنــة�بــولــو�الــتــركــيــة�الجبلية�األنــاضــولــيــة�القرْيبة� الــشــيــخ�ْيــونــس�أمـــره�الــشــاعــر�الــعــرفــانــي�ال
=من�سقارْية،�وقد�أخذ�الطرْيقة�القادرْية�من�الشيخ�)طاپدق�أمره(،�وضرْيحه�في�كوتاهية،�وقيل�وفاته�سنة�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   591 األدب والشعر   

مـــخـــتـــلـــف�×� الـــــــــورقـــــــــة:�)243 × �160=� عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:�65،�مـــــقـــــيـــــاس 
مختلف(،�عدد األسطر:�)مختلف(.

أوله:
ســـــــــــــــوْيـــــــــــــــلـــــــــــــــد|پـــــــــــــــــــــــــــــادشـــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــك�حــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــت|�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور�نـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــد| وْيــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه� طــــــــــــــــــــــــــپــــــــــــــــــــــــــراغ� ُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــو� اودو�

اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدغ|بـــــــــــــــســـــــــــــــم�اهلل�دْيــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــوب�كــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــورد|�طـــــــــــــــپـــــــــــــــرغ| اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد|� حــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــر� اراده� اول�

اْيــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــد|طـــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْي|�بـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــاد�اْيـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــد| آز� دْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك|� آدم� آكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�

آخره:...
َـــــــــــــــــــــــَزْل�أي�پـــــــــــــاِدشـــــــــــــاه�ال�ْيــــــــــزال ســــلــــطــــنــــت�ُكــــــــــــــــلّ|�ســـــــنـــــــُكـــــــدرِكـــــــم�ْيــــــــوقــــــــدر�زوالآي�كــــــــرْيــــــــم�لــــــــــم�ْي

نظام�العالمين�اولدر�ُهمام�األكملين�أّول�شاهإمام�المتقين�اولدر�ختام�الُْمْرَسِليَن�اول�شاه

تم.�تم.�تم.

)�843ھ/�1493م(،�تستخلص�مــن�عـــبـــارة:�)كــلــشــن�تــوحــيــد�=��843ھ(�حسبما�ورد�فــي�كــتــاب�المؤلفين�
الُعثَْمانيين؛�ولغات�تارْيخية�وجغرافية�ألَْحَمد�رفعت،�وبعضهم�اعتبر�وفاته�أقدم�من�ذ�استناداً�إل|�بيت�

في�دْيوانه�ْيقول:�
اْيـــــــــــــــــــــــــــــــدي� ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي� ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز� ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي� ْيــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــس�جــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــي�بــــــــــــــــــــــــــو�ْيــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــده�قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود|�اْيــــــــــــــــــــــــــد|تـــــــــــــــــــــــــــــــارْيـــــــــــــــــــــــــــــــخ�دخ|�

وفــــــي�الـــبـــيـــت�دلــــيــــل�عــــــل|�أن�وفــــاتــــه�ســـنـــة�)�707ھ/�1307م(،�ونكل�الـــبـــاحـــثـــيـــن�رجــــحــــوا�أن�تــــكــــون�وفــــاتــــه�ســنــة�
لَْطان�ْيلدْيرم� )�720ھ/�1320م(.�وقد�اعتبره�طاشكبري�زاده�من�رجال�أواخر�الطبقة�الرابعة؛�في�عهد�الّسُ
ــــَراد�األول�الـــذي�بــوْيــع�بعد�استشهاد�والـــده�فــي�كــوســوفــو�فــي�رابـــع�رمــضــان�المبارك� ــلـْـَطــان�مُ بــاْيــزْيــد�األول�ابــن�الــّسُ
من�شهور�سنة�)�791ھ/�1388م(،�واستمرت�سلطنته�حت|�استشهد�في�أنقرة�عل|�أْيدي�الباطنيين�بقيادة�
الـــزنـــدْيـــق�تــيــمــورلــنــك�األعـــــرج�ســنــة�)�810ھ/�1407م(،�فــقــال�طــاشــكــبــري�زاده:�>الــشــيــخ�الـــعـــارف�بــــاهلل�ْيــونــس�
ةً� أمــــــره،�كــــان�رحــــمــــه�اهلل�مـــن�أصـــحـــاب�الــشــيــخ�)طــــاپــــدق�أمـــــــره(،�وقــــد�كــــان�ْيــنــقــل�الـــحـــطـــَب�إل|�زاوْيــــــة�شـــيـــِخـــِه�مُــــــّدَ
مَــــــدْيــــــدةً،�ولـــــم�ْيــــوجــــد�فـــيـــهـــا�حـــطـــب�مــــعــــوّج�أصــــــــالً،�فـــســـألـــهُ�الـــشـــيـــُخ�عــــن�ذ؛�فــــقــــال:�ال�ْيـــلـــيـــق�بــــا�الــــبــــاب�شــــيءٌ�
ُـــفـــَهـــُم�مـــنـــه�أّن�لــه� مـــــعـــــّوَج.�ولـــــه�كــــرامــــات�ظــــاهــــرة،�وكــــــان�صـــاحـــب�َوْجــــــــٍد�وَحـــــــــاٍل،�ولـــــه�نـــظـــٌم�كــثــيــر�بــالــلــغــة�الـــتـــركـــيـــة،�ْي
مــقــامــاً�عــالــيــاً�فــي�الــتــوحــيــد،�ومــعــرفــةً�عظيمةً�بـــاألســـرار�اةيهلإل<.�وادّع|�بــعــُض�النصيرْية�الباطنيين�العلوْيين:�

أّن�ْيونس�أمره�من�شعرائهم.�
انظر؛�الشقائق�النعمانية�في�علماء�الدولة�الُْعثَْمانِيَّة؛�لطاشكبري�زادة؛�طبعة�جامعة�إِْستَانبُول:�)ص:�57(.�
وُعــــثْــــَمــــانــــلــــي�مــــؤلــــفــــلــــري؛�لـــمـــحـــمـــد�طــــاهــــر�بـــــروســـــه�لــــــي:�)192/1 - 194(،�ولـــــغـــــات�تـــارْيـــخـــيـــة�وجــــغــــرافــــيــــة�ألَْحـــــَمـــــد�

د�ثَُرْيَّا:�)192/1(.� رفعت�أَفَنِْدي:�)255/7 - 256(.�وسجل�ُعثَْماني�لُِمحّمَ
�.Türkiye�Diyanet�Vakfı�İslâm�Ansiklopedisi:�43/600�-�606�:ودائرة�المعارف�اإِلْسالِميَّة�التركية

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    592

َس�ِســـــــــّرُه،�بـــانـــجـــام�رســـيـــد،� ســـپـــاس�وافــــــر�خـــــدا�ْيــــراكــــه�اْيـــــن�دْيـــــــوان�هـــمـــاْيـــون�ْيــــونــــس؛�قُــــــــدِّ
از�دســت�حسن�عبد�الجميل�القرْيمي�الخاموشي�در�سنة�ثــمــان�وأربــعــيــن�ومئتين�بعد�

األلف�در�رمضان�المشرف.

نَـــــــــــة،�ولــــــهــــــا�إطـــــــــــار�مـــــــذّهـــــــب�هـــي� ـــــــــبَـــــــــة،�َومُـــــــــــلَـــــــــــّوَ مــــــالحــــــظــــــات:�لــــــوحــــــة�الــــصــــفــــحــــة�األول|�مُـــــــــَذّهَ
والثانية،�وبــاقــي�الصفحات�لها�إطـــارات�حــمــراء�الــلــون،�الناسخ:�حسن�عبد�الجميل�
الــقــرْيــمــي�الـــخـــامـــوشـــي.�تـــاريـــخ الـــنـــســـخ:�فـــي�شــهــر�رمـــضـــان�ســنــة�)�1248ھ/�1832م(.�
الوضع العام:�نوع الخط:�تعليق�واضح�مضبوط�بالحركات�أحياناً.�واألبيات�مكتوبة�
ْــِغــالف�ِجــلـْـد�ُعــثْــَمــانــّي�مغلف�بــورق�اإلْيــبــرو،� ضمن�جـــداول�حــمــراء�أفقية�وعــمــودْيــة.�وال
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،� وعليه تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�405.�فارسي ]739[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�عرفي )1(.
يَراِزّي،� د�بن�َعِلّي،�الُحَسيْنِّي،�البلوي،�جمال�الّدَْين،�عرفي�الشِّ المؤلف:�مَُحّمَ

الباطني،�الصفوي،�مُاّل�عرفي�شيرازي�)ت��999ھ/�1590م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها:�166،�مقياس الورقة:�)225 × �132=�155 × 77(،�
عدد األسطر:�)مختلف(.

ِحيِم �الّرَ ِ َ ْ أوله:�اذه�كتاب�دْيوان�عرفي.�بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ
نـــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــورد�نــــــــــــــيــــــــــــــشــــــــــــــتــــــــــــــر�ال�ونـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــم�رااقـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــال�كـــــــــــــــــــــــــرم�مـــــــــــــــــــي�گـــــــــــــــــــــــــزد�اربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب�هـــــــــــــمـــــــــــــم�را هــــــــــــــــــمــــــــــــــــــت�

�.eş�-�ŞİRAZİ�،DİVAN.�ÖRFİ ›1‹
طبع�دْيوان�عرفي�شيرازي�في�كانپور�سنة�)�1297ھ/�1880م(�في�)�177ص(.�و)�1294ھ/�1877م(،�
وفــي�بــومــبــاي�)�1308ھ/�1890م(،�فــي�)�321ص(.�وكــانــپــور�)�1333ھ/�1914م(،�فــي�)�286ص(.�

ولكهنؤ�)�1349ھ/�1930م(،�في�)�240ص(.�
�.CEMALÜDDİN�MUHAMMED�eş�-�ŞİRAZİ�،ÖRFİ ›2‹

ُــــــْزُرگ� ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:�1108.�والـــذرْيـــعـــة�فـــي�تــصــانــيــف�الــشــيــعــة�آلقــــا�ب قْـــــم�ال ــــّرَ انـــظـــر؛�مــكــتــبــة�راغـــــب�پـــاشـــا؛�]1424[�الـ
الطهراني�الباطني:�)712/9(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   593 األدب والشعر   

زْيــــــــــــــن�بــــــــــــــاد�پـــــــرْيـــــــشـــــــتـــــــان�نــــــكــــــنــــــم�زلــــــــــــــف�عـــــــلـــــــم�رااز�رغــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــت�دنــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــا�الــــــــــــــــــــــــــــــــم�آشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب�نــــــــــــــــگــــــــــــــــردم

آخره:...

ســـــــــــــــــــــــــر�تـــــــــــــــــــــــــا�بـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــدم�غــــــــــــــــــــــــــــــــــرق�گـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاه�آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده�اْيـــــــــــــــــمْيــــــــــــــــــــــا�رب�پــــــــــــــــــــــر�عــــــــــــــــــفــــــــــــــــــوت�بــــــــــــــــــــــه�پــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاه�آمـــــــــــــــــــــــــــــد�اْيـــــــــــــــم

اْيــــــــــــــــــــــمچــــــــــــــشــــــــــــــم|�كـــــــــــــــــــــــرم�بــــــــــــخــــــــــــش�كـــــــــــــــــز�غــــــــــــــاْيــــــــــــــت�شــــــــــــوق آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده� نـــــــــــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــــــاه� بــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــد� دْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده� ب|�

تَّمَت�في�سنة�)�1054ھ(.

ــــنـــــســـــخ:�ســنــة� ــــــــبَــــــــة.�تــــــاريــــــخ الـ مــــــالحــــــظــــــات:�إطــــــــــــــارات�وجــــــــــــــداول�جــــمــــيــــع�الــــصــــفــــحــــات�مُــــــــَذّهَ
)�1054ھ/�1644م(.�الوضع العام:�خّط�التعليق�النفيس،�والِْغالف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�
مذهب،�وعليه تملك:�ولــي�كاتب�سنة�)�1151ھ/�1738م(.�وتملك�موالنا�زاده�
د�مُـــَراد؛�شيخ� د�نظيف�المولوْيخانه�في�أرزنــجــان.�وتملك�السيد�الحافظ�مَُحّمَ مَُحّمَ
َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�1/406.�فارسي ]740[ الّرَ

عنوان المخطوط:�مجمع�األبكار�ومخزن�األسرار )1(.

ــــِلــــــّي،�الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي،�الــــبــــلــــوي،�الـــبـــاطـــنـــي،�مُـــــــاّل�عــــرفــــي�شــــيــــرازي� ــــد�بــــن�َعــ ــــَحــــّمَ الــــمــــؤلــــف:�مُ
)ت��999ھ/�1590م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها:�1/ب�-�37/آ،�مقياس الورقة:�)198 × �117=�158 × 
55(،�عدد األسطر:�)19(.

أوله:�مجمع�األبكار

ِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم �الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ ِ َ ْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج�نــــــــــــــــخــــــــــــــــســــــــــــــــت�اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�ز�بــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــر�قـــــــــــــــدْيـــــــــــــــمبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم�اهلِل�انمحرّلَ

عـــــــــــــــــــــــــــــرشتــــــــــــــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم�اْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�نـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــه�بــــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــل�عــــــــــــــــــــرش قـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــدْيـــــــــــــــــــــــــــــل� آراْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش� كـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــم� زن�
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رفـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت� او� أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�اواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�وســـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــعاز�

شـــــــــــــــيـــــــــــــــد اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب� جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� زر� كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده�صــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــد...رنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ� ُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم� عــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــد� نــــــــــــــــــــــــــه� دام�

آخره:...

بــــــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــور� رّب� ْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� او� غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم� ورنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�نــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــد�مـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــي�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذور�بــــــــــــــــــــــــــــــاداز�

نـــــــــــــــــــــــــــــــــوش�كـــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش�كــــــــــــــــنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف|�ازْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�م|�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح|�

چــــــــنــــــــدرْيـــــــــــــــــــــــــــــــش�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون�كـــــــــــــــــــــــن�غـــــــــــــــــــــــم�بـــــــــــــــــــــــي�ســـــــــــــــــــــــــــــــوه�چــــــــنــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده� نــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــوان� خــــــــــــــــــــــــــــــــود� زن|� ز� كــــــــــــــــــــــــم�

بـــــــــــــــــــــــك�هــــــــــــــــــــــــــزارســــــــــــــــــــــــــت�وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�صـــــــــــــــــــــــد�شـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــار<.>جـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــة�أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�مـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــع�األبـــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــار

ــــــع الـــــــــعـــــــــام:�نـــــوع  ـــــــوضــ مـــــــالحـــــــظـــــــات:�تُــــــــــوَجــــــــــُد�فــــــــي�أولـــــــــــــه�فــــــــوائــــــــد�فــــــــي�خـــــمـــــس�صــــــفــــــحــــــات.�الـ
َـــة� الــــخــــط:�الـــنـــســـخ�الـــــواضـــــح�الـــمـــضـــبـــوط�بـــالـــحـــركـــات�أحــــيــــانــــاً،�وَعـــــنَـــــاِوْيـــــن�الـــمـــواضـــيـــع�مَـــْكـــتُـــوب
ْـــِغـــالف�ِجــلـْـد�ُعــثْــَمــانــّي،�وعــلــيــه تــمــلــك:�الـــدروْيـــش�ْيــوســف�الــمــولــوي� بِـــالـــلَّـــْوِن�األَْحـــَمـــر،�وال
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم� مع�الخاتم،�َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي:�2/406.�فارسي ]741[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�عرفي:�شيرْين�وفرهاد )1(.

ــــِلــــــّي،�الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي،�الــــبــــلــــوي،�الـــبـــاطـــنـــي،�مُـــــــاّل�عــــرفــــي�شــــيــــرازي� ــــد�بــــن�َعــ ــــَحــــّمَ الــــمــــؤلــــف:�مُ
)ت��999ھ/�1590م( )2(.

الـــــــورقـــــــة:�)198 × �117=� عـــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا:�37/ب�-�269/،�مــــقــــيــــاس 
158 × 70(،�عدد األسطر:�)متنوع(.

�.eş�-�ŞİRAZİ�،DİVAN.�ÖRFİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�405.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

�.CEMALÜDDİN�MUHAMMED�eş�-�ŞİRAZİ�،ÖRFİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�405.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   595 األدب والشعر   

أوله:

دل�مـــــــــــــــــــــن�ســــــــــــــنــــــــــــــگ�وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه�طــــــــــــــــــــــــــــور�ســـــــنـــــــگـــــــســـــــتُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا�دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�بـــــــــــــــــــــــــــــــــي�نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور�تـــــــــــنـــــــــــگـــــــــــســـــــــــت

نــــــــــــــــور چــــــــــــــــشــــــــــــــــمــــــــــــــــهء� در� ده� غــــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــــة� را� تــــــــــجــــــــــل|�كــــــــــــن�كــــــــــــه�مــــــــــــــــــــوس|�هــــــــســــــــت�در�طــــــــوردلــــــــــــــــــــــــــــــــم�

دار| عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار� دل� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا� نــــــــــــــــــــــــــــــــا� زْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن� دار|...وگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� بــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــار� ودل� بــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــار� كــــــــــــــــــــــــــــــــرم�

آخره:...�ترجيع�بند:

ازدور بـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــم� كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� ام� شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده� غـــــــــــــــــمراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي� از� دْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم� تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو|�
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�.ŞEYH�GALİB�ESAD�DEDE ›2‹
وفِّي�المولوي�الشاعر� د�أسعد�ده�ده؛�الُْمتََخلِّص�بشيخ�غالب�ده�ده،�وغالب�سعيد�محمد�ده�ده:�الّصُ مَُحّمَ
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عدد الصفحات:�124.
ِحيِم �الّرَ ِ َ ْ أوله:�دْيوان�شيخ�غالب�قّدس�سّره.�بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ

ــــيــــــم�عـــــــــالـــــــــم|�پـــــــــر�نــــــــــــور�اْيــــــــــــــــدر�هـــــــــر�روز�وشــــــب مـــــــهـــــــرومـــــــه�كــ
انـــــــــجـــــــــم�شــــبــــنــــمــــلــــه�خــــــــــــــوش�تـــــســـــبـــــيـــــح�اْيــــــــــــدرلــــــــــــر�روز�وشـــــــب

كـــــــفـــــــر�واْيـــــــــــــمـــــــــــــان�هـــــــمـــــــم�جــــــاللــــــيــــــلــــــه�جــــــمــــــالــــــكــــــك�بـــــــــنـــــــــده�س|
مــــــهــــــرومــــــه�مـــــنـــــكـــــوش�كـــــــــــــــوش|�اْيـــــــــــــــك|�چـــــــاكـــــــر�روز�وشـــــب

مــــــــــــــهــــــــــــــرومــــــــــــــهــــــــــــــدر�شــــــــــــمــــــــــــســــــــــــهء�جــــــــــــــــلــــــــــــــــد|�كــــــــــــــــتــــــــــــــــاب�حـــــــمـــــــدْيـــــــنـــــــك
قــــدرتــــنــــدن�مختصر�پــــر�خــوشــجــه�دفـــتـــر�روز�شــــــب...

آخره:...�حكاْيت�بيزْيد
تــــــــــــنــــــــــــور�مـــــــــــــــاهـــــــــــــــدن�نـــــــــــــــــــور�اْيـــــــــــــــتـــــــــــــــد|�طـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــان...مــــــكــــــر�بـــــــــر�شـــــبـــــكـــــه�مــــــهــــــتــــــاب�اولــــــــــــــــــد|�جــــــوشــــــان

قـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــر�ْيــــــــــــــــوخــــــــــــــــســــــــــــــــه�كــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــزلــــــــــــــر�ضــــــــــــــــورســــــــــــــــنصــــــــــقــــــــــيــــــــــن�صــــــــــــــــــــورتــــــــــــــــــــده�قــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــه�الــــــــــــــــــــــــــــدا�نــــــــــــورســــــــــــن

بــــرا|�بــيــشــخــتــهء�جــنــاب�راشــــد�أَفَـــــنْـــــِدي...�بـــر�قــطــعــه�تـــذكـــرهء�لــطــيــفــه�لـــر|�صــورتــيــدر:�
عناْيتكارم�افندم�حضرتلر|...�احتماالت�دركاراْيكن�تصوْير�قطب�ناْي|�كب|�برنيزن�

خوشنماْيه�نيزن�ب|�نغمه�دْيمك�روادكلدر�باق|�سزاعلم�سز.�تم.

مــــــــــــــالحــــــــــــــظــــــــــــــات:�ُطــــــــــــــبــــــــــــــع�ِطــــــــــــــــبْــــــــــــــــق�األصــــــــــــــــــــــــــــــِل�فــــــــــــــــي�بـــــــــــــــــــــــــوالق�بــــــــــمــــــــــصــــــــــر�فــــــــــــــــي�أواســــــــــــــــــــــــــــــط�شـــــــــــهـــــــــــر�شـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــان�ســـــــنـــــــة�
لــــــهــــــا�إطـــــــــــــارات� الــــــصــــــفــــــحــــــات� الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــق،�وجــــــمــــــيــــــع� الـــــــــعـــــــــام:�خـــــــــــّط� )�1252ھ/�1836م(.�الــــــــوضــــــــع 
ــــــد� ْـــــــــِغـــــــــالف�ِجـــــــلْـــــــد�ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــّي،�وعـــــلـــــيـــــه تـــــمـــــلـــــك:�الـــــســـــيـــــد�الــــــحــــــافــــــظ�مُــــــَحــــــّمَ وجـــــــــــــداول�ســــــــــــوداء�الــــــــلــــــــون.�وال
مُـــــَراد؛�شـــيـــخ�َخـــانـــَقـــاه�مُـــــَراد�مُــــاّل؛�مـــع�خـــاتـــم�الـــوقـــف،�ســـنـــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقــــف:�دار�

الــمــثــنــوي.

وِعـــشـــق؛�فــي�األدب�والـــتَّـــَصـــّوُف�)مــنــظــوم�مــثــنــوي�تــركــي(�طــبــع�فــي�مــصــر،�ودْيـــــوان�شــيــخ�غــالــب،�وشــــرح�جــزْيــرة�
المثنوي�ليُوُسف�سينه�جاك،�والمنتخب�من�دْيوان�شيخ�غالب،�وترجمة�تحفهْ�بهية،�وُصْحبَة�الصافية�شرح�

التُّْحَفة�البَِهيَّة�ألَْحَمد�دده�الكوسج.�
انـــظـــر؛�هـــدْيـــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســـمـــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)352/2(،�وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي�مــؤلــفــلــري؛�
د�ثَُرْيَّا:�)�3ذ/615(.�وقاموس�األعالم� لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)351/2 - 352(.�وسجل�ُعثَْماني�لُِمحّمَ

لَشْمس�الدِّْين�سامي:�)3246/5(.�

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   597 األدب والشعر   

قْم الَْحِميِدّي:�2/407.�تركي�مطبوع ]743[ الّرَ

عنوان المطبوع:�غزليات�شيخ�غالب )1(.

ـــد�أســعــد�ده�ده�بــــن�مُـــْصـــَطـــَف|�رشـــيـــد،�الـــمـــولـــوي،�شــيــخ�غــالــب�ده�ده� الــمــؤلــف:�مُـــَحـــّمَ
)ت��1213ھ/�1799م( )2(.

عدد الصفحات:�164.

أوله:�ابتدا�غزليات�في�حرف�األلف:

مــــــــــاهــــــــــر�چــــــــــــــــوب�دار�پــــــــــــر�شــــــــجــــــــر�طــــــــــــــــــــــــوردر�بــــكــــاعـــــــــــــــــشـــــــــــــــــق�آتــــــــــــــــــــــــــــــــــش�تــــــــــــــجــــــــــــــلــــــــــــــئ�مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــوردر�بـــــــــكـــــــــا

هــــــــــــــــــــــــــر�نـــــــــــــــــخـــــــــــــــــل�آه�پــــــــــــــــــــــــــر�شـــــــــــــــــجـــــــــــــــــر�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردر�بـــــــــكـــــــــااول�ســــــــــــر�وكـــــــــلـــــــــفـــــــــروشـــــــــن�تــــــــــجــــــــــل|�جــــــــــلــــــــــوه�دن

آخره:...

ذرهء�ْينست�كــه�خــورشــيــد�شـــود�لــقــمــهء�اوكر�چه�هر�زره�زخور�شيد�شود�سيرول|

فرصت�صحبت|�احباب�غنيمت�بيلسونوله:�كله�برد�وبركه�بو�غالبي�ْياداْيليه�لر

وله:�ذوق�اتكدركه�پرْيشانلغ|�جمعيتدر

تمت�الدْيوان�المرغوبة�لجناب�حضرت�شيخ�سلطان�العاشقين�بُْرَهان�الواصلين�
أسعد�غالب�ده�ده�أَفَنِْدي�قدس�سره�العزْيز.�تمت.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/407. مالحظات:�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي:�3/407.�تركي�مطبوع ]744[ الّرَ

عنوان المطبوع:�حسن�عشق�غالب�ده�ده )3(.

�.GAZELİYYAT�ŞEYH�GALİB ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/407.� الّرَ

�.ŞEYH�GALİB�ESAD�DEDE ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/407.� الّرَ

�.HUSNU�IŞK�GALİB�DEDE ›3‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/407.� الّرَ
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عدد الصفحات:�92.
أوله:�حسن�عشق�غالب�ده�ده�قدس�سره�العزْيز:
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فـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــو|...حـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــد�اْيـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــه�وْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد|�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع�مــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــن| تـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــد�خـــــــــــــــــــــــــــــــــدا�ده�عـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــزه�

آخره:...
لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــده�قـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــد| قــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــدم�او�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراد�لــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�آلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|بــــــــــــــــــــــــــــن� گــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ�مُ

كـــــــــــــــــــــــــــــــو�كـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــده�نـــــــــــــــــــــــــــــــه�نـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــهء�طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب�وارجـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــده�نـــــــــــــــــــــــــــــــه�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز�شـــــــــــــــــــــــــــــــن�طـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــب�وار

اهللبـــــــــــــــــــــــــــــو�رســـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــه�قـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــور�كــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد�رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�اْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه اْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�

ـــــد�أســــعــــد�غــــالــــب�ده�ده�افـــــنـــــدمـــــزك�رســــــالــــــهء�مــــــذكــــــوره�حــــقــــنــــده�اتــــمــــامــــنــــه�كـــوْيـــا� شــــيــــخ�مُـــــَحـــــّمَ
اولدقلر|�تارْيخ�لطيف�ونفيسه�لرْيدركه�ثبت�وتحرْير�اولند|�تارْيخ.

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ|�اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــام�الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــكغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهء�جــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــك

تـــــم�طـــبـــع�اذه�الـــــــدْيـــــــوان،�بـــــعـــــون�اهلل�الـــمـــلـــك�الــــمــــنــــان،�بــمــطــبــعــة�صــــاحــــب�الــــســــعــــادة�األبــــدْيــــة�
ببوالق�مصر�المحمية؛�في�أواسط�شهر�شعبان�سنة�)�1252ھ/�1836م(.�م.�م.�م.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/407. مالحظات:�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�الّرَ
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�.ŞEYH�GALİB�ESAD�DEDE ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/407.� الّرَ

�.FUZULİ�DİVANİ ›2‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   599 األدب والشعر   

ْــــــِحــــــلِّــــــّي�الـــــبـــــيّـــــاتـــــي،�الــــبــــكــــتــــاشــــّي،�الـــــبـــــاطـــــنـــــّي،�فـــضـــولـــي� ـــــد�بـــــن�ُســـــلَـــــيْـــــَمـــــان�ال الـــــمـــــؤلـــــف:�مُـــــَحـــــّمَ
)ت��963ھ/�1556م( )1(.

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا:�84،�مقياس الــورقــة:�)240 × �147=�185 × 90(،�
عدد األسطر:�)12 - 14(.

أوله:

صحن�لطيف�ودروي�حوبان�نسثسه�صف�صفجــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــه�خــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــان�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــژده�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــن�ْيــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــورد|

خورشيد�لوح�چون�شرْيك�در�نهاده�نشدْيدار�شان�مبارك�بيمچون�سطور�مصحف

امــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوز�نــــــــــــــــــــورســــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــره�نـــــــــــــــــــــــزاكـــــــــــــــــــــــت�طــــــــــبــــــــــعــــــــــدنبرك�كتاب�چون�كل�مرْيك�كرفيه�پر�كف

تــاب�اكــتــســاب�دقــاْيــق�عــلــوم�وطــاقــت�مشقت�تعليم�حقاْيق�حـــدود�ورســـوم�اولماعن�
محفل�بهشت�اثارلرنده�اشعار�عاشقانه�دن...

آخره:...

وقــت�در�حقيقه�دْيــن|�قاپوسيندن�اكلنك.أي�فضول|�قدمز�قلد|�ملك�جم�ْيعني

مــالحــظــات:�مــخــطــوط�نــفــيــس.�الــوضــع الـــعـــام:�نـــوع الــخــط:�تعليق�واضــــح مضبوط�
ــــبَــــة،�وتُـــــوَجـــــُد�عــل|� َـــَهـــا�جــــــداول�وإَِطـــــــــــاَرات�مُــــَذّهَ ـــفـــَحـــات�ل بـــالـــحـــركـــات�أحـــيـــانـــاً.�وجــمــيــع�الـــّصَ
ْــــِغــــالف�ِجـــلْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي،�وعــلــيــه تــمــلــك:�رســمــي�علي� الـــَهـــَواِمـــش�تــصــحــيــحــات�طــفــيــفــة.�وال
ده�ده�كـــيـــرْيـــدي،�مـــن�ســيــد�عــلــي�ســـلـــطـــان،�مـــع�الـــخـــاتـــم؛�وعـــبـــارتـــه:�>رضــــــاك�ربــــي�ســاقــي�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُاّل؛�مع�خاتم� كوثر�علي<.�وتملّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

د�بن�ُسلَيَْمان�الــبــغــدادي.�المتوف|:�سنة� قــال�حاجي�خليفة:�>دْيـــوان�فضولي،�تركي،�وفــارســي.�وهــو�مَُحّمَ
)�963ھ(،�وله�من�دْيوانه�التركي�في�)الزبدة(�اثنان�وثمانون�بيتاً.�تارْيخ�كجدي�فضولي<.�

انــــــــــظــــــــــر؛�كـــــــشـــــــف�الــــــــظــــــــنــــــــون�عــــــــــن�أســــــــــامــــــــــي�الـــــــكـــــــتـــــــب�والـــــــــفـــــــــنـــــــــون�لـــــــحـــــــاجـــــــي�خــــــلــــــيــــــفــــــة:�)805/1(.�وقـــــــــــــد�طـــــــبـــــــع�فــــــــــي�تـــــبـــــرْيـــــز�
اإلْيــــرانــــيــــة�ســـنـــة�)�1268ھ/�1850م(،�وفـــــي�بــــــوالق�بــمــصــر�ســـنـــة�)�1254ھ/�1838م(،�وفـــــي�إِْســــتَــــانــــبُــــول�ســنــة�

)�1284ھ/�1867م(،�)�1342ھ/�1924م(.�وفي�طشقند�سنة�)�1311ھ/�1893م(.�
�.MUHAMMED�b.�SÜLEYMAN�el�-�BAĞDADİ�،FUZULİ ›1‹

قْم�الَْحِميِدّي:�361.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    600

قْم الَْحِميِدّي:�1/409.�فارسي ]746[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دْيوان�فرشته )1(.

الــــــــمــــــــؤلــــــــف:�مـــــــحـــــــّمـــــــد�قــــــــاســــــــم�هــــــــنــــــــدو�شـــــــــــــاه�األســــــــــــتــــــــــــربــــــــــــادي،�الـــــــبـــــــاطـــــــنـــــــي،�فـــــــرشـــــــتـــــــه�)ت�بــــعــــد�
�1033ھ/�1624م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها:�1/ب�-�6/ب،�مقياس الورقة:�)205 × �148=�175 × 
83(،�عدد األسطر:�)16 - 17(.

ِحيِم�وبه�نستعين �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�انمحرّلَ

افـــــــــــــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــده�ســـــــــــــــــــر�زلـــــــــــــــــــــــــف�تـــــــــــــــــــو�صـــــــــــــــــــد�دام�بـــــــــــــــــــالرااي�كــــــــــــــــــــرده�كـــــــمـــــــنـــــــد�دل�مــــــــــــا�زلــــــــــــــــف�دو�تــــــــــــا�را

رْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــزد�بــــــــــــجــــــــــــفــــــــــــا�چــــــــــــــشــــــــــــــم�تـــــــــــــــــــــوخـــــــــــــــــــــون�دل�مـــــــــــــــــــــارااشـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــه�تــــــــــــــــــــــــــــراز�زلــــــــــــــــــــــف�تــــــــــــــــــــوزانــــــــــــــــــــم�كـــــــــــــــــه�بـــــــــــهـــــــــــردم
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ومـــــن�تــصــانــيــفــه�الـــفـــارســـيـــة:�دْيـــــــوان�فـــرشـــتـــه،�ودْيــــوانــــجــــه�ء�فـــرشـــتـــه�)مـــخـــطـــوط�فــــي�مــكــتــبــة�الـــبـــلـــدْيـــة�ْيـــــك|�بـــاغـــشـــالر:�
)5/392(،�وغزليات�فرشته�مخطوط�في�مكتبة�ْيوسف�آغا�في�قونيا:�)2/8553(،�وكلشن�إِبْراِهيمي�=�

تارْيخ�فرشته�في�توارْيخ�الهند�ومذاهب�أهلها�وتراجم�ملوكها�وعلمائها،�ودستور�األطباء.�
انظر؛�الذرْيعة�إل|�تصانيف�الشيعة؛�آلقا�بُْزُرگ�الطهراني�الشيعي�الباطني:�)223/18�،272/3(،�وهدْية�

العارفين�أسماء�المؤلفين�وآثار�المصنفين:�)268/2(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   601 األدب والشعر   

ــــِلـــــِك�الـــمـــنـــان�عـــــل|�يــــد�أضــــعــــف�الـــعـــبـــاد�ُســــلـَـــيْــــَمــــان�بــــن�مــا� ْـــــَمـ ـــــت�الـــكـــتـــاب�بِـــــــَعـــــــْوِن�اهلل�ال ـــّمَ تَــ
أحمد�بن�الحاجي�الحرمين�علي�أَفَنِْدي؛�غفر�اهلل�لهم�أجمعين.�تم.

ــــــظـــــــات:�تــــــوجــــــد�فــــــــي�أولــــــــــــه�صــــفــــحــــة�مــــــــن�الــــــــفــــــــوائــــــــد.�الـــــــوضـــــــع الــــــــعــــــــام: نــــــــــوع الـــــخـــــط:  مـــــــاحـ
ُطوِر�بعض� تعليق�واضح�مضبوط�بالحركات�أحياناً،�وتُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�َوبَيَْن�الّسُ
التَّْعِليَقات�َوالتَّْصِحيَحات�الَمْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األسود�أو�األَْحَمر،�والغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�
ــد�مُــــَراد؛�شيخ�َخــانــَقــاه�مُـــَراد� مغلف�بـــورق�اإليــبــرو،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�مُــَحــّمَ

مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/409.�فارسي ]747[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�رياضي )1(.
المؤلف:�رياضي�السمرقندي�الحكيم،�الباطني؛�إمام�الدين )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 7/آ�-�25/آ،�مقياس الورقة: )205 × 148 = 175 × 
83(،�عدد األسطر: )15 - 17(.

ِحيِم.�وبه�نستعين. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش�دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�نــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــرد�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغ�درهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواســــــــــــــــــــــــــــــو|�نـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــار�مــــــــــــــــــــــن�كــــــــــــــــــــــه�بــــــــــــــــــــــــــــــرد�نــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــهء�مـــــــــــــــرا
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آخره:...
بـــــــــــــاش راض|� ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزد|� بـــــــــــــقـــــــــــــضـــــــــــــا|� دل� بـــــــــــاشأي� نــــــــــــــــه�در�ب|�مــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل�ونـــــــــــــــــــــه�مـــــــــــــاضـــــــــــــي�

هـــــــــر�دو�تـــــــــبـــــــــوك|�دهـــــــنـــــــد�خـــــــــــود�قـــــــاضـــــــي�بــــــاشونــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــات�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم|�بــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــدوريــــــــــــــــــــــــــــــــــن�مـــــــــــــــنـــــــــــــــطـــــــــــــــل|

ـــنـــــد�و�بـــــــن�پـــــرســـــتـــــد�اشـــــكـــــارهر�كه�يند�جانب�زلف�ورخ�جانان�دوبار ـــيـــــتـــــان�زنـــــــــــار�بــ پـــــــر�مــ

اِب�عل|�يد�أضعف�العباد،�وأحقر�الطاب،� تَّمَت�الكتاب�بَِعْوِن�اهلل�الَْمِلِك�الَْوّهَ
قليل�اإلحسان،�كثير�العصيان،�ُسلَيَْمان�بن�أحمد�لقب�نسياه�ابن�الحاجي�الحرمين�
علي�أَفَنِْدي؛�غفر�اهلل�له�ولوالديه،�والمؤمنين�والمؤمنات،�والمسلمين�والمسلمات،�

األحياء�واألموات.�تم.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/409. ماحظات:�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/409.�فارسي ]748[ الّرَ

عنوان المخطوط:�لُغت )1(.

المؤلف:�مجهول )2(.

 = 148 ــــــة: )205 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  26/آ�-�31/ب،� ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
175 × 83(،�عدد األسطر: )15 - 17(.

ِحيِم.�وبه�نستعين. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

بـــــــــدان:�ربـــــــب،�نـــــجـــــوان:�اوســـــــــت.�نـــيـــكـــو�فـــهـــم�كــــــن:�يـــخـــش�فـــهـــم�ابـــــلـــــه.�نـــيـــكـــوي�كـــن:�
يخش�لق�أبله.�علم�بيا�موز:�علم�اوكرن.�كاهي|�مكن:�كاهي|�لق�ايلمه.

آخـــــــــره:...�چــهــل�هــــــزار:�فــــرخ�مـــنـــك.�پــنــجــاه�هــــــزار:�الـــــل|�مـــنـــك.�هـــــزار�هــــــزار:�منك�
منك.�تمت�تمت:�مك�منك.

تمت�كتاب.

 .LUGAT ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/1014.  لَيَْمانِيَّة؛�]1449[�الّرَ انظر؛�مكتبة�الّسُ

ْن�ِمْن�مَْعِرفَتِِه.� ›2‹�لَْم�نَتََمّكَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   603 األدب والشعر   

ماحظات:�ُكتبت�الكلمة�بشكل�مائل�في�األعل|،�وُكتَِب�معناها�تحتَها.�وباقي�
قْم�الَْحِميِدّي:�1/409. مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/409.�ُعثَْماني ]749[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ِرَسالَة�في�معرفة�أيام�النحس )1(.

المؤلف:�منسوبة�إل|�النبي�موس|�عليه�السام )2(.

عــدد األوراق وقياساتها: 32/آ�-�ب،�مقياس الــورقــة: )205 × 148 = 175 × 
83(،�عدد األسطر: )15 - 17(.

أوله:�هو�اهلل�سبحانه�وتعال|.

رويـــــــــدر�مـــــــوس|�عـــلـــيـــه�الـــــســـــام�ايـــــدركـــــه�بـــــر�ايــــــل�اون�ايـــــــك|�آيـــــــــدور�هـــــر�آيـــــــده�ايـــــــك|�كـــون�
نحس�در�هر�كيم�اول�ايــك|�كونده�بش�الــش�السيله�س|�تمام�اولمز�وهــر�دلدكه�اول�

ايك|�كونده�وجوده�كلسه...

ــــــره:...�هـــر�آيـــنـــك�اون�نــــده�وايــكــرمــســنــده�واوطـــــوزنـــــده�كـــوكـــده�اولــــــور؛�نــحــس�در� آخــ
شر�كّل.

ه| شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� نـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــس� روز|� رنــــــــــــــــــــــــــــــجهـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــت� هــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــچ� س|� دار|� اكــــــــــــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــه�

ســـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــت�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�پـــــــــــــــــنـــــــــــــــــچســــــــــــــــــــــــــــــــه�بـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــچ�وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزده�وپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�شــــــــــــــــــــــــــــــــد�نـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــزده

تمت.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/409. ماحظات:�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 410.�تركي ]750[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�قائمي )3(.

 .MA’RİFETU�AYYAMİ�NAHS ›1‹
 .Mûsâ�AS ›2‹

 .DİVAN�KAİM ›3‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    604

المؤلف:�حسن�البُسنوي،�الّرُوِمي،�قائمي�)ت��1091ھ/�1680م( )1(.
عدد األوراق وقياساتها: 43،�مقياس الورقة: )220 × 152 = 160 × 110(،�

عدد األسطر: )15(.
أوله:�مرحوم�ومغفور�الشيخ�قائم|�أَفَنِْدينك�ديوانيدر�قدس�سره.�قصيدة�أول.

ُـــوم�قــوتــلــو�بــــازار|بحمِد�هلل�بود�ملرده�بيزه�توفيق�ايدوب�بار| صــنــادق�خــوجــيــه�حــّقــا�ايـــدل

امام�واعظك�شيخك�اير�شمز�فهم�أفكاريُعلوميه�َكماليله�ُشود�َكلو�حق�آدا�ِويرمش

ــــــه ـــتـــــــلـ ــ ـــــقــ ــــيــ ـــــقـــ ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدر�حــ مــعــارفــلــه�طريقتله�بــهــا�ســـــزدررا�اذكـــــار|...مـــــــــــــــــخـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــردر�شــــــــــريــــــــــعــــــــــتــــــــــلــــــــــه�مـــــــــــــــــدقّ

آخره:...
اوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز�اورجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدك�نــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــان|تــــــاريــــــخ|�كـــــو�چـــــــدر�بــــيــــك�ســــكــــســــان�اوچـــــــدر

ظـــــــــــــــاهـــــــــــــــر اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|� حـــــــــــــــــــروفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه� اوچ� حــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد�أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�جـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــا�مـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــد|�بــــــــــــــــــــــــــــــل�آن|مـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــم�

ُگـــــــــــــــــــــوزلـــــــــــــــــــــه دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت|� اول� اوزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� جـــــــــــــــــــــــــــــــــــان�ايــــــــــــــــــــــــــچــــــــــــــــــــــــــره�كــــــــــــــــــيــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــه�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــر|�جــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــان|قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر|�

تَّمَت�الحروف.�م

مـــاحـــظـــات:�تُــــوَجــــُد�فِــــي�آِخـــــــِرِه�َصـــْفـــَحـــتـــان�مـــن�الـــفـــوائـــد.�الـــوضـــع الـــعـــام: نــــوع الــخــط: 
الــــنــــســــخ�الــــــواضــــــح�الــــمــــضــــبــــوط�بــــالــــحــــركــــات�أحـــــيـــــانـــــاً.�وتُــــــــوَجــــــــُد�عـــــــل|�الــــــَهــــــَواِمــــــش�تــصــحــيــحــات�
ْــــــِغــــــاف�ِجـــلْـــد� َــــة�بِـــــالـــــلَّـــــْوِن�األَْحــــــَمــــــر،�وال ــــْكــــتُــــوب ــــنَـــــاِويـــــن�الـــمـــواضـــيـــع،�مَ وتـــعـــلـــيـــقـــات�وشـــــــــروح.�وَعـ

ـــــبــــــســــــنــــــوي،�الـــــــــرومـــــــــي�الـــــــجـــــــفـــــــار،�الـــــــمـــــــتـــــــوف|�ســـنـــة� قــــــــــال�الــــــــبــــــــغــــــــدادي:�>ديـــــــــــــــــوان�قـــــائـــــمـــــي�-�تـــــــركـــــــي،�هــــــــــو:�الـــــشـــــيـــــخ�حـــــســـــن�الـ
)�1091ھ/�1680م(<.�

انظر؛�إِيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)524/1(.�
 .HASAN�el�-�BOSNEVİ�،KAİMİ ›1‹

وفِّي،�الخلوتي،�القادري،�الشاعر�الُْمتََخلِّص� حسن�قائمي،�السرايي،�البوسنوي�الُعثَْماني،�الجّفار،�الّصُ
ـــوفِـــّي�مصلح� ـــوفِـــيّـــة�الــخــلــوتــيــة�فـــي�الــبــوســنــة�والـــهـــرســـك،�وهــــو�مـــن�خــلــفــاء�الــشــيــخ�الـــّصُ بــقــائــمــي:�شــيــخ�الــطــريــقــة�الـــّصُ
الـــــديـــــن�أوزيـــــــجـــــــة،�وقـــــــد�أقــــــــام�فـــــي�مــــديــــنــــة�)ايــــــزورنــــــيــــــق(�الــــبــــوســــنــــويــــة�اعـــــتـــــبـــــاراً�مـــــن�ســــنــــة�)�1090ھ/�1680م(.�مــن�
تـــصـــانـــيـــفـــه:�أشــــعــــار�حـــســـن�قـــائـــمـــي،�وديـــــــــوان�قـــائـــمـــي،�ورســـــالـــــة�فــــي�الــــــتَّــــــَصــــــّوُف،�وواردات�قـــائـــمـــي�=�اســـتـــخـــراجـــات�

قائمي�-�في�الهيئة�والجفر�منظوم.�
انـــظـــر؛�هـــديـــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســـمـــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)295/1(،�وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي�مــؤلــفــلــري؛�

لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)148/1(.�

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   605 األدب والشعر   

ــــد�مُــــــــــَراد؛�شـــيـــخ�َخــــانــــَقــــاه�مُـــــــــَراد�مُــــــــّا؛�مــع� ُعــــثْــــَمــــانــــّي،�وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك:�الـــســـيـــد�الـــحـــافـــظ�مُــــَحــــّمَ
خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 411.�تركي�مطبوع ]751[ الّرَ

عنوان المطبوع:�ديوان�ليل|�خانم )1(.

وفِيّة�المولوية� المؤلف:�ليل|�بنت�حامد�أَفَنِْدي�موره�لي�زاده،�اإِلْستَانْبُولية،�الّصُ
)ت��1264ھ/�1847م( )2(.

عدد الصفحات: 59.

ِحيِم �الّرَ ِ َ ْ أوله:�ديوان�ليا�خانم.�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

تــــــــــوفــــــــــيــــــــــقــــــــــك�او�مــــــــــــــــــــــار�عـــــــــــبـــــــــــد�ســـــــــــيـــــــــــهـــــــــــرو�يــــــــــــــــا�ربالــــــــــفــــــــــاظ�پـــــــريـــــــشـــــــانـــــــن|�جـــــــمـــــــع�ايـــــــتـــــــمـــــــك�ايـــــــچـــــــون

تــــــــــوفــــــــــيــــــــــقــــــــــك ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوب� ـــــكــــــو�يـــــــــــا�ربديــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه�ده�رهـــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــر� ـــــنـ قــــــــيــــــــل�نــــــــعــــــــت�حــــــســــــپــــــبــــــكــــــده�ســــــخـ

مناجاة

كارم�بوجهانده�شر�وشور�اولد|�خدايا...عـــــــفـــــــوك�دلـــــــــــه�بـــــــــــــادئ�حـــــــضـــــــور�اولــــــــــــــــد|�خــــــدايــــــا

آخره:...�مفردات
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دم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره� الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــه� زدم� چــــــــــــــــــــــــــــــــــو� دمزلــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــك|� آره� زنـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــر� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� دل�

ِــَمــا�أولــيــت�مــن�إحــســانِــك�األعّم،� �الــحــمــد،�يــا�ولــي�الــنِّــَعــِم،�ونــشــكــر�ل نــحــمــُدك�كّلَ
ونُـــــــــصـــــــــلِـّــــــــي�ونُـــــــــســـــــــلِـّــــــــم�عـــــــــــــل|�أَكـــــــــــــَمـــــــــــــِل�الـــــــــخـــــــــلـــــــــِق�عـــــــــــــل|�اإلطـــــــــــــــــــــاق،�الــــــــمــــــــبــــــــعــــــــوث�لــــــــيُــــــــتــــــــّمــــــــم�مـــــــــكـــــــــارمَ�
َـــــــْعـــــــد؛� ــــُمـــــنـــــتـــــمـــــيـــــن�إلــــــيــــــه،�َوب ْـ ِـــــــــــِه�َوَصـــــــْحـــــــبِـــــــِه�ال األخــــــــــــاق؛�َصــــــــــــــــلَّ|�اهللُ�َعــــــلَــــــيْــــــِه�وســــــلــــــم،�َوَعـــــــــــــلَ|�آل
�ُحـــــْســـــنُـــــه�عـــــن�َشـــــبَـــــٍه�ونَــــِظــــيــــِر� ــــــّلَ ـــــّمَ�طـــــبْـــــُع�اذه�الــــــديــــــوان�الــــجــــلــــّي�الــــجــــلــــيــــل�الـــــــذي�جـ ــ فــــلــــّمــــا�أْن�تَـ
ــــو�أّول�ِكــــــتــــــاب�ُطـــــبـــــع�بــــــه�الــــــحــــــروف�الـــــجـــــديـــــدة�الــــمــــشــــتــــمــــلــــة�مـــن� ومـــــثـــــيـــــل،�وكــــــــان�كلذ�هــ
ــــــــــــنْــــــــــــِدي�الـــــمـــــشـــــهـــــور� ــــنــــــوعــــــة�بـــــمـــــعـــــرفـــــة�حـــــــضـــــــرة�األَفَ ـــــمــــــصــ الــــــمــــــحــــــاســــــن�عــــــــــل|�صــــــــنــــــــوٍف�عـــــــــديـــــــــدة،�الـ
ــــنــــــة�تـــــبـــــريـــــز،� ــــيُــــــه�فـــــــي�جـــــمـــــيـــــع�الــــــمــــــســــــاعــــــي،�الـــــــــــذي�هـــــــو�نـــــخـــــبـــــة�مــــــديــ ــــــاعـــــــي،�الــــــمــــــشــــــكــــــور�ســــــعــ ـــــسـ بِــ
الــمــبــرز�فــي�مــيــاديــن�بــراعــة�الــيــراعــة�أي�تــبــريــز،�وكــانــت�الــحــروف�الــمــذكــورة�مــن�ُحــســن�
ـــتــــــانــــــة،�وكــــــــــان�إنــــــشــــــاؤهــــــا�مــــن� ــ ـــــمـ ـــــمــــــكــــــانــــــٍة،�وال�عـــــيـــــب�فـــــيـــــهـــــا�ســــــــو|�أنــــــهــــــا�عــــظــــيــــمــــة�الـ الـــــــخـــــــّط�بـ
دية�العلوية،�انــتــدبــت� جــمــلــة�المآثر�الداورية�الخديوية،�والمفاخر�اآلصفية�الُمَحّمَ
ْــَهــْمــُت�فــي�كلذ� لــلــتــنــويــه�بــذكــرهــا�وامــتــداحــهــا،�وأوريــت�زنــاد�فــكــرتــي�بــاقــتــداِحــهــا،�وأَت

ْــَجــْدُت،�وأنــشــأُت�مــؤرخــاً�وأنــشــدُت. وأَن

ُوِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْت فـــــــــــــــــــــــــــــــي�جـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــا� غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة� انـــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــَردَْتأهذه� مــــــــــــــــــــــاَســــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــه� تـــــــــــــــــلـــــــــــــــــك� � دُرٍّ قِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة�

والــــــــــــــــــــــــــــــــــــُوْرُق�غـــــــــــنّـــــــــــْت�عـــــــــــــــل|�ِعـــــــــيـــــــــدانِـــــــــهـــــــــا�َوَشـــــــــــــــــــــــــَدْتأم�روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ�أزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْت�أغـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــاُن�دوحــــــــــــتِــــــــــــهــــــــــــا
ســـــــــــــاريـــــــــــــةٌ هــــــــــــــــــــر� الــــــــــــــــــــّزُ الــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــوم� دراري� ذي� ـــــــــــــــْرِس�قـــــــــد�ُرِصــــــــــــــــــــَدْتأم� نكّل�فـــــــــي�ســــــــمــــــــاء�الـــــــــــــــّطُ

�عـــــــن�َحــــــبَــــــٍب ــــّرُ ــــتــ ــــُعـــــَدْت...أم�تـــــلـــــك�لــــــيــــــل|�انــــــجــــــلــــــْت�تــــــفــ َـ كــاســاتُــهــا�إذ�دنـــــْت�مـــن�بــعــدمــا�ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�دونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�قــــــــــــــــعــــــــــــــــدْتهــــــــــــي�الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط؛�وقــــــــــــــــد�قــــــــــامــــــــــت�بِــــــــِخــــــــْدمــــــــتِــــــــهــــــــا لـــــــــــــــــــــــه�الـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــوُط�وَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ

ــــــــــــــــــــــــــْرَف�فــــــــــــــــي�طــــــــــــــــــــــــــرٍس�بــــــــــــــــه�ســـــــطـــــــعـــــــْت ه�الــــــــــــــــــــــــــّطَ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار�شـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــٍس�مــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا�وقــــــــــــــــــــــــــــــد�وقــــــــــــــــــــــــــــــدْتفَـــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــزِّ

ُخــــــــــــــهــــــــــــــا: تُــــــــــــــؤرِّ قــــــــــــــالــــــــــــــْت� الــــــــــــتــــــــــــي� الـــــــــــــســـــــــــــطـــــــــــــوَر� ُروِس�بدْت�=�)�1260ھ(وارع� يدوم�طبٌع�به�شْمُس�الّطُ

ـــــــد� ــــّمَ ــ ــــَحـ ــ ـ ــــيـــــاً�بــــتــــصــــحــــيــــحــــه�مُــــــــْصــــــــَطــــــــَف|�بــــــــن�مُ ــــنـ ــــتـ مـــــــاحـــــــظـــــــات:�ُطـــــــــبِـــــــــَع�فِــــــــــي�مَــــــــْطــــــــبَــــــــَعــــــــِة�بـــــــــــــوالق�مـــــعـ
د�أَفَنِْدي� الموروي،�الناظر�عل|�الدار�حسين�أَفَنِْدي�الملقب�براتب،�عل|�نفقة�مَُحّمَ
الــــــمــــــعــــــروف�بـــــكـــــامـــــل�رئــــــيــــــس�الــــصــــحــــافــــيــــيــــن�والــــعــــرضــــحــــالــــجــــيــــة�بـــــمـــــصـــــر.�تــــــاريــــــخ الـــــطـــــبـــــع: 15 
جـــمـــاد|�األول|�ســـنـــة�)�1260ھ/�1844م(.�الـــوضـــع الــــعــــام:�خــــّط�الـــنـــســـخ�الــطــبــاعــي،�
ـــد�مُـــــَراد؛�شــيــخ�َخــانــَقــاه� ْـــِغـــاف�ِجـــلْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي،�وعــلــيــه تــمــلــك:�الــســيــد�الــحــافــظ�مُـــَحـــّمَ وال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   607 األدب والشعر   

مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 412.�مفقود ]752[ الّرَ
عنوان المخطوط:�ديوان�جامي )1(.

الــمــؤلــف:�عــبــد�ارل�بــن�أحــمــد�نـــور�الــديــن�الــجــامــي؛�مــا�جــامــي�)ت��898ھ/�
�1492م( )2(.

ماحظات:�مفقود.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 413.�فارسي ]753[ الّرَ
عنوان المخطوط:�ديوان�شيرين�مغربي )3(.

ُــوُســف�المغربي،�العجمي،� ــد�شيرين�بن�عــز�الدين�بن�عــادل�بــن�ي المؤلف:�مُــَحــّمَ
وفِّي�)ت��809ھ/�1406م( )4(. التبريزي،�َشْمس�الدِّين،�الّصُ

 = 136 الـــــــــورقـــــــــة: )200 ×  1/ب�-�72/ب،�مـــــقـــــيـــــاس  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
145 × 77(،�عدد األسطر:�)مختلف(.

 .DİVAN�el�-�CAMİ ›1‹
قْم� لَيَْمانِيَّة:�]1195[�الّرَ ؛�)ص:�68(.�وتُوَجُد�منه�مخطوطة�في�مكتبة�الّسُ فْتَِر�الَْحِميِديِّ َوَردَ�ِذْكُرهُ�في�الّدَ

الَْحِميِدّي:�857. 
 .NUREDDİN�ABDURRAHMAN�b.�AHMED�el�-�HORASANİ�،el�-�CAMİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�176.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
 .DİVAN�-�ı�Magribî ›3‹

ــد�شــيــريــن،�الــشــهــيــر� قـــال�حــاجــي�خــلــيــفــة:�>ديــــوان�مــغــربــي،�نــصــفــه�عــربــي،�ونــصــفــه�فـــارســـي.�وهـــو�الــشــيــخ�مُــَحــّمَ
بـــــــالـــــــمـــــــغـــــــربـــــــي.�الـــــــــمـــــــــتـــــــــوف|�ســـــــنـــــــة�)�809ھ(.�أولـــــــــــــــــــه:�)الـــــــــحـــــــــمـــــــــد�هلل�الــــــــــــــــذي�أنـــــــــشـــــــــأ�عــــــــــــــــروض�الــــــــــكــــــــــون�ســــــبــــــبــــــي�الـــــجـــــســـــم�

الثقيل...�إلخ(<.�
انظر؛�كشف�الظنون�عن�أسامي�الكتب�والفنون�لحاجي�خليفة:�)815/1(.�وتُوَجُد�منه�مخطوطة�خزائنية�
ْــخــاّص:�1897/والـــرقـــم�الُعثَْماني� قْــم�ال نفيسة�فــي�مكتبة�متحف�اآلثـــار�اإِلْســاِمــيَّــة�والتركية�فــي�إِْســتَــانــبُــول؛�الــّرَ

القديم:�2063.�وقد�طبع�في�تبريز�اإليرانية�سنة�)�1280ھ/�1863م(.�
 .MUHAMMED�ŞİRİN�b.�İZZÜDDİN�،el�-�MAĞRİBİ ›4‹

قْم�الَْحِميِدّي:�8/1453.  انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1960[�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    608

أوله:

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخــــــــــــــــــــــــــورشــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــد�رخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�چـــــــــــــــــــــــــــــــــو�گــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــت�پـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون� دو� ذّرات�

انـــــــــــــــــــــــــــــداخـــــــــــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــــــــــــــــو�چـــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ســـــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــه� اشـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــر�رخ� گـــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــت� پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� زان�

رويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور� ز� ذّرة� خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�صــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــت�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�آشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�

مــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــود گــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــت� بـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــر� ذّرة� هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�مـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــر�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّرة�گـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــت�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا...هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�

بـــــــــــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــــــذار حـــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــث� ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن� مـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــي� هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدااي� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن� جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان� دو� ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر�

آخره:...

پــــــــــــــــا�جـــــــــــــــــــــدز�هـــــــــــمـــــــــــه�جــــــــــــــهــــــــــــــان�ومـــــــــــــســـــــــــــجـــــــــــــود�تــــــــــــــــوي|در�جـــــــــمـــــــــلـــــــــه�صــــــــــــــــــــــور�عــــــــــــــابــــــــــــــد�ومـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــود�تـــــــــــــــــوي|

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــود�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�يــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــن�وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي|زان�روي�كــــــــــه�هــــــــــر�كــــــــــه�عـــــــــابـــــــــد�ومــــــعــــــبــــــوديــــــت

تـــــــــــــومـــــــــــــســـــــــــــت�خـــــــــــــــــــــــــــــــــودي�ومــــــــــــــــــــــــــا�نـــــــــــــمـــــــــــــه�مـــــــــــــيـــــــــــــت�بـــــــتـــــــوتــــــــــــــوهــــــــــــــپــــــــــــــت�خــــــــــــــــــــــــــــــــــود|�ومـــــــــــــــــــــــــــا�هــــــــــــــمــــــــــــــه�مــــــــــــــپــــــــــــــت�بـــــــتـــــــو

بــــــــتــــــــوتـــــــــــــــانـــــــــــــــســـــــــــــــت�مـــــــــــــــــــــــا�بـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــودر�ســـــــــــــــــــــــت�افـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــا�دســـــــــــــــت ديـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــت� نـــــــــــــــمـــــــــــــــه� ســـــــــــــــبـــــــــــــــب� ازان� واديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�

مـــاحـــظـــات:�تُــــوَجــــُد�فـــي�آخـــــره�صــفــحــتــان�مـــن�الـــفـــوائـــد.�الـــوضـــع الــــعــــام: نــــوع الــخــط: 
تعليق�واضح.�وَعنَاِوين�المواضيع،�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�والِْغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي،�
ـــد�مُـــــَراد؛� ُـــوُســـف�الــُحــَســيْــنِــّي،�وتــمــلـّـك�الــســيــد�الــحــافــظ�مُـــَحـــّمَ وعــلــيــه تــمــلــك:�ُســلـَـيْــَمــان�بــن�ي
شـــيـــخ�َخــــانــــَقــــاه�مُــــــــَراد�مُـــــــّا؛�مــــع�خـــاتـــم�الــــوقــــف،�ســـنـــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقــــــف:�دار�

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 414. ]754[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�المتنبي )1(.

 .DİVAN�MUTENEBBİ ›1‹
قْـــــــم� ْــــــــَقــــــــِديــــــــُم:�1281.�ومــــكــــتــــبــــة�راغــــــــــب�پــــــاشــــــا؛�]1427[�الـــــــّرَ ـــــــــم�ال قْ انــــــظــــــر؛�فـــــهـــــرس�مـــكـــتـــبـــة�جــــامــــعــــة�إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول؛�الـــــــــّرَ
قْم�الَْحِميِدّي:�1112،�وشرح�ديوان�المتنبي؛�لِعلّي�بن�أَْحَمد�الواحدي،� الَْحِميِدّي:�1111،�]1428[�الّرَ
قْم�الَْحِميِدّي:�1134،� افِِعّي،�)ت:��468ھ/�1076م(،�مخطوط�في�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1451[�الّرَ الّشَ

قْم�الَْحِميِدّي:�1135.  ]1452[�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   609 األدب والشعر   

يِّب،�الُمتَنَبِّي،� ،�أَبُو�الّطَ ،�الُكوفِّيُ المؤلف:�أَْحَمُد�بُن�ُحَسيِْن�بِن�َحَسٍن�الُجْعِفّيُ
الباطني�)ت��354ھ/�965م( )1(.

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب�-�188،�مقياس الورقة: )233 × 133 = 165 × 
75(،�عدد األسطر:�)مختلف(.

ــٍد�وآلـــه�أجمعين.� َــِمــيــَن،�َوَصـــــــلّ|�اهللُ�َعــــلَ|�َســيِّــِدنَــا�مُــَحــّمَ ْــَعــال �ال ْـــَحـــْمـــُد�هلِلِ�َربِّ أولــــه:�ال
نََقلُْت�اذه�الديوان�من�نُسخٍة�مقروءٍة�عل|�الشيخ�أبي�الفتح�ُعثَْمان�بن�جنِّّي،�كان�في�
د�بن� د�بن�أحمد�بن�مَُحّمَ أولها�ما�لَْفُظهُ:�الشيخ�الفقيه؛�أبو�الحسن؛�ُعَمر�بن�مَُحّمَ
ُسلَيَْمان�النحوي�النَّْوفَاني )2(:�قرأُت�اذه�الديوان�عل|�شيخنا�أبي�الفتح�ُعثَْمان�بن�
ـــنـــــي؛�فــــــي�شـــــهـــــور�ســــنــــة�تــــســــع�وســــبــــعــــيــــن�وثـــــــــاث�مــــئــــة�)�379ھ/�989م(�بـــــبـــــغـــــداد�قـــــــرأُت� جــ
عل|�أبي�الطيب�إاّل�العميديّات�والعُضديّات،�فإنَّه�َكتََب�لي�بِها�ِمن�ِشيراَز�عل|�يدي�
َراِويَتِِه؛�علّي�بن�حمزة.�أبو�الطيب�أحمد�بن�الحسين؛�المعروف�بالمتنبي�من�أهل�
الكوفة،�ومولده�منها�بِكندة�سنة�ثاٍث�وثاث�مئة�)�303ھ/�915م(،�وتوفي�سنة�
 أربــــــع�وخــمــســيــن�)�354ھ/�965م(�مُـــنـــَصـــَرفـــه�مــــن�شــــيــــراز؛�قــتــلــه�فـــاتـــك�بـــن�الـــجـــهـــم )3(.

 .AHMED�b.�HÜSEYN�el�-�KİNDİ�،el�-�MÜTENEBBİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1111.  انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1427[�الّرَ

 .DİVAN ›2‹
َـــــــْرقـــــــان:�ِمــــــــْن�قُـــــــــَر|�خـــــــــــــــوارزم...�وبـــــنـــــون�مــــفــــتــــوحــــة،�وقـــبـــل� قــــــال�ابـــــن�َحـــــَجـــــر�الــــعــــســــقــــانــــي:�>الــــــبَــــــْرقَــــــانــــــي،�نـــســـبـــة�إل|�ب
ــــــــد� ـــبــــــة�إل|�نَـــــــــــــــْوقَـــــــــــــــان:�قَــــــــَصــــــــبــــــــة�طـــــــــــــــوس،�مـــــــنـــــــهـــــــا:�الــــــــحــــــــاكــــــــم�أبـــــــــو�شـــــــــجـــــــــاع�نــــــــاصــــــــر�بــــــــن�مُــــــــَحــــــــّمَ الــــــــــقــــــــــاف�واو�بــــــــــــدل�الـــــــــــــــــــــراء،�نــــــســـ
ـــد�بـــن� الـــــنَّـــــْوقَـــــانـــــي،�رو|�عــــن�الـــحـــســـن�بـــن�أَْحـــــَمـــــد�الـــســـمـــرقـــنـــدي،�وعــــنــــه�ابــــن�مــــنــــور�الـــســـمـــعـــانـــي.�وأبــــو�مــــنــــصــــور�مُـــَحـــّمَ
ـــد�األبــــيــــوردي،�مــات� ــنَــن،�رواه�عــنــه�الــفــضــل�بــن�مُـــَحـــّمَ ــد�بــن�أَْحـــَمـــد�الـــنّـــْوقـــانـــي،�حــــّدث�عـــن�الـــدارقُـــْطـــنـــي�بــالــّسُ مُــَحــّمَ
ســــنــــة�)�448ھ/�1056م(.�وغــــيــــرهــــمــــا.�وبــــضــــم�أولــــــــه�ومــــثــــنــــاة�قــــبــــل�يــــــاء�الــــنــــســــب،�نـــســـبـــة�إل|�نُــــــوقــــــات:�قــــريــــة�مــن�
ــــْجــــِزي�الـــــنُّـــــوقَـــــاتِـــــي،�رو|�عــن� ــــد�بــــن�أَْحــــَمــــد�بــــن�عـــمـــر�بـــن�ُســــلـَـــيْــــَمــــان�الــــسِّ ــــَحــــّمَ ســـجـــســـتـــان،�مـــنـــهـــا:�الـــحـــافـــظ�أبـــو�عـــمـــر�مُ
ــد،�َرَو|�عــن�أبــيــه،�وعنه� عبد�المؤمن�بن�خلف�النسفي�وطبقته،�ولــه�تصانيف.�وابــنــه�أبــو�ُعــثْــَمــان�بــن�مُــَحــّمَ

ْجزي،�وغيره...<.� مسعود�بن�ناصر�السِّ
انظر؛�تبصير�المنتبه�بتحرير�المشتبه:�)143/1(.�
›3‹�قيل:�اسم�قاتِِلِه:�فاتك�بن�أَبِي�جهل�األسدي.�

قـــال�الــقــاضــي�الــتــنــوخــي:�>الــمــتــنــبــي�وادعــــــاؤه�الــنــبــوة:�قـــال�الــمــحــســن:�اجــتــمــعــت�بــعــد�مـــوت�الــمــتــنــبــي�بــســنــيــن،�مع�
=القاضي�أَبِي�الحسن�بن�أم�شيبان�الهاشمي،�وجر|�ذكر�المتنبي،�فقال:�كنت�أعرف�أباه�بالكوفة،�شيخاً�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    610
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يسم|�عبدان،�يستقي�عل|�بعير�له،�وكان�جعفياً�صحيح�النسب.�قال:�وكان�المتنبي�لما�خرج�إل|�كلب،�
،�إل|�أْن�شهد� ِعــي�أنّـــه�عــلــوّيٌ ةَ،�ثــم�عــاد�يــّدَ فــأقــام�فيهم،�ادع|�أنــه�عــلــوي�حسني،�ثــم�ادع|�بعد�كلذ�الـــنُّـــبُـــّوَ
عليه�بالشام،�بالكذب�في�الّدَعوتين،�وُحبَِس�دَهراً�طوياً،�وأَْشَرف�عل|�القتل،�ثّمَ�استُتِيب،�وأشهد�عليه�

بالتوبة،�وأُْطِلَق.�
د،�قال:�أخبرنا�أَْحَمد�بن�َعِلّي�بن�ثابت�الحافظ،�قال:� كيف�قُتَِل�المتنبي:�أخبرنا�عبد�ارل�بن�مَُحّمَ
حدثني�علي�بن�أيوب،�قال:�خرج�المتنبي�من�بغداد�إل|�فارس،�فمدح�َعُضَد�الدولة�)البويهي�الباطني(،�
وأقام�عنده�مديدة،�ثم�رجع�من�شيراز�يريد�بغداد،�فُقتِل�بالطريق�بالُقرب�من�النعمانية،�في�شهر�رمضان،�
وقيل:�في�شعبان،�من�سنة�أربع�وخمسين�وثاث�مئة�)�354ھ/�965م(،�وفي�سبِب�قَتِْلِه�ثاثة�أقوال:�
أحـــــُدهـــــا:�أنـــــه�كـــــان�مـــعـــه�مـــــال�كـــثـــيـــر،�فــقــتــلــه�الــــعــــرب�ألخـــــذ�مــــالــــه،�فـــذكـــر�بـــعـــض�الـــعـــلـــمـــاء�أنـــــه�وصـــــل�إلـــيـــه�مــــن�عــُضــد�

الدولة،�أكثر�من�مئتي�ألف�درهم،�بقصيدته�التي�قال�فيها:�
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه�حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّ|�أراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولــــــــــــــــــو�أنــــــــــــــــــي�اســــــــــــــــــتــــــــــــــــــطــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت�خــــــــــــــــــفــــــــــــــــــضــــــــــــــــــُت�طــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــي�

وفي�آخرها:�
أذاةً�أْو�نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةً�أْو�َهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوأنّ|�ِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ُطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�

ـــيــــــت�>الـــــــــــهـــــــــــاك<�فــــــهــــــلــــــك.�وكلذ�أنـــــــــــه�ارتــــــــحــــــــل�عــــــــن�شــــــــــيــــــــــراز،�بـــــحـــــســـــن�حـــــــــــــال،�وكــــــــثــــــــرة�مـــــــــــــال،�ولــــــم� ــ ــــبـ ـــيــــــة�الــ ــ ـــــافـ فـــــجـــــعـــــل�قـ
يستصحب�خفيراً،�فخرج�عليه�أعراب،�فحاربهم،�فقتل�هو،�وابنه�محسد،�وبعض�غلمانه،�وفاز�األعراب�
بــأمــوالــه،�وكـــان�قــتــلــه،�بــشــط�دجــلــة،�فــي�مــوضــع�يــعــرف�بــالــصــافــيــة،�يـــوم�األربـــعـــاء�لــثــاث�بقين�مــن�رمــضــان�سنة�

أربع�وخمسين�وثاث�مئة�)�354ھ/�965م(.�واسم�قاتله:�فاتك�بن�أَبِي�جهل�األسدي.�
والـــقـــول�الــثــانــي:�إن�ســبــب�قــتــلــه،�كــلــمــة�قــالــهــا�عـــن�عــضــد�الـــدولـــة،�فــــدّس�عــلــيــه�مـــن�قــتــلــه.�وذكــــر�مــظــفــر�بــن�َعــِلــّي�
الكاتب،�قال:�اجتمعت�برجل�من�بني�ضبة،�يكن|�أبا�رشيد،�فذكر�أنه�حضر�قتل�المتنبي،�وكان�صبياً،�
حين�راهق�ِحينَئٍِذ.�وكان�المتنبي�قد�َوفََد�عل|�عضد�الدولة،�وهو�بشيراز،�ثم�صحبه�إل|�األهواز،�فأكرمه�
ووصــلــه�بــثــاثــة�آالف�ديـــنـــار،�وثــــاث�كــــس|،�فــي�كــل�كــســوة�ســبــع�قــطــع،�وثــاثــة�أفـــــراس،�بــســروج�مــحــاة،�ثم�
دّس�عليه�مَن�سأله:�أين�اذه�العطاء�من�عطاء�سيف�الدولة�ابن�حمدان؟�فقال�المتنبي:�اذه�أجزل�إاّل�أنه�

عطاءُ�مُتكلّف،�وكان�سيُف�الدولة�يُعطي�طبعاً.�
فاغتاظ�عضد�الدولة،�لما�نُِقَل�إليه�اذه،�وأِذَن�لقوٍم�من�بني�ضبة،�في�قتله،�إذا�انصرف.�قال:�فمضيت�
مــع�أبــــي،�وكــنــا�فــي�ســتــيــن�راكـــبـــاً،�فــكــنــا�فــي�واد،�فــمــّر�فــي�الــلــيــل،�ولـــم�نــعــلــم�بـــه،�فــلــمــا�أصــبــحــنــا،�تبعنا�أثـــره،�
فــلــحــقــنــاه،�وقـــد�نـــزل�تــحــت�شــجــرة�كــمــثــر|،�وعــنــدهــا�عــيــن،�وبــيــن�يــديــه�ســفــرة�طــعــام.�فلما�رآنـــا�قـــام،�ونـــاد|:�
هــــلــــمــــوا�وجــــــــــوه�الـــــــعـــــــرب،�فــــلــــم�يــــجــــبــــه�أحــــــــــد،�فـــــأحـــــس�بـــــالـــــداهـــــيـــــة،�فـــــركـــــب�ومـــــعـــــه�ولــــــــــــده،�وخــــمــــســــة�عــــشــــر�غــــــامــــــاً�لــــه،�
وجمعوا�الرحال،�والجمال،�والبغال،�فلو�ثبت�مع�الرجالة�لم�نقدر�عليه،�وهنكل�برز�إلينا�يطاردنا.�قال:�

فُقتَِل�ولُده،�وأحُد�غلمانه،�وانهزم�يسيراً،�فقال�له�غامٌ�له:�أين�قولُك؟:�
والـــــــــــــــــحـــــــــــــــــرُب�والـــــــــــــــــضـــــــــــــــــرُب�والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرطـــــــــــــــــاُس�والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــُمالـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــُل�والـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــُل�والـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــداء�تـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــي�

=

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   611 األدب والشعر   

أحــد�صعاليك�الــعــرب�الــلــصــوص،�خــرج�عليه�فــي�جماعٍة�مــن�الــعــرب�عــل|�شــط�دجلة�
عل|�مرحلتين�من�بغداد،�وراود�َعّما�تبعه�من�حسيَّة�أبي�شجاع�عُضد�الدولة،�فأب|�
وقاتل�هو�وابنه�مُحّسد�في�جماعة�من�غلمانه�حت|�قُتِل�ونُهب�ما�كان�معهما،�وقد�
أمــره�سيف�الدولة،�أبو�الحسن�علي�بن�أبي�الهيجاء�عبد�اهلل�بإجازِة�أبياٍت�ألبي�درٍّ�

د�الكاتب )1(،�وهي: سهل�بن�مَُحّمَ
أضـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاهُ�طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل�ســــــــــــــــــقــــــــــــــــــامــــــــــــــــــه�وشــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــه...يــــــــــــــــــــــــــــا�الئــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــي�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّف�الــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــام�عــــــــــــــــــــــــــــن�الــــــــــــــــــــــــــــذي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    612

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُل�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــواذِل�حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَل�قـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــي�الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــائِــــــــــــــــــِه
)1(
َوَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو|�األِحـــــــــــــــــــــــــــــــبّـــــــــــــــــــــــــــــــِة�ِمــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــهُ�فـــــــــــــــــــــي�َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْودائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه 

هُ َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ الـــــــــــــــــــــــــلّـــــــــــــــــــــــــوائِـــــــــــــــــــــــــِم� الـــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــامُ�إل|� َــــــــــــــــــْشــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــو� ُـــــــــــــــــــــَرحـــــــــــــــــــــائِـــــــــــــــــــــِهي َـــــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــْمـــــــــــــــــــــَن�َعــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�ب �حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَن�ي َــــــــــــــــــــــــــــــــــُصــــــــــــــــــــــــــــــــــّدُ َوي

أْســــــــــــــــــَخــــــــــــــــــطــــــــــــــــــُت�أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَل�مـــــــــــــــنـــــــــــــــَك�فــــــــــــــــــي�إرضــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِهوبــــــــــــُمــــــــــــْهــــــــــــَجــــــــــــتــــــــــــي�يــــــــــــــــا�َعـــــــــــــــــــــاِذلـــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــَمــــــــــــــــِلــــــــــــــــُك�الــــــــــــــــذي

فـــــــــــــــــــــــإنَّـــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــوَب� مـــــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــــَك� قـــــــــــــــــــــــــــد� كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْرِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه�َوَســـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــائِـــــــــــــــــــــــــــِهإْن� مَــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــــَك�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّزمَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــَرنَــــــــــــــــــــــــــــــــــائِــــــــــــــــــــــــــــــــــِه،�َوالـــــــــــــــــــــــــــّســـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــُف�ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�أســـــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــائِـــــــــــــــــــــِهالـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــُس�مــــــــــــــــــــــــن�ُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدِه�والـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــُر�مــــــــن قُ

ِــــــــــــــــــــــــِه ـــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــائِـــــــــــــــــــــــــــــــــِهأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�الـــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــــــــــةُ�مــــــــــــــــــــــــــــــن�ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِث�ِخــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــال َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه�َومَ ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــــــــــــــــنِـــــــــــــــــــــــــــــــــِه�َوإب

ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُر�َومَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�أتَـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــَن�بــــــــــــــِمــــــــــــــثْــــــــــــــِلــــــــــــــِه ـــــــــــــــــــــــَضـــــــــــــــــــــــِت�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدُ نـــــــــــــــــظـــــــــــــــــرائـــــــــــــــــه...مَ فـــــــــــــعـــــــــــــجـــــــــــــزن�عـــــــــــــــــــن� ولــــــــــــــــقــــــــــــــــد�أت|�

آخره:...
مُــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــاَرَكــــــــــــــــــــــــــــــــةً تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدَع|� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْن� داٍر� � فِــــــــــــــيــــــــــــــَهــــــــــــــاأَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّقُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي� الـــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــِك� مُـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاَرَكـــــــــــــــــــــــــــــــةُ� داٌر�

بــــــــــَســــــــــاِكــــــــــنِــــــــــهــــــــــا وِر�أْن�تُـــــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــــَق|� أهـــــــــلـــــــــيـــــــــَهـــــــــاَوأْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدُر�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدُ َــــــــــــــســــــــــــــتَــــــــــــــســــــــــــــُقــــــــــــــوَن� ي الــــــــــــــــــــــنّــــــــــــــــــــــاُس� َغــــــــــــــــــــــــــــدا� داٌر�

نُـــــــــــــــــَهـــــــــــــــــنّـــــــــــــــــئُـــــــــــــــــَهـــــــــــــــــا األُْخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر|� ُـــــــــــــــــــــــــــــــَك� ـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاِزل مَ � ُـــــــــــــــَســـــــــــــــلّـــــــــــــــيـــــــــــــــَهـــــــــــــــاهذَهِ ي األول|� عـــــــــــــــــــــــــــــــــل|� َـــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــّر� ي فَـــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــْن�

صـــــــــــــــــــاِحـــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــِه َـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــَد� ب مَــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــاً� َحـــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــَت� َجــــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــَت�فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــِه�عــــــــــــــــــــــــــــــــل|�مــــــــــــــــــــــــا�قَــــــــــــــــــــــــبْــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــهُ�تِــــــــــــــيــــــــــــــَهــــــــــــــاإذا�
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ــــــــــــــــــــــداً�واآلل�واألصــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــاب،�والــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــة�واألحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب؛�مــــــــــــــــــا�هــــــــــــمــــــــــــع�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُْق،�ولـــــــــمـــــــــع  مُــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــّمَ
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َــــــَهــــــا�إطـــــــــــاَرات� ـــــفـــــحـــــات�ل ْــــــــَفــــــــوائِــــــــِد،�َوَجــــــِمــــــيــــــع�الـــــّصَ نَـــــــــة.�وتُـــــــــوَجـــــــــُد�فــــــي�آخـــــــــــــِرِه�صــــفــــحــــةٌ�مــــــن�ال َومُـــــــــلَـــــــــّوَ
ـــُطـــوِر�وعـــل|� َــــيْــــَن�الـــّسُ وجــــــداول�أفــقــيــة�وشــاقــولــيــة�َحــــْمــــَراء�الـــلـــون.�وتُــــوَجــــُد�عــــل|�الـــَهـــَواِمـــش�َوب
ــــــاريـــــــخ الـــــنـــــســـــخ:�فـــــــي�أواخـــــــــــــر�شـــهـــر� ــــيــــــَحــــــات�كـــــثـــــيـــــرة.�تـ ـــــْصــــــِحــ األوراق�اإلضــــــافــــــيــــــة�تـــــْعـــــِلـــــيـــــَقـــــات�وتـ
رجـــب�الــفــرد�ســنــة�)�1041ھ/�1631م(.�الــوضــع الــعــام: نـــوع الــخــط:�الــنــســخ�الــواضــح�
المضبوط�كاماً�بالحركات�والضبط�باللون�األحمر.�والِْغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مذهب،�
وبـــطـــانـــتـــه�مـــــن�ورق�اإليــــــبــــــرو.�وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك:�الـــســـيـــد�حـــســـيـــن�حـــســـيـــب�صــــالــــح�پــــاشــــا�زاده،�
ــــْصــــَطــــَف|�الــــدفــــتــــردار�ســنــة�)�1233ھ/�1817م(،� ـــد�خــــان�عــــامــــره.�وتـــمـــلّـــك:�مُ نــظــر�مُـــَحـــّمَ
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة� َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 415. ]755[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�نديم )1(.
ــد�أَفَـــنْـــِدي�مــرزيــفــونــلــي،�اإِلْســتَــانْــبُــولــي،�الــُعــثْــَمــانــي،�نديم� الــمــؤلــف:�أْحــَمــد�بــن�مُــَحــّمَ

الّرُوِمي،�الحنفي�)�1143ھ/�1730م( )2(.

 .NEDİM�DİVAN ›1‹
د�المدرِّس�الشاعر�الرومي�المتوف|�سنة�)�1143ھ(<.� قال�البغدادي:�>ديوان�نديم:�تركي،�ألَْحَمد�بن�مَُحّمَ

انظر؛�إِيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)533/1(.�
 .AHMED�b.�MUHAMMED�،NEDİM ›2‹

ْــمــدرس،�الفقيه�الحنفّي؛�القاضي،�المترجُم�من�العربية�إل|� أَْحَمد�نديم�الرومي:�اإِلْستَانبُولي�الُعثَْماني�ال
ـــاِعـــر�الـــوجـــدانـــي:�نظم� ْـــُمـــتَـــَخـــلِـّــص�بـــنـــديـــم،�الـــّشَ الـــُعـــثْـــَمـــانـــي،�والـــمـــتـــمـــّرس�بــاأللــســنــة�الــعــربــيــة�والــتــركــيــة�والـــفـــارســـيـــة،�ال
�الوطن،�وكان�له�دور�بنشر�أفكار�التنوير،�وتهذيب� الشعّر�باللغتين�العربية�والتركية�الُْعثَْمانِيَّة،�وتَغنَّ|�بُِحبِّ
ـــــلْـــــَطـــــان�أَْحـــــــَمـــــــد�الـــــثـــــالـــــث،�والــــــدامــــــاد� األخـــــــــــاق،�وكــــــــان�مـــــن�خــــــــــواّص�نُــــــدمــــــاء�أمــــيــــر�الـــمـــؤمـــنـــيـــن�وخـــلـــيـــفـــة�الـــمـــســـلـــمـــيـــن�الـــــّسُ
د�آغا�ساحدار�فندقلي،� إِبْراِهيم�پاشا،�وقد�وافاه�األجل�في�إِْستَانبُول،�فوورَي�الثر|�بجانب�ضريح�مَُحّمَ

في�محلّة�آياس�پاشا،�مُقابل�بناء�السفارة�األلمانية�في�اآلستانة.�
ومن�تصانيفه:�ديوان�أَْحَمد�نديم؛�تركي�ُعثَْماني،�وقصيدة�حمامية�في�مدح�الوزير�إِبْراِهيم�پاشا،�وأشعار�
م�باشي؛�ترجمه�من�اللغة�العربية�إل|�اللغة� نديم،�وكتاب:�َصَحائِف�األخبار�فِي�تَْرَجَمة�َجامع�الدول�لُمنَجِّ

التركية�الُْعثَْمانِيَّة؛�وهو�مطبوع�باللغة�الُْعثَْمانِيَّة�التركية�فِي�ثَاث�مجلدات.�
=انـــظـــر؛�هـــديـــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســـمـــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)171/1(،�وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي�مــؤلــفــلــري؛�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    614

عدد األوراق وقياساتها: 107،�مقياس الورقة: )233 × 150 = 163 × 92(،�
عدد األسطر: )19(.

أوله:�قصيدة�در�مدح�علي�پاشا|�شهيد.
مـــــــــــــــوجـــــــــــــــيـــــــــــــــزه�اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|�يـــــــــــــنـــــــــــــه�لــــــــــــــــجــــــــــــــــهء�دريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا|�عـــــــــــــدنبـــــــــاشـــــــــلـــــــــيـــــــــوب�جـــــــــــوشـــــــــــه�طــــــــبــــــــعــــــــمــــــــده�مـــــــــــــــزايـــــــــــــــا|�ســـــخـــــن

ايــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــد|�حــــــــــــــــــكــــــــــــــــــمــــــــــــــــــن|�اجــــــــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــه�طــــــــــــــــــبــــــــــــــــــع�روشــــــــــــــــــــــــــنُحــــســــن�مـــطـــلـــعـــده�ايــــــــــدوب�چـــشـــمـــه�مــــهــــر|�ريـــــــزان

طــــرفــــه�افـــــســـــون�اوقـــــــــــود|�بـــــو�قـــلـــم�جــــــاد�وفــــــــن...صفحه�پر�لحظه�ده�هاروت�ستان�اولدي�ينه

آخره:...�وله�من�خّطه:
وأحـــــــــيـــــــــيـــــــــت�أرضـــــــــــــــــــــــاً�كــــــــنــــــــت�فـــــــيـــــــهـــــــا�مــــــــــــن�األهــــــــــــلنـــــــــــــــزلـــــــــــــــت�نـــــــــــــــــــــــــــــزول�الــــــــــــــغــــــــــــــيــــــــــــــِث�بـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــد�الــــــــــــمــــــــــــْحــــــــــــِل

مـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــب األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� زور� فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي� ولــــــــــــيــــــــــــس�لـــــــــغـــــــــيـــــــــٍث�فــــــــــــــي�الــــــــــــــــحــــــــــــــــدور�إل|�ســـــــهـــــــِلفـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــال�
وأبــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــت�مـــــــــــــــــــا�أبـــــــــــــــــــــــــــــــد|�ُســـــــــــــــــلَـــــــــــــــــيْـــــــــــــــــَمـــــــــــــــــان�لــــــــلــــــــنــــــــمــــــــِلنــــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــــت�بــــــــــــــــنــــــــــــــــا�طــــــــــــــــــلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاً،�وأقــــــــــــــــــبــــــــــــــــــلــــــــــــــــــت�بـــــــــــــاســـــــــــــمـــــــــــــاً
ـــــّب�فـــــــي�الـــــقـــــلـــــب�خــــالــــيــــاً ـــــحــ ــــنــــــت�زرعـــــــــــت�الــ الــــــــــــــحــــــــــــــقــــــــــــــِلوكــ زورة� مـــــــــــــــــــــــــن� لــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــزّراع� � ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَ ب فـــــــــــــــــــــــــا�
فـــــــمـــــــثـــــــلـــــــك�لــــــــــــــم�يــــــــســــــــتــــــــغــــــــِن�عــــــــــــــن�صـــــــــــــــــــــــــــارٍم�مـــــثـــــلـــــيوأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�هـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــام�والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادث�َجـــــــــــــــــــــــــــــــّمـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ

َـــــــُخـــــــْن الــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــْزِلأخــــــــــو�الــــــــعــــــــزم�إْن�خــــــــــان�الـــــــــــصـــــــــــوارمُ�لــــــــم�ي إل|� الـــــــــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــــــاُن� مـــــــــــــــــــــــــــــال� إذا� � وَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَ

ـــــــــــَمـــــــــــيـــــــــــدُع�الــــــــ �الــــــــــظــــــــــاهــــــــــُر�الـــــــــــــفـــــــــــــرِع�واألصـــــــــــــــــــِليـــــــــــبـــــــــــوءُ�إل|�الـــــــــــعـــــــــــزم�الـــــــجـــــــلـــــــيـــــــِل�الـــــــــــّسَ �الـــــــــــــــوفـــــــــــــــّيُ َســـــــــــــــِخـــــــــــــــّيُ

عـــــــــــــــــــــــــل|�وْجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــه�ِســـــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــا�الــــــــــــــنــــــــــــــبــــــــــــــاهــــــــــــــِة�والـــــــــــــــــــنُّـــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــِلتُـــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــبِّـــــــــــــــــــــــــــُر�عــــــــــــــــــــــــــــــن�فـــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــٍل�غــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــٍر�وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤدٍُد

ـــــــــــِل...لـــــــــــــــــــــــــــه�فَــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــــٌق�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــروِض�يـــــــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــــــو�ومـــــــــــــــنـــــــــــــــطـــــــــــــــٌق �يـــــــنـــــــوُب�عـــــــن�الـــــــــــّطَ إذا�لـــــــم�يـــــكـــــن�طــــــــــــّلٌ

دو�خوابه�مخمله�دونمش�حرير�رخسار|...�ايدوب�ظهور�خط�سبز�قام�ژنگار|

شهر�إِْستَانْبُول�در�هر�كوشهء�صد�مهپارهء

مــــــــــــــــــــــــــال�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون�بــــــــــــــــايــــــــــــــــد�ومـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرز�زاهــــــــــــــــــــــــــــــــن�پـــــــــــــــــــاره

ــــت�الـــكـــتـــاب�بــــعــــون�اهلل�الـــكـــريـــم�الــــوهــــاب؛�عـــن�يـــد�أحـــقـــر�الـــعـــبـــاد�وأدنـــــاهـــــم؛�الــســيــد� تَــــّمَ

ـــــاهــــــر�بـــــــروســـــــه�لـــــــــي:�)453/2 - 454(،�وفـــــــهـــــــرس�الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــات�بــــــالــــــحــــــروف�الــــعــــثــــمــــانــــيــــة�لــــســــيــــف�الـــــديـــــن� لــــمــــحــــمــــد�طـ
يـــن�ســامــي:� َّــــا:�)549/4(.�وقـــامـــوس�األعــــام�لــَشــْمــس�الـــدِّ ــد�ثُــــَري ِــُمــحــّمَ أوزاكــــــه:�)212/2(.�وســجــل�ُعــثْــَمــانــي�ل

�.)4571/6(

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   615 األدب والشعر   

د�نجيب�ابن�حافظ�إِْسَماِعيل�غفر�اهلل�ذنوبهما،�وستر�عيوبهما،�آمين.� حافظ�مَُحّمَ
سنة�)�1239ھ/�1824م(،�في�غرة�شعبان�المعظم؛�من�هجرة�مَن�له�العّز�والسعادة�

والشرف.�َصلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�وعل|�آله�عند�كل�لمحٍة�وطرف.�م.�م.�م.

نَة،� بَة،�َومُلَّوَ ماحظات:�مخطوطة�خزائنية�نفيسة.�ولوحة�الصفحة�األول|�مَُذّهَ
ــد�نجيب�ابن�حافظ� ــبَــة.�الــنــاســخ:�السيد�حــافــظ�مُــَحــّمَ وإطــــارات�جميع�الصفحات�مُــَذّهَ
إِْسَماِعيل.�تاريخ النسخ:�في�غرة�شعبان�سنة�)�1239ھ/�1824م(.�الوضع العام: 
َــة�بِـــالـــلَّـــْوِن�األَْحـــَمـــر�ضــمــن�جـــداول� نــوع الــخــط:�تعليق�واضــــح.�وَعــنَــاِويــن�الــقــصــائــد�مَــْكــتُــوب
د� ْــِغــاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مــذّهــب،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ أفقية�مذهبة،�وال
مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�

دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 416. ]756[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شبستان�خيال�=�شبستان�نُكات�وُگلستان�لغات )1(.

الــمــؤلــف:�يــحــي|�بــن�)ســيــبــك�=�شــيــبــك(�فــتــاحــي�تــفــاحــي،�أســـــراري،�نــيــشــابــوري�=�
نيسابوري،�الخراساني،�الباطني�)ت��852ھ/�1448م( )2(.

 .ŞEBİSTAN�-�ı�HAYAL ›1‹
قــــال�حـــاجـــي�خــلــيــفــة:�>شــبــســتــان�خـــيـــال:�فـــارســـي،�لــمــنــا�يـــحـــي|�ســيــبــك،�الـــشـــاعـــر،�الـــمـــاهـــر،�الـــمـــعـــروف�بــفــتــاحــي�
الــنــيــســابــوري،�الـــمـــتـــوف|�ســنــة�)�852ھ(.�وقــــد�شــرحــه�بــالــتــركــيــة�مــصــطــف|�بــن�شــعــبــان�الــــســــروري�الـــمـــتـــوف|:�سنة�

)�969ھ/�1562م(<.�
قْم�الَْحِميِدّي:�)434(،�وكشف�الظنون�عن�أسامي�الكتب�والفنون�لحاجي� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
ْـــَمـــْكـــنُـــون�فـــي�الـــذيـــل�عــــل|�كــشــف�الـــظـــنـــون؛�لــلــبــغــدادي،�)40/2(،�ومكتبة� خــلــيــفــة:�)1027/2(،�وإِيــــَضــــاح�ال
 .2/979�: ْـــَحـــمـــيـــدّيُ قْــــُم�ال ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة:�]1397[�الــــّرَ ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:�128.�ومــكــتــبــة�الـــّسُ قْــــم�ال راغــــب�پـــاشـــا؛�]154[�الــــّرَ
ــــد�بــــاقــــر�حـــجـــتـــي�الـــبـــاطـــنـــي،�وطـــبـــعـــتـــه�بـــمـــجـــلـــديـــن�)انـــــتـــــشـــــارات�دانــــشــــكــــاه�تــــــهــــــران(؛�فــــي�إيــــــــران�ســنــة� وقــــــــّدم�لــــــه:�مُــــَحــــّمَ

)�1348ھ/�1963م(.�
 .YAHYA�SEYBEK�en�-�NİSABURİ�،el�-�FETTAHİ ›2‹

د�بن�يحي|�سيبك�المعروف�بفتاحي�وتفاحي�النيشابوري،�وقيل:�هو�ما�يحي|� قيل:�اسمه�هو:�مّا�مَُحّمَ
َـــــهُ�مـــن�الــتــآلــيــف:�أســــــراري�وخـــمـــاري�مــنــظــومــة�فـــارســـيـــة.�ومــنــظــومــة:�تَــْعــبـِـيــر� =ســيــبــك�=�شــيــبــك�نــيــشــابــوري�فــتــاحــي.�ل



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    616

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب�-�82/آ،�مقياس الورقة: )209 × 151 = 150 × 
78(،�عدد األسطر: )15(.

أوله:�حمد�خدايرا�كه�چشمه�حمدش�درياييست�در�حد�كمال�كرم،�ودايره�ميم�
نعمتش،�سفره�ايست�در�نعمت�زوال�قدم.�بيت:

ميم�درم�حلقة�ايست�پر�در�آال|�او...عــيــن�نعيم�چشميه�ايــســت�درنـــم�در�بـــاي�او

آخره:...�فصل�في�الخاتمة:
بــنــده�فــتــاح|�اكــرچــه�از�افــتــاح�ايـــن�نــســخــه�فــت�وتــفــرقــه�بــســيــار،�كــشــيــده�امّــــا�بــواســطــهء�

الف�اميدو�ارست�كه�عاقبت�نامش�زنده�ماند.�قطعة:

هــر�بيت�اونــكــه�كــن�بيت�در�ميان�اوده...نـــــــــــقـــــــــــش�تــــــــــــــبــــــــــــــان�مــــــــــــــعــــــــــــــن|�بـــــــــــــيـــــــــــــداســـــــــــــت�از�بــــــــيــــــــانــــــــم

...�سعادت�جاويدان�از�تا|�غريان�وألف�ألفت�إحسان�از�نون�نفس�ب|�سامان�
دور�دار.�قطعة:

نــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــا�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�شــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــن�ارشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�شــــــــــــــــراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــان�ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�مــــــــــــــــــــا

دار دور� او� رو|� از� ظــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــت� نــــــــــــــــظــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــــــب� قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول� از� انــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــش� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�

آمـــــــــــيـــــــــــن�آمـــــــــــــيـــــــــــــن.�قـــــــــــــد�وقـــــــــــــــــع�الـــــــــــــــفـــــــــــــــراغ�مـــــــــــــن�تـــــــــســـــــــويـــــــــد�هذه�الــــــــنــــــــســــــــخــــــــة�الـــــــلـــــــطـــــــيـــــــفـــــــة�فـــــــــــــي�أواســـــــــــــــــط�
ْـــــــــــــَراِهـــــــــــــيـــــــــــــم�بـــــــــــــن�الـــــســـــيـــــد� شــــــــهــــــــر�رجـــــــــــــــب�الــــــــــــمــــــــــــرّجــــــــــــب؛�مــــــــــــن�يــــــــــــد�الــــــــعــــــــبــــــــد�الـــــــــمـــــــــذنـــــــــب�اال�نـــــــــــــــــــام:�مــــــــيــــــــر�إِب
ـــــد�الـــمـــنـــجـــكـــي�الـــــــرهـــــــاوي؛�فـــــي�ســـنـــة�ســـــت�وأربــــعــــيــــن�وألـــــــــف؛�مـــــن�هــــجــــرة�مَــــــــْن�لـــــه�الـــعـــّز  مُـــــَحـــــّمَ

والشرف.

مـــــاحـــــظـــــات:�مـــخـــطـــوطـــة�خــــزائــــنــــيــــة�نـــفـــيـــســـة.�والــــــــجــــــــداول�وإطــــــــــــــارات�جـــمـــيـــع�الـــصـــفـــحـــات�
ْــــــُعــــــثْــــــَمــــــانــــــيَّــــــة�مــــــا�نــــــّصــــــه:�)وقــــــــــف�ُكـــتـــبـــخـــانـــه� ــــــــبَــــــــة.�ومـــــكـــــتـــــوب�فــــــي�أولــــــهــــــا�بــــالــــلــــغــــة�الــــتــــركــــيــــة�ال مُــــــــَذّهَ

نــامــه،�ومــنــظــومــة:�)حــســن�َودّل�=�دســتــور�عــشــاق؛�فــي�الــحــكــايــات(،�ومــنــظــومــة:�ده�نــامــه،�ومــنــظــومــة�شبستان�
خــيــال�فِــي�األدب.�وديـــوان�فتاحي�نــيــســابــوري.�ورســالــة�فــي�الصنعة�األدبــيــة.�ورســالــة�فــي�علم�الــبــديــع.�ورســالــة�

في�علم�العروض.�وغزليات�فتاحي�نيسابوري.�
انــظــر؛�هــديــة�الــعــارفــيــن�أســمــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــار�المصنفين؛�لــلــبــغــدادي:�)528/2(،�والــذريــعــة�إل|�تصانيف�
الشيعة�آلقا�بُْزُرگ�الطهراني�الباطني؛�النسخة�العربية،�طبعة�دار�األضواء�في�بيروت:�)24/13�،506/9،�

د�القزويني�الباطني:�)ص:�188(.� الرقم:�64(.�وترجمة�مجالس�النفائس�للحكيم�شاه�مَُحّمَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   617 األدب والشعر   

مُـــــــــــَراد�مـــــا�دارويـــــــشـــــــان�خــــانــــقــــاه�او(،�ومـــــعـــــنـــــاه:�او:�مـــــنـــــزل،�خـــــانـــــقـــــاه:�تــــكــــيــــة،�دارويـــــــشـــــــان:�
الــــــــدراويــــــــش،�ُكــــتــــبــــخــــانــــه:�مـــكـــتـــبـــة.�)وقــــــــف�مـــكـــتـــبـــة�مُـــــــــــَراد�مــــــــّا؛�مــــنــــزل�تـــكـــيـــة�الـــــــدراويـــــــش(.�
ـــد�الــمــنــجــكــي�الـــــرهـــــاوي.�تـــاريـــخ الـــنـــســـخ:�أواســــط� ْــــَراِهــــيــــم�بــــن�الــســيــد�مُـــَحـــّمَ الـــنـــاســـخ:�مــيــر�إِب
شهر�رجــب�الــمــرجــب�سنة�)�1046ھ/�1636م(.�الــوضــع الــعــام: نــوع الــخــط:�تعليق�
ْـــــِغـــــاف�ِجـــلْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي،�وعــلــيــه  َـــة�بِــــالــــلَّــــْوِن�األَْحـــــَمـــــر،�وال واضـــــح�نــفــيــس.�والـــَعـــنَـــاِويـــن�مَـــْكـــتُـــوب
د�مُـــَراد؛�شيخ�َخانَقاه�مُــَراد�مُــّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة� تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 417.�تركي ]757[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�نشاطي )1(.

ــــــؤلـــــــف:�أحـــــــمـــــــد�ده�ده�نـــــشـــــاطـــــي�األدرنــــــــــــــــــه�وي،�الــــــــــرومــــــــــي،�الـــــــُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــي،�الــــحــــنــــفــــي،� ــــــمـ الـ
وفِّي،�المولوي�)ت��1085ھ/�1674م( )2(. الّصُ

 .NEŞATİ�DİVAN ›1‹
انظر؛�إِيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)534/1(.�

 .AHMED�DEDE�،NEŞATİ ›2‹
ْـــُمـــتَـــَخـــلِـّــص�بـــنـــشـــاطـــي.�َكــــــــاَن�شـــيـــخـــاً�مــن� الـــشـــاعـــر�الـــُعـــثْـــَمـــانـــي�نـــشـــاطـــي�الــــمــــولــــوي�=�الـــــدرويـــــش�أَْحـــــَمـــــد�األدرنـــــــــه�وي،�ال
ْــُعــثْــَمــانِــيّـَـة�الــتــركــيــة�الــتــي�أقـــام�فيها�يــرشــُد�الــعــاشــقــيــن،�ويــــدّرُس� َــــــة�الـــُمـــَراديـــة�بِــبَــلَــِدة�أَدرنَـــــة�ال شــيــوخ�الــمــولــويــة�فِـــي�َزاِوي
الطالبين،�ويربي�المريدين�مُــّدة�ستين�سنة�حت|�وافــاه�األجل�سنة�)�1085ھ/�1674م(،�فتم�تأريخ�وفاته�
بحساب�الجمل�المستخرج�من�قول�القائل:�)نشاطي�كنمكيله�ايلد|�محزون�أحبأَبِي�=��1085ھ(.�وقول�
القائل:�)نشاطي�كتد|�دورانك�=��1085ھ(.�وقول�القائل:�)نشاطي�بزم�فانيدن�چكلد|�بزم�فردوسه�=�

�1085ھ(.�
من�تصانيفه:�منظومة�حليهء�انبياء؛�مثنوية.�ومنظومة�حلية�األولياء؛�مثنوية،�و)ديوان�نشاطي�المولوي�=�
يَراِزّي.�وشرح�قصيدة�في�مدح�الرسول�عليه�الصاة�والسام،� ديَوان�شعره�التركي(.�وشرح�قصائد�عرفي�الشِّ
وشـــرح�القصيدة�الــهــائــيــة،�وشـــرح�القصيدة�الــتــائــيــة.�و)الــقــواعــد�الــدريــة�فــي�قــواعــد�الــلــســان�الــفــارســي�بالتركية�=�
�: ْــــَحــــمــــيــــدّيُ قْـــــــُم�ال ــــلَــــيْــــَمــــانِــــيَّــــة:�]1210[�الـــــــّرَ مـــفـــاتـــيـــح�الــــــدرايــــــة�فــــي�قــــواعــــد�الـــلـــغـــة�الــــفــــارســــيــــة؛�مـــخـــطـــوط�فــــي�مــكــتــبــة�الــــّسُ

4/867(،�وقصائد�نشاطي�المولوي.�
انـــظـــر؛�هـــديـــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســـمـــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)162/1(،�وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي�مــؤلــفــلــري؛�

لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)445/2(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    618

عدد األوراق وقياساتها: 42،�مقياس الورقة: )200 × 130 = 165 × 100(،�
عدد األسطر: )23(.

ــــــد�مُــــــْصــــــَطــــــَف|�عــلــيــه� أولـــــــــــه:�در�مــــنــــقــــبــــهء�كــــــل�ُگـــــــلـــــــزار�رســــــالــــــت�مــــحــــبــــوب�رّب�عـــــــــّزت�مُــــــَحــــــّمَ
أفضل�الّسام.

آقــــــــــــــــــت�فِـــــــــــراقـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــه�كـــــــــــــــــــــــــــوزدن�جــــــــــــــواهــــــــــــــر�دنــــــكــــــيــــــنكــــــــــــل�ا|�يـــــــمـــــــيـــــــن�كـــــــــهـــــــــركـــــــــار�خــــــــــــانــــــــــــهء�تــــــكــــــويــــــن

كنار�چشمكي�لخت�جكرله�قيل�تزيينهجوم�َحْسَرتيله�قان�طاشوب�درو�نكدن

دايـــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــرش� تــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــي� مــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــازده� دخي�آچلمديم|�ديدهء�حقيقت�بين...ره�

آخره:...�وله
افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون�اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق|�عــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــم�مــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــايــــــــــــهعـــــــــشـــــــــق�اهـــــــــــلـــــــــــي�اودركـــــــــــــــــــــــــــــه�بـــــــــاقـــــــــمـــــــــيـــــــــوب�دنـــــــيـــــــايـــــــه

چــــــــــــــــــــــــــون�قــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــرهء�ابــــــــــــــــــــــــــر�عــــــــــــــــــــــــــزم�ايـــــــــــــــــــــــــــــــــده�در�يــــــــــانــــــــــهســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداي�وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�دورمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب�بــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــر�ده

تَّمَت.�م�م�م.

مــــاحــــظــــات:�تُــــــوَجــــــُد�إطــــــــــارات�ذهـــبـــيـــة�لــلــصــفــحــة�األول|�والـــثـــانـــيـــة�فــــقــــط.�نــــــوع الـــخـــط: 
ْـــِغـــاف�ِجــلـْـد�ُعــثْــَمــانــّي�مغلف� َــة�بِـــالـــلَّـــْوِن�األَْحـــَمـــر،�وال الــنــســخ.�وَعــنَــاِويــن�الــمــواضــيــع�مَــْكــتُــوب
بورق�اإليبرو،�وَعليه�تملكات�مطموسة،�َوتََملُّك:�الحاج�مُْصَطَف|�صدقي�بالخاتم.�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة� وتملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 418.�فارسي ]758[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�نظام�دست�غيب )1(.
ــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــَراِزّي،�نــــــــــــــظــــــــــــــام،�الــــــــشــــــــيــــــــعــــــــي�الــــــــصــــــــفــــــــوي� الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف:�نــــــــــــظــــــــــــام�الــــــــــــــديــــــــــــــن�دســـــــــــــــــــت�غــــــــــيــــــــــب�الــــــــــــــــــــــشِّ

)ت��1029ھ/�1619م( )2(.

 .NİZAM�DİVAN ›1‹
يَراِزّي�المعروف�بنظام�دست�غيب�)ت��1029ھ(<� قال�البغدادي:�>ديوان�نظام�-�فارسي،�هو�نظام�الدين�الشِّ

انظر:�إِيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)534/1(.�
 .NİZAM ›2‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   619 األدب والشعر   

الـــــــــورقـــــــــة: )198 × 110 =  1/ب�-�99/ب،�مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
130 × 63(،�عدد األسطر: )12(.

أوله:
مــــــــــــــــــعــــــــــــــــــازا كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــم� كــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــه� مــــــــــــــــــحــــــــــــــــــبــــــــــــــــــت|� ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران�كـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــم�بــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــي�نـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــار�اســـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــازاذوق�

صــــد�بــــا�نــــهــــادم�از�شـــــوق�مـــنـــيـــاد�شـــيـــا�زا...ازبــــــــــــــــــــــــــــن�مـــــــــــــــــر�تــــــــــعــــــــــلــــــــــق�بـــــــــــــــــانـــــــــــــــــاك�ايـــــــــــــــــــــــن�حــــــــــمــــــــــيــــــــــن�را

آخره:...
كــــه�بــــا�ايــــــن�تــلــخــكــا�مـــيـــهـــا�شـــكـــر�ريــــــــزوز�كـــفـــارشنظام�از�وصف�آن�لب�بز�زمان�حزم|�كمرارد

ــــــــــــــــبَــــــــــــــــة� مـــــــــــــاحـــــــــــــظـــــــــــــات:�مـــــــــخـــــــــطـــــــــوطـــــــــة�خـــــــــــزائـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة�نـــــــــفـــــــــيـــــــــســـــــــة.�ولــــــــــــــــوحــــــــــــــــة�الـــــــــصـــــــــفـــــــــحـــــــــة�األول|�مُــــــــــــــــَذّهَ
نَــــــــــــــــــــة،�الـــــــــوضـــــــــع  ــــــــــــــــبَــــــــــــــــة�َومُــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــّوَ َـــــــــــــَهـــــــــــــا�إَِطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرات�مُــــــــــــــــَذّهَ ــــــــــــفــــــــــــَحــــــــــــات�ل نَـــــــــــــــــــة�نــــــــفــــــــيــــــــســــــــة.�وجـــــــــمـــــــــيـــــــــع�الــــــــــــّصَ َومُـــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــّوَ
َـــــــــــة�بِـــــــــــــــالـــــــــــــــلَّـــــــــــــــْوِن�األَْحـــــــــــــــَمـــــــــــــــر،� الـــــــــــــعـــــــــــــام: نـــــــــــــــوع الـــــــــــخـــــــــــط:�تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــق.�وَعــــــــــــــنَــــــــــــــاِويــــــــــــــن�الــــــــــمــــــــــواضــــــــــيــــــــــع،�مَـــــــــــْكـــــــــــتُـــــــــــوب
ْـــــــــــــــِغـــــــــــــــاف�ِجــــــــــلْــــــــــد�ُعــــــــــثْــــــــــَمــــــــــانــــــــــّي.�وقــــــــــــــــف:�دار ـــــــــــــبَـــــــــــــة،�وال  واألشـــــــــــــعـــــــــــــار�مــــــكــــــتــــــوبــــــة�داخــــــــــــــــل�جــــــــــــــــــــداول�مُـــــــــــــَذّهَ

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/419. ]759[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�نَْفِعي )1(.

ْـــُمـــتَـــَخـــلِـّــص�بـــنـــظـــام.�عـــاصـــر�الــــشــــاه�عـــبـــاس�األول� ــــــيــــــَراِزّي،�الـــشـــاعـــر�الــــرافــــضــــي�الــمــتــفــلــســف،�ال نـــظـــام�دســـــت�غـــيـــب�الــــــشِّ
الصفوي�الرافضي،�ومات�في�شيراز،�ودُفِن�فيها.�من�تصانيفه:�ديوان�نظام�دست�غيب.�

ُـــْزُرگ�الطهراني�الباطني؛�النسخة�العربية،�طبعة�دار�األضـــواء�في� انــظــر،�الذريعة�إل|�تصانيف�الشيعة�آلقــا�ب
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الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف:�عــــــــمــــــــر�بــــــــن�عــــــــــــبــــــــــــد�اهلل�األرضـــــــــــــــــرومـــــــــــــــــي�الــــــــــُعــــــــــثْــــــــــَمــــــــــانــــــــــي،�نـــــــفـــــــعـــــــي�)ت��1044ھ/�
�1634م( )1(.
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ْــــُمــــتَــــَخــــلِّــــص�بــــنــــفــــعــــي،�عـــالـــم� ْــــــَمــــــْشــــــُهــــــور،�ال ـــــــاِعـــــــر�ال نــــفــــعــــي:�عــــمــــر�بــــن�عــــــبــــــد�اهلل�األرضــــــــــرومــــــــــي،�ثــــــــــّمَ�الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــي،�الـــــــّشَ
َـــــّقـــــبَـــــهُ�بـــلـــقـــب:�)نــــفــــعــــي(�الـــشـــيـــخ�عــــالــــي�أَفَـــــــنْـــــــِدي�األرضــــــرومــــــي،� بـــالـــلـــغـــات�الــــثــــاث�الـــعـــربـــيـــة�والـــتـــركـــيـــة�والــــفــــارســــيــــة،�ول
ونفعي؛�مترجم،�ومؤّرخ،�وشاعر�ُعثَْماني�واسع�الخيال،�سلس�األسلوب،�بليغ�الخطاب،�وأديب�مرموق�

عُر�إل|�حتِفِه،�وكان�نقُش�خاتم�نفعي�قوله:� أوصله�الشِّ
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قال�المحبي:�>عمر�المعروف�بنفعي�بن�رومــي،�عالم�الــروم،�وشاعرها�المتفوق،�وكــان�أحد�أعيان�ُكتَاب�
الــدولــة،�ولــه�شهرة�طنانة،�وهــو�مــن�بلدة�يقال�لها:�حسن�قلعه�ســي،�بينها�وبين�)أرزن�الـــروم�=�أرضـــروم(�
خـــمـــس�ســــاعــــات�إل|�جـــهـــة�)الــــــقــــــرص�=�واليـــــــة�قــــــــارص(�ولــــــد�بــــهــــا،�ثــــم�قــــــــِدمَ�إل|�قــســطــنــطــيــنــيــة،�وتـــــعـــــان|�الــكــتــابــة�
واألدب،�ومـــهـــر�فـــيـــهـــا،�وشــــعــــره�غـــايـــة�فــــي�الـــمـــاحـــة�ســيــمــا�مـــدائـــحـــه،�وأمــــــا�أهـــاجـــيـــه�فـــلـــم�يـــصـــل�أحـــــد�إل|�فُــحــشــهــا�
ـــلْـــَطـــان� نــــهــــا�وَوَســـَمـــهـــا�بــســهــام�الـــقـــضـــاء،�وحـــكـــي�أنــــه�لــمــا�تـــم�جــمــُعــهــا�وصــــل�خــبــُرهــا�إل|�الـــّسُ -�فــيــمــا�أعـــلـــم�-�وقــــد�دّوَ
ــــت�قــــراءتــــهــــا؛�إال�وأرعــــــــدت�الـــســـمـــاءُ�وأبـــــرقـــــْت،�ونـــزلـــت� أَْحـــــَمـــــد�األول،�فــطــلــبَــهــا،�وقُــــرئــــت�بــمــحــضــر�مـــنـــه،�فـــمـــا�تَــــّمَ
صــاعــقــة�بــالــقــرب�مـــن�مـــكـــان�الــــقــــراءة،�ولــــا�شــــاع�بــيــن�الـــنـــاس�أّن�قـــراءتـــهـــا�تـــــورث�بـــــاءً�مــــا،�وأدرَك�الـــشـــاعـــُر�عــْهــَد�
ــلـْـَطــان� ــلـْـَطــان�أَْحـــَمـــد؛�مــحــرر�بــغــداد�مــن�الــصــفــوي�نـــادر�شـــاه�األفـــشـــار(،�وكـــان�الــّسُ ــلـْـَطــان�مُـــــَراد�)الـــرابـــع�ابــن�الــّسُ الــّسُ
به،�وتعجبه�مُسامرته.�وقد�أُّرخــْت�وفاته�بعبارة:�)آه�كيم�قيد|�فلك�نفعي�كب|�أستاده�=� مُــَراد�يُحبُّه�ويقرِّ

�1042ھ(.�وعبارة:�)كشت�تاريخ�قتل�شد�نفعي�=��1042ھ(.�
مــن�تــصــانــيــفــه:�ديــَوان�شــعــره؛�تــركــي�مــطــبــوع؛�مَــْقــبُــول�ِعــنْــد�الــنَّــاس،�ولــه�ديــَوان�آخــر�فَــارســي،�ومــنــظــوم:�ِســَهــام�
الـــــقـــــضـــــاء�فِــــــــي�األهــــــــاجــــــــي،�طـــــبـــــع�فــــــي�إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول،�ويــــــوجــــــد�مـــــنـــــه�مـــــخـــــطـــــوط�فــــــي�مــــتــــحــــف�جــــــــال�الــــــديــــــن�الـــــــرومـــــــي�فـــي�
مــــديــــنــــة�قــــونــــيــــا�الــــتــــركــــي:�5913،�وفــــــي�جــــامــــعــــة�إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول:�5110�،3004�،3003،�وســـــاقـــــي�نـــــامـــــه؛�مـــنـــظـــوم�
فارسي؛�مخطوط�في�مكتبة�نور�ُعثَْمانية:�4659،�وساقي�نامه�منظوم�تركي�مخطوط�في�مكتبة�مَُرادية:�
2/5167،�وقــــصــــائــــد�نـــفـــعـــي�بـــالـــلـــغـــة�الــــتــــركــــيــــة؛�مــــخــــطــــوط�فـــــي�مـــكـــتـــبـــة�كــــمــــانــــكــــش:�1/240،�وعـــــاطـــــف�أَفَـــــــنْـــــــِدي:�
2225،�وآلـــــمـــــالـــــي:�2/2578،�وكـــــلـــــيـــــات�نــــفــــعــــي�بــــالــــلــــغــــة�الــــتــــركــــيــــة؛�مــــخــــطــــوط�فـــــي�مـــكـــتـــبـــة�آكــــــــاه�ســــــــــّري:�259،�
ولطائف�نفعي�باللغة�التركية،�ومنظومة�في�أعمال�علي�پاشا�باللغة�التركية.�وترجمة�تحفة�العشاق�إل|�

التركية.� اللغة�
انــــــظــــــر،�خـــــاصـــــة�األثــــــــــر�فــــــي�أعــــــيــــــان�الــــــقــــــرن�الـــــــحـــــــادي�عــــشــــر�لــــلــــمــــحــــبــــي:�)228/3 - 230(،�وكـــــشـــــف�الـــــظـــــنـــــون�عــن�
أســــامــــي�الـــكـــتـــب�والــــفــــنــــون�لـــحـــاجـــي�خـــلـــيـــفـــة:�)1010/2�،807/1(،�وهــــديــــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســــمــــاء�الـــمـــؤلـــفـــيـــن�وآثـــــار�
المصنفين؛�للبغدادي:�)797/1(،�وُعثَْمانلي�مؤلفلري؛�لمحمد�طاهر�بروسه�لــي:�)441/2 - 443(،�
َّـــا:� ــد�ثُـــَري ِــُمــحــّمَ وفــهــرس�الــمــطــبــوعــات�بــالــحــروف�العثمانية�لسيف�الــديــن�أوزاكـــــه:�)44/5(.�وســجــل�ُعــثْــَمــانــي�ل

)576/4(.�وقاموس�األعام�لَشْمس�الدِّين�سامي:�)4596/6(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   621 األدب والشعر   

الـــــــــورقـــــــــة: )196 × 132 =  مـــــقـــــيـــــاس  1/ب�-�23/ب،� عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
150 × 90(،�عدد األسطر: )13(.

أوله:�قطعه�در�مدح�شيخ�اإلسام.
دانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــن|ا|� بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه� خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو� و|�

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه�مـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــن|جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�رتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�قـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــرد

طــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب� كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزه� شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�جــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــان�پــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــاه�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن|...در�

آخره:...
مـــــــدحـــــــن|�اتــــــســــــم�نــــــولــــــه�طـــــــــــوط|�كـــــوپـــــالـــــركـــــب|قـــنـــد�نـــظـــم�پــــــاِدشــــــاه�اولـــــــه�مـــكـــر�بــــونــــدن�لــذيــذ

شه�مَُراد�خانكيم�دل�دست�كريم|�دمپدم

دور�وكـــوهـــر�بــــذل�ايــــدر�دنــيــايــه�دريـــالـــركـــب|

تَّمَت�تَّمَت�تَّمَت

مـــــــــاحـــــــــظـــــــــات:�تُــــــــــــــوَجــــــــــــــُد�فـــــــــــي�أولــــــــــــــــــه�صــــــفــــــحــــــة�مـــــــــــن�الــــــــــفــــــــــوائــــــــــد�األدبــــــــــــــيــــــــــــــة،�وفــــــــــــــي�آخــــــــــــــــــره�فـــــــوائـــــــد�
ــــــاريـــــــخ  فــــــــــي�ثـــــــــــــاث�صـــــــفـــــــحـــــــات�مــــــــــن�الـــــــــفـــــــــوائـــــــــد�األدبـــــــــــــيـــــــــــــة.�الـــــــــنـــــــــاســـــــــخ:�صــــــــالــــــــح�بــــــــن�مُــــــــــــْصــــــــــــَطــــــــــــَف|.�تـ
الــــــــعــــــــام:  فــــــــــي��3شـــــــهـــــــر�جــــــــــمــــــــــاد|�اآلخــــــــــــــــر�ســـــــنـــــــة�)�1068ھ/�1657م(.�الــــــــــوضــــــــــع  ــــــســــــــخ:� ــــنــ ــ الــ
خـــــــــــّط�الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــق�الـــــــــــواضـــــــــــح،�وجــــــمــــــيــــــع�الــــــصــــــفــــــحــــــات�لــــــهــــــا�إطـــــــــــــــــــارات�وجـــــــــــــــــــداول�حــــــــمــــــــراء�الـــــــلـــــــون،�
ْــــــــــــــِغــــــــــــــاف�ِجـــــــــلْـــــــــد�ُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــّي،� َـــــــــة�بِــــــــــــالــــــــــــلَّــــــــــــْوِن�األَْحـــــــــــــــَمـــــــــــــــر،�وال وبــــــــعــــــــض�َعــــــــــنَــــــــــاِويــــــــــن�الـــــــمـــــــواضـــــــيـــــــع�مَـــــــــْكـــــــــتُـــــــــوب
ــــــــــــــــــــــَراد؛�شــــــيــــــخ�َخـــــــــانـــــــــَقـــــــــاه�مُــــــــــــــــــــَراد�مُـــــــــــــــــّا؛�مـــــــــع�خـــــاتـــــم� ـــــــــد�مُ ــــيــــــه تــــــمــــــلــــــك:�الــــــســــــيــــــد�الـــــــحـــــــافـــــــظ�مُـــــــــَحـــــــــّمَ ــــلــ وعــ
 الـــــوقـــــف،�ســـنـــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقـــــــف:�دار�الـــمـــثـــنـــوي.�ورقـــــــم�الـــمـــيـــكـــروفـــيـــلـــم�فــي

األرشيف:�)713(.

قْم الَْحِميِدّي: 2/419. ]760[ الّرَ

د�عارف�چلبي )1(. عنوان المخطوط:�ديوان�مَُحّمَ

 .MEHMET�ARİF�ÇELEBİ�DİVANİ ›1‹
توجد�مخطوطة�منه�في�مكتبة�مراد�ما:�2/419،�ومكتبة�قره�خان�أوغل|:�85. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    622

ـــــد�وصــــــالــــــي،�الـــكـــوتـــاهـــيـــة�وي،�الـــُعـــثْـــَمـــانـــي� ـــــد�عــــــــارف�چـــلـــبـــي�بـــن�مُـــــَحـــــّمَ الــــمــــؤلــــف:�مُـــــَحـــــّمَ
الحنفي،�عارف،�وصالي�أوغلُ|�)ت��1068ھ/�1657م( )1(.

 = 132 ــــــة: )196 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  25/ب�-�46/آ،� ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
150 × 90(،�عدد األسطر: )13(.

أوله:

ِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم �الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ ِ َ ْ مــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــمبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم�اهلِل�ارّلَ ره� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده� كــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــهء�

جــــــــــــــام�صـــــــهـــــــبـــــــا|�فــــــــــــــرح�داغ�مــــــنــــــهــــــا�بـــــــــنـــــــــدر�بــــكــــابادرهء�غم�نشهء�نجش�شاد�مانيد�پر�بكا

هــــر�نــســيــم�دلـــكـــشـــا�بــــا�دخـــــر�ايــــنــــدر�بـــكـــا...بـــــــاغـــــــبـــــــان�مـــــحـــــنـــــتـــــم�اولــــــــــمــــــــــاز�شـــــكـــــفـــــنـــــه�كـــلـــيـــشـــم

آخره:...�انكچون�بندخ|�انك�ديدم�تاريخن|�غنچه

تاريخ�چشمهء�حضرلق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف|�نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�عـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــي�قـــــــــــــــــــــــدركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد�مـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــور�ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�مــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــام�شــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــف مُ

خــــــــــــــــــضــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح�شــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــر�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف اب� آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ� كـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــت�

سنة�)�1057ھ(.

من�العبد�الداعي�صالح�بن�مصلي�في��10شهر�جماد|�اآلخرة�لسنة�ثمان�وستين�
وألف.

َـــــَهـــــا� ل ـــــــفـــــــحـــــــات� الـــــــّصَ َجــــــِمــــــيــــــع� ــــيــــــف: )�1057ھ/�1647م(،� ــــتــــــألــ الــ ــــــاريــــــــخ  تــ مـــــــاحـــــــظـــــــات: 
إطــــــــــــــــــــــــــــــاَرات�وجـــــــــــــــــــــــــــداول�َحـــــــــــــــــْمـــــــــــــــــَراء�الــــــــــــــلــــــــــــــون.�الــــــــــنــــــــــاســــــــــخ:�صـــــــــالـــــــــح�بـــــــــن�مــــــــــــصــــــــــــل|.�تـــــــــــاريـــــــــــخ الــــــنــــــســــــخ: 
ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: قْــــــــــم�ال  ســـــنـــــة�)�1068ھ/�1657م(.�وبـــــــاقـــــــي�مُــــــــواصــــــــَفــــــــاتِــــــــِه�مـــــثـــــل�مُـــــــواصـــــــفـــــــات�الــــــــــّرَ

.1/419

 .MEHMET�ARİF�ÇELEBİ�،VİSALİOĞLU ›1‹
ــد،�وصــالــي،�الكوتاهية�وي،�الُعثَْماني،�الحنفي،�القاضي،�الشاعر،� ــد�عــارف�چلبي�بن�مُــَحــّمَ انــظــر؛�مُــَحــّمَ
ْــــُمــــتَــــَخــــلِّــــص�بــــعــــارف�الــــمــــتــــوف|�ســـنـــة�)�1068ھ/�1657م(.�مــــن�تـــصـــانـــيـــفـــه:�ديــــــــوان�عــــــارف�-�فــــي�األدب�الــتــركــي� ال

الُعثَْماني.�ووفاة�والده�سنة�)�1056ھ/�1646م(.�
انظر؛�سجل�عثماني:�)162/4(،�ومعجم�تاريخ�التراث�العربي�لقره�بلوط،�)3475/5؛�الرقم:�9340(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   623 األدب والشعر   

قْم الَْحِميِدّي: 3/419. ]761[ الّرَ

عنوان المخطوط:�كشكول�الفوائد�المختارة )1(.

المؤلف:�مجهول )2(.

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 46/ب�-�119/ب،�مــقــيــاس الـــورقـــة: )196 × 132 = 
150 × 90(،�عدد األسطر: )13(.

أوله:�بنم�لطف�ايسر�ُسلطانم�ايشتدم�عاشق�اولمش�سون

بكاشول�ايديككك�جور|�قوكتسون�بولمش�سون

ـــيـــــم�وبـــــــــودلـــــــــغ|�تـــــــاريـــــــخ�در�فـــــــي�ســـنـــة� ـــبـــــد�الـــــرحــ آخـــــــــــــــــــره:...�حـــــــــاال�طــــــــويــــــــران�وبـــــــــــوح�س|�عــ
)�1201ھ/�1786م(...

...�نظم�المعي�چلبي�در�طلب�جارية:

شونده�پر�بكر�قز�أوغان�بولنور�م|�دالل

ول|�شكر�سوز|�شيرين�يكف|�كل�لبن|�بال...

بــــــــكــــــــا اتـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــك� يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدر� ال� جـــــــــــــــــــــــوركـــــــــــــــــــــــك� مـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــوبـــــــــــــمـــــــــــــدر...� بـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــم� قـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل� از� جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورك|�

انحصر�ينحصر�انحصار.�اختصر�يختصر�اختصار.

مــاحــظــات:�مــن�الـــورقـــة:�)47(�إل|�الــصــفــحــة:�)119/ب(،�كــشــكــول�مــنــوع�من�
الفوائد؛�فيه�مختارات�من�شعر�الجامي�والخيام،�ويحي|�أَفَنِْدي�قُدَِّس�ِسّرُه،�وغزل�
باقي�وبهائي�وصائب�ورضائي�ومسيحي�وويسي�وشمعي�وشامي�وشفائي�وشهودي،�

وفريد�العطار،�وفي�الورقة:�)75/آ(�يوجد�بيت�شعر�باللغة�العربية:
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فقال:�واهلل�ما�اذه�كام�المجانين،�دلوني�عليها.�
فقالوا:�هي�في�البراري�ترع|�األغنام،�فخرج�إليها،�فوجدها�قد�اتخذت�محراباً،�وهي�تصلي�فيه،�ورأ|�

الغنم�ترع|�والذئاب�تحرسها،�فتعّجب�من�كلذ.�
فقال�الربيع:�فلما�فرغت�من�صاتها�قلت:�السام�عليك�يا�ميمونة.�

قالت:�وعليك�السام�يا�ربيع.�
قلت:�كيف�عرفت�اسمي؟�

قـــالـــت:�ســـبـــحـــان�اهلل؛�عــّرفــنــي�بــاســمــك�الــــذي�أخـــبـــرك�الــبــارحــة�فـــي�الــمــنــام:�أنـــي�زوجـــتـــك،�ونكل�لــيــس�الــمــوعــد�
انهاه،�الموعد�بيننا�غداً�في�الجنة.�

فقلت�لها:�كيف�اجتماع�الذئاب�بالغنم؟�
فقالت:�لما�تعلَّق�حبه�بقلبي�واحتكم،�تركت�الدنيا�عن�قلبي،�فأصلح�ما�بين�الذئاب�والغنم.�

ثم�قالت:�يا�ربيع�أسمعني�شيئاً�من�كام�سيدي،�فقد�اشتاقت�نفسي�إليه.�
قال�الربيع:�فقرأت:�}ٱ ٻ�ݲ ٻ ٻ پ پ...{،�وهي�تسمع�وتبكي�وتطرب�إل|�أن�وصلت�إل|�
قوله�تعال|:�}ڱ ڱ ں ں�ݲ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{�]سورة�المزمل،�اآلية:�1 - 13[،�فصرخت�
صــرخــةً،�وخـــرت�مــيــتــةً،�فــتــحــيّــرُت�فــي�أمــرهــا،�فــجــاءت�جــمــاعــةٌ�مــن�الــنــســاء،�فــُقــلــن:�نحن�نّغسلها�ونجّهزها،�
بيع.� �بموتها؟�قُلن:�ُكنا�نسمع�دعاءَها�وهي�تقول:�اللهم�ال�تُِمتني�إال�بين�يَدي�الّرَ فقلُت:�من�أين�عرفتّنَ

فلّما�َسِمْعنا�بحضوِرَك�إليها؛�عرفنا�أّن�اهلل�تعال|�استجاَب�دُعاءَها.�
وقــيــل:�اشــتــر|�أبــو�عــبــد�اهلل�النباجي�جــاريــةً�ســـوداء�للخدمة...�فلما�جــّن�الليل�ذهــب�سيُدها�للنوم،�فقالْت�

له�الخادمة:�أما�تستحي�من�موالك،�أنه�ال�ينام�وأنت�تنامݵ�ثم�أنشدت:�
�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ� جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَف�لـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــٍل�وقـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــــــــــــهُ�مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ...�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ

�في�الرسالة:�>قال�الشبلي:�اّطلع�الحّق�علّي�فقال:�مَْن�نامَ�َغِفَل،�ومَن�َغِفَل�ُحِجَب.�وأنشد:� وقال�القشيرّيُ
�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ� �حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ �نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍم�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�ال كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلُ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   625 األدب والشعر   

وتُوَجُد�في�الورقة:�)75/ب�-�76/ب(:�فائدة�مكتوبة�باللغة�الُْعثَْمانيَّة�التركية�
عنوانها�البحر�الطويل،�يليها�غزل�روح�بغدادي؛�في�الورقة:�)77/ا(،�وفي�الورقة:�
)78/ب(�يـــــوجـــــد�خـــــاتـــــم�عـــبـــد�الـــحـــلـــيـــم�مــــــع�تــــوقــــيــــع�عــــبــــد�الــــرحــــيــــم،�وخــــاتــــمــــيــــن�مــخــتــلــفــيــن�
ـــــد،�تـــلـــي�كلذ�مــــقــــامــــات�ســــمــــاع�مـــتـــنـــوعـــة:�نــــــو|�عــــــــراق�مـــحـــيـــر�صـــبـــا،� بــــاســــم�الــــحــــافــــظ�مُـــــَحـــــّمَ
وأشعار�تركية�ُعثَْمانية�وفارسية،�وفــي�الــورقــة:�)114/ب(؛�تُــوَجــُد�عريضة�وتحتها�
ــلْــَطــانــي�حــــاال.�وفـــي�الـــورقـــة:� ـــد�اإلمـــــام�الــّسُ تــوقــيــع�الــمــخــلــص�الـــداعـــي�الــقــديــم�حــافــظ�مُـــَحـــّمَ
ــــد�الـــشـــهـــيـــر�بـــبـــســـتـــان�زاده،�وفــــــي�الــــــورقــــــة:�)119/ا(،� )119/ب(؛�تُــــــوَجــــــُد�فــــتــــو|�مُــــَحــــّمَ
ْــــــــــِغــــــــــاف�ِجـــــــلْـــــــد�ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــّي،�وعـــلـــيـــه  تـــــوقـــــيـــــع�عـــــبـــــد�الـــــرحـــــيـــــم�ســـــنـــــة�)�1201ھ/�1786م(.�وال
د�مُـــَراد؛�شيخ�َخانَقاه�مُــَراد�مُــّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة� تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/420. ]762[ الّرَ

عنوان المخطوط:�نجاة�الغريق�في�الجمع�والتفريق )1(.

المؤلف:�عزيز�مَْحُمود�بن�فضل�اهلل�بن�مَْحُمود�سيوريِْحَصاري،�الّسفرِحَصارّي،�
ْــَجــلـْـَوتِــّي� ــوفِــّي،�ال ْــَحــنَــِفــّي،�الــّصُ ْــُهــَدائِــي،�ال وِمـــّي،�اإِلْســتَــانْــبُــولــّي،�األُْســــُكــــَداِرّي،�عــزيــز�ال الـــّرُ

)ت��1038ھ/�1628م( )2(.

َفر�والَْحَضر،�والمشهد�والمغيب.� وقيل�له:�مت|�يكون�الرجل�مُريداً؟.�فقال:�إذا�استوت�حالتُهُ�في�الّسَ
انظر؛�سر�العالمين�وكشف�ما�في�الدارين�للغزالي:�المقالة�الحادية�والعشرون:�في�جهاد�النفس�والتدبير،�
وكتاب�مسالك�األبصار�في�ممالك�األمصار�البن�فضل�اهلل�القرشي�العدوي�العمري:�)148/6(،�والرسالة�

القشيرية؛�طبعة�دار�المعارف�في�القاهرة:�)561/2(،�وطبعة�دار�المنهاج�في�جدة:�)ص:�755(.�
 .NECATÜ’l�-�GARİK ›1‹

طــبــع�فـــي�إِْســـتَـــانـــبُـــول�ســنــة�)�1287ھ/�1338م(،�)�1340ھ/�1924م(.�وتُــــوَجــــُد�مــنــه�مــخــطــوطــات�كــثــيــرة�في�
مكتبات�إِْستَانبُول.�

 .AZİZ�MAHMUD�b.�FAZLULLAH�b.�MAHMUD�el�-�ÜSKÜDARİ�،HÜDAYİ ›2‹
ــــمـــــــود(�بـــــــن�فــــــــضــــــــل�اهلل�بــــــــن�مــــــحــــــمــــــود�الــــــــهــــــــدائــــــــي�األُْســـــــــــــــُكـــــــــــــــداري،� ــ ــــحـ ــ ـــــــــيْـــــــــخ:�مــــــحــــــمــــــود�)أو�عـــــــزيـــــــز�مـ وِمــــــــــــــي�الـــــــــّشَ ُهــــــــــدائــــــــــي�الــــــــــــــّرُ
ـــــوفِـــــّي�الـــجـــلـــوتـــّي،�الــــشــــاعــــر،�الــــعــــارف�بــــاهلل،� الـــســـفـــرحـــصـــاري،�اإِلْســــتَــــانــــبُــــولــــي�الـــُعـــثْـــَمـــانـــي،�الـــحـــنـــفـــي،�الــــمــــدرس�الـــــّصُ
واعــــظ�ُعـــثْـــَمـــانـــّي،�وأحــــد�أفـــاضـــل�مــشــايــخ�الــطــريــقــة�الــجــلــوتــيــة،�لـــه�تــصــانــيــف�بــالــلــغــة�الــعــربــيــة�والــتــركــيــة،�ولــــه�زاويــــة�

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    626

ــــــة: )203 × 145 = 155 ×  ــــــورقــ عــــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 1 - 18،�مــــقــــيــــاس الــ
95(،�عدد األسطر: )13(.

أوله:�اذه�في�الجمع�والتفريق:
وآِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أّول� ومــــــــــــــــــــــــــــــنّــــــــــــــــــــــــــــــت� َحــــــــــــــــــــــــــــــْمــــــــــــــــــــــــــــــد� كــــــــــــــــــــــــــــه�أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدر�ظـــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــر�وبــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــَده�ظـــــــــــــــــــاِهـــــــــــــــــــرخــــــــــــــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــــــــــــــة�

نـــــــــــــــــــــــــورهظـــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوري�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده�اولـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــدر�ظـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــوره اســـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــرم|� دلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــل� أوالن� كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز|�

نــه�وار�كــورمــزســه�آن|�چــشــم�خــفــاش...كــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــش�ظــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــر�دكــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدر�قــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــــداش
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افـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد|�ووپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�نـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــات|�صـــــــــــــــالـــــــــــــــمـــــــــــــــة�غــــــــــــرقــــــــــــهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز|�قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�مـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــع�جـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــه�فـــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــه

ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره�مـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــه�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�ُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.مــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــر�قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق�وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ماحظات: نوع الخط:�النسخ�الواضح�المضبوط�بالحركات.�والصفحات�لها�
ْـــــِغـــــاف� َــــة�بِــــــالــــــلَّــــــْوِن�األَْحـــــــَمـــــــر،�وال إطـــــــــارات�وجـــــــــداول�عــــمــــوديــــة�وأفــــقــــيــــة�حـــــمـــــراء�الـــــلـــــون�مَــــْكــــتُــــوب
ـــــد�مُــــــــــَراد؛� ِجـــــلْـــــد�ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي�مـــغـــلـــف�بــــــــورق�اإليـــــــبـــــــرو،�وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك:�الــــســــيــــد�الــــحــــافــــظ�مُـــــَحـــــّمَ
شــيــخ�َخـــانـــَقـــاه�مُـــــَراد�مُـــــّا؛�مـــع�خـــاتـــم�الـــوقـــف،�ســنــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقــــف:�دار�

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/420. ]763[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�ايهلإت�هدائي�أَفَنِْدي )1(.

ْـــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــَدائِـــــــــــــــــــــــي� الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــؤلــــــــــــــــــف:�عـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــز�مَـــــــــــــــــــْحـــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــود�بـــــــــــــــــــن�فــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــل�اهلل�األُْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداِرّي،�عـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــز�ال
)ت��1038ھ/�1628م( )2(.

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 19/ب�-�120/ب،�مــقــيــاس الـــورقـــة: )203 × 145 = 
155 × 95(،�عدد األسطر: )13(.

أوله:�ديوان�الهيات�هدايي�محمود�أَفَنِْدي

درمــــــــــــــــــــــــــــــــــان درده� هـــــــــــــــــــــــــر� اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور� لـــــــــــــــــــــــــه� حــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــه�تــــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــد�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه�ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــش�ارنــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد�
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َـــــــــــــــــــــــــــــتافـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــد|�جـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدن�اولـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــه�دَْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوت َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدر�قــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــاره�ُحــــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــــُن�اِجـــــــــــــــــــــــــــــاب

ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَده�ِعــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــْت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ُـــــــــــــــــــــــــــوِر|�َحــــــــــــــــق�ايــــــــلــــــــلــــــــريــــــــن�ســــــــــــيــــــــــــران�ايــــــــــــــــــــده�ُكــــــــــــوزُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�قُ ي

تَّمَت�ديوان�هدايي.

ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي:�1/420.�وقــــــــف:�دار� قْــــــــم�ال مـــــاحـــــظـــــات:�مُــــواصــــفــــاتــــه�مــــثــــل�مـــــواصـــــفـــــات�الــــــــّرَ
المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 420/ مكرر�فارسي ]764[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�خواُجو|�كرماني )1(.
يَراِزّي،� المؤلف:�محمود�بن�َعِلّي�بن�محمود�خواُجو|�كرماني؛�الكرماني،�الشِّ
األصـــفـــهـــانـــّي،�خــــواُجــــو�الـــكـــرمـــانـــي،�الـــبـــاطـــنـــي،�كـــمـــال�الــــديــــن،�أبـــو�الـــعـــطـــاء�)ت��753ھ/�

�1352م( )2(.

 .el�-�KİRMANİ�DİVANİ ›1‹
تُوَجُد�منه�مخطوطة�في�مكتبة�جامعة�إِْستَانبُول،�الرقم�القديم:�422،�و:�1013،�وقد�طبع�في�إيران�سنة�

)�1336ھ/�1918م(.�
 .MUHAMMED�b.�ALİ�el�-�KİRMANİ�،HACE�el�-�KİRMANİ ›2‹

مــحــمــود�بــن�عــلــي؛�الــمــعــروف:�بــخــواجــو�الــكــرمــانــي،�وخــــاق�الــمــعــانــي،�ومــلــك�الــفــضــاء،�ونخلبند�الــشــعــراء،�
الشيعي،�األديب�الشاعر:�ولِد�ما�بين�سنة�)�669ھ/�1270م(؛�وسنة�)�689ھ/�1289م(،�في�زمان�حكم�
الدولة�اإليلخانية�الرافضية�الشيعية�)�656ھ/�1258م�-��738ھ/�1338م(،�ومات�سنة�)�753ھ/�1352م(�
وقـــــــيـــــــل:�مـــــــــات�ســـــنـــــة�)�742ھ/�1342م(،�ودفــــــــــــن�فـــــــي�شــــــــيــــــــراز،�فـــــــي�زمـــــــــن�الــــــــدولــــــــة�الـــــجـــــائـــــريـــــة�الــــشــــيــــعــــيــــة�الــــبــــاطــــنــــيــــة�
)�738ھ/�1338م�-��836ھ/�1432م(.�وألف�كتباً�باللغة�الفارسية،�منها�النثر�والنظم،�بعضها�في�األدب�
الفارسي،�وبعضها�في�التََّصّوُف�الباطني�الرافضي،�وبعض�قصائده�تبدأ�ببيت�باللغة�العربية�تليها�القصيدة�
كاملة�باللغة�الفارسية.�والمعروف�من�َعنَاِوين�مؤلفاته�المخطوطة�المحفوظة�في�المكتبات�التراثية:�)19(�

عنواناً.�
نُون�َعن�أَساِمي�الُكتُب�والُْفنُون�لَِحاجي�َخِليَفة:�)788�،724/1(،�وهدية�العارفين�أسماء� انظر؛�َكْشف�الّظُ
المؤلفين�وآثار�المصنفين؛�للبغدادي:�)408/2(،�وفهرست�ها|�خطي�فارسي�ألَْحَمد�منزوي�الباطني:�
ُــــــــــْزُرگ�الـــطـــهـــرانـــي�الـــبـــاطـــنـــي:�)258�،132/7؛� )1857/3 - 1858(،�والــــذريــــعــــة�إل|�تـــصـــانـــيـــف�الـــشـــيـــعـــة�آلقـــــا�ب
الــــرقــــم:�1824(،�38/11�،118/10�،1322�،921�،909،� الـــتـــرجـــمـــة� �،305�،304/9(�،289�،268

�.)239/25�،444�،290/22�،233/18�،395/13�،294�،142�،123/12�،344�،289



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   629 األدب والشعر   

 = 105 ــــــة: )168 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  1/ب�-�130/آ،� ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
130 × 72(،�عدد األسطر:�)مختلف(.

أوله:
ْــــــــــــــــَجــــــــــــــــال �وال َس�بــــــــــــالــــــــــــِعــــــــــــزِّ ْــــــــــــَجــــــــــــَمــــــــــــالُســــــــــــبــــــــــــحــــــــــــاَن�مَـــــــــــــــــــــــْن�تــــــــــــــــــقــــــــــــــــــّدَ دَ�بـــــــــــالـــــــــــجـــــــــــوِد�وال ُســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــاَن�مَــــــــــــــــــــْن�تــــــــــــــــفــــــــــــــــّرَ

هـــــــــســـــــــت�دوام او� مــــــــلــــــــكــــــــت� كــــــــــــــه� مـــــــــالـــــــــكـــــــــي� وان�قـــــــــادري�كـــــه�قــــــــدرت�او�هـــســـت�پـــــر�كـــالان�

ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�بــــــــــــــــــــــــــــي�نــــــــــــــــظــــــــــــــــيــــــــــــــــر�وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�ال�يـــــــــــــــــــزلســــــــلــــــــطــــــــان�بــــــــــــي�وزيــــــــــــــــــــر�وجــــــــــــهــــــــــــان�دار�لــــــــــــم�يــــــــزل

دانـــــــــــــا|�ب|�تــــفــــكــــيــــر�ودارا|�ب|�مـــــــــــال...گــــــــــــــــــويــــــــــــــــــا|�بــــــــــــــــــي�تــــــــــلــــــــــفــــــــــظ�وبــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا|�ب|�بــــــصــــــيــــــر

آخره:...
لـــوح�مــحــفــوظ�از�تــويــك�جــزوســت�وكــويــنــدت�كتابآب�حيوان�از�تويك�قطرست�وكويندن�سواد

اســـــــــمـــــــــائـــــــــي�در�عــــــــلــــــــو�امـــــــــــــــا�بـــــــــــــــــــرون�از�انــــــــقــــــــاباخــــــــــتــــــــــري�وروشــــــــــــنــــــــــــي�امـــــــــــــا�مــــــــصــــــــون�از�ارتــــــــــــــــداد

ــَواب.كو�هر�شهوار�خواجو�هيج�ميدان|�كه�جست مــدح�سلطان�جــهــان،�واهللُ�أَْعـــلَـــُم�بِــالــّصَ

تم�الكتاب...�وخمسين�وثمان�ماية.�تم.

مـــاحـــظـــات: الــــوضــــع الــــعــــام: نـــــوع الــــخــــط:�تــعــلــيــق�واضـــــــح.�ولــــوحــــة�الــصــفــحــة�األول|�
نَــــة،�ولــهــا�إطــــار�مـــذّهـــب،�وبـــاقـــي�الــصــفــحــات�لــهــا�إطــــــارات�حـــمـــراء�الــلــون.� ــــبَــــة،�َومُــــلَــــّوَ ــــَذّهَ مُ
وَعنَاِوين�المواضيع،�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�والكتابة�ضمن�جداول�عمودية�وأفقية،�
ْـــــــِغـــــــاف�ِجـــــلْـــــد�ُعــــثْــــَمــــانــــّي� الــــنــــاســــخ:�ولــــــي�روزي؛�ســـنـــة�)...(�وخـــمـــســـيـــن�وثـــــمـــــان�مــــئــــة،�وال
مــــغــــلــــف�بــــــــــورق�اإليــــــــبــــــــرو،�وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك:�فـــــاضـــــل�بــــــك�ظـــــاهـــــر�عــــمــــر�زاده�خـــــزيـــــنـــــهء�ُهــــمــــايــــون�
االثــــــنــــــيــــــن،� بـــــالـــــخـــــاتـــــمـــــيـــــن� ــــــــــْصــــــــــَطــــــــــَف|� مُ عـــــــبـــــــد�الـــــــقـــــــادر� وتــــــمــــــلــــــك� ســــــنــــــة�)�1192ھ/�1778م(،�
ــد�مُـــَراد؛�شيخ�َخــانــَقــاه�مُـــَراد�مُـــّا؛�مــع�خاتم�الــوقــف،�سنة� وتملك�السيد�الحافظ�مُــَحــّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 421./ مفقود ]765[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�نحيفي )1(.

 .NAHİFİ�DİVANİ ›1‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    630

الــــمــــؤلــــف:�ُســــلَــــيْــــَمــــان�بــــن�عــــبــــد�ارل�بــــن�صـــــالـــــح،�نـــحـــيـــفـــي؛�الــــــرومــــــي�)�1151ھ/�
�1738م( )1(.

قْم الَْحِميِدّي: 1/422.�مطبوع ]766[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�وهبي�سنبل�زاده )2(.

ــــــــد�الــــــمــــــرعــــــشــــــي،�الــــــــرومــــــــي،� ــــــــد�وهـــــــبـــــــي�بـــــــن�)راشــــــــــــــــد�رشــــــــيــــــــد(�بــــــــن�مُــــــــَحــــــــّمَ الـــــــمـــــــؤلـــــــف:�مُــــــــَحــــــــّمَ
الُعثَْماني،�وهبي،�ُسنْبُل�زاده،�الحنفي�)ت��1224ھ/�1809م( )3(.

ورد�ِذكره�في�دفتر�فهرسة�دار�المثنوي�الحميدي�سنة؛�)ص:�68(.�وتوجد�مخطوطة�منه�في�مكتبة�جامعة�
إِْستَانبُول:�1692�،215. 

 .SÜLEYMAN�b.�ABDURRAHMAN�b.�SALİH�el�-�İSTANBULİ�،NAHİFİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/164.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�]328[�الّرَ

 .Tuhfe�-�i�Vehbi�=�DİVAN ›2‹
ــــد�بــــن�رشــــيــــد�الــــمــــعــــروف�بـــســـنـــبـــل�زاده�الـــمـــرعـــشـــي�ثـــــم�الــــرومــــي� قــــــال�الـــــبـــــغـــــدادي:�>ديــــــــــوان�وهــــبــــي�-�تـــــركـــــي،�هـــــو�مُــــَحــــّمَ

القاضي�الحنفي،�صاحب�تحفة�وهبي<.�
انظر؛�إِيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)538/1(.�وقد�طبع�في�بوالق�بمصر�

سنة�)�1253ھ/�1837م(.�
.Sünbül�-�zâde�Mehmed�Vehbî�=�MUHAMMED�VEHBİ�el�-�MAR’AŞ،�SÜNBÜLZADE�VEHBİ  ›3‹
ْـــُمـــتَـــَخـــلِّـــص�بــوهــبــي،� ـــاِعـــر�ال ْـــَحـــنَـــِفـــّي،�الـــّشَ ـــد�بـــن�راشـــــد�الــمــرعــشــي�ثـــــّمَ�اإِلْســـتَـــانـــبُـــولـــي�ال وِمـــــي�الـــقـــاضـــي:�مُـــَحـــّمَ وهـــبـــي�الـــــّرُ
الشهير�بسنبل�زاده�الُْمتَوفَّ|�سنة��1224ھ،�لَهُ�من�التآليف:�تحفهء�وهبي�منظومة�تركية�فِي�اللَُّغة،�طبعت�
�1258ھ/�1842م،� �1256ھ/�1840م،� �1219ھ/�1805م،� )�1214ھ/�1800م،� ســــنــــة� إِْســــــتَــــــانــــــبُــــــول� فــــــي�
�1245ھ/�1829م،� �1267ھ/�1851م،� )�1253ھ/�1837م،� َســـــــنَـــــــةَ� ُــــــــــــوالق� ب وفــــــــي� �1277ھ/�1861م(،�
ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي:�550�،549�،548�،547�،546�،545،� ال قْــــــــم� الــــــــّرَ الــــمــــثــــنــــوي:� انـــــظـــــر�دار� �1282ھ/�1866م(،�
ُـــــــــــــــوالق�َســـــــــنَـــــــــةَ�)�1253ھ/�1837م(،�ورمـــــضـــــانـــــيـــــة� ب ُطـــــــــبِـــــــــَع�فِــــــــــي� 551.�وديــــــــــــــــــــَوان�ســـــنـــــبـــــل�زاده�وهـــــــبـــــــي�شـــــعـــــر�تــــــــركــــــــي،�
ســـنـــبـــل�زاده�وهـــــبـــــي؛�مـــنـــظـــومـــة�تــــركــــيــــة؛�مـــخـــطـــوط�فـــــي�مـــكـــتـــبـــة�خـــــزانـــــة�األمـــــــانـــــــات:�1029،�وســـــــور�نـــــامـــــه؛�مــخــطــوط�
فــــــي�مـــكـــتـــبـــة�آكـــــــــاه�ســـــــــري:�446،�وشـــــــــوق�انــــكــــيــــز�فــــــي�الـــــحـــــكـــــايـــــات؛�مــــنــــظــــومــــة�تـــــركـــــيـــــة،�طـــبـــعـــت�فــــــي�إِْســــــتَــــــانــــــبُــــــول�ســنــة�
)�1252ھ/�1836م،� ســــــنــــــة� إِْســــــــــتَــــــــــانــــــــــبُــــــــــول� فـــــــــي� طـــــبـــــعـــــت� تـــــــركـــــــيـــــــة،� ــــنــــــظــــــومــــــة� مــ ولـــــــطـــــــفـــــــيـــــــهء؛� )�1286ھ/�1869م(،�
�1289ھ/�1872م،��1290ھ/�1873م(،�وطبعت�في�بُوالق�َسنَةَ�)�1253ھ/�1837م(،�وتواريخ�جلوس�
ُــــــــوالق�َســـنَـــةَ� ُــــــــوالق�َســـــنَـــــةَ�)�1253ھ/�1837م(،�وغــــزلــــيــــات�وهــــبــــي؛�طــبــعــت�فــــي�ب الـــســـاطـــيـــن�مـــنـــظـــوم؛�ُطـــــبِـــــَع�فِـــــي�ب
)�1253ھ/�1837م(،�ونخبهء�وهبي�منظومة�فِــي�الــلـُّـَغــة،�طبعت�فــي�إِْســتَــانــبُــول�سنة�)�1220ھ/�1805م،�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   631 األدب والشعر   

عدد الصفحات: 20.

أوله:

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�كــــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــــــه�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم|�ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم�هــــــــــــــــبــــــــــــــــايــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــات�ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب�نـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــس�وهـــــــــــــــــــــــــــــــوايـــــــــــــــــــــــــــــــه

نـــــــــــــــــــدامـــــــــــــــــــت�كــــــــــــــــلــــــــــــــــد|�پـــــــــــــيـــــــــــــر�اولـــــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــــده�طـــــــــــــويـــــــــــــدميــــــــــــــــــا�كـــــــــــــــلـــــــــــــــدم�كــــــــــــنــــــــــــچ�ايـــــــــــــــكـــــــــــــــن�شـــــــــــيـــــــــــطـــــــــــانـــــــــــه�اويـــــــــــــــــــــــدم

نــــــه�شـــيـــطـــانـــلـــقـــلـــر�ايــــــتــــــد|�بـــــاكـــــه�مـــــلـــــعـــــون...ايــــــــــــــــــــــــــــــــــدوب�الـــــــــــــداتـــــــــــــمـــــــــــــغـــــــــــــه�صـــــــــــــــــد�كـــــــــــــــونـــــــــــــــه�اقــــــــــــســــــــــــون

آخره:...

مــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــارف�كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــجــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدر�ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�مــــــــــــــــــــرغــــــــــــــــــــوبديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم�تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــن|�جـــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــر�كــــــــــــــــــــــــــــــب|�خـــــــــــــــوب

مـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــرد�لـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــف�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه|�اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|�بــــــــــــــــــــــــــــاد|بــــــــــــــــــــــــــــــو�تـــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــب|�هـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــان�بــــــــــــــــــــــــــــــا�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�هــــــــــــــــــــــــــــــاد|

مـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــظـــــــــــــــــات:�طـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــة�نــــــــــفــــــــــيــــــــــســــــــــة�بـــــــــــــخـــــــــــــط�الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــق�الــــــــــــمــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــي،�وتـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــهـــــــــــا�الـــــــــــــثـــــــــــــاث�
صــــفــــحــــات�األول|،�وتــــتــــضــــمــــن�الــــــــديــــــــوان�وبـــــعـــــض�الــــمــــنــــظــــومــــات�األُخـــــــــــــــر|.�الــــــوضــــــع الـــــعـــــام: 
ْـــــــــِغـــــــــاف�ِجــــــلْــــــد�ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي،� األبـــــــيـــــــات�الــــمــــنــــظــــومــــة�مــــكــــتــــوبــــة�ضــــمــــن�جــــــــــــداول�ســــــــــــوداء�الـــــــلـــــــون.�وال
ـــــــــــــــــــــــّا.�وقــــــــــــف: ــــــــــــد�مُـــــــــــــــــــــــــــــــَراد؛�شــــــــيــــــــخ�َخــــــــــــانــــــــــــَقــــــــــــاه�مُـــــــــــــــــــــــــــَراد�مُ  وعــــــــلــــــــيــــــــه تــــــــمــــــــلــــــــك:�الــــــــســــــــيــــــــد�الـــــــــحـــــــــافـــــــــظ�مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ

دار�المثنوي.

قْم� �1251ھ/�1835م(،�وفي�بُوالق�َسنَةَ�)�1220ھ/�1805م،��1246ھ/�1830م(.�انظر�دار�المثنوي:�الّرَ
الَْحِميِدّي:�552،�ونــور�العين�وعين�النور؛�في�الموعظة،�ورمضانيهء�سنبل�زاده�وهبي�)منظوم(�وريــاض�
َـــــــاَشـــــــا:� ـــــــــــــنْـــــــــــــِدي؛�مـــــخـــــطـــــوط�فـــــــي�مــــكــــتــــبــــة�خــــــســــــرو�پ الـــــــرضـــــــا�فـــــــي�شـــــــــرح�نــــخــــبــــة�وهــــــبــــــي�-�فـــــــي�الــــــلــــــغــــــة،�وصـــــلـــــحـــــيـــــهء�وهــــــبــــــي�أَفَ
)2/385(.�وقـــصـــائـــد�وهــــبــــي؛�مـــخـــطـــوط�فــــي�مــكــتــبــة�عـــاطـــف�أَفَـــــــنْـــــــِدي:�)2224(.�وقـــصـــيـــدة�وصـــافـــيـــه�فــــي�مـــدح�
ـــــلْـــــَطـــــان�ســـلـــيـــم�الـــــثـــــالـــــث،�مــــخــــطــــوط�فـــــي�مـــكـــتـــبـــة�خـــــزانـــــة�األمـــــــانـــــــات:�)1027(.�وكــــلــــيــــات�وهــــبــــي�-�فـــــي�األدب،� الـــــّسُ
لَْطان�أَْحَمد�الثالث؛�يكيلر:�)4587(.�ومنشات�سنبل�زاده�وهبي،�ونظيرة�قصيدة� مخطوط�في�مكتبة�الّسُ
بردة�البوصيري؛�طبعت�في�بُوالق�َسنَةَ�)�1253ھ/�1837م(.�وتوفيق�اهلإل�في�شرح�فّن�األشباه�والنظائر؛�
مخطوط�في�مكتبة:�بايزيد:�2342،�ومكتبة�السليمية�في�أَدرنَــة؛�رقم�الحفظ:�182،�ومكتبة�قليج�علي�

پَاَشا؛�في�إِْستَانبُول؛�رقم�الحفظ:�380،�ومكتبة�الله�لي:�953. 
انـــظـــر؛�هـــديـــة�الـــعـــارفـــيـــن�أســـمـــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)356/2(،�وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي�مــؤلــفــلــري؛�
لـــمـــحـــمـــد�طــــاهــــر�بـــــروســـــه�لـــــــي:�)236/2(،�وفـــــهـــــرس�الــــمــــطــــبــــوعــــات�بـــــالـــــحـــــروف�الـــعـــثـــمـــانـــيـــة�لـــســـيـــف�الـــــديـــــن�أوزاكــــــــــه:�
)223/5�،341�،145�،13/2(،�ومـــعـــجـــم�الـــمـــخـــطـــوطـــات�الـــــمـــــوجـــــودة�فـــــي�مـــكـــتـــبـــات�إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول�وآنــــاطــــولــــي:�

)1490/3؛�الرقم:�4992(.�ومعجم�تاريخ�التراث�العربي�لقره�بلوط،�)الرقم:�9645(.�

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    632

قْم الَْحِميِدّي: 2/422.�مطبوع�تركي ]767[ الّرَ

عنوان المخطوط:�نظيرة�بردة�البوصيري )1(.

ــــبــــــــي،�ُســـــــنْـــــــبُـــــــل�زاده،� ـــ ــــــد(�الــــــمــــــرعــــــشــــــي،�وهـ ـــــيــ ــ ــــــــد�وهــــــبــــــي�بــــــن�)راشـــــــــــــــد�رشـ ـــــّمَ ـــــــَحـــ ـ ــــــؤلـــــــف:�مُ ــــــمـ الـ
الحنفي�)ت��1224ھ/�1809م( )2(.

عدد الصفحات: 17.

أوله:�بسم�اهلل�ارل�الرحيم.�اوست�طلسم�در�كنج�عظيم.

نظيرة�لقصيدة�البردة�في�نعت�النبي�عليه�الصاة�والسام.

ـــــلـــــــم ارتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَت�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي�الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــّي�فـــــــــــــــــــي�عــ قـــــــــــــــــــــــــــْف�بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــوِع�عـــــــــــــــــــــــــــل|�ربـــــــــــــــــــــــــــــــــٍع�بـــــــــــــــــــــــــــذي�َســــــــــــــلــــــــــــــِمإذا�

دمـــــــــــــــــيواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ�ســــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــي�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍم�فِـــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم أراق� عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً� الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــن� أودَع� قــــــــــــــــــــــــــــــــــْد�

ُــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــٍد�وِمــــــــــــــــــــــــــــن�أمـــــــــــــــــِممـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــريـــــــــــــــــن�عـــــــــــــــــــــــــن�األوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�قـــــــــــــــــــــــــد�طـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــوا مــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــب�الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــض�ِمـــــــــــــــــــــــن�ب

نــــــــــــــــزلــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــــــــد� الــــــــــــــــبــــــــــــــــطــــــــــــــــحــــــــــــــــاء� إل|� مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــازل�الــــــــــــــــــــــــــُقــــــــــــــــــــــــــدس�بـــــــــــــــيـــــــــــــــن�الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــل�والـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــرممــــــــــــــــســــــــــــــــافــــــــــــــــريــــــــــــــــن�

إضـــــــــــــــــــــــــــــــِممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�لــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــٍع�وربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ســــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــع�وكــــــــــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــٍة وذي� قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار� وذي� أثــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــل� وذي�

ــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــِمومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروة�وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�والــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــا�وِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن| ومــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــار�وأركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�ومُ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم�الــــــــــــــــــوســــــــــــــــــمــــــــــــــــــي�أرومـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــا َــــــــــــــــــِمســـــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــن�مـــــــــــــــــــــــن�ِدي ي بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــدِّ اآلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق� فــــــــــــــــــــي� الــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــــــُد� أّذََن� مــــــــــــــــــــا�
�الــــــــــــــــــجــــــــــــــــــو|�دَنِــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاً ُــــــــــــــــعــــــــــــــــيِّــــــــــــــــُر�فــــــــــــــــــي�بــــــــــــــــــــــــثِّ ــــــــــــــــــــــــــــــْن�ي أحـــــــــــــشـــــــــــــاؤه�قــــــــــــد�حــــــــكــــــــت�لــــــــحــــــــمــــــــاً�عـــــــــــــــل|�وضــــــــــــِميــــــــــــــــــا�مَ

والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــظـــــــــــــــــم�مـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــٌب�مــــــــــــــــــــــن�لــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــة�الـــــــــــــــســـــــــــــــَقـــــــــــــــِموالــــــــــــــــجــــــــــــــــلــــــــــــــــد�مــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــٌق�بــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــظــــــــــــم�مــــــــــــــــــــن�كــــــــــمــــــــــٍد

ِة�الـــــــــــــضـــــــــــــرِموالـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــن�فـــــــــــــــــي�غــــــــــــــــــــــــــــرٍق�مـــــــــــــــــن�ســـــــــــــــــيْـــــــــــــــــِل�أدمُـــــــــــــِعـــــــــــــهـــــــــــــا والــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــب�فــــــــــــــــي�ُحـــــــــــــــــــــــــــــــرٍق�مــــــــــــــــن�ِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَ

حـــــــــــــــــت|�تـــــــــــطـــــــــــلَّـــــــــــبْـــــــــــَت�عـــــــــــــــــذر�الـــــــــــــوجـــــــــــــد�فـــــــــــــي�الـــــــــهـــــــــرمجــــــــــــــــــــــــــــاوزت�حــــــــــــــــــــــــــــّدَك�فــــــــــــــي�نُــــــــــــــصــــــــــــــٍح�وفـــــــــــــــــــي�َعـــــــــــــــــــــــَذٍل

بـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــوٍت�زاد�فـــــــــــــــــــي�ألـــــــــــــــــــِمنـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــت�ظـــــــــــــــــــــــنّـــــــــــــــــــــــاً�بــــــــــــــــــــــــــــــأن�الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــذَل�يـــــــــــــــردُعـــــــــــــــنـــــــــــــــي وقــــــــــــــــلــــــــــــــــت�جــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــراً:�

 .Nazîretü’l�-�Burde�fî�İlmi’l�-�Bedî ›1‹
نظيرة�قصيدة�بردة�البوصيري؛�طبعت�في�بُوالق�َسنَةَ�)�1253ھ/�1837م(.�

 .Sünbül�-�zâde�Mehmed�Vehbî�=�MUHAMMED�VEHBİ�el�-�MAR’AŞ،�SÜNBÜLZADE�VEHBİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/422.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   633 األدب والشعر   

ـــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاً�بـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاِن�الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــِب�والــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــرِم حــــــــــــــــــــــتَّــــــــــــــــــــــامَ�تـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــُر�جـــــــــــــــيـــــــــــــــرانـــــــــــــــاً�بــــــــــــــــــــــذي�ســـــــــــــــــلـــــــــــــــــِم...يــــــــــــــــــــــــا�مُ

مــــــا�بــــــــات�يــــحــــكــــي�الـــــــُعـــــــل|�مــــــن�جـــــيـــــرة�الـــــَعـــــلَـــــِم...�عـــــــلـــــــيـــــــك�مــــــــــــن�صــــــــــــلــــــــــــوات�اهلل�أكـــــمـــــلـــــهـــــا
ـــــــــــــــــــــــَح�عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه�الــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــُر�بـــــــــــــــالـــــــــــــــنـــــــــــــــغـــــــــــــــِم.ومـــــــــــــــــــــــا�رو|�نـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــٌق�عـــــــــــــــــن�مـــــــــــــــــجـــــــــــــــــِدِهـــــــــــــــــْم�خــــــــــــبــــــــــــراً ومــــــــــــــــــــــــــــــــــا�تـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــّصَ

مما�أنشده�أَيْضاً�في�نعت�النبي�عليه�السام:

�جــــــــــــيــــــــــــرانــــــــــــي�وخــــــــــــــــــانــــــــــــــــــي...أيـــــــــــــــــــــــا�بـــــــــــــــريـــــــــــــــد�الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــم|�إْن�تـــــــــــــــــــــــــــــأِت�عــــــــجــــــــانــــــــي أرضــــــــــــــــــــــــــــــاً�بـــــــــــــــه�حـــــــــــــــــــــــــّلَ

آخره:...�وله:
مــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاســــــــــــــــــَده أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف|� قـــــــــــــــــــــــــــد� ْـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــداهـــــــــــــــــــــــــــن� ال � �والـــــــــــــــهـــــــــــــــَزِلإّنَ فـــــــــــــي�صـــــــــــــــــــــورة�الـــــــــــــــمـــــــــــــــدِح�بـــــــــيـــــــــن�الـــــــــــــجـــــــــــــدِّ

وله:
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدّرة�ُوِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح�بــــــــــــــــــــــــــــــلّــــــــــــــــــــــــــــــوِرثـــــــــــــــديـــــــــــــــيـــــــــــــــن�قــــــــــــــــــــــد�ضــــــــــــــــــــــاءتــــــــــــــــــــــا�بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــصـــــــــــــــــدر�مـــــــــــــشـــــــــــــرقـــــــــــــةً

وله:

انـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــاأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ�ُوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح�فـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــٍة بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــدر� نـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة� الـــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــدي� ذا�

ومما�قاله�متمماً�في�اذه�المقام:

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل�عــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــٍو�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواْكعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدَك�الـــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــّي�ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�لـــــــــــــــــــــــــــــــــو�عــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاْك

تم.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/422. ماحظات:�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/422.�مطبوع�تركي ]768[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�فارسي )1(.
ــــبــــــــي،�ُســـــــنْـــــــبُـــــــل�زاده،� ـــ ــــــد(�الــــــمــــــرعــــــشــــــي،�وهـ ـــــيــ ــ ــــــــد�وهــــــبــــــي�بــــــن�)راشـــــــــــــــد�رشـ ـــــّمَ ــــَحـــ ــ ــ ــــــؤلـــــــف:�مُ ــــــمـ الـ

الحنفي�)ت��1224ھ/�1809م( )2(.

 .VEHBİ�DİVANİ ›1‹
ُطبَِع�فِي�بُوالق�َسنَةَ�)�1253ھ/�1837م(.�

 .Sünbül�-�zâde�Mehmed�Vehbî�=�MUHAMMED�VEHBİ�el�-�MAR’AŞ،�SÜNBÜLZADE�VEHBİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/422.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي�الّرَ
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ازل فـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــض� ز� شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� بــــــــــــــــــــــــــــــــــدهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان|� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان|� هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم� ان� از� بـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــم�

درستايش�كارئ�حضرت�سلطان�مُْصَطَف|�خان�عليه�الرحمة�والرضوان

فــلــك�خـــــودرا�بــفــرق�شــوكــت�او�ســايــبــان�داروشهنشاه�كــه�قـــدرش�رفــعــت|�تــا�انــچــنــان�دارو

آخره:...
زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ورونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق�دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�احــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــانســـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــان�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�رادهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي|

خــــــــــــــــــــــــــــــــوب�ومــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــدوح�شــــــــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــــــــن�نــــــــــــــــــــــــو�ديــــــــــــــــــــــــــــــــوانبــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــر�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك|�آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�وكـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــت

تم.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/422. ماحظات:�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/422.�مطبوع�تركي ]769[ الّرَ

عنوان المخطوط:�قصائد�وهبي )1(.
ــــبــــــــي،�ُســـــــنْـــــــبُـــــــل�زاده،� ـــ ــــــد(�الــــــمــــــرعــــــشــــــي،�وهـ ـــــيــ ــ ــــــــد�وهــــــبــــــي�بــــــن�)راشـــــــــــــــد�رشـ ـــــّمَ ـــــــَحـــ ـ ــــــؤلـــــــف:�مُ ــــــمـ الـ

الحنفي�)ت��1224ھ/�1809م( )2(.

عدد الصفحات: 43 - 131.
أوله:�ابتداء�قصائد.

ِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ � ِ َ ْ ارّلَ اهلِل� تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج�كـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــر�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�نـــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــم�كـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــمبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم�

 .KASİD�-�İ�VEHBİ ›1‹
طبعت�في�بُوالق�َسنَةَ�)�1253ھ/�1837م(.�

 .Sünbül�-�zâde�Mehmed�Vehbî�=�MUHAMMED�VEHBİ�el�-�MAR’AŞ،�SÜNBÜLZADE�VEHBİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/422.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   635 األدب والشعر   

لسان�غيبيه�اولسون�تازبانم�ترجمان�يا�رّبرموز�عشقك|�قيل�زيور�حسن�بيان�يا�رّب

مصون�ايله�بن|�سهو�وخطا�دن�األمان�يا�رّبمــــــــقــــــــالــــــــم�اولـــــــــمـــــــــيـــــــــه�پـــــــــيـــــــــرايـــــــــه�بــــــــخــــــــش�لــــــــغــــــــو�بـــــيـــــمـــــغ|

نعت�شريف�فخر�األنبياء�عليه�أفضل�التحايا

عـــــــــــالـــــــــــم�آرادر آفـــــــــــــتـــــــــــــاب� مــــــــجــــــــســــــــم� نـــــــــــــــــور� كه�مهر�طلعت|�نور�جبين�ما�غــرادر...زه|�

آخره:...�نظيره�بقصيدهء�مشهورهء�نفع|�كه�باستان�سلطان�أحمد�أول�تقديم�
كرده�است.

آب�حــــيــــاتــــدن�لـــــب�لــــعــــل|�نــــشــــان�ويـــــــــرر...اول�نازنين�كه�بوسه�س|�عشاقه�جان�ويرر

تـــــــــــــــــــاج�وســـــــــــــــريـــــــــــــــر�ســـــــلـــــــطـــــــنـــــــتـــــــه�عـــــــــــــــز�وشــــــــــــــــــــــــان�ويـــــــــــــــررتختنده�دائم�ايلسون�اول�تا�جدار|�كيم

اول�شاه|�كيم�عطاسن|�ب|�امتنان�ويررمــــــــــــــنــــــــــــــان�مــــــــــســــــــــتــــــــــعــــــــــان�ايــــــــــــــــــــــــــــده�هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــواره�كــــــــــــــامــــــــــــــران

تم.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/422. ماحظات:�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/422.�مطبوع�تركي ]770[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ابتدا�تواريخ )1(.

ــــبــــــــي،�ُســـــــنْـــــــبُـــــــل�زاده،� ـــ ــــــد(�الــــــمــــــرعــــــشــــــي،�وهـ ـــــيــ ــــــــد�وهــــــبــــــي�بــــــن�)راشـــــــــــــــد�رشـــ ـــــّمَ ـــــــَحـــ ـ ــــــؤلـــــــف:�مُ ــــــمـ الـ
الحنفي�)ت��1224ھ/�1809م( )2(.

عدد الصفحات: 16.

أوله:�ابتداء�تواريخ.�در�ذكر�بعض�تواريخ�از�تاريخها�كه�اكثر�وبأمر�وطلب�برا|�
اعـــــاظـــــم�حـــــضـــــرات�مــــلــــوك�وســـــائـــــر�افـــــاخـــــم�بـــســـنـــديـــده�ســــلــــوك�نـــوشـــتـــه�بــــــــودا�از�انـــجـــلـــمـــه�تـــاريـــخ�

جلوس�حضرت�سلطان�مُْصَطَف|�خان�جنت�مكان.

 .İBTİDA�TVATİH ›1‹
ُطبَِع�فِي�بُوالق�َسنَةَ�)�1253ھ/�1837م(.�

 .Sünbül�-�zâde�Mehmed�Vehbî�=�MUHAMMED�VEHBİ�el�-�MAR’AŞ،�SÜNBÜLZADE�VEHBİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/422.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    636

ايــــــلــــــد|�دنـــــــيـــــــاي|�بــــويــــلــــه�حــــــــزم�وبــــهــــجــــت�فــــزاحــــــمــــــد�هلل�كــــــيــــــم�ظــــــهــــــو�فــــــيــــــض�ألـــــــــطـــــــــاف�خــــــدا

آخره:...�تاريخ�وفات�زوجه�اخويش.
نه�چاره�بيت�حزن�اولد|�مكان|�قلب�مغمومكاو�مــــرحــــومــــه�بــــــل|�دار�الــــــســــــروره�ايـــــلـــــد|�رحـــلـــت

مـــــقـــــامـــــن�ايـــــــلـــــــه�يـــــــــــــــارّب�جـــــــنّـــــــت�فـــــــــــــــردوس�كــــلــــثــــومــــكقلمدن�قطرهء�خون�آقد|�يازدقده�بو�تاريخ|

تم.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/422. ماحظات:�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/422.�مطبوع�تركي ]771[ الّرَ

عنوان المخطوط:�غزليات�وهبي )1(.
ــــبــــــــي،�ُســـــــنْـــــــبُـــــــل�زاده،� ـــ ــــــد(�الــــــمــــــرعــــــشــــــي،�وهـ ـــــيــ ــ ــــــــد�وهــــــبــــــي�بــــــن�)راشـــــــــــــــد�رشـ ـــــّمَ ــــَحـــ ــ ــ ــــــؤلـــــــف:�مُ ــــــمـ الـ

الحنفي�)ت��1224ھ/�1809م( )2(.

عدد الصفحات: 97.
ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�ابتداء�غزليات.�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

ايـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــدم بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــم� نــــــــــــــــــــــــــــــــه�ســـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــم� انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر|�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه�تـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاهيــــــــــــــــــــــــــــــــا�إيهل�

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم|:�ال�هلإ�إال�اهللايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده�لــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه

حرف�األلف.

بــــــــــــــــــــــــــــــــودل�ديـــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــه�ابـــــــــــــتـــــــــــــدا چـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــد|�تـــــــــظـــــــــلـــــــــم�ايــــــــــتــــــــــمــــــــــكــــــــــه�ديـــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــه�ابـــــــــــتـــــــــــدااول�شــــــــــــــــــــــــــاه�حـــــــــــســـــــــــنـــــــــــه�

ـــــلــــــه�درس�گـــــلـــــســـــتـــــان�ابـــــــــتـــــــــدا...كـــــــــلـــــــــدن�ورق�ورق�ســـــــبـــــــق�آلــــــــــــــــــد|�هــــــــــــــــــزار�مــــز ايــــــــتــــــــد|�اد�بـ

آخره:...
ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرادراك عـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــب� در� دكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون|�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�صـــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــــــــب�طـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــت�پـــــــــــــــــــــــــاككـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوچ�

 .GAZLİYAT�-�İ�VEHBİ ›1‹
طبعت�في�بُوالق�َسنَةَ�)�1253ھ/�1837م(.�

 .Sünbül�-�zâde�Mehmed�Vehbî�=�MUHAMMED�VEHBİ�el�-�MAR’AŞ،�SÜNBÜLZADE�VEHBİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/422.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   637 األدب والشعر   

تاريخ�اتمام�ديوان.
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آخره:...
ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان|�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارح�اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه�اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�ســــــــــــــــنفــــــــــــــــــضــــــــــــــــــلــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه�شــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــرت�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك�بــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــه�ســــــــــــن

لـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــف�وانـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــه�مـــــــــــــــــظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــر�ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده�حـــــــــــقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن|�مــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــوره�ومــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــر�ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده�حـــــــــــق

خاتمه
تــــــــــــــحــــــــــــــريــــــــــــــرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش�بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــورســــــــــــــــــنــــــــــــــــــه�ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�نــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــل�خــــــــــبــــــــــيــــــــــر ايــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــدم� بــــــــــــــــــــــــــــــر�هـــــــــــــــــفـــــــــــــــــتـــــــــــــــــه�ده� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون|�

نــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــه�يــــــــــــــــــــــازدمــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــه�شــــــــــــكــــــــــــســــــــــــتــــــــــــه�بــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــه...بـــــــــــــــــــــــا�خـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــوص�اولـــــــــــــــــمـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدم�پـــــــــــــــــــــــك�خــــــــســــــــتــــــــه

...�تاريخ�لناظمه
كلك�وهب|�بون|�پر�هفته�ده�ايتد|�اتمامشــــــــــبــــــــــهــــــــــه�ســـــــــــــــــز�قـــــــــــــــــــــــوت�انـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاق�الــــــــــهــــــــــيــــــــــدركــــــــــيــــــــــم

اولـــــــــد|�تــــاريــــخــــيــــده�خــــــال�رخ�زيـــــبـــــا|�خـــيـــال

احـــــــــســـــــــن�وجـــــــهـــــــلـــــــه�لـــــــطـــــــفـــــــهء�نـــــــــوبـــــــــولـــــــــد|�خـــــتـــــام

طــــبــــع�اذه�الــــــــديــــــــوان�بـــــــعـــــــون�اهلل�الــــمــــلــــك�الـــــمـــــنـــــان،�بـــمـــطـــبـــعـــة�صـــــاحـــــب�الـــــســـــعـــــادة�األبـــــديـــــة�
ببوالق�مصر�المحمية،�في�أواخر�شهر�رمضان�المبارك�سنة�ثاث�وخمسين�ومأتين�

وألف�من�هجرة�مَن�له�الِعّز�والشرف.

مـــــــاحـــــــظـــــــات:�ُطـــــــــبِـــــــــَع�فِــــــــــي�مَـــــــْطـــــــبَـــــــَعـــــــِة�بـــــــــــــوالق�بـــــمـــــصـــــر�أواخـــــــــــــــر�شـــــهـــــر�رمــــــــضــــــــان�الـــــــمـــــــبـــــــارك�ســـنـــة�
)�1253ھ/�1837م(،�الوضع العام:�خّط�النسخ،�وباقي�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/422. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 423.�مفقود ]773[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�وهبي�سنبل�زاده )1(.
د�وهبي�بن�راشد�المرعشي،�سنبل�زاده،�الحنفي�)ت��1224ھ/� المؤلف:�مَُحّمَ

�1809م( )2(.

 .VEHBİ�DİVANİ ›1‹
؛�)ص:�68(.� فْتَِر�الَْحِميِديِّ َوَردَ�ِذْكُرهُ�في�الّدَ

 .MUHAMMED�VEHBİ�el�-�MAR’AŞİ�،SÜNBÜLZADE�VEHBİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/422 انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   639 األدب والشعر   

ماحظات:�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 424.�تركي ]774[ الّرَ

عنوان المخطوط:�دعاء�نامه�=�تضرعات�=�ِرَسالَة�في�األدعية�المأثورة )1(.
ــــــد�أبـــــو�الـــــســـــعـــــود�الـــــعـــــمـــــادي�)ت��982ھ/� يـــــــن�مُــــــَحــــــّمَ ـــــد�بـــــن�مُـــــْحـــــيِـــــي�الـــــــدِّ الـــــمـــــؤلـــــف:�مُـــــَحـــــّمَ

�1574م( )2(.

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 16،�مقياس الــورقــة: )200 × 105 = 190 × 65(،�
عدد األسطر: )27(.

ِحيِم.�دعا�لُغتده�عبارتكد�كجن�ايتده�بيان�اولنمشدر،� �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
ودخ|�حضرت�رسول�اهلل�َصــلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�َوَسلََّم؛�بيورلدكه:�>الدعاء�هو�العبادة<.�
وبو�مفيده�غازه�دعا�اطاق�ايدرلر،�أمّا�اصطاح�حّده�حّق�تعال|�حضرتلر|�ينه�ياوار�
مقدر،�ومعن|�ظاهردر،�حضرت�رسول�اهلل�عليه�السام�بيوردكه:�>لَيَْس�َشْيءٌ�أَْكَرمَ�

َعاِء<.�يعني:�حّق�تعال|�يه�دعادن... َعلَ|�اهلِل�ِمَن�الّدُ

ــــلـــــوات�كـــــتـــــدره�انــــــــدن�صــــكــــره�بـــونـــك� آخـــــــــــــره:...�حــــضــــرت�پـــيـــغـــمـــبـــره؛�عـــلـــيـــه�الـــــســـــام�صـ
ثـــوابـــن|�والــديــنــنــه�هــيــه�ايــلــيــه�اولــــر،�كمسه�بــابــاســنــك�وانــاســنــك�حــقــلــريــن�اوده�مــش�اولـــودر�
َـــة�الــشــريــف؛�المنسوبة� ــت�ِرَســـال وغــمــده�لــرنــدن�قورتلمش�اولــــور،�بــعــون�اهلل�تــعــال|.�تَــّمَ
إل|�الفاضل�المرحوم�أبو�السعود،�رحمة�اهلل�تعال|�عليه�الودود؛�وعل|�سائر�العلماء�
د�المفتقر�إل|�رحمة�اهلل�القدير؛�في�سنة�تسع� أجمعين،�في�يد�عبده�الضعيف�مَُحّمَ
وأربـــعـــيـــن�وألــــف�مـــن�هــجــرة�الــنــبــويــة،�عــلــيــه�أفــضــل�الــتــحــيــة،�فـــي�ســلــخ�صــفــر�الــخــيــر،�في�

يوم�جمعة،�في�وقت�الضح|.�تم.�م�م�م.

 .DUANAME ›1‹
ّـــفـــه�لــلــصــدر�األعـــظـــم�الــُعــثْــَمــانــي�عــلــي�پـــاشـــا،�وتُــــوَجــــُد�مــنــه�مــخــطــوطــات�كــثــيــرة�فـــي�مــكــتــبــات�إِْســـتَـــانـــبُـــول�وغــيــرهــا،� أل
)�1324ھ/�1906م(،� )�1277ھ/�1861م(،� )�1260ھ/�1844م(،� ســــــنــــــة� إِْســـــــــتَـــــــــانـــــــــبُـــــــــول� فــــــــي� طــــــبــــــع� وقـــــــــــد�

)�1344ھ/�1925م(.�
 .EBÜ’s�-�SUUD�MUHAMMED�b.�MUHAMMED�b.�MUSTAFA�el�-�IMADİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�38.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    640

د.�تاريخ  ماحظات:�َعنَاِوين�المواضيع�مَْكتُوبَة�بِــالــلـَّـْوِن�األَْحــَمــر.�الناسخ:�مَُحّمَ
الـــنـــســـخ:�يـــــوم�الـــجـــمـــعـــة�ســـلـــخ�صـــفـــر�الـــخـــيـــر�ســـنـــة�)�1049ھ/�1639م(.�الــــوضــــع الـــعـــام: 
خــــــّط�الـــتـــعـــلـــيـــق،�والــــــغــــــاف�ورق�مـــــقـــــّو|�ُعــــثْــــَمــــانــــي�مـــغـــلـــف�بـــالـــقـــمـــاش�األســـــــــــود.�وقــــــــف:�دار�

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 425. ]775[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�يحي|�أَفَنِْدي )1(.
الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف:�يـــــــــحـــــــــي|�بـــــــــن�زكــــــــــريــــــــــا�بــــــــــن�)بــــــــــــــــايــــــــــــــــرام�=�بـــــــــــيـــــــــــرم(�األنــــــــــــــــقــــــــــــــــروي،�اإِلْســـــــــــتَـــــــــــانْـــــــــــبُـــــــــــولـــــــــــي،�
ــــوفِــــّي،�شــيــخ�اإلســـــــام؛�يـــحـــي|،�زكـــريـــا�زاده�)ت��1053ھ/� الـــُعـــثْـــَمـــانـــي،�الــحــنــفــي،�الــــّصُ

�1643م( )2(.

 .YAHYA�EFENDİ�DİVANİ ›1‹
تُوَجُد�منه�مخطوطات�كثيرة�في�المكتبات�التركية�التراثية.�وقد�طبع�في�إِْستَانبُول�سنة�)�1334ھ/�1915م(،�

وسنة�)�1377ھ/�1957م(.�
 .ŞEYHÜLİSLA�،YAHYA�EFENDİ�b.�ZEKERİYYA�b.�BAYRAM�el�-�İSTANBULİ ›2‹
يَْحي|�أَفَنِْدي؛�ابن�زكريا،�زكريا�زاده:�)�999ھ/�1590م(�-�)�1053ھ/�1644م(،�هو�عالم�تركي�صوفّي�
زاهٌد�مُستعرب؛�أتقن�األلسنة�العربية�والتركية�والفارسية،�وهو�من�كبار�الفقهاء�األَْحنَاف،�وهو�أديب�شاعر�
باللغة�العربية�والــتــركــيــة،�وخــطــاط�مشهور�وطــبــيــب؛�وهـــو:�شيخ�اإلســــام،�وأوحـــد�علماء�الُعثَْمانيين�العرب�
والعجم�في�زمانه�باتفاق�األعـــام،�وقــد�قيل�في�حّقه:�>سلطان�علماء�المغرب�والــَمــشــرق،�ومطلع�كوكب�
أفق�السعادة�الُمشرق،�شيخ�الكل�في�الكل،�ِمن�الّدّق�والجّل،�واحد�الزمان،�وثاني�النعمان،�مَن�بمكارم�
لَْطانية� األخاق�في�اآلفاق�موصوف،�وفي�تعداد�أفراد�النوع�اإلنساني�واحد�يعدُل�ألوف،�كبير�المملكة�الّسُ
ــــــلُــــــوك،�بــحــر� ْــــُعــــثْــــَمــــانِــــيَّــــة�مــــن�غـــيـــر�مـــــدافـــــع،�عــــمــــدة�الــــمــــلــــوك،�مــــرشــــد�أهــــــل�الــــطــــريــــق�والــــــّسُ دون�مـــــنـــــازع،�بــــركــــة�الـــــدولـــــة�ال
المعارف،�بدر�اللطائف،�صاحب�الكلم�النوابغ،�مَن�ثوُب�إنعاِمِه�عل|�األناِم�سابغ،�الذي�ألقيت�إليه�أِزمَّة�
الــّســلــم،�واحــتــو|�عــل|�جــوامــع�الــعــلــم،�وبــدائــع�الــحــكــم،�مــحــّط�ِرَحــــاِل�اآلمــــال،�وكعبة�أربـــاب�الــكــمــال،�مَــن�لم�

ِه�الفلك�الّدّوار<.�ومن�لطائف�شعر�يحي|�أَفَنِْدي�قوله:� تسمح�بمثله�األدوار،�ولم�يأِت�بِندِّ
األخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر� بـــــــــــــــــــــــــــــــــأطـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــِب� الـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــُم� طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَب�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورودُ�وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر�األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرَوَردَ�
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــــــــــــم�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِرســـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــروا�بــــــــــــــخــــــــــــــمــــــــــــــر�الـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــوق�حـــــــــــــــــــــــــــــــــت|�أظـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــروا�
مــــــــــــــــاســــــــــــــــكــــــــــــــــاً� إاّل� تــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــَق� َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم� ل َجـــــــــــــــــــــــْمـــــــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــــــِهـــــــــــــــــــــــم� قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�اإلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز�والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرفــــــــــــــــــــــــــــي�
ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواروالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُض�فـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــه�مــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــٌس�مــــــــــــــــــلــــــــــــــــــكــــــــــــــــــيــــــــــــــــــةٌ� ـــــــــــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــــــَطـــــــــــــــــــــــــــــــان�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�األَن والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردُ�كـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــّسُ
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َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِملــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا�رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذري�الــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــَع�كـــــــــــــالـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــم� ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــِج�األحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاِن�واألل غـــــــــــــــــــــــــــــــــــِرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــُت�فــــــــــــــــــــــــــــــي�ل
ْـــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــو|�ال�تَــــــــــــــــــــْخــــــــــــــــــــَش�مـــــــــــــــــن�نَـــــــــــــــــــــــــــــَدِم� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراٍن�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي�ســــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــِمفـــــــــــــــــُقـــــــــــــــــْل�وِســــــــــــــــــــــــــــــــــّر�ال أِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّكُ

مــــــــــــــــــــــــــــزجــــــــــــــــــــــــــــَت�دمــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــاً�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر|�مــــــــــــــــــــــــــــن�مـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــٍة�بــــــــــــــــــــــــــــدِم
وقد�اشتغل�يحي|�أَفَنِْدي�في�سلك�التدريس�والوعظ�والقضاء�واإلفتاء.�

ُولد�في�إِْستَانبُول�سنة�)�960ھ/�1553م(،�ونشأ�فيها،�وتعلم�في�مدارسها،�واستفاد�من�علوم�والده�شيخ�
د�أَفَنِْدي�معلول�زاده،�وحّج�مع� اإلسام�الُعثَْماني؛�)الرقم:�22(،�والزم�شيخ�اإلسام�)الرقم:�18(�مَُحّمَ
والده�سنة�)�994ھ/�1585م(،�وصار�قاضياً�في�والية�حلب�سنة�)�1005ھ/�1596م(،�فِقيَل�في�تاريخ�

توليتِه�لها:�
ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي� ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدُللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرَع�ال قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍض�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَع�ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــي�قـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــوا:� ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْولَ|�الــــــــــــــــــــــــــــــــــّسَ َــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــي|�ال =��1005ھ(.�ي عـــــــــــــــدل� )قـــــــــــــــــــاض� أرِّخ:� َحـــــــــــــّقـــــــــــــاً�

ثم�تول|�قضاء�دمشق�الشام�الشريف�سنة�)�1005ھ/�1596م(،�ثم�قضاء�مصر،�فقضاء�أَدرنَة،�ثم�قضاء�
اآلســـتـــانـــة�ســنــة�)�1012ھ/�1603م(،�ثـــم�تـــــول|�قـــضـــاء�الــعــســكــر�فـــي�األنـــــاضـــــول،�ثـــم�قـــضـــاء�الــعــســكــر�فـــي�الــــروم�

لَْطان�الُعثَْماني�أَْحَمد�األول.� إيلي�سنة�)�1018ھ/�1610م(،�في�عهد�أمير�المؤمنين�الّسُ
وتول|�مشيخة�اإلسام�الُْعثَْمانِيَّة�ثاث�مرات،�فكان�شيخ�اإلســام:�)الرقم:�28(،�ومشيخته�األول|�بعد�
لَْطان�ُعثَْمان�الثاني�الذي�قتله�الباطنيون�اإلنكشاريون�سنة�)�1031ھ/�1622م(.� استشهاد�أمير�المؤمنين�الّسُ
ـــد�أســـعـــد�أَفَـــــنْـــــِدي،�وكـــــان�كلذ�فـــي�يــــوم�الـــجـــلـــوس�الـــثـــانـــي�لــلــســلــطــان�مــصــطــف|�األول،� وعـــــزل�شــيــخ�اإلســــــام�مُـــَحـــّمَ
وكلذ�فــي�الــســادس�مــن�رجــب�سنة�إحـــد|�وثــاثــيــن�وألـــف�)�1031ھ(�وقـــال�الــعــامــة�عــبــد�ارل�العمادي�

مؤرخاً�توليته�بقوله:�
َـــــــــحـــــــــي|�الـــــــــــــــذي�َســــــَمــــــا� ســـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاءً�ســـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاءَ�الـــــــــــــــمـــــــــــــــجـــــــــــــــِد�والـــــــــــــــــِعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم�والـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَو|لــــــقــــــد�صــــــــــــار�مُــــــفــــــتــــــي�الـــــــــــــــــــــروِم�ي
›�لموالي�يحي|�منصب�العلم�والفتو|�=��1030ھ�‹�فــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــاد|�بــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُر�الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــِد�فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا�مــــــــــــــــــــــــــؤرخــــــــــــــــــــــــــاً:�

فــكــانــت�مشيخته�األول|�ابـــتـــداءً�مــن�ســنــة�)�1031ھ/�1622م(�حـــت|�ســنــة�)�1032ھ/�1623م(،�ومشيخته�
ــلـْـَطــان�مُـــَراد�الــرابــع�محرر�بــغــداد�مــن�الباطنيين�األفشاريين�الصفويين،�وقد� الثانية�فــي�عهد�أمير�المؤمنين�الــّسُ
ابتدأت�المشيخة�الثانية�من�سنة�)�1034ھ/�1625م(�حت|�سنة�)�1041ھ/�1632م(،�ومشيخته�الثالثة�
من�سنة�)�1043ھ/�1643م(�حت|�وفاته�سنة�)�1053ھ/�1644م(،�وأثناء�مشيخته�الثالثة�شارك�بالجهاد�
لَْطان�مَُراد� العسكري�في�الحملة�الُْعثَْمانِيَّة�عل|�)بولونيا�=�بولندة(�سنة�)�1043ھ/�1634م(،�وحملة�الّسُ
لَْطان�مَُراد�الرابع�في�حملة�تحرير� الرابع�عل|�روان�سنة�)�1044ھ/�1635م(،�وشارك�مع�أمير�المؤمنين�الّسُ
بغداد�من�الباطنيين�األفشاريين�الصفويين�من�سنة�)�1047ھ/�1638م(�حت|�سنة�)�1048ھ/�1639م(،�

فكان�أول�شيخ�إسام�ُعثَْماني�يشارك�بغزوات�الجهاد�العسكرية.�

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    642

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 55،�مقياس الــورقــة: )198 × 116 = 140 × 67(،�
عدد األسطر: )17(.

ِحيِم �الّرَ ِ َ ْ أوله:�ديوان�يحي|�أَفَنِْدي�رحمه�اهلل.�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

وبــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب� جـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــهء� رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوس�وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو|ا|�

وكان�مهتماً�بتربية�المريدين�وتدريس�الطلبة،�وتأليف�الكتب؛�باإلضافة�إل|�أعماله�الحكومية،�ومن�آثاره�
ــنــهــا�سنة�)�1042ھ/�1633م(،�وكــانــت�مــطــلـّـةً�عــل|�خليج�الــقــرن�الذهبي،� الخيرية�مــدرســتــه�التي�بناها�ودّشَ
لَْطان�ياووظ�سليم�في� بجوار�داره؛�في�محلة�جهارشنية�بمنطقة�الفاتح�القريبة�من�جامع�أمير�المؤمنين�الّسُ

د�الحتاتي�المصري�بقوله:� إِْستَانبُول.�وقد�أرخ�عام�تمام�بناء�تلك�المدرسة�األديب�مَُحّمَ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــدرســــــــــــــــــــــــــــــــــةً� هلِل� َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ|� ب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوار�تـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــامُــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــي� لــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا�ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِس�أَن
ـــــــــــــــــــَســـــــــــــــــــْت�والــــــــــــــــيُّــــــــــــــــْمــــــــــــــــِن�أّرخـــــــــــــهـــــــــــــا:� ْـــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــَد|�أُسِّ ›�دار�العلوم�فَيَْحيَ|�الَْعْدُل�مُنِْشيَها�=��1042ھ�‹عـــــــــــــــــل|�ال

وقد�كان�يحي|�أَفَنِْدي�عادالً�محبوباً�ومهيوباً،�ولم�يُمَدْح�أحٌد�بما�مُِدَح�به�من�مشاهير�الشعراء�المعاصرين�
له،�وقد�جمع�مدائحه؛�األديب�التقي�الفارسكوري،�وبعد�حياة�حافلة�بالخيرات�وافاه�األجل�في�)�17ذي�
الحجة�سنة��1053ھ/�26شباط/فبراير�سنة��1644م(،�فدفن�بجوار�والده�بمدرسة�والده�المعروفة�بمدرسة�

د�عصمتي�مؤرخاً�وفاته�بقوله:� شيخ�اإلسام�زكريا�أَفَنِْدي.�وقال�المول|�مَُحّمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور|�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي|�بــــــــــــــــــــــــــــــه� ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�وَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمُ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَض|�مُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�مَ هذه� َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�
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تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالك�وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�اوادنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــه�مـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــوص�لــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــدر�حـــــــــــــقـــــــــــــك

ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف�وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�بــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــدر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهء�اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر|ُزل

زونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا|�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراده�اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورك

نــــــــــيــــــــــجــــــــــه�وصـــــــــــــــــــــــف�ايــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه�ســـــــــــــــــــــــن|�يـــــــــــــــــحـــــــــــــــــي|...حـــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــرت�حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّق�اولـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــه�مـــــــــــــــــــــــــــــــــّداحـــــــــــــــــــــــــــــــــك

آخره:...�ساقي�نامه

الــــــــــــــــســــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب� دار� نـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــوه� ا|� بــــــــــا�كــــــــوچــــــــه�س|�ايــــــــــچــــــــــره�او�كـــــــــــارســـــــــــت...كــــــــــــــــــــــــــــــــل�

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــر�اغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق�ايـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــه�بــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــل�كــــــــــــبــــــــــــي...�قــــــــــــــــــــدح�الـــــــــــــــــــــــــد|�ســـــــــــــاقـــــــــــــي�الــــــــــــــــــــه�كـــــــــــــــل�كـــــبـــــي

صــــــــــــــــــــــاليـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــه�مـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــــا�دســـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــه�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود|�آل اواره� يــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه� يــــــــــــــــــــــــــــــــه� شـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــه� بــــــــــــــــــــــــــــــــو�
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ايــــــــــــــــلــــــــــــــــســــــــــــــــون نــــــــــــــــغــــــــــــــــمــــــــــــــــه�ك|�اســــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاع� فـــــــــــــلـــــــــــــك�شــــــــــــــــوقــــــــــــــــه�كـــــــــــــلـــــــــــــســـــــــــــون�ســــــــــــــــمــــــــــــــــاع�ايـــــــــــلـــــــــــســـــــــــونمـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــك�
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يـــــن،� يـــــــن،�َشـــــْمـــــس�الـــــدِّ يـــــن�بـــــن�غــــيــــاث�الـــــــّدَ ـــــد�بـــــن�َكـــــَمـــــال�الـــــّدَ ـــــد�حــــافــــظ�بــــن�بــــهــــاء�الـــــديـــــن�مُـــــَحـــــّمَ ـــّمَ ِّــــــف�الـــــــديـــــــوان:�مُـــــَحــ مُــــــَؤل
ــــــيــــــَراِزّي،�الـــشـــيـــعـــي�)ت��791ھ/�1388م(.�وقـــــد�جـــمـــع�ديـــــــوان�حـــافـــظ�الــــشــــيــــرازي�بـــعـــد�مــوتــه� خــــواجــــه�حـــافـــظ�الــــــشِّ
ـــــد�ُكــــــل�أنــــــــــدام.�وطــــبــــع�ديـــــوانـــــه�فـــــي�كـــلـــكـــتـــه�ســـنـــة�)�1206ھ/�1791م(،�وتـــضـــمـــنـــت�تـــلـــك�الــطــبــعــة� صـــديـــقـــه�مُـــــَحـــــّمَ
ــــيــــــدة.�وتــــــــعــــــــددت�طـــــبـــــعـــــاتـــــه.�وعـــــلـــــيـــــه�أربـــــــعـــــــة�شـــــــــــروح�فــــــارســــــيــــــة،�وثـــــــاثـــــــة�شـــــــــــروح�تـــــركـــــيـــــة�أشــــــهــــــرهــــــا�شـــــرح� )725(�قــــــصــ
سودي.�)سيفدي(�البوسنوي�)ت��1005ھ/�1596م(�وقد�حذف�األشعار�الشيعية�الرافضية�من�الديوان،�
وطبع�بثاثة�أجزاء�في�بوالق�بمصر�سنة�)�1250ھ/�1834م(.�وتُوَجُد�منه�مخطوطات�عديدة�في�مكتبات�

التراث�التركية.�
 .SUDİ�el�-�BOSNEVİ�=�SEVDİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�22.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   645 األدب والشعر   
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أال�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأدْر�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بس�خواجه�حافظ�غزلينك�قافيه�لرينه�موافق�اولمغيچون�ايك|�مصراعن|�تقديم�
وتأخير�ايدوب�تضمين�طريقله�ديواننك�اولند�مايراد�ايلمش...�چ

آخره:...�بوي|�أَيْضاًل�ايلين�باددر:
جـــــــــــــانـــــــــــــهـــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــدا|�مـــــــــــــــــــــــــــــــردم�نــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــونــــــــــــهــــــــــــاد�بـــــــــــــــــــاد()حـــــــــــــــافـــــــــــــــظ�نــــــــــهــــــــــادنــــــــــيــــــــــك�تــــــــــــوكــــــــــــامــــــــــــت�بــــــــــــــــــــرآ�ورد

حافظ:�مناد|،�نهاد:�طبعله�طبيعته�ديرلرنيكه�اضافت|�بيانيه�وتيكك�تويه�الميه�
ـــــتــــــور�ديــــمــــكــــدر،� در�كــــــامــــــت،�تـــــــا:�ضـــمـــيـــر�خــــــطــــــاب،�بـــــــرآ�ورد:�بـــحـــســـب�الــــلــــغــــة،�يــــــوقــــــار�وكـ
امــــــا�اســـتـــعـــمـــالـــده�حــــاصــــل�ايــــلــــر�مـــعـــنـــاســـنـــه�در.�فــــــــدا|�مـــــــــردم:�اضــــــافــــــت|�مــــصــــدرنــــك�مــفــعــولــنــه�
اضافتيدر.�ومردمك�نيكويه:�بيانيه،�نيكو�نهاد:�وصف�تركيب|�اقسامندندر�خوش�
طــــبــــع�مــــعــــنــــاســــنــــه.�بــــــــــاد:�صــــيــــغــــة�امــــــــر�غـــــــائـــــــبـــــــدر...�مــــحــــصــــول�بـــــيـــــت:�ا|�حـــــافـــــظ�ســــنــــك�نــيــك�
نهادك�مرادك|�حاصل�ايدر�يعن|�خو�طبع�اولمغله�سبب�حصول�مرادكدر�جانلرمردم�

نيكو�نهاده�فدا�اولسون�خواجه�معنا�جهتندن�كندويه�دعا�ايلد|.

مَة�الناشر،�ومما� ماحظات:�ُطبَِع�فِي�مَْطبََعِة�بوالق�بمصر،�وتُوَجُد�في�أوله�مَُقدِّ
جاء�فيها:�>...�حافظ�شيرازي�حضرتلرينك�ترجمان�لسان�الغيب�نام�ديوان�باغت�
عـــنـــوانـــلـــريـــن|�)بـــــــوالق�طــبــعــخــانــه�ســــنــــده(�وشــــــرح�ســـوديـــســـن|�اســـكـــنـــدريـــة�طــبــعــخــانــه�ســنــدن�
طبع�وتمثيل�برله�استجاب�دعوات�جميل�اولنمسنه�ارزان�بيوريان�إرادهء�سنية�لر|�
صحايف�إحسان�داوريلرين�توشيح�وتذييل�ايتمكله...<.�والغاف�جلد�مصري،�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم� وعليه تملك الواقف:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 428.�مطبوع ]778[ الّرَ

عنوان المطبوع:�شرح�ديوان�حافظ،�)ج/2( )1(.

 .ŞERH�-�i�DİVAN�-�i�HAFIZ�-�i�ŞİRAZİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�427.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    646

ــــــــــوفِــــــــــّي�)ت��1005ھ/� ـــــــــــــــنْـــــــــــــــِدي،�الـــــــبـــــــوســـــــنـــــــوي،�الــــــــــّصُ الـــــــمـــــــؤلـــــــف:�ســــــــــــــودي�)ســــــــيــــــــفــــــــدي(�أَفَ
�1596م( )1(.

عدد الصفحات: 455.

ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�جلد�ثاني.�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

ساخت�كون�ومكان�عرصهء�ميدان�توباد()خسروا�كو|�فلك�درخم�جوكان�توباد

خواجه�بوغزل|�شاه�منصوره�بيورمشدر:�خسروا؛�الف:�حرف�ندا.�كو|�فلك:�
اضــــافــــت|�بــيــانــه�فــلــك�طــــــوب|،�ديـــمـــكـــدرخـــم�جـــو�كـــــان:�اضــــافــــت|�المـــيـــة،�تـــويـــه:�اضــافــتــيــده�
بـــويـــلـــه�در�بـــــو�غــــزلــــك�رديــــفــــنــــده�واقـــــــع�اوالن.�بـــــــاد:�لــــفــــظ|�أمــــــر�غــــائــــب�صـــيـــغـــه�ســــيــــدر�مـــوقـــع�

دعاده�اولمش...

آخره:...

شـــــــــــــــــد�مــــــــــــنــــــــــــت�مـــــــــــــــــواهـــــــــــــــــب�او�طـــــــــــــــــــــــوق�گــــــــــــــردنــــــــــــــم()توران�شه�خجسيه�كه�در�من�يزيد�فضل

...�مـــــحـــــصـــــول�بــــــيــــــت:�خـــــــواجـــــــه�ديـــــديـــــكـــــمـــــز�مـــــــبـــــــارك�تـــــــــــــوران�شــــــاهــــــدركــــــه�فـــــضـــــل�مـــــــزادنـــــــده�
انـــــك�بــخــشــشــلــر|�مـــنـــت|�بـــويـــنـــمـــك�خــلــتــه�س|�اولـــــــــد|.�يــــعــــن|:�احــــســــانــــات�وعـــطـــيـــات|�بـــن|�
 بــــــــــــــويــــــــــــــن|�خــــــــلــــــــقــــــــه�ل|�بـــــــــــربـــــــــــنـــــــــــده�ايـــــــــلـــــــــمـــــــــشـــــــــدر�حــــــــــــــاصــــــــــــــل|�فـــــــــضـــــــــل�واحــــــــــــســــــــــــانــــــــــــي�گــــــــــــــــردنــــــــــــــــم|�كـــــــــرانـــــــــبـــــــــار

ايلمشدر.

ْــــــــــَحــــــــــِمــــــــــيــــــــــِدّي:�427.�وقــــــــــــــف:�دار� قْـــــــــــــم�ال ــــــظــــــــات:�مـــــــواصـــــــفـــــــاتـــــــه�مــــــثــــــل�مــــــــواصــــــــفــــــــات�الـــــــــــــّرَ مــــــــاحــ
المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 429.�مطبوع ]779[ الّرَ

عنوان المطبوع:�شرح�ديوان�حافظ،�)ج/3( )2(.

 .SUDİ�el�-�BOSNEVİ�=�SEVDİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�22.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ŞERH�-�i�DİVAN�-�i�HAFIZ�-�i�ŞİRAZİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�427.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   647 األدب والشعر   

ــــــــــوفِــــــــــّي�)ت��1005ھ/� ـــــــــــــــنْـــــــــــــــِدي،�الـــــــبـــــــوســـــــنـــــــوي،�الــــــــــّصُ الـــــــمـــــــؤلـــــــف:�ســــــــــــــودي�)ســــــــيــــــــفــــــــدي(�أَفَ
�1596م( )1(.

عدد الصفحات: 464.
ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�جزو�ثالث�من�شرح�حافظ.�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

من�الف�عقل�ميزنم�اين�كارك|�كنم(.)حاشاكه�مــن�بموسم�كــل�تــرك�م|�كنم

مــــحــــصــــول�بـــــيـــــت:�حـــــاشـــــا�كـــــه�بـــــن�كــــــل�مــــوســــمــــنــــده�شـــــــــــراب|�تــــــــرك�ايــــــــدم؛�بــــــــن�عــــقــــل�الفــــــن|�
اوررم�بــــوايــــش|�قــچــن�ايـــــــدرم.�يــعــنــي:�بــن�عـــاقـــل�كــچــنــور�كـــن�كـــل�زمـــانـــنـــده�بـــــاده�نــوشــلــغ|�

ترك�ايدرميم.

كـــــــــتـــــــــم(.)مطرب�كجاست�تاهمه�محصول�زهد�وعلم وآوآن|� وبــــــــــــــربــــــــــــــط� كـــــــــــارچـــــــــــنـــــــــــك� در�

بونك�كب|�يرلرده�پر�صرف�لفظ|�تقدير�اولنور�صرف�كتم�معناسنه...

آخره:...
فــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــان| م|� خـــــــــــــــــــــــــــــــــودچـــــــــــــــــــــــــــــــــه� حــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــظ� هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�حـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــم�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران|)پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�

ســــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــت�زخــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــن�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــم(

محصول�بيت:�كند|�حافظك�اوزره�نه�نثار�ايدرسن�هر�حكم|�كه�باشم�اوزره،�
ســوررســن�قــوال�يــدرهــمــان�بــن|�كبد�كــدن�ســورمــه،�الحمد�هلل�عــل|�االخــتــتــام،�والــصــاة�
عل|�أفضل�األنام،�وعل|�ِعترتِِه؛�ثم�السام�إل|�قيام�الساعة�وساعة�القيام...�وكان�
تمام�طبعه�في�يوم�السبت�المبارك�الرابع�والعشرين�من�شهر�ربيع�الثاني�سنة�خمسين�
ِــــِه� ومـــأتـــيـــن�وألــــــف،�مـــن�هـــجـــرة�مَــــن�لـــه�الـــعـــّز�والــــشــــرف،�عــلــيــه�الـــصـــاة�والــــســــام،�َوَعــــــــلَ|�آل
َوَصْحبِِه�الكرام.�إاّل�أن�المجلد�األول�ومئة�وعشرين�صفحة�من�المجلد�الثاني�ُطبَِع�
فِي�مَْطبََعِة�ولي�النعم�التي�باإلسكندرية�بتصحيح�الفاضل�عزيز�أَفَنِْدي،�وأما�الباقية�
ـــبـــــوالق�بـــتـــصـــحـــيـــح�أحــــمــــد�أَفَــــــــنْــــــــِدي؛�تـــلـــمـــيـــذ�الـــعـــامـــة� فــبــمــطــبــعــة�ولــــــي�الـــنـــعـــم�الــــكــــبــــر|�الــــتــــي�بــ
ـــــد�مُــــــــــــَراد�أَفَــــــــــنْــــــــــِدي؛�الـــــــــذي�كـــــــان�فـــــي�تـــقـــريـــر� الـــــلـــــوذعـــــي،�والــــفــــهــــامــــة�األلـــــمـــــعـــــي،�الــــحــــافــــظ�مُـــــَحـــــّمَ

 .SUDİ�el�-�BOSNEVİ�=�SEVDİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�22.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    648

عـــــوارف�الــمــعــارف�يــعــيــد�ويـــبـــدي،�بــتــكــيــة�مُـــــَراد�مـــا�الــكــائــنــة�بـــبـــازار�جــهــار�شــنــبــه�أمـــّدنـــا�اهلل�
بإمداده،�وسلك�بنا�قويم�رشاده.�آمين.

ْــــــــــَحــــــــــِمــــــــــيــــــــــِدّي:�427.�وقــــــــــــــف:�دار� قْـــــــــــــم�ال ــــــظــــــــات:�مـــــــواصـــــــفـــــــاتـــــــه�مــــــثــــــل�مــــــــواصــــــــفــــــــات�الـــــــــــــّرَ مــــــــاحــ
المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 430.�تركي ]780[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�ديوان�حافظ.�قطعة�منه )1(.
ــــــــــوفِــــــــــّي�)ت��1005ھ/� ـــــــــــــــنْـــــــــــــــِدي،�الـــــــبـــــــوســـــــنـــــــوي،�الــــــــــّصُ الـــــــمـــــــؤلـــــــف:�ســــــــــــــودي�)ســــــــيــــــــفــــــــدي(�أَفَ

�1596م( )2(.

عـــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 441،�مــــقــــيــــاس الـــــــورقـــــــة: )209 × �147=�مـــخـــتـــلـــف�×�
مختلف(،�عدد األسطر:�)مختلف(.

أوله:�)آب�حيوانست�ان�لب�ياشكر(.�وله:
)يا�سرشته�آب�حيوان�باشكرني�خطا�كفتح�كجا�لذت�دهد

آب�حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش�آن�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(

)جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام�دالل�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي(

قـــــــضـــــــاء�اهلل�پــــــر�كــــــــون�شــــهــــريــــنــــه،�پــــــر�قــــــــاج�قــــلــــنــــدر�كـــــلـــــوركـــــه�يــــانــــلــــريــــنــــده�بــــــــرُگــــــــوزل�كـــوچـــك�
وارايــــــــمــــــــش،�عـــــراقـــــي�بــــونــــلــــرلــــه�كـــــوچـــــك�بــــهــــانــــه�ســـيـــلـــه�اخـــــتـــــاط�ايـــــلـــــر�پـــــر�قـــــــاج�كـــــــون�هــــمــــدانــــده�
اولدقدن�صكره�آرزوي�هندستان�ايدرلر�عراقي�بونلرله�ياراولب�هنده�بيله�كيدر�شهر�
مُـــولـــتـــانـــه�دكــــك�بـــونـــلـــره�يــــولــــداش�اولــــــور�زمــــانــــده�مـــولـــتـــانـــده�شــيــخ�بـــهـــاء�الـــديـــن�زكـــريـــا�نــــام�پر�
عزيز�وارايمش،�عراقي�اكا�مريدا�اولور�شيخ�بوني�خلوته�قوبار،�وبرقاج�كون�بونكك�
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قْم�الَْحِميِدّي:�427.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   649 األدب والشعر   

تربيه�سيله�مقيد�اولور�آزجق�زمانده�مَُرادينه�واصل�اولو�بو�غزلي�نظر�ايدوب�صوت�
اعايله�بو�نغميه�كتورر.�بيت:

...نـــــــــــــخـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــن�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده�كـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــدر�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�گــــــــــــــــــردنــــــــــــــــــد
)1(
ز�چــــــشــــــم�مــــــســــــت�ســــــــاقــــــــي�وام�گـــــــــــــــردنـــــــــــــــد 

آخـــــــــــــــره:...�)كــــفــــتــــم�كـــــه�ز�حـــــافـــــظ�بــــچــــه�مـــــوجـــــب�شـــــــــدهء�دور�كـــفـــتـــاكـــه�هــــمــــه�وقـــــــت�مــــرا�
داعيه�اين�بود�داعيه(.

بونده�مقتضا�ومطلوب�ومقصود�معناسنه�در،�محصول�بيت:�ديد�مكة�حافظدن؛�
ــــيــــــه�م:�بــــــوايــــــد�يــكــه� نــــــه�ســــبــــب�ايـــــلـــــه�اراق�اولــــــمــــــش�ســــــن�ديـــــديـــــكـــــه�جــــمــــيــــع�اوقـــــــاتـــــــده�يـــــتـــــم.�داعــ
يعن|:�مقتضا�ومقصود�ومطلوبم؛�بوايد�يكه�حافظدن�دور�اوله�م.�تم�حرف�الدال�

بعون�اهلل�ھ�الملك�المتعال.

َــــة�بِــــالــــلَّــــْوِن� ــــْكــــتُــــوب ـــَمــــيّـَـــزة�بـــخـــطـــوط�حــــمــــراء�فـــوقـــهـــا،�ومَ مـــاحـــظـــات:�َعــــنَــــاِويــــن�الـــمـــواضـــيـــع�مُـ
األَْحَمر.�والمتن�مَُميَّز�عن�الشرح�بخطوط�فوقه�باللون�األحمر،�وتُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�
ْــِغــاف�ِجلْد� بعض�التَّْعِليَقات�َوالتَّْصِحيَحات.�الوضع العام: نوع الخط:�النسخ.�وال
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛� ُعثَْمانّي،�وعليه تملك الواقف:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 431.�تركي ]781[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�ديوان�حافظ،�)ج/1( )2(.

›1‹�اذه�البيت�هو�مطلع�القصيدة:�)98(؛�من�ديوان�إِبْراِهيم�بن�بزرگمهر�شهريار�الهمذاني�=�فخر�الدين�
ّـــف�الــلــمــعــات،�ثـــم�تــــول|�مــشــيــخــة�مــصــر،�ومــــن�مــؤلــفــاتــه:�عــشــاق� الـــعـــراقـــي،�الــــذي�ســافــر�مـــن�الــهــنــد�إل|�قــونــيــا�فـــأل
ــــْشــــَق�ســنــة�)�688ھ/�1289م(،�أو�ســنــة�)�707ھ/�1307م(،�ودفـــن� نـــامـــه،�وديــــــوان�شــعــر،�وقــــد�مــــات�فـــي�ِدمَ

قرب�ضريح�محيي�الدين�بن�عربي،�وبعد�اذه�البيت�قوله:�
گـــــــــــــــــــــــــــــردنـــــــــــــــــــــــــــــدچــــــــــــــــــــــــــــــــو�بــــــــــــــــــــــــــــــــا�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�يـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــد�اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب�را� جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام� در� بـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــودي� شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب�

انظر؛�الطبقة�الثامنة�في�أعيان�القرن�الثامن،�حرف�األلف.�كتاب:�نزهة�الخواطر�وبهجة�المسامع�والنواظر�
واألعام�بمن�في�تاريخ�الهند�من�اإلسام؛�لعبد�الحي�الحسني:�)141/2(.�

 .ŞERH�-�i�DİVAN�-�ı�HAFIZ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1132.  انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1449[�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    650

المؤلف:�مُْصَطَف|�بن�شعبان،�سروري،�كليبولي�)ت��969ھ/�1562م( )1(.
عدد األوراق وقياساتها: 279،�مقياس الورقة: )270 × 175 = 205 × 100(،�

عدد األسطر: )25(.
ِحـــــيـــــِم.�وبـــــه�نـــســـتـــعـــيـــن.�الـــحـــمـــد�هلل�الـــــذي�حـــفـــظ�الـــذكـــر� �الـــــّرَ ِ َ ْ أولــــــه:�بِـــــْســـــِم�اهلِل�ارّلَ
عـــــــــــــــن�تــــــــــحــــــــــريــــــــــف�ريـــــــــــــــــــب�الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــون�كــــــــــمــــــــــا�قــــــــــــــــــــــــــــال�اهلل�تـــــــــــــــــعـــــــــــــــــال|:�}ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ{ )2(...�أما�بعد؛�بو�سروري�شكسته�دل�روزكار�روزكاردن�منفعل،�شويله�
تـــــقـــــريـــــر�مــــــقــــــال،�وبــــــيــــــان�أحـــــــــــــوال،�قـــــيـــــلـــــوركـــــه�أصــــــحــــــاب�حــــــالــــــدن�ســـــلـــــف�صــــــالــــــح�رضــــــــــــوان�اهلل�
تــعــال|�عــلــيــهــم�أجــمــعــيــن،�أحــــوال�طــريــقــتــي،�وأســــرار�حــقــيــقــتــي،�رمـــز�وإيـــمـــاء،�وتــعــمــيــة�
وإخــــــفــــــاء،�طـــريـــقـــيـــلـــه�بــــيــــان�اتــــمــــشــــلــــردر،�ســـلـــيـــم�حــــضــــرت�مـــــوالنـــــا�بــــــيــــــوردُ.�بــــــيــــــت:...�وبــــو�
يــن� زمـــره�نــك�ايــچــنــده�)لــســان�الــغــيــب،�وتــرجــمــان�األســـــرار(،�لــقــب�ويــريــلــن�َشــْمــس�الــدِّ
ــــيــــَراِزّي؛�قـــــدس�اهلل�ســــره�الـــعـــزيـــز،�جــمــيــع�أشـــعـــارنـــده�رمــــز�وألـــفـــاظ،� ـــد�الـــحـــافـــظ�الــــشِّ مُـــَحـــّمَ
وصــــــــــــــورت�ومــــــــــجــــــــــازده�ابــــــــــــــراز�طـــــريـــــقـــــيـــــنـــــي�اخــــــتــــــيــــــار�ايــــــــــــــــدوب،�أمّــــــــــــا�أحــــــــــــــوال�ســــــلــــــوكــــــدن�غــــــافــــــل،�
ـــــلــــــي�قــــــيــــــلــــــوب،�وبـــــعـــــض� ـــتــــــدن�ذاِهــــــــــــــــل،�اُولـــــــنـــــــلـــــــر�قُــــــــصــــــــور�فـــــهـــــمـــــلـــــرنـــــدن�انــــــــكــــــــار�كـ ــ ـــــقـ وأســــــــــــــــرار�طــــــريـ

متحيّر�قلوب.�شعر:
وآفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم�الـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــموكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالً�صـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــحـــــــــــــــاً
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ــــــــــــــــاقي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ ــــــــــــــا� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أيهــ ــــــــــــــا� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يــ أدر�كأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�وناولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأال�

:�اســــم�مُــبــهــمــدر،�مـــعـــّرف�بـــالـــام،� ألـــــف:�حــــرف�تــنــبــيــه�در،�ويـــا�حـــرف�نــــدا�در،�وأّيُ
اسمه:�حرف�ندا...

آخـــــــــره:...�پــــر�جــمــيــع�أهـــــل�إيــــمــــان�ُكـــــن�كــــــرم،�تــــايــــك|�پــــا�شــــد�ســـــــروري�ال�جـــــرم�كــثــرة�
اشــــغــــالــــم،�وتـــشـــويـــش�حــــالــــم،�وتــــفــــرق�بــــالــــم،�وشــــمــــول�مــــالــــم،�وار�ايــــكــــن�ديــــــــوان�حـــافـــظ،�
وبيان�معاني�الفظ،�اون�آي�مقداري�زماننده،�وبو�دكلو�اوانده�نِصف�مقداري�شرح�
اولنوب،�عين�حرفنه�كلنوب،�اندن�شروعه�تصميم،�وبو�وجِهله�تتميم�اولنمشدر.�
الـــــلـــــهـــــم�اهـــــــدنـــــــا�اإليــــــــمــــــــان�واإليــــــــــقــــــــــان؛�مـــــــع�جــــمــــيــــع�أهـــــــــل�إيــــــــمــــــــان؛�فـــــــي�آخـــــــــر�األوان�واألحـــــــيـــــــان�
واألزمـــــــــــــــــــــــان،�بـــــحـــــرمـــــة�الــــــــــقــــــــــرآن،�يـــــــــــــا�ذا�الـــــلـــــطـــــف�واإلحــــــــــــســــــــــــان،�بـــــرحـــــمـــــتـــــك�وكــــــــرمــــــــك�يـــــــا�أرحـــــــم�

�الَْعالَِميَن. الراحمين.�والَْحْمُد�هلِلِ�َربِّ

وقد�وقع�الفراغ،�ويّسر�اإِلتَْمام�من�تحرير�اذه�الشرح�لديوان�الحافظ،�والبيان�
الافظ؛�بعون�اهلل�الملك�المنان،�وحسن�توفيق�الواحد�الحنان،�عند�يد�الضعيف�
ـــــــــــد�حــــبــــيــــب� الـــــــنـــــــحـــــــيـــــــف�الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــر�الـــــــمـــــــحـــــــتـــــــاج�إل|�رحــــــــــــمــــــــــــة�اهلل�الـــــــمـــــــســـــــتـــــــعـــــــان،�وشــــــــفــــــــاعــــــــة�مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
ارل:�رضوان�ابن�عبد�الديان،�في�بلدة�قسطنطينية�المحمية؛�حماها�اهلل�عن�
اآلفــات�والــبــلــيــة،�فــي�أوائــل�رجــب�الــمــرجــب�مــن�شــهــور�ســنــة�تــســع�وســبــعــيــن�وتــســع�مئة�

الهجرية.

نَــــــــــة،� ــــــــــبَــــــــــة،�َومُــــــــــلَــــــــــّوَ مــــــاحــــــظــــــات:�مـــــخـــــطـــــوطـــــة�خـــــزائـــــنـــــيـــــة�نـــــفـــــيـــــســـــة،�والـــــصـــــفـــــحـــــة�األول|�مُــــــــــَذّهَ
والمتن�مَُميَّز�بخطوط�حمراء�فوقه.�الناسخ:�رضوان�بن�عبد�الديان.�تاريخ النسخ: 
فــي�أوائــــل�رجـــب�الــمــرجــب�مــن�شــهــور�ســنــة�)�979ھ/�1571م(،�ومــكــان الــنــســخ:�في�
مـــديـــنـــة�قــســطــنــطــيــنــيــة�الــمــحــمــيــة.�الــــوضــــع الــــعــــام: نـــــوع الــــخــــط:�الـــنـــســـخ�الــــواضــــح�الــمــضــبــوط�
بالحركات�أحياناً.�وَعنَاِوين�المواضيع�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�وتُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�
تصحيحات�وتعليقات�كثيرة.�والِْغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1231ھ/�1816م(.� مَُحّمَ

وقف:�دار�المثنوي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    652

قْم الَْحِميِدّي: 432.�تركي ]782[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�ديوان�حافظ،�)ج/2( )1(.
المؤلف:�مُْصَطَف|�بن�شعبان،�سروري،�كليبولي�)ت��969ھ/�1562م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 347،�مقياس الورقة: )155 × 105 = 115 × 65(،�
عدد األسطر: )19(.

قْم�الَْحِميِدّي:�2/189. أوله:�مثل�الّرَ
آخره:......�حسب�اإلمكان�معن|�لفظي�بيان،�وبموجب�فيضان�مَُراد�وحقهء�
عــــيــــان�ايـــــلـــــد|�ومُـــــــــــــَراد|�اولــــــدركــــــه�شـــرحـــنـــه�نـــظـــر�ايــــدنــــلــــر،�وطـــــريـــــق�صـــــــواب�كـــيـــدنـــلـــر،�لــطــف�
وإحسان�ايليوب،�بو�فقير�دعاء�خيريله�باد�وروح�محتاجني�صدقهء�ثواب�ايله�غني�

وشاد�ايده�لر.�بيت:

خـــــــــــــــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــا� مـــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــري� أز� خــــــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع� دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران� أز� شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارح�

قـــــــد�وقـــــــــع�الــــــــفــــــــراغ�مـــــــن�الـــــتـــــألـــــيـــــف�فـــــــي�الــــلــــيــــلــــة�الـــــــرابـــــــعـــــــة،�لــــيــــلــــة�يـــــــــوم�األربــــــــــعــــــــــاء،�الــــــــرابــــــــع�مـــن�
شهر�ذي�الحجة�الــشــريــفــة،�لسنة�ســت�وستين�وتــســع�مــئــة،�قــد�وقــع�الــفــراغ�مــن�تنميقه�

بعون�اهلل�تعال|�وُحسن�توفيقه.

مـــــاحـــــظـــــات:�يـــحـــتـــمـــل�أن�تـــــكـــــون�بــــخــــط�الــــــمــــــؤلــــــف.�ويــــــوجــــــد�فــــــي�آخــــــرهــــــا�فــــــوائــــــد�أدبــــيــــة�
ونحوية�في�ست�صفحات.�تاريخ النسخ:�ليلة�األربــعــاء�سنة�)�966ھ/�1559م(.�
الــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــام: نــــــــــــــــــــــــوع الــــــــــــــــــخــــــــــــــــــط:�تـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــق.�وتُــــــــــــــــــــــــــــوَجــــــــــــــــــــــــــــُد�عـــــــــــــــــــــــــل|�الـــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــَواِمـــــــــــــــــــــــش�تــــــــصــــــــحــــــــيــــــــحــــــــات�
َــــــة�بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن�األَْحــــــــــَمــــــــــر،�والــــمــــتــــن� وتــــعــــلــــيــــقــــات�وشــــــــــــروح�كـــــثـــــيـــــرة.�وَعــــــــنَــــــــاِويــــــــن�الـــــمـــــواضـــــيـــــع�مَــــــْكــــــتُــــــوب
ْـــــــــــِغـــــــــــاف�ِجــــــــلْــــــــد�ُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــّي،�وعـــــلـــــيـــــه تــــمــــلــــك:  الـــــــمـــــــشـــــــروح�مُــــــــَمــــــــيَّــــــــز�بـــــخـــــطـــــوط�حــــــــمــــــــراء�فــــــــوقــــــــه.�وال

 .ŞERH�-�i�DİVAN�-�ı�HAFIZ ›1‹
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي:� قْـــــــم�ال ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي:�431.�ومـــكـــتـــبـــة�راغــــــــب�پـــــاشـــــا؛�]1450[�الـــــــّرَ قْـــــــم�ال انـــــظـــــر؛�مـــكـــتـــبـــة�دار�الــــمــــثــــنــــوي؛�الـــــــّرَ

 .1133
 el� -� GALİBOLUV �،MUSLİHUDDİN� MUSTAFA� b.� ŞABAN� el� -� GELİBOLİ �،›2‹

 .es�-�SURURİ�،SURURİ
قْم�الَْحِميِدّي:�2/189.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   653 األدب والشعر   

مُــــــــــــــــــــَراد؛� ــــــــــد� مُــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــحــــــــافــــــــظ� الـــــــســـــــيـــــــد� َوتَــــــــــــــَمــــــــــــــلُّــــــــــــــك:� ســـــــنـــــــة�)�1021ھ/�1612م(،� لــــــمــــــجــــــهــــــول�
 شــــــيــــــخ�َخــــــــانــــــــَقــــــــاه�مُـــــــــــــــــــَراد�مُــــــــــــــــّا؛�مــــــــع�خـــــــاتـــــــم�الــــــــــوقــــــــــف،�ســــــنــــــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقــــــــف:

دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 433. ]783[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�ديوان�شوكت )1(.
د�َحاكم�بن�َخِليل�أَفَنِْدي،�الّرُوِمي،�القسطنطيني،�الخواجكان،� المؤلف:�مَُحّمَ

وفِّي�)ت��1184ھ/�1770م( )2(. السيد،�الشريف،�الَْحنَِفّي.�الّصُ

 .ŞERH�-�i�DİVAN�-�i�ŞEVKET ›1‹
انظر؛�ُعثَْمانلي�مؤلفلري؛�لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)142/2 - 143(.�

 .el�-�HAKİM�SEYYİD�MUHAMMED�EFENDİ ›2‹
د�حاكم�بن�خليل:�الملقب�بحاكم�عل|�طريقة�شعراء�الُفرس،�والروم�العثمانيين�األَتَْراك،�وُكتّابهم:� مَُحّمَ
ْــُعــثْــَمــانِــيَّــة،�ومشاهيرهم،�الــعــارف،� السيد�الشريف�الحنفي�القسطنطيني،�أحــد�أعــيــان�الــُكــتّــاب�فــي�السلطنة�ال
ِــــَد�بُقسطنطينية�ونــشــأ�بــهــا،�وأخـــذ�العلوم� الــشــاعــر،�األديــــب،�الــكــاتــب،�الــخــطــاط،�المنشئ،�مـــؤرخ�الــدولــة.�ُول
ــــَم� ــــَظـ ــــقـــــن�أنـــــواعـــــهـــــا،�ونَـ عـــــن�الــــفــــاضــــل�أســــعــــد�الــــيــــانــــيــــوي،�وأخــــــــذ�الــــخــــطــــوط�عـــــن�عــــبــــدي�بــــن�إســـمـــاعـــيـــل�الــــكــــاتــــب،�وأتـ
ونــثَــَر،�وحّصل�أدبــاً�ومــعــارف�ال�تنكر،�وصــار�من�رؤســاء�ُكتاب�الــوزيــر�الُمعبّر�عنهم�بالُخلفاء،�وأعطي�ُرتبة�
الــــخــــواجــــكــــان�فـــــي�الـــــــديـــــــوان�الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي،�وصــــــــار�كــــاتــــب�جــــنــــد�الــــســــلــــحــــدار،�وهـــــــو�مـــنـــصـــب�مــــخــــصــــوص�يـــــتـــــواله�أعــــيــــان�
الـــكـــتـــاب،�واخــتــيــر�مـــن�جــانــب�الـــدولـــة�مُــــحــــرراً�لــوقــائــعــهــا،�ومــــؤرخــــاً�لــحــوادثــهــا،�واســـتُـــخـــِدم�مــــدة�ســنــيــن�فـــي�كلذ،�
وحّرر�الوقائع�وأّرخها،�وله�ِشعر�بالتركية�والفارسية�مقبول،�وكانت�وفاته�سنة�أربع�وثمانين�ومئة�وألف،�
وقـــيـــل�ســنــة�خـــمـــٍس�وثــمــانــيــن�ومـــئـــة�وألــــــف،�ودفـــــن�فـــي�إِْســــتَــــانــــبُــــول�بــمــنــطــقــة�أســــكــــدار�اآلســيــويــة�بــنــاحــيــة�حـــيـــدر�پــاشــا�

قرب�)آيريلق�چشمه�سي(.�
َــة�المهدية�الحقيقية،�وسير�الــنَّــبِــي�-�َصـــلَّ|�اهللُ� ومــن�مؤلّفاته:�اإلشـــارات�فِــي�األدبــيــات،�وتَــْوِحــيــد�نــامــه،�وِرَســال
ْــــحــــســــن|،�وشـــــــرح�قـــصـــيـــدة�عــــرفــــي،�وشـــــــرح�قــصــيــدة� َعــــلَــــيْــــِه�َوَســـــــلَّـــــــَم�-�تــــركــــي�فِـــــي�مُـــَجـــلـــد�َكــــبـِـــيــــر،�وشـــــــرح�أســـــمـــــاء�اهلل�ال
ِــــي�ُســــلــــم|،�وشـــــرح�قـــصـــيـــدهء�دمــيــاطــيــة،�وعـــجـــائـــب�األخــــبــــار�فِــــي�تَــــاِريــــخ�آل�ُعـــثْـــَمـــان�تــركــي،� كــعــب�بــن�زهـــيـــر�بـــن�أَب

وقََواِعد�الُْفرس.�
ْــــَمــــْكــــنُــــون�فــــي�الــــذيــــل�عـــل|� ــــُمــــــَراِدّي:�)40/4(،�وإِيـــــَضـــــاح�ال ِــــــلـْـ انــــظــــر؛�ســـلـــك�الـــــــدرر�فــــي�أعــــيــــان�الــــقــــرن�الـــثـــانـــي�عـــشـــر�ل
كــشــف�الــظــنــون؛�لــلــبــغــدادي:�)570�،547�،336�،216�،84/1(.�)243�،232�،93�،43�،33/2(،�
َـــة:� ـــال ِـــَكـــّحَ ِّـــِفـــيـــن�ل ْـــُمـــَؤل وهـــديـــة�الــعــارفــيــن�أســـمـــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــــار�الــمــصــنــفــيــن؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)339/2(،�َومُـــْعـــَجـــم�ال

)172/9(،�وُعثَْمانلي�مؤلفلري؛�لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)142/2 - 143(.�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    654

عدد األوراق وقياساتها: 145،�مقياس الورقة: )217 × 148 = 150 × 70(،�
عدد األسطر: )17(.

ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
بـــــــــــمـــــــــــوج�أشـــــــــــــــــك�بـــــــلـــــــبـــــــل�اب�رتـــــــــــيـــــــــــغ�زبـــــــــــــــــا�تـــــــمـــــــراالهي�رنك�تاثير�بن�كرامت�كنه�فغا�نمرا

لفظهء�رنك�نيجه�معانيده�استعمال�اولنور�حصه�ونصيب�واسودك|�وسرو�سامان�
وخــشــم�انـــدك�ولـــون�ونـــوع�وحــالــت�وامــثــالــهــاكــه�محلنده�ليستشهاد�اتــيــل�بــيــان�اولنمشدر�
بــونــده�حــصــة�وحــالــت�ونــصــيــب�مــعــالــرنــيــه؛�مــحــصــول�بــيــت:�إيهل�بــنــم�نــالــه�وفــغــانــمــه�پر�

تأثير�حالتن|�بخش�وانعام�ابله�وموج�اشك�بلبل�إيله�شمشير...

آخره:...
هــــــــزاران�شــــئ�هلل�ا|�شــــه�مـــلـــك�هـــمـــم�ســيــرافقيرم�درد�مندم�لطفكه�غايتله�محتاجم

اولنجه�نفخه�ياش�خيمهء�كردون�مشكين�شانــــتــــه�كــــيــــم�لــــيــــلــــئ�نــــــــور�ســــيــــا�ه|�شــــــــام�اســــــــرار

خدادن�روضهء�پر�نور�جنت�ساحه�كه�اولسون

كل�ال�صاة�وغنجهء�تسليم�في�احصا...

اولـــــــــــدم�اول�شـــــاهـــــد�اســـــــرايـــــــه�بــــونــــكــــلــــه�نــــــاج|حــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد�بـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــورب�نــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام�انـــــــــــــــتـــــــــــــــاجـــــــــــــــي

آخـــــــــــــــــــــــر�اولـــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــده�اونــــــــــــــــــــــــــــــــــور�ازلــــــــــــــــــــــــــــك�مــــــــــــــعــــــــــــــراج|سلم�شوقه�هبوب�صائله�زوال�ايتد|�كوكل

مــاحــظــات: الــوضــع الـــعـــام:�خـــّط�الــتــعــلــيــق،�والــمــتــن�مُــَمــيَّــز�بــخــطــوط�ســــوداء�فــوقــه،�
ــــَراد؛�شــيــخ� ــد�مُ ْـــِغـــاف�ِجــلـْـد�ُعــثْــَمــانــّي،�وعــلــيــه تــمــلــك الـــواقـــف:�الــســيــد�الــحــافــظ�مُــَحــّمَ وال
ـــــنـــــــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقــــــــــــــف:�دار� الــــــــــوقــــــــــف،�ســ مُـــــــــــــــــّا؛�مـــــــــع�خــــــــاتــــــــم� مُــــــــــــــــــــَراد� َخـــــــــانـــــــــَقـــــــــاه�

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 434. ]784[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�شبستان�خيال�=�شبستان�نُكات�وُگلستان�لغات )1(.

 .ŞEBİSTAN�-�ı�HAYAL�ŞERHİ ›1‹
ـــيــــــال�=�شــــبــــســــتــــان�نُــــــكــــــات�وُگــــلــــســــتــــان�لــــــغــــــات،�تـــــألـــــيـــــف:�يـــــحـــــي|�بـــــن�)ســـيـــبـــك�=� ــ =األصـــــــــل�الـــــمـــــشـــــروح�هـــــــو:�شــــبــــســــتــــان�خـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   655 األدب والشعر   

المؤلف:�مُْصَطَف|�بن�شعبان،�سروري،�كليبولي�)ت��969ھ/�1562م( )1(.

عدد األوراق وقياساتها: 204،�مقياس الورقة: )150 × 105 = 118 × 68(،�
عدد األسطر: )19(.

أولـــه:�كتابتده�عــد|�در�كسر�عين�ايــلــه�او�يليه�ســعــدي�لفظنك�ســيــن|�عــد|�بــاش|�
اوزره�بــحــقــو�در.�وعـــيـــن�اوديـــــــدهء�اســـتـــاد�حــاذقــســت�درســـــد|�يـــعـــن|:�تــــار�ديـــبـــا|�مـــعـــان|،�
وانــــك�عــيــن|�اســتــاد�مــاهــرك�كــــوز|�درَســــــِد|.�يــعــنــي:�ديــبــا|�مــعــانــي�أريــشــنــده.�صنعت:�
بـــودركـــه�ســعــد|�لــفــظــنــده�عــيــن�دن�مـــداد�كــــوزدر�عــيــن�لفظنك�پــر�مــعــنــاس|�كـــوز�اولــــدوغ|�
اعـــتـــبـــار�ايـــلـــه،�وســـعـــد|�لــفــظــنــده�عــيــن�دن�غـــيـــر|�ســــد|�لــفــظــي�در؛�فــتــح�ســيــن�ودال�ايــلــه�

ارش�معناسنه�در...

آخره:...

لــــــــســــــــان�نـــــــــاســـــــــده�مـــــــــقـــــــــرون�ذكــــــــــــر�اولـــــــــــــــم�هـــــــــر�بــــــاردخ|�مَُراد�بو�كم�سن�شه�ايله�بن�درويش

ديـــيـــه�لــــراكــــه�دخ|�رحـــمـــتـــن�حــــق�ايــــــده�نــثــارســكــا�دعــــا�ايـــــدو�بـــن�بـــن�كـــوايـــي�يـــا�دلــيــدلــيــر

ـــــاِب�وقـــت�الــعــصــر�يـــوم�الــثــاثــاء�الــثــامــن�من� ْـــــَوّهَ ْـــَمـــِلـــِك�ال تـــم�شـــرح�الــكــتــاب�بِـــــَعـــــْوِن�اهلل�ال
شهر�شعبان�المعظم�لسنة�ثمان�وخمسين�وتسع�مئة.

ـــــمــــــد؛�عــــفــــا�عــــنــــه�الـــصـــمـــد� ثــــــم�وقـــــــع�تــــحــــريــــر�اذه�الـــــكـــــتـــــاب�عــــــن�يــــــد�الــــضــــعــــيــــف�حـــــافـــــظ�أحـ
وأعانه�اهلل�األحد،�وقت�الضح|�يوم�الجمعة�التاسع�والعشرين�من�شهر�ذي�الحجة�

المعظم�سنة�تسع�وخمسين�وتسع�مئة.�تَّمَت.

َــيْــَن� ْــَفــوائِــِد،�وتُــوَجــُد�عــل|�الــَهــَواِمــش�َوب ماحظات:�تُــوَجــُد�فــي�آخـــِرِه�صفحتان�مــن�ال

شيبك(�فتاحي�تفاحي،�أسراري،�نيشابوري�=�نيسابوري،�الخراساني،�الباطني�)ت��852ھ/�1448م(.�
قْم�الَْحِميِدّي:�)416(.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

وتُــــــــوَجــــــــُد�مــــنــــه�مــــخــــطــــوطــــات�فـــــي�مــــكــــتــــبــــات:�أَْحـــــــَمـــــــد�الـــــثـــــالـــــث:�2400،�وحـــــالـــــت�أَفَـــــــــنْـــــــــِدي؛�مــــلــــحــــق:�721،�ووهــــبــــي�
أَفَـــنْـــِدي:�1667،�وأســعــد�أَفَـــنْـــِدي:�2791،�وخــراجــلــي�اوغــــل|:�910،�ومُـــَراديـــة:�6446،�وقــلــيــج�عــلــي�پــاشــا:�

805،�والال�إِْسَماِعيل:�532�،531. 
 .MUSLİHUDDİN�MUSTAFA�b.�ŞABAN�el�-�GELİBOLİ�،es�-�SURURİ ›1‹

قْم�الَْحِميِدّي:�431.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    656

ــــــــُطــــــــوِر�بــــعــــض�الـــــتَّـــــْعـــــِلـــــيـــــَقـــــات�َوالــــــتَّــــــْصــــــِحــــــيــــــَحــــــات�واالســــــــتــــــــدراكــــــــات�والــــــمــــــقــــــارنــــــات.�الــــنــــاســــخ:  الــــــــّسُ
حافظ�أحمد.�تاريخ النسخ:�وقــت�الضح|�يــوم�الجمعة�التاسع�والعشرين�من�شهر�
ذي�الــحــجــة�الــمــعــظــم�ســنــة�)�959ھ/�1551م(.�الـــوضـــع الــــعــــام: نــــوع الـــخـــط:�تــعــلــيــق.�
ــــَمـــــيَّـــــز�بـــخـــطـــوط�حـــــمـــــراء�فـــوقـــه،� َــــة�بِــــــالــــــلَّــــــْوِن�األَْحـــــــَمـــــــر.�والــــمــــتــــن�مُـ ــــنَــــــاِويــــــن�الــــمــــواضــــيــــع�مَــــْكــــتُــــوب وَعــ
ـــد� ْـــــِغـــــاف�ِجـــلْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي�مــغــلــف�بـــــورق�اإليــــبــــرو،�وعــلــيــه تــمــلــك:�الــســيــد�الـــحـــافـــظ�مُـــَحـــّمَ وال
مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�

دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 435. ]785[ الّرَ

عنوان المخطوط:�المثنوي )1(.
ـــــــــــــد،�الـــــــــصـــــــــديـــــــــقـــــــــي،�جـــــــــــــــال�الـــــــــــديـــــــــــن�الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي،�خــــــــامــــــــوش� ــــــــــد�بــــــــــن�مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ــــــــــَحــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف:�مُ

)ت��672ھ/�1273م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 268،�مقياس الورقة: )225 × 164 = 197 × 125(،�
عدد األسطر: )25(.

قْم�الَْحِميِدّي:�233. أوله:�ِمثُْل�الّرَ
آخـــــــــــره:...�]دفــــتــــر�شـــشـــم�هــــم�از�مــــثــــنــــوي[.�رجـــــــوع�گـــــــردن�بـــــــدان�قـــصـــه�كــــي�شـــــاه�زاده�
بدان�طغيان�زخم�خورد�از�خاطره�شاه�پيش�از�استكمال�فضايل�ديگر�از�زيبا�برفت:

غـــــــــــيـــــــــــور آت� راي� كــــــــــــــــــــــه� كــــــــــــــــــــــن� كـــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــه� گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور...قـــــــــــــــصـــــــــــــــة� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي� ســــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــي� را� او� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد�

گفت�كه�اندر�حلق�او�كز�تير�تست...گـــــــــفـــــــــت�كـــــــــــــو�آن�تـــــــــيـــــــــر�واز�حـــــــــــــق�بـــــــــــــــــاز�جـــــســـــت

]مثل:

گـــــــــــــــــــــر�خــــــــــــــيــــــــــــــالــــــــــــــي�آيــــــــــــــــــــــــــــــــــدت�در�شـــــــــــــــــــــب�فــــــــــــــــــــــــــــــــــرا...آنــــــــــــــــــــــــــچــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــان�كـــــــــــــــــــــــــــــــــه�گــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــت�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر�بــــــــــــــــــــــچــــــــــــــــــــــه�را

 .MESNEVİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�231.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .MEVLANA�CELALEDDİN�MUHAMMED�b.�MUHAMMED�el�-�KONEVİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�231.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   657 األدب والشعر   

ســـــــــت مــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــه� ســــــــــــــــــخــــــــــــــــــن� آن� مـــــــــــــــــــــــــــن� دل� زانــــــــــــــــــــك�از�دل�جــــــــــانــــــــــب�دل�روزنــــــــــــــــــــــــه�ســــــــت[در�

مَــة�المثنوي�النثرية� ماحظات:�تُــوَجــُد�في�أولــه�صفحة�من�الفوائد�األدبــيــة،�ومُــَقــدِّ
َــة�بِــالــلَّــْوِن�األَْحـــَمـــر،�وفــي�آخــر�المخطوط�ثــاث�صفحات�مــن�القسم�الــثــالــث�من� مَــْكــتُــوب
ديــــــــوان�شـــمـــس�تــــبــــريــــزي�)غــــزلــــيــــات(�مــــوالنــــا�جــــــال�الــــديــــن�الــــــرومــــــي؛�الــــفــــارســــي،�وآخــــرهــــا�

قصيدة:�)88(،�ومطلعها�وآخرها�كالتالي:

مي�زن�دهل�به�شكر�دال�لم�ولم�ولم...اشكم�دهل�شده�ست�از�اين�جام�دم�به�دم

ما�راضييم�خواجه�بدين�ظلم�واين�ستمبس�بس�مكن�هنوز�تو�را�باده�خوردني�است

خاموشيش�مجو|�كه�درياست�جان�عمخـــــامـــــوش�بــــــاش�فـــتـــنـــه�درافــــنــــكــــنــــدهء�بـــــه�شــهــر

الـــــنـــــاســـــخ:�الــــــــدرويــــــــش�مُــــــْصــــــَطــــــَف|�نــــيــــكــــســــاري�الــــــمــــــولــــــوي.�الــــــوضــــــع الــــــعــــــام: نـــــــوع الــــخــــط: 
َـــة�بِـــالـــلَّـــْوِن� تــعــلــيــق،�والــصــفــحــات�لــهــا�إطــــــارات�ســـــوداء�الـــلـــون.�وَعـــنَـــاِويـــن�الــمــواضــيــع�مَـــْكـــتُـــوب
األَْحَمر،�واألشعار�مكتوبة�ضمن�أربعة�جداول،�وتُوَجُد�تصحيحات�عل|�الَهَواِمش.�

والِْغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/436. ]786[ الّرَ

ُـــــــــــــــــــِســـــــــــــــــــّي�فـــــــــــــي�بـــــــــــيـــــــــــان�األوزان� عـــــــــــــنـــــــــــــوان الــــــــــمــــــــــخــــــــــطــــــــــوط:�عــــــــــــــــــــــروض�ابـــــــــــن�أبـــــــــــي�الـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــش�األنْـــــــــــــــــــَدل
العربية )1(.

ُــــــــــــــــــِســــــــــــــــــّي� ــــــــــــــد�بــــــــــــــن�عـــــــــــــــبـــــــــــــــد�اهلل�األنــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاري،�ابـــــــــــــن�أبـــــــــــــي�الـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــش،�األنْــــــــــــــــــَدل الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ
)ت��549ھ/�1154م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب�-�5/آ،�مقياس الورقة: )215 × 160 = 155 × 
مختلف(،�عدد األسطر: )15(.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/285. أوله:�مثل�الّرَ

 .ARUZU’L�ENDÜLÜSİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/285.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ABDULLAH�b.�MUHAMMED�el�-�HAZRECİ�،EBÜ’l�-�CEYŞ�el�-�ENDELÜSİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/285.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
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آخره:...�المتدارك�أصله�فاعلن�ثمان�مرات:

وضـــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً� تُـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــئ� الــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ� َجـــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــحدارك� ُـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــنّ|� بـــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــو|� دريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� إذ�

ـــــت�الـــــعـــــروض�بـــــعـــــون�اهلل�الـــمـــلـــك�الـــمـــنـــان�فــــي�لــيــلــة�أربــــعــــة�مــــن�جــــمــــاد|�األول|�ســنــة� تَـــــّمَ
)�1162ھ(.

مــــــــاحــــــــظــــــــات:�مــــــكــــــتــــــوب�فـــــــــي�آخـــــــــــــــره�فـــــــــائـــــــــدة�مـــــــــن�الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر�الـــــــقـــــــاضـــــــي�الــــــــبــــــــيــــــــضــــــــاوي.�قـــــولـــــه�
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  تـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــال|:�}ٿ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ{ )1(. الــــــــوضــــــــع الـــــــــعـــــــــام:�خـــــــــــّط�الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــق�الـــــــــــواضـــــــــــح،�وتُـــــــــوَجـــــــــُد�
ـــــُطـــــوِر�تـــرجـــمـــات،�وتــصــحــيــحــات�وتــعــلــيــقــات�كـــثـــيـــرة.�وَعــــنَــــاِويــــن� َـــــيْـــــَن�الـــــّسُ عـــــل|�الـــــَهـــــَواِمـــــش�َوب
ــــــــــــَراد؛� ــــــد�مُ َــــــة�بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن�األَْحــــــــــَمــــــــــر،�وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك:�الــــســــيــــد�الـــــحـــــافـــــظ�مُــــــَحــــــّمَ الـــــمـــــواضـــــيـــــع�مَــــــْكــــــتُــــــوب
 شــــــيــــــخ�َخــــــــانــــــــَقــــــــاه�مُـــــــــــــــــــَراد�مُــــــــــــــــّا؛�مــــــــع�خـــــــاتـــــــم�الــــــــــوقــــــــــف،�ســــــنــــــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقــــــــف:

دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/436. ]787[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�المنظومة�العضدية�في�آداب�البحث )2(.

المؤلف:�محمود�بن�أحمد )3(.

›1‹�سورة�البقرة،�اآلية:�102. 
 .RİSALE�fi�ADABİ’l�-�BAHS ›2‹

أصـــل�الــرســالــة�الــوضــعــيــة�الــعــضــديــة�للقاضي�عــضــد�الــديــن�عــبــد�ارل�اإليــجــي،�انــظــر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�
ْــــــراِهــــــيــــــم�الـــبـــهـــوتـــي،� ــــِلـــــّي�بـــــن�إِب ــــد�بــــن�أَْحـــــَمـــــد�بـــــن�عـــبـــد�الـــعـــزيـــز�بـــن�َعـ ــــيــــــِدّي:�4/480.�وقــــــد�نـــظـــمـــهـــا�مُــــَحــــّمَ ــــِمــ ْــــــَحــ قْـــــــم�ال الـــــــّرَ
وفِّي،�الشهير�بالخلوتي�)ت��1088ھ/�1678م(،� المصري،�الفتوحي،�المعروف�بابن�النجار؛�الحنبلي�الّصُ
ة�الّسمع�بنظم�ِرَسالَة�الَْوضع(�للقاضي�عضد�اإليجي.�ونكل�شرح�البهوتي�مختلف�عن�هذه� وسّماها:�)لَّذَ

المخطوطة،�والمطابق�له�المخطوطة�مخطوطة�منسوبة�إل|�مجهول.�
انظر؛�مكتبة�برنستون؛�مجموعة�جاريت؛�الرقم:�899،�رمز�الحفظ:�Hd( 469(.�وشذرات�الذهب�في�
أخــبــار�مــن�ذهــب�البــن�الــعــمــاد:�)115/8(،�وخــاصــة�األثـــر:�)390/3(،�وهــديــة�الــعــارفــيــن�أســمــاء�المؤلفين�

الَة:�)264/8(.� ِِّفين�لَِكّحَ وآثار�المصنفين؛�للبغدادي:�)296/21(،�َومُْعَجم�الُْمَؤل
 .MAHMUD�b.�AHMED ›3‹

=لعّل�المؤلف�هو�الناسخ:�محمود�بن�أحمد�بن�محمد�بن�موس|�بن�محمد�بن�أحمد�بن�محمود؛�المقيم�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   659 األدب والشعر   

عدد األوراق وقياساتها: 6/ب�-�8/ب،�مقياس الورقة: )215 × 160 = 145 × 
80(،�عدد األسطر: )23(.

ام�عل|� اة�َوالّسَ �الَْعالَِميَن�َوالّصَ ِحيِم.�الَْحْمُد�هلِلِ�َربِّ �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
د�وآله�أجمعين. خير�خلقه�مَُحّمَ

نــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت� قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالً� قـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــت� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــلإذا� نـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل�كلذ� فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح�

ـــــة�الـــــــــتـــــــــامـــــــــة�الـــــــخـــــــبـــــــريـــــــة�حــــــــــــــال�كــــــونــــــك� ــــبــ ـــــســـ ــــنــ ـــــمـــــــاً�عــــــــــــــل|�الـــ ــــتــ يــــــعــــــنــــــي�كــــــلــــــمــــــا�ذكــــــــــــــــــرت�مـــــــــركـــــــــبـــــــــاً�مـــــــشـــ
ْـــــُعـــــلُـــــوم�ُكـــــلِـّــــيَّـــــات�عــــــل|�مـــــا�هـــــو�الـــمـــنـــقـــول�مـــــن�الــشــيــخ� نـــــاقـــــاً�مــــدعــــيــــاً�بــــنــــاء�عــــــل|�أن�مـــهـــمـــات�ال
 فــــعــــلــــيــــك�تــــصــــحــــيــــح�نـــــقـــــلـــــك�عــــــــــل|�أي�وجــــــــــه�ادعــــــــيــــــــت�ال�غـــــيـــــر�لـــــمـــــن�قـــــابـــــلـــــك�بــــمــــطــــالــــبــــة�صـــحـــة

النقل...

آخره:...�وهو�أن�الكام�مركب�من�الحروف�وكل�ما�كان�ككلذ�ال�يكون�قديماً�
مــتــمــنــع�صـــغـــراه�بــــأن�تــقــول�ال�ثـــم�إن�الـــكـــام�مــركــب�مـــن�الـــحـــروف�لـــم�ال�يــجــوز�أن�يــكــون�

مدلوله�وقد�ثبت�إطاق�الكام�عليهما�لقوله:

َّــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــا َوإِن ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَؤاِد،� ال َــــــــــــــــــــِفــــــــــــــــــــي� ل ْــــــــــــــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــــــــــــــامَ� ال � إِّنَ
)1(
ِــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا  ْــــــــــــــــــــــــــــــُفــــــــــــــــــــــــــــــَؤاِد�دَل ُجـــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــَل�الـــــــــــــــــــلِّـــــــــــــــــــَســـــــــــــــــــاُن�َعـــــــــــــــــــــــــــــــــلَ|�ال
ماحظات: الناسخ:�محمود�بن�أحمد.�تاريخ النسخ:�يوم�السبت�قبل�الضحوة�

في�بلدة�أرزن�الروم�)أرض�روم�التركية(؛�في�مدرسة�خليل�المدرس؛�غرفة�تفليس�عاصمة�جورجيا�سنة�
)�1162ھ/�1749م(.�

قْم�الَْحِميِدّي:�5/436.�الورقة:�)18/ب،�42/ب(.� انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
›1‹�اذه�بيٌت�يُعز|�لألخطل�التغلبّي�النصرانّي؛�حسبما�ورد�في�كتاب�الموش|�للوشاء،�وهنكل�ليس�في�

ديوانه،�والجاحظ�لم�ينسبه�إل|�أحد�في�البيان�والتبيين،�وهو�من�شواهد�شذور�الذهب؛�وتمامه:�
وإِنــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــا� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاِد� لــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــي� الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ� جـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــَل�الـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــاُن�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاِد�دلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاإِن�
ُـــــــــــــــــــــــــــــــه� قـــــــــــــــــــــــــــــــول خـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــٍب� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن� ُـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــك� ي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت|�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَن�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــان�أصـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاال�

انظر:�البيان�والتبيين:�)150/1(،�وذيل�مرآة�الزمان�لقطب�الدين�اليونيني:�)189/3(،�وشذور�الذهب:�
ـــنـــــابـــــلـــــة�لــــــزيــــــن�الــــــــديــــــــن�عـــــــبـــــــد�ارل�بـــــــن�أحــــــمــــــد�بــــــن�رجــــــــــــب،�الــــــــَســــــــامــــــــي،�الــــحــــنــــبــــلــــي:� )28(،�وذيــــــــــــل�طـــــبـــــقـــــات�الـــــحــ
)104/3(،�ونفحة�الريحانة�ورشحة�طــاء�الحانة�للمحبي:�)139/4(،�والتاج�المكلل�من�جواهر�مآثر�
الــطــراز�اآلخــر�واألول�لمحمد�صديق�خــان�الــِقــنَّــوجــي:�)ص:�209(،�وجــواهــر�األدب:�)484/2(.�ومعجم�

شواهد�العربية:�)271/1(.�

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    660

الكبر|�في�أواخر�شوال�شريف�من�شهور�سنة�)�1163ھ/�1749م(.�الوضع العام: 
خّط�عادي.�وتُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�تصحيحات�وتعليقات�وشروح.�والمتن�الَْمْشُروح�

مَُميَّز�بُِخُطوط�حمراء�اللوِن�فوقَهُ.

قْم الَْحِميِدّي: 3/436. ]788[ الّرَ

ل�عـــل|� ْـــــَمـــــنْـــــِطـــــق�=�مـــــن�حـــاشـــيـــة�الـــلـــيـــثـــي�عــــــل|�الـــــمـــــطـــــّوَ َـــــــة�فـــــي�ال عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط:�ِرَســـــــال
تلخيص�المفتاح )1(.

ـــــــــــَمـــــــــــْرقَـــــــــــنْـــــــــــدّي�)ت�بــــــعــــــد��888ھ/� الــــــــمــــــــؤلــــــــف:�أبــــــــو�الــــــــقــــــــاســــــــم�بــــــــن�أبـــــــي�بـــــــكـــــــر�الـــــــلـــــــيـــــــثـــــــّي،�الـــــــــــّسَ
�1483م( )2(.

 = 160 الـــــــــورقـــــــــة: )215 ×  8/ب�-�10/ب،�مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
145 × 80(،�عدد األسطر: )23(.

أولـــــــه:�قــــولــــه:�)الـــمـــقـــام�األول�فــــي�الـــتـــعـــريـــفـــات�وفـــيـــه�ثـــاثـــة�فـــصـــول�الـــفـــصـــل�األول�فــي�
تــقــســيــم�الــتــعــريــف(.�هـــو�عـــل|�مـــا�ذكــــره�فـــي�شـــرح�الــمــواقــف�إمـــا�لــفــظــي�وإمــــا�حــقــيــقــي�أمــا�
اللفظي�فــهــو�تعليل�مــعــن|�الــلــفــظ�للسامع�مــن�بــيــن�الــمــعــانــي�المعلومة�وإن�شــئــت�قلت�
وهــــــو�تـــفـــســـيـــر�مــــعــــن|�الـــلـــفـــظ�غـــيـــر�وضــــــع�الــــــداللــــــة�عـــلـــيـــه�بـــالـــنـــســـبـــة�إل|�الــــســــامــــع�بـــلـــفـــظ�واضـــــح�
الــداللــة�عليه�بالنسبة�إلــيــه�فــمــا�لــه�إل|�الــتــصــديــق�بـــأن�اذه�الــلــفــظ�مــوضــوع�لــكــذا�لــغــة�أو�
اصطاحاً�وال�يتصور�فيه�الحد�والرسم،�وحّقه�أن�يكون�بلفظ�مفرد�مرادف�أو�أعّم؛�
ـــبـــــٌت،�فــــــــإْن�لـــــم�يــــوجــــد�الــــمــــفــــرد�ذكــــــر�الـــمـــرّكـــب� كـــقـــولـــهـــم:�الـــغـــضـــنـــفـــر:�األســـــــــد،�وســــــعــــــدان:�نــ
الــــذي�يــقــصــد�بـــه�تــعــيــيــن�الــمــعــن|�ال�تــفــصــيــلــه،�وهـــو�ال�يــكــون�إال�إلفـــــادة�الــســامــع�الــــذي�ال�
يعلم�وضع�اللفظ�له؛�نكل�يعلم�المعن|�في�ذاته�حت|�إذا�لم�يعلم�المعن|�ال�يمكن�

 .HAŞİYE�ALU’l�-�MUTAVVEL�=�MANTIK�HAKKINDA�BİR�RİSALE ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1239.  انظر�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1612[�الّرَ

 .Ebû’l�-�Kâsım�el�-�Leysî�b.�Ebî�Bekr�es�-�Semerkandî ›2‹
 .ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�EBU�BEKR�es�-�SEMERKANDİ�،el�-�LEYSİ

قْم�الَْحِميِدّي:�2/93.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   661 األدب والشعر   

التعريف�اللفظي،�وهو�طريق�أهل�اللغة؛�كذا�قيل.�)ولعل(�المراد�من�اللغة�جميع�
الُْعلُوم�العربية.�)وأما(�الحقيقي؛�فهو�الذي�يقصد�به�تحصيل�ما�ليس�بحاصل�من�

التصورات...

آخره:...�قلت:�اذه�التعريف�بالقياس�إليه�تعريف�بحسب�الحقيقة�ألنه�عنده�
تعريف�قصد�به�تصّور�حقيقٍة�موجودة�في�الخارج�من�حيث�أنها�موجودة،�وبالقياس�
إل|�من�اعتقده�معدوماً�في�الخارج�تعريف�اسمّي،�ويجوز�أن�يكون�التعريف�الواحد�
تعريفاً�بحسب�االســم�بالقياس�إل|�شخص،�وتعريفاً�بحسب�الحقيقة�بالقياس�إل|�

شخص�آخر.

قاسم�الليثي�حاشية�المطول�رحمهما�اهلل�تــعــال|...�كتبته�في�سنة�)�1163ھ/�
�1749م(

ـــــواصـــــفـــــات� مـــــاحـــــظـــــات:�الــــمــــتــــن�مــــكــــتــــوب�بـــــالـــــلـــــون�األحـــــــمـــــــر.�وبــــــاقــــــي�مُــــــواصــــــَفــــــاتِــــــِه�مــــثــــل�مُ
قْم�الَْحِميِدّي:�2/436. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/436. ]789[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�القازآبادي�عل|�ِرَسالَة�آداب�البحث�للبركوي )1(.
ــــــــــــــد�بــــــــــــــن�إِْســــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــاق�)الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاز�آبــــــــــــــــــــــــــــــــــادي�=�الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــازآبــــــــــــــــــادي(،  الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�أحــــــــــــمــــــــــــد�بــــــــــــن�مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ

 .ŞERHU�ADABİ’l�-�BİRGİVİ ›1‹
ــــنــــــفــــــي�الــــــــمــــــــتــــــــوف|�ســـنـــة� ــــــــد�بــــــــن�پــــــيــــــر�عــــــلــــــي�الـــــــــــرومـــــــــــي�الــــــحــ قــــــــــــال�الــــــــــبــــــــــغــــــــــدادي:�>آداب�الــــــــبــــــــركــــــــوي�-�هـــــــــو�تــــــقــــــي�الـــــــــديـــــــــن�مُــــــــَحــــــــّمَ
ــــد�بــــن� َــــــِمــــــيــــــَن...�إلــــــــخ.�شــــرحــــهــــا�الــــقــــاضــــي�أَْحــــــَمــــــد�بــــــن�مُــــَحــــّمَ ْــــــَعــــــال �ال ْـــــــَحـــــــْمـــــــد�هلِلِ�َربِّ لــــــــهــــــــا:�ال )�981ھ/�1573م(.�أّوَ
ـــــتــــــوف|�ســــنــــة�)�1163ھ/�1749م(.�أولــــــــــــه:�الـــــحـــــمـــــد�هلل�الــــــــــذي�أدبــــنــــا� ـــــمـ إســــــحــــــاق�الــــــقــــــاز�أبــــــــــــادي�الـــــــرومـــــــي�الــــحــــنــــفــــي�الـ
د�الكفوي�المتوف|� بالمناظرة�ومنعنا�عن�العناد�والمكابرة...�إلخ.�وعل|�اذه�الشرح�حاشية�للقاضي�مَُحّمَ
د�بن�ولي�بن�رسول� لها:�حامداً�لمن�ال�مانع�لما�أعطاه...�إلخ.�وشرح�مَُحّمَ سنة�)�1174ھ/�1760م(.�أّوَ
الــقــيــرشــهــري،�ثـــم�اإلزمـــــيـــــري،�وشـــــرح�إِْســـَمـــاِعـــيـــل�ابـــن�الـــســـيـــد�مُـــــــَراد�الــعــشــاقــي�الــــرومــــي.�أولــــــه:�الـــحـــمـــد�هلل�الـــــذي�ال�

نظير�له...�إلخ<.�
ْــَمــْكــنُــون�فــي�الــذيــل�عــل|�كشف�الــظــنــون؛�لــلــبــغــدادي:�)2/1(.�ومكتبة�بــرنــســتــون؛�مجموعة� انــظــر؛�إِيــَضــاح�ال
يهوذا؛�الرقم:�3387،�رمز�الحفظ:�3137،�والرقم:�3387،�رمز�الحفظ:�740،�ومكتبة�جامعة�إِْستَانبُول؛�

قْم�الَْقِديُم:�1/1629.  الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    662

الــرومــي،�الــحــنــفــي،�أبــو�الــنــافــع�)ت��1163ھ/�1749م( )1(.

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 10 - 19،�مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )215 × 160 = 145 × 
80(،�عدد األسطر: )23(.

ِحيِم�وبه�نستعين.�الحمد�هلل�الذي�أدبنا�بالمناظرة،� �الّرَ ِ َ ْ أولــه:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
ومنعنا�عــن�الــعــنــاد�والــمــكــابــرة،�ونقض�بنيان�الــضــالــة�بــأســبــاب�التوفيق،�وشــيــد�أســاس�
ام�عل|�من�أرسل�إلظهار�الصواب،�وأوتي� اة�َوالّسَ الهداية�بأرباب�التحقيق،�َوالّصَ
جوامع�الكلم�وفصل�الخطاب...�وأصحابه�إثبات�اليقين،�وبعد�فيقول�العبد�الفقير�
د�القازابادي،�-�أصلح�اهلل� المنادي،�إل|�ربه�القدير�المجيب�الهادي،�أحمد�بن�مَُحّمَ
شانه،�وصانه�عما�شانه�-:�هذه�كلمات�شريفة�ونكات�لطيفة،�وتدقيقات�سامحة،�
َـــــــــــة�فـــــــي�اآلداب،�حـــــــاويـــــــة�لــــمــــهــــمــــات�األبــــــــــــــــــواب،�وخــــــــاويــــــــة�عـــــــن�اإليــــــجــــــاز� عــــلــــقــــتــــهــــا�عـــــــــل|�ِرَســـــــــــال
واإلطــنــاب،�وجامعة�لصنايع�خلت�عنها�كتب�األقــدمــيــن،�وشاملة�عــل|�بــدايــع�سهت�
عنها�زبر�األولين،�منسوبة�إل|�العالم�الرباني،�والعارف�الصمداني،�معين�الشريعة�
د�بن�پير�علي�البركوي...�قال�الُْمَصنُِّف� دية،�مَُحّمَ ِريَقة�الُمَحّمَ األَْحَمِديَّة،�ومبين�الّطَ
� رحمه�اهلل�تعال|؛�بعد�التبرك�بالتسمية�أداءً�لبعض�ما�وجب�عليه:�)الَْحْمُد�هلِلِ�َربِّ
َـــــــْعـــــــد؛�فـــاعـــلـــم�أن� َـــــِمـــــيـــــَن،�والـــــصـــــاة�والـــــســـــام�عــــــل|�حـــبـــيـــبـــه�مـــحـــمـــد�وآلـــــــه�أجـــمـــعـــيـــن،�َوب ــــَعـــــال ْـ ال

المناظر(،�أي:�الذي�من�شأنه�المناظرة،�أو�يريد�المناظرة...

آخره:...�)فا�بد(�أن�يخصص�باألول،�ثم�إن�كونهما�مناقضة�مجاراً�واصطاح�
آخــــر،�وإال�فــكــيــف�يــكــونــان�مــنــاقــضــة�وهــمــا�إبـــطـــال،�والــمــنــاقــضــة�مــطــالــبــة�)نكل�ال�بــد(�
فيها�)من�شاهد(�وإن�كان�كل�منهما�مناقضة�في�الجملة�مع�أنه�ال�يحتاج�إل|�شاهد�
في�سائر�المناقصات�لما�مّر�)وقس�عل|�اذه�إل|�أن�ينتهي�إل|�عجز�أحدهما(�أي�

إل|�عجز�أحِد�المذكورين�من�المناظر�والسائل.

قد�أوقــف�عنان�القلم�عن�السران�في�ميدان�الكتابة�والــرقــم؛�بعون�الملك�القدير�

 .AHMED�b.�MUHAMMED�b.�İSHAK�،el�-�KAZABADİ ›1‹
 .1/912�: قُْم�الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة:�]1296[�الّرَ انظر؛�مكتبة�الّسُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   663 األدب والشعر   

الـــمـــنـــعـــم،�الـــغـــنـــي�الـــكـــريـــم�الـــلـــطـــيـــف.�الـــبـــائـــس�الـــفـــقـــيـــر�الـــحـــقـــيـــر�الـــضـــعـــيـــف�الـــمـــتـــمـــســـك�بــيــدي�
المسكنة�واالحــتــيــاج�بــأذيــال�لطف�اللطيف�سبحانه:�محمد�بن�مــوس|�بــن�محمد�بن�
أحمد�بن�محمود،�عفا�عنهم�العفو�العلي�الرب�الكريم�الرحيم�الصمد�في�غرة�ذي�
القعدة�المنتظم�في�سلك�شهور�سنة�اثنتي�وستين�ومئة�وألف�من�هجرة�مَن�له�الِعّز�
والمجد�واإلقبال�والشرف؛�عليه�من�التحيات،�والصلوات�ألف�ألف�ألف�ألف�في�
بـــلـــدة�أرزن�الــــــروم�)أرض�روم(�فـــي�مـــدرســـة�خــلــيــل�الــــمــــدرس�رحـــــمـــــه�اهلل...�يــا�مــجــيــب�

سبحانك.

ـــــــــــد�بـــــــــــن� ـــــــــــَحـــــــــــّمَ ْــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــوائِــــــــــــــــــــِد،�الــــــــــــنــــــــــــاســــــــــــخ:�مُ مــــــــــــاحــــــــــــظــــــــــــات:�تُـــــــــــــــــــوَجـــــــــــــــــــُد�فــــــــــــــي�آخــــــــــــــــــــــــــــــــِرِه�صــــــــــفــــــــــحــــــــــةٌ�مــــــــــــــن�ال
ـــــد�بـــــن�أحـــــمـــــد�بـــــن�مـــــحـــــمـــــود.�تــــــاريــــــخ الــــنــــســــخ:�فــــــي�غــــــــرة�ذي�الـــــقـــــعـــــدة�ســنــة� مـــــــوس|�بـــــــن�مُـــــَحـــــّمَ
)�1162ھ/�1749م(.�الـــوضـــع الـــعـــام:�خـــّط�الــنــســخ�الـــواضـــح.�وتُــــوَجــــُد�عـــل|�الـــَهـــَواِمـــش�
تــصــحــيــحــات�وتـــعـــلـــيـــقـــات�وشــــــــروح�كـــثـــيـــرة.�والـــمـــتـــن�مُــــَمــــيَّــــز�بـــخـــطـــوٍط�حــــمــــراء�الــــلــــون�فـــوقـــه،�

قْم�الَْحِميِدّي:�2/436. وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/436. ]790[ الّرَ

عـــنـــوان الــمــخــطــوط:�فــتــح�بــــاب�اإلســـعـــاد�ف|�شــــرح�قــصــيــدة�بــانــت�ســـعـــاد�=�الـــزبـــدة�في�
شرح�قصيدة�البردة )1(.

ــــــــــــــــد(�الـــــــــــــــمـــــــــــــــّا�الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــروي،�الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــاري،�الــــــحــــــنــــــفــــــي� الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�عــــــــــلــــــــــي�بــــــــــن�)ســــــــــــلــــــــــــطــــــــــــان�مُــــــــــــــــَحــــــــــــــــّمَ
)ت��1014ھ/�1606م( )2(.

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 19/ب�-�42/ب،�مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )215 × 160 = 
�150×�مُتََعدِّد(،�عدد األسطر:�)مُتََعدِّد(.

ِحـــيـــِم�وبــــه�نــســتــعــيــن.�يــا�مــعــيــن.�ســبــحــانــك.�الــحــمــد�هلل� �الـــّرَ ِ َ ْ أولـــــه:�بِــــْســــِم�اهلِل�ارّلَ

 .ŞERHU�KASİDETİ�BANET�SU’AD ›1‹
1/1040�: قُْم�الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة:�]1759[�الّرَ انظر؛�مكتبة�الّسُ

 .NUREDDİN�ALİ�b.�SULTAN�MUHAMMED�el�-�HEREVİ�،ALİ�el�-�KARİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�283.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    664

الـــــــذي�خـــلـــق�الــــســــعــــداء�مــــن�الــــعــــبــــاد،�وجــــعــــل�مـــنـــهـــم�األشــــقــــيــــاء�كـــمـــا�أراد؛�بــــُمــــْقــــتَــــَض|�نُـــعـــوتـــه�
َـــــْعـــــد؛�فــيــقــول�الــمــفــتــقــر�إل|�بـــر�ربــــه�الــغــنــي� الــجــمــالــيــة،�وبـــمـــوجـــب�صــفــاتــه�الـــجـــالـــيـــة...�َوب
ــــــد�الــــــــقــــــــاري،�عــــــامــــــلــــــه�اهلل�تــــــعــــــال|�بـــلـــطـــفـــه�الــــخــــفــــي�وكــــرمــــه� ــــــَحــــــّمَ الــــــــبــــــــاري؛�عــــلــــي�بــــن�ســــلــــطــــان�مُ
الــــوفــــي:�إن�اذه�شـــــرح�لــطــيــف�وفـــتـــح�شـــريـــف�لـــحـــل�بـــعـــض�مـــشـــكـــات�الـــقـــصـــيـــدة�الــشــهــيــرة�
بـــبـــانـــت�ســــعــــاد،�مــــن�مـــنـــظـــومـــات�كـــعـــب�بـــن�زهـــيـــر�بـــن�أبــــي�ســــلــــم|،�الــــــذي�هــــــــداه�اهلل�تـــعـــال|�

سبل�الرشاد...

آخره:...
نــــــــــــــــــحــــــــــــــــــورهــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــي� إال� الـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــن� يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــع� ـــــيــــــلال� ـــــلـ ومـــــــــــــــــــــا�لـــــــــــهـــــــــــم�عــــــــــــــــن�حـــــــــــــيـــــــــــــاض�الــــــــــــــــمــــــــــــــــوت�تــــــهـ

الجملة:�صفة�أخر|�لعصبته،�أي�ال�يقع�طعن�الرماح�إال�في�نحورهم�بإشباع�
ضــّم�الميم،�أي:�صــدورهــم...�وال�يخف|�عــل|�أربــاب�الصفا�مــا�فــي�هذه�القصيدة�
من�حسن�المقطع�والمطلع،�وصنعة�تشابه�األطراف،�وغير�كلذ�من�بدائع�األصناف�
حيث�ختم�الكام�في�المبن|�بما�يناسب�ابتداء�المرام�في�المعن|،�فإنه�ابتدأ�بذكر�
الِفراق�والجفاء،�وختم�بذكر�الموت�والفناء�عل|�وصف�الشهادة�الموجبة�للقاء�في�
دار�الــبــقــاء،�وال�ارتـــيـــاب�فـــي�أنـــه�لــيــس�بــيــن�الـــمـــوت�والـــفـــراق�فـــرق�عــنــد�أربــــاب�االشــتــيــاق�
عـــــــل|�أّن�ِذكــــــــر�الـــــمـــــوت�مــــنــــتــــه|�أمــــــــور�الـــــمـــــرء�عــــنــــد�االنـــــتـــــهـــــاء،�وإن�طـــــــال�مـــــــدة�االبـــــــتـــــــداء�فــي�
دار�الباء�من�االبــتــداء.�فيبلغ�القصيدة�في�ُحسن�المطلع�أقــص|�غاية،�وانته|�إل|�
مــــنــــتــــه|�نــــهــــايــــة.�فـــــنـــــســـــأل�اهلل�الــــعــــافــــيــــة�فـــــي�الــــدنــــيــــا�وحـــــســـــن�الــــعــــافــــيــــة�فـــــي�حـــــــال�الــــــرجــــــوع�إل|�
الـــُعـــقـــب|،�وأن�يــتــفــضــل�عــلــيــنــا�بـــالـــجـــزاء�األوف|،�وأن�يــبــلــغــنــا�الـــمـــقـــام�األســــــن|،�ويــلــحــقــنــا�
بــالــرفــيــق�األعـــــــل|...�وقــــد�حــــرره�مــؤلــفــه�فـــي�أواخـــــر�شــهــر�صـــفـــر،�خــتــم�بــالــخــيــر�والــظــفــر،�
� ْـــــــــَحـــــــــْمـــــــــُد�هلِلِ�َربِّ مــــــن�شــــــهــــــور�عــــــــام�اثــــــنــــــي�عـــــشـــــر�بـــــعـــــد�األلــــــــــف�مــــــن�هــــــجــــــرة�ســـــيـــــد�الــــــبــــــشــــــر...�وال

الَْعالَِميَن.

وقـــــد�أوقــــــف�الـــقـــلـــم�عــــن�الــــســــريــــان،�وانــــتــــه|�كـــتـــابـــة�الـــقـــلـــم�عــــن�الــــكــــريــــان.�أقــــــّل�األقــلــيــن�
ِعـــلـــمـــاً�وفـــهـــمـــاً،�وأجـــــــّل�األجـــلـــيـــن�ذنــــبــــاً�وجــــرمــــاً�الــفــقــيــر�الـــبـــائـــس�الـــحـــقـــيـــر،�الــــراجــــي�عـــفـــو�ربـــه�
الــعــفــو�الـــقـــديـــر...�مــحــمــود�بــن�أحــمــد�بــن�مــحــمــد�بــن�مـــــوس|؛�عــفــا�عــنــهــم�الــعــفــو�الــصــمــد�
الـــعـــلـــّي؛�فــــي�بـــلـــدة�أرزن�الــــــــروم؛�فــــي�مــــدرســــة�خــلــيــل�الـــــمـــــدرس؛�غـــرفـــة�تــفــلــيــس،�فــــي�يـــوم�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   665 األدب والشعر   

الــــثــــاثــــاء؛�نـــفـــي�صــــفــــر،�الـــمـــنـــســـلـــك�فــــي�ســـلـــك�شــــهــــور�ســـنـــة�أربـــــــع�وســـتـــيـــن�ومــــئــــة�وألـــــــف�مــن�
هجرة�من�عليه�من�الصلوات�ألف�ألف�ألف...�يا�حي�يا�قيّوم.

ماحظات:�تُوَجُد�في�أوله�فوائد�في�صفحة�وهي:�قوله�تعال|�}ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ{ )1(�خطاب�من�اهلل�تعال|�للسائق�والشهيد...

الـــــــوضـــــــع الــــــــعــــــــام: نـــــــــوع الـــــــخـــــــط:�عــــــــــــــادي.�وتُـــــــــــوَجـــــــــــُد�عـــــــــل|�الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش�بـــــعـــــض�الـــــتَّـــــْعـــــِلـــــيـــــَقـــــات�
ْــَمــْشــُروح�مَْكتُوَب�بِــالــلـَّـْوِن�األَْحــَمــر؛�أو�مَُميَّز�بُِخُطوط�حمراء� َوالتَّْصِحيَحات.�والمتن�ال
الــلــوِن�فــوقَــهُ.�الــنــاســخ:�محمود�بن�أحــمــد�بــن�محمد�بن�مـــوس|؛�فــي�بــلــدة�أرزن�الــروم�
)أرض�روم�التركية(؛�في�مدرسة�خليل�الــمــدرس؛�غرفة�تفليس�عاصمة�جورجيا.�

قْم�الَْحِميِدّي:�2/436. وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/436. ]791[ الّرَ

عــــــــــنــــــــــوان الــــــــمــــــــخــــــــطــــــــوط:�قـــــــصـــــــيـــــــدة�كـــــــعـــــــب�بـــــــن�زهـــــــــيـــــــــر�فــــــــــي�مــــــــــــــدح�الـــــــنـــــــبـــــــي�َصـــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ|�اهللُ�َعــــــــلَــــــــيْــــــــِه�
وسلم )2(.

الــــمــــؤلــــف:�كــــعــــب�بــــن�زهــــيــــر�بــــن�أبـــــي�ســـــلـــــم|،�الـــــمـــــزنـــــي،�أبــــو�الــــمــــضــــرب�)ت��26ھ/�
�645م( )3(.

 = 160 ــــــة: )215 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  43/آ�-�46/ب،� ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
145 × 80(،�عدد األسطر: )23(.

أوله:
ــــــــــــــــــــــــــــْكــــــــــــــــــــــــــــبُــــــــــــــــــــــــــــوُلبــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــُت�ســــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــادُ�فــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــومَ�مـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــوُل ُــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــَد�مَ مــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــيَّــــــــــــــــــــــــــــٌم�إثْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�لــــــــــــــــــــــــــــــــم�ي

›1‹�سورة�ۤق،�اآلية:�24. 
 .KASİDE�BANAT�SUAD ›2‹

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:� قْــــم�ال :�1/1034،�ومــكــتــبــة�راغــــب�پـــاشـــا؛�الــــّرَ ْـــَحـــمـــيـــدّيُ قْــــُم�ال ــلَــيْــَمــانِــيَّــة:�]1629[�الــــّرَ انـــظـــر؛�مــكــتــبــة�الــّسُ
قْم�الَْحِميِدّي:�14/1458.  ]2006[�الّرَ

.KA’B�b.�ZUHEYR�b.�EBU�ABİ�SULEMA�el�-�MUZENİ ›3‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:� قْــــم�ال :�1/1034،�ومــكــتــبــة�راغــــب�پـــاشـــا؛�الــــّرَ ْـــَحـــمـــيـــدّيُ قْــــُم�ال ــلَــيْــَمــانِــيَّــة:�]1629[�الــــّرَ انـــظـــر؛�مــكــتــبــة�الــّسُ

قْم�الَْحِميِدّي:�14/1458.  ]2006[�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    666

ــــــــــــــــــــــــْرِف�مــــــــكــــــــحــــــــوُلومـــــــــــــــــــــــــــــــــا�ســـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــادُ�غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة�الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــِن�إذ�رحـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوا �َغـــــــــــــَضـــــــــــــيـــــــــــــُض�الــــــــــــــــــــــــّطَ إاّل�أََغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنُ

آخره:...
ِرمـــــــــــــــــــــــــــاُحـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــُم نـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــت� إذا� يـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــَرحـــــــــــــــــــــــــــون� نِــــــــــــــيــــــــــــــلُــــــــــــــواال� إذا� ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاِزيــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاً� مَ َــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــُســــــــــــــــــــــوا� ول قــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــاً�

َـــْعـــِصـــْمـــُهـــْم ْهــــــِر�ي ْـــــِجـــــَمـــــاِل�الــــــّزُ َــــْمــــُشــــوَن�مَــــْشــــَي�ال الــــــــــــــــتَّــــــــــــــــنَــــــــــــــــابِــــــــــــــــيــــــــــــــــُلي ـــــــــــــــــــــــــــــودُ� الـــــــــــــــــــــــــــــّسُ دَ� َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ إَِذا� َضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرٌب�

نُـــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــوِرهـــــــــــــــــــــُم فـــــــــــــــــــــي� إاّل� ـــــــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــــــُن� الـــــــــــــــــــــــّطَ َــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــُع� ي ومـــــــــــــــــا�لـــــــــهـــــــــم�عـــــــــــــــــِن�حـــــــــــــيـــــــــــــاِض�الـــــــــــــــمـــــــــــــــوِت�تَــــــــْهــــــــلــــــــيــــــــُلال�

تَّمَت�البردة�المباركة�بحمد�اهلل�وعونه�وحسن�توفيقه.

ماحظات:�تُوَجُد�في�آخِرِها�صفحتان�من�الَْفوائِِد،�وتوجد�ترجمة�كلمات�ثاث�
صـــفـــحـــات�فــــي�أولــــهــــا�إل|�الـــلـــغـــة�الـــتـــركـــيـــة�الـــُعـــثْـــَمـــانـــيـــة.�وبــــاقــــي�مُــــواصــــَفــــاتِــــِه�مـــثـــل�مُـــواصـــفـــات�

قْم�الَْحِميِدّي:�2/436. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 7/436. ]792[ الّرَ

عــــــــــــنــــــــــــوان الـــــــــمـــــــــخـــــــــطـــــــــوط:�تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــقـــــــات�عـــــــــــــــــل|�مـــــــبـــــــحـــــــث�جـــــــــهـــــــــة�الـــــــــــــــوحـــــــــــــــدة�لــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــاري )1(�عـــــــــل|�
إيَساُغوِجي�لألبهري )2(.

المؤلف:�محمد�بن�عباس�الكردي�البرادوستي�الخوشابّي،�زين�الدين�)ت�بعد�
�1163ھ/1749( )3(.

 = 160 الـــــــــورقـــــــــة: )215 ×  مـــــقـــــيـــــاس  48/ب�-�60/آ،� ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
125 × 65(،�عدد األسطر: )16(.

قْم�الَْحِميِدّي:�2/323. أوله وآخره:�مثل�الّرَ
أوقــــــــــــــف�الـــــــبـــــــائـــــــس�الـــــفـــــقـــــيـــــر�عـــــــنـــــــان�الــــــقــــــلــــــم�عــــــــن�الـــــــجـــــــريـــــــان�فــــــــي�مــــــــيــــــــدان�الــــــتــــــحــــــريــــــر�والــــتــــســــطــــيــــر�
والترقيم،�َوَصلّ|�اهللُ�تعال|�عل|�تاج�الشريعة�محمد�صاحب�معراج�الداللة�الكافي�

قْم�الَْحِميِدّي:�2/885.  قْم�الَْحِميِدّي:�]1136[�الّرَ ›1‹�انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�الّرَ
 .TA’LİKAT�ala�CİHETİ’l�-�VAHDE ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�2/323.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
 .Muhammed�b.�Abbâs�el�-�Kürdî,ZEYNÜDDİN ›3‹

قْم�الَْحِميِدّي:�2/323.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   667 األدب والشعر   

َسالَة،�الوافي�يوم�القيامة�في�مواعد�الشفاعة،�وعل|�آله�وصحبه� في�غاية�بيان�أمر�الرِّ
األكملين�في�الرواية.�والحمد�هلل�عل|�اإِلتَْمام،�وعل|�رسوله�أفضل�السام،�وكلذ�
َسالَة�المنسوبة�إل|� في�منتصف�جماد|�األول|�من�شهور�سنة�)�1163ھ(.�تمت�الرِّ

زين�الدين�البرادوستي�الكوردي؛�الواقعة�عل|�جهة�الوحدة.

ـــــــــــــــُطـــــــــــــــوِر�الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر�مــــــــــــن�الـــــــــتَّـــــــــْعـــــــــِلـــــــــيـــــــــَقـــــــــات� َــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــَن�الـــــــــــــــّسُ ُــــــــــــــــوَجــــــــــــــــُد�عــــــــــــــــل|�الـــــــــــــــَهـــــــــــــــَواِمـــــــــــــــش�َوب مـــــــــــاحـــــــــــظـــــــــــات:�ي
َوالتَّْصِحيَحات.�وتُوَجُد�في�آخِرِها�تسع�صفحات�من�الَْفوائِِد،�وفيها:�بعض�األبيات�
المنسوبة�إل|�أبي�طالب�في�مــدح�النبي�محمد�صــل|�اهلل�عليه�وسلم،�وفائدة�حول�
صــفــة�الــكــلــمــة�قــبــل�االســـتـــعـــمـــال�وبـــعـــده�كــتــبــهــا�الـــنـــاســـخ�مــحــمــود�بــن�أحـــمـــد�فـــي�أرض�روم�
ســـنـــة�)�1193ھ/�1779م(،�وفـــــائـــــدة�فــــي�تــفــســيــر�قـــولـــه�تـــــعـــــال|:�}ۅ ۉ ۉ 
ـــيـــــر�الـــــــــــــــدر�الــــــمــــــنــــــثــــــور�لــــــلــــــســــــيــــــوطــــــي.�الــــــنــــــاســــــخ:  ـــــولــــــة�مـــــــــن�تـــــفـــــســ ـــــقـ ــــنـ ې ې ې ې{ )1(،�مــ
مــــــحــــــمــــــود�بــــــن�أحـــــــــمـــــــــد.�تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــنـــــــســـــــخ:�فـــــــــي�مـــــنـــــتـــــصـــــف�جـــــــــمـــــــــاد|�األول|�فـــــــــي�شــــــــهــــــــور�ســـنـــة�
ْــــَمــــْشــــُروح� )�1163ھ/�1779م(.�الـــوضـــع الــــعــــام: نــــوع الـــخـــط:�نــســخ�عــــــادي.�والـــمـــتـــن�ال
قْم�الَْحِميِدّي:� مَُميَّز�بُِخُطوط�حمراء�اللوِن�فوقَهُ.�وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

.2/436

قْم الَْحِميِدّي: 8/436. ]793[ الّرَ

َسالَة�الوضعية )2(. عنوان المخطوط:�الرِّ
الـــــــــــــــمـــــــــــــــؤلـــــــــــــــف:�عــــــــــــــــبــــــــــــــــد�ارل�بــــــــــــــــن�أحـــــــــــــــمـــــــــــــــد�اإليـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــي،�عــــــــــــضــــــــــــد�الــــــــــــــــــديــــــــــــــــــن�)ت��756ھ/�

�1355م( )3(.

عــدد األوراق وقياساتها: 64/آ�-�ب،�مقياس الــورقــة: )215 × 160 = 145 × 
80(،�عدد األسطر: )23(.

›1‹�سورة�البقرة،�اآلية:�223. 
 .er�-�RİSALETÜ’l�-�VAZ’İYYE ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�1/309.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
 .ADUDÜDDİN�ABDURRAHMAN�b.�AHMED�b.�ABDÜLGAFFAR�،el�-�İCİ ›3‹

قْم�الَْحِميِدّي:�7/159.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    668

قْم�الَْحِميِدّي:�1/309. أوله وآخره:�مثل�الّرَ

َسالَة�الوضعية�لقاضي�عضدية. ت�الرِّ تَّمَ

قْم�الَْحِميِدّي:�2/436. ماحظات:�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 9/436. ]794[ الّرَ

َسالَة�الوضعية )1(. عنوان المخطوط:�شرح�الرِّ

ــــــــــــــد؛�عــــــــــــــــاء�الــــــــــــــديــــــــــــــن؛�الـــــــــقـــــــــوشـــــــــجـــــــــي،�الـــــــــــقـــــــــــوشـــــــــــي،�الــــــبــــــاطــــــنــــــي� الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف:�عــــــــلــــــــي�بــــــــن�مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ
)ت��879ھ/�1474م( )2(.

 = 160 ــــــة: )215 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  65/آ�-�83/ب،� ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
145 × 80(،�عدد األسطر: )23(.

�اإلنــســان� ِحـــيـــِم.�وبـــه�نــســتــعــيــن.�الــحــمــد�هلل�الــــذي�خــــّصَ �الـــّرَ ِ َ ْ أولــــه:�بِــــْســــِم�اهلِل�ارّلَ
بــــمــــعــــرفــــة�أوضـــــــــــــاع�الـــــــكـــــــام�ومـــــبـــــانـــــيـــــه،�وجــــــعــــــل�الــــــــحــــــــروف�أصـــــــــــول�كــــلــــمــــتــــه�وظـــــــــــــروف�مــــعــــانــــيــــه،�
والصاة�عل|�المشتق�من�مصدر�الفضل�والِْحَكم،�الجامع�لمحاسن�األفعال�ومكارم�
ـــيـــــم،�الـــــمـــــوصـــــول�بــــألــــفــــاظــــه�أنــــــــــــواع�الـــــســـــعـــــادة�والــــــــهــــــــد|؛�الــــمــــضــــمــــر�فــــــي�إشــــــــاراتــــــــه�أصــــنــــاف� الـــــشــ
الحكم�والتُّق|؛�محمد�المذكور�اسمه�في�التوراة�واإلنجيل،�وعل|�آله�مظهري�الحّق�

 .ŞARHU’L�RİSALA�-�T�al�-�VADİYYAH�=�ŞERHU’l�-�VAD’İYYETİ’l�-�ADUDİYYE ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�6/1285.  توجُد�منه�مخطوطات�كثيرة،�ومنها:�مخطوطة�في�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1670[�الّرَ
قْم�الَْقِديُم:�1/1472.�ومكتبة�مخطوطات�المسجد�النبوي:�1194�،1190،� ومكتبة�جامعة�إِْستَانبُول؛�الّرَ
ومـــكـــتـــبـــة�بــــرنــــســــتــــون�مـــجـــمـــوعـــة�يــــــهــــــوذا؛�مـــــن�الــــــرقــــــم:�3424 )1(،�رمـــــــز�الــــحــــفــــظ:�3330،�حـــــــت|�الــــــرقــــــم:�3424 
)17(،�رمــــز�الــحــفــظ:�133،�ومــكــتــبــة�األزهــــــر؛�الـــرقـــم:�22494،�أرقـــــام�الــحــفــظ:�)�5488تــوحــيــد(�80649 
ْــــــَراك�الــرســالــة�الــرقــم:� الــرســالــة�الــرقــم:�8.�والـــرقـــم:�25264؛�أرقــــام�الــحــفــظ:�)�365آداب�بــحــث(��87878األَت
2.�والـــــرقـــــم:�28202،�أرقــــــــام�الـــحـــفـــظ:�)�329وضــــــع(��130483طـــنـــطـــا.�والـــــرقـــــم:�28222،�أرقــــــــام�الــحــفــظ:�
ْــــــــــــــــــَراك�الـــــرســـــالـــــة�الـــــــرقـــــــم:�1.�ومــــــــن�الـــــــرقـــــــم:�28272،�أرقـــــــــــام�الـــــحـــــفـــــظ:�)�2وضــــــع(� )�2054مـــــــنـــــــطـــــــق(��83466األَت

1308،�حت|�الرقم:�28350؛�أرقام�الحفظ:�)�363وضع(��135080إسَكنَْدِريّة.�
 .ALAÜDDİN�ALİ�b.�MUHAMMED�el�-�KUŞCİ�،ALİ�KUŞÇU ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�306.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   669 األدب والشعر   

َـــْعـــد؛� ومُــبــطــلــي�األبـــاطـــيـــل،�مـــا�ظــهــر�الــنــجــم�فـــي�الـــَعـــلـــم،�ومــــا�اشــتــهــر�الــنــجــم�فـــي�الــعــلــم.�َوب
َــة�الــعــضــديــة(�التي� َســال فلما�شــاع�فــي�األمــصــار،�وَظــَهــَر�ُظــهــوَر�الشمس�فــي�الــنــهــار،�)الــرِّ
أفادها�المول|�المحقق،�والفاضل�المدقق،�خاتم�المجتهدين،�عضد�الحق�والدين،�
أعل|�اهلل�درجته�في�عليين،�وكانت�مشتملة�عل|�مسائل�دقيقة،�وتحقيقات�عميقة؛�
مع�غاية�اإليجاز،�ونهاية�االختصار،�ولم�يكن�له�بُّد�من�شرٍح�ال�يُغادر�منها�صغيرة�
وال�كــبــيــرة�إال�أحـــصـــاهـــا؛�ويــبــلــغ�فـــي�تــبــيــيــن�الــــمــــرام�وتــحــقــيــق�الــمــقــاصــد�أقـــصـــاهـــا،�أردت�
الـــــخـــــوض�فـــــي�تـــتـــمـــيـــم�اذه�الــــــمــــــرام؛�عــــــل|�وجـــــــٍه�يـــكـــشـــف�عـــــن�وجـــــــوه�خـــــرائـــــده�الــــلــــثــــام،�مــع�
جمود�القريحة،�وكال�الطبيعة،�تحفةً�للحضرة�العليّة؛�األمير�األعظم،�والقهرمان�
األكرم،�ظّل�اهلل�عل|�األنام،�فاتح�أبواب�اإلنعام�واإلكرام...�أشرف�الساطين�في�
األصــــل�والـــنـــســـب...�مــغــيــث�الـــدولـــة�والـــديـــن؛�األمــيــر�عــبــد�الــكــريــم،�ال�زال�رقــــاب�األمــم�
ـــر�لــــآمــــال،� ـــنـــــاق�الـــخـــائـــق�مـــمـــتـــّدة�نـــحـــو�مـــــراســـــمـــــه...�واهلل�الـــمـــيـــسِّ خـــاضـــعـــة�ألوامــــــــــره،�وأعــ

وعليه�التوّكُُل�في�جميع�األحوال.

ْـــُمـــَصـــنِّـــُف�-�َرِحــــــَمــــــهُ�اهللُ�تـــعـــال|�-�بــعــد�الــبــســمــلــة:�)هذه�فــــائــــدة(.�الـــمـــشـــار�إلــيــه� قــــال�ال
بـــه�الــعــبــارة�الــذهــنــيــة�الــــذي�أراد�كــتــابــتــهــا،�أو�بــيــان�أجـــزائـــهـــا،�نــزلــت�مــنــزلــة�الــمــشــّخــص�

المشاهد�المحسوس،�فاستعمل�كلمة�هذه؛�الموضوعة�لكّل�مُشار�إليه...

آخـــره:...�وإذا�قُــرئ�بالضّم�فالمعن|�تناوبها،�واقعاً�بعُضها�مكان�بعٍض؛�عل|�
أّن�الــــجــــمــــلــــة�حـــــــــال�مـــــــــؤّكـــــــــدة.�)إذ�الــــمــــعــــتــــبــــر�الـــــــــوضـــــــــع(.�خـــــتـــــم�رســـــالـــــتـــــه�بــــــدفــــــع�مـــــــا�عـــــــــس|�أْن�
يـــخـــطـــَر�بـــبـــعـــِض�األذهـــــــــــان،�وهــــــو�أّن�الــــحــــكــــَم�بـــالـــكـــلـــيـــة�والــــجــــزئــــيــــة،�والـــعـــلـــمـــيـــة�والـــمـــوصـــولـــيـــة�
ّــمــا�يترّجح� وأمــثــالــهــا�لــأللــفــاظ�إنــمــا�هــو�بــاعــتــبــار�مــا�اســتــعــمــل�فيها�مــن�الــمــعــانــي،...�فــرب
�منها،�ومن�العلم�الشخصي،� أّن�هذه�األلفاظ�أعام�شخصيّة�التحاد�الُْمراد�من�كلٍّ
)ووجــه(.�الدفع�ما�ذكر�من�أّن�الُمعتبر�في�األلفاظ�هو�حال�الوضع،�والموضوع�له�
ــــص،�]فـــــا�يـــكـــون�جــــزئــــيّــــا،�بـــخـــاِف� ،�وإن�اســــتُــــْعــــِمــــَل�انهاه�فــــي�مُــــشــــّخَ فــــي�ذو�أمــــــٍر�ُكـــــلِّـــــيٍّ

زيٍد؛�فإنه�جزئي�بوضعه�لكلذ�الشخص[،�وكذا�الحال�في�مثل�هذه�الصورة.

قد�تَّمَت�كتاب�شرح�ِرَسالَة�الحنفية�العضدية�لموالنا�خواجة�علي�السمرقندي؛�
في�يوم�الجمعة�من�جماد|�اآلخر�سنة�ثاث�وستين�ومئة�وألف.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    670

َـــة�الــحــرفــيّــة،� َســـال ْـــَفـــوائِـــِد�مقتبسة�مــن�الـــرِّ مــاحــظــات:�تُـــوَجـــُد�فــي�آخـــِرهـــا�صــفــحــةٌ�مــن�ال
ُطوِر�تْعِليَقات�َوتْصِحيَحات�كثيرة�منقولة�من�العديد� وتُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�َوبَيَْن�الّسُ
ْــــَمــــْشــــُروح�مُـــَمـــيَّـــز�بِـــُخـــُطـــوط�حـــمـــراء�الــــلــــوِن�فـــوقَـــهُ.� َــــة�الـــوضـــعـــيـــة.�والـــمـــتـــن�ال َســــال مـــن�شـــــروح�الــــرِّ
ــــنــــــاســــــخ:�مــــحــــمــــود�بــــن�أحــــــمــــــد.�تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ:�يــــــــوم�الــــجــــمــــعــــة�مــــــن�جــــــمــــــاد|�اآلخــــــــــر�ســنــة� الــ

قْم�الَْحِميِدّي:�2/436. )�1163ھ/�1749م(.�وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 10/436. ]795[ الّرَ

َسالَة�الوضعية )1(. عنوان المخطوط:�الرِّ
الـــــــــــــــمـــــــــــــــؤلـــــــــــــــف:�عــــــــــــــــبــــــــــــــــد�ارل�بــــــــــــــــن�أحـــــــــــــــمـــــــــــــــد�اإليـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــي،�عــــــــــــضــــــــــــد�الــــــــــــــــــديــــــــــــــــــن�)ت��756ھ/�

�1355م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 85/آ�-�86/آ،�مقياس الورقة: )215 × 160 = 145 × 
82(،�عدد األسطر: )23(.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/309. أوله وآخره:�مثل�الّرَ
َسالَة�الوضعية�لقاضي�عضدية.�م�م�م. ت�الرِّ تَّمَ

قْم�الَْحِميِدّي:�2/436. ماحظات:�مُواصَفاته�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 11/436. ]796[ الّرَ

ـــــلــــــف�عـــــــــل|�شـــــــــرح�الـــــقـــــوشـــــجـــــي�الـــــســـــمـــــرقـــــنـــــدي�عـــــل|� عـــــــنـــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط:�حـــــاشـــــيـــــة�ابــــــن�خـ
َسالَة�الوضعية�العضدية )3(. الرِّ

 .er�-�RİSALETÜ’l�-�VAZ’İYYE ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/309.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ADUDÜDDİN�ABDURRAHMAN�b.�AHMED�b.�ABDÜLGAFFAR�،el�-�İCİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�7/159.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .VAZ’İYYA�RİSALESİ�HAŞİYESİ ›3‹
انــــظــــر؛�مــكــتــبــة�األزهــــــــر؛�الــــرقــــم:�28174،�أرقـــــــام�الـــحـــفـــظ:�)�190وضــــــع(��40008الـــصـــعـــايـــدة�الــــرســــالــــة�الـــرقـــم:�
7.�والرقم:�28175،�أرقام�الحفظ:�)�351وضع(��132741دمياط.�وفهرس�األزهر�القديم:�)46/4(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   671 األدب والشعر   

افِِعّي� د�بن�َعِلّي�بن�خلف،�أبو�البقاء،�األحمدي،�المصري،�الّشَ المؤلف:�مَُحّمَ
)ت��909ھ/�1503م( )1(.

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 86/ب�-�96/ب،�مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )215 × 160 = 
145 × 80(،�عدد األسطر: )23(.

ِحيِم.�وبه�نستعين.�باسمه�سبحانه�وبحمده،�والصاة� �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
عل|�رسوله�وآله.�قوله:�خص�اه.�أي:�ميزه�عن�غيره�بها�عل|�أن�الباء�داخلة�عل|�
المخصوص،�عــل|�طريق�قــول�ابن�الحاجب�في�بحث�المندوب�واختص�بــه.�قوله:�
ومــبــايــن،�الــمــبــانــي:�جــمــع�الــمــبــن|،�والـــُمـــَراد�بــهــا�الكلمة�الــتــي�بــنــي�الــكــام�عليها،�وفــي�

جعل�الحروف�ظروف�معاني�الكام�يعرف�بالتأمُّل...

آخـــــــــــــــــــــــــره:...�قـــــــــولـــــــــه:�ال�يـــــســـــتـــــعـــــمـــــان�إاّل�فـــــــــي�ُجــــــــزئــــــــيــــــــن.�قــــــــيــــــــل:�إنــــــــمــــــــا�يـــــســـــتـــــعـــــمـــــان�فـــي�
ُـــــفـــــهـــــم�مــــــــن�مـــــاهـــــيـــــة�الــــــمــــــركــــــب�اإلضــــــــــافــــــــــي،�كـــمـــا� مــــفــــهــــومــــهــــمــــا�الــــــكــــــلــــــي،�والــــــمــــــخــــــصــــــوص�إنــــــمــــــا�ي
الــحــيــوان�الــنــاطــق�فـــي�قــولــنــا:�الــحــيــوان�الــنــاطــق�مــســتــعــمــل�فـــي�مــعــنــاه،�والــتــقــيــيــد�بــالــنــاطــق؛�
ــــــب�الـــــوصـــــفـــــي.�اذه�آخــــــــر�مــــــا�أردنـــــــــــا�إيـــــــــــــــراده،�الـــــحـــــمـــــد�هلل�أوالً�وآخـــــــــــراً،� ُـــــفـــــَهـــــم�عــــــن�الــــــمــــــرّكَ ي

والصاة�عل|�نبيه�ظاهراً�وباطناً.�تاريخ�سنة.

ـــُطـــــوِر�تـــْعـــِلـــيـــَقـــات�َوتــــْصــــِحــــيــــَحــــات�كــثــيــرة� ــ ــــّسُ َــــــيْــــــَن�الـ ـــَواِمـــــش�َوب ــــَهــ مــــاحــــظــــات:�تُـــــوَجـــــُد�عـــــل|�الـ
ْــــــَمــــــْشــــــُروح�مُـــــَمـــــيَّـــــز�بِــــُخــــُطــــوط� َــــــة�الــــوضــــعــــيــــة.�والــــمــــتــــن�ال َســــــال مـــنـــقـــولـــة�مـــــن�الــــعــــديــــد�مـــــن�شــــــــروح�الــــــرِّ

 .EBU�EL�-�BAKA’�EL�-�AHMEDİ�MUHMMED�b.�ALİ�EL�-�MISRİ ›1‹
افِِعّي:�فقيه�نحوي،�عروضي،�متكلم،�محدث.�جاور�بالمدينة�المنورة.� أَبُو�الْبََقاء�األَْحَمدي�المصرّي�الّشَ
وصـــــــنـــــــف�ُكــــــــتُــــــــبــــــــاً�مــــــنــــــهــــــا:�)بــــــهــــــجــــــة�الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد(�فـــــــــي�نــــــظــــــم�قـــــــــواعـــــــــد�اإلعـــــــــــــــــــراب�البـــــــــن�هـــــــــشـــــــــام،�و)الـــــــــجـــــــــواهـــــــــر�الــــــــبَــــــــِهــــــــيَّــــــــة�عــــــل|�
الـــــرامـــــزة�الـــخـــزرجـــيـــة�فــــي�الــــــعــــــروض(،�و)الــــــبــــــاري�الـــفـــصـــيـــح�فــــي�شـــــرح�الـــجـــامـــع�الـــصـــحـــيـــح�لـــلـــبـــخـــارّي(�بـــــدأ�فـــيـــه�ســنــة�
)�909ھ/�1503م(،�و)شرح�قصيدة�ابن�سينا�في�حقيقة�النفس�الناطقة(�في�الفلسفة،�و)الزبد�الكافية(�
فــــي�الـــــعـــــروض،�و)نــــزهــــة�الــــنــــواظــــر(�أرجــــــــوزة�فــــي�الـــــعـــــروض؛�فـــــرغ�مــنــهــا�ســـنـــة�)�888ھ/�1483م(،�و)الــمــعــتــقــد�

يْبَانِّي(.� اإليماني�عل|�عقيدة�اإلمَام�الّشَ
ْـــــَمـــــْكـــــنُـــــون�فـــــي�الـــــذيـــــل�عـــــــل|�كــشــف� انـــــظـــــر؛�كــــشــــف�الــــظــــنــــون�حــــاجــــي�خـــلـــيـــفـــة:�)1209/2�،551/1(،�وإِيـــــــَضـــــــاح�ال
الـــــــــظـــــــــنـــــــــون؛�لـــــــــلـــــــــبـــــــــغـــــــــدادي:�)546/1(،�وهــــــــــديــــــــــة�الــــــــعــــــــارفــــــــيــــــــن�أســــــــــمــــــــــاء�الــــــمــــــؤلــــــفــــــيــــــن�وآثــــــــــــــــــــار�الــــــمــــــصــــــنــــــفــــــيــــــن؛�لـــــــلـــــــبـــــــغـــــــدادي:�

الَة:�)7/11 - 8(،�األعام�للزركلي:�)289/6(.� ِِّفين�لَِكّحَ )224/2(،�َومُْعَجم�الُْمَؤل
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قْم الَْحِميِدّي: 12/436. ]797[ الّرَ

عنوان المخطوط:�التحصيل�بالتحصيل )1(.

المؤلف:�تقي�الدين�بن�الدلنجي�)ت��751ھ/�1350م�تخميناً( )2(.

 .TAHSİL ›1‹
قْم�الَْقِديُم:�8/270،�األوراق:�91/ب�-�112/آ.� توجد�مخطوطة�منها�في�مكتبة�جامعة�إِْستَانبُول؛�الّرَ

لها:� أّوَ
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�مــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــا�اَ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   673 األدب والشعر   

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 97/ب�-�109/ب،�مــقــيــاس الـــورقـــة: )215 × 160 = 
145 × 92(،�عدد األسطر: )11(.

ِحـــيـــِم.� �الـــّرَ ِ َ ْ ـــد�وآلـــــه�وســـلـــم.�يـــــا�اهلل.�بِـــــْســـــِم�اهلِل�ارّلَ أولـــــه:�الــلــهــم�صـــل�عــــل|�مُـــَحـــّمَ
وبه�نستعين.

ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي� هلل� شــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــهالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� عــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــه� � جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلَ أْن� ســــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــه�

تــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــض ال� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة� تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� ال� قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة� حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�وآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة�والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء�والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــا�واضـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــي�األحــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــاممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ

والــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــدد�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوج�عــــــــــــــــــــــــــن�الــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــرد�انــــــــــــفــــــــــــصــــــــــــلمــــــــــــــــــــــــــــــا�طــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــع�الــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــس�وبـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــوم�اتـــــــــــــــصـــــــــــــــل

َـــــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــــد؛�فــــــــــــقــــــــــــد�قــــــــــــــــــــــــال�الـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــر�بــــــــــــــــــن�الــــــــحــــــــقــــــــيــــــــر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�الـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــي�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�دلـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرب

خـــــــــــطـــــــــــر ذو� شــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــف� عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــم� ْـــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــِطـــــــــــــــــــــــــــــــق� وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــم�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــال�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــنــــــــــــــــظــــــــــــــــرال

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�وزبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�مــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــرةصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

الــــــــــــــــلــــــــــــــــفــــــــــــــــظ دون� الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــون� الــــــــــــــــحــــــــــــــــفــــــــــــــــظمــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــة� دون� الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل� وســــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــة�

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة�الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــلوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�تــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــّصــــــــــــــــــــــــــل

تــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــا�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�وبـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــةجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�مـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــة
ألــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــه�الــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــر�والـــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــا...فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً

لـــــــــــــــلـــــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت� ُوفِّ إذ� فـــــــــــــــــــــــــــــي�ضــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــن�الــــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــصــــــــــــــــيــــــــــــــــل�بــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــــــّمــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــت�

مَـــــــــــــــــــة...تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّررة قـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــُت�قــــــــــــبــــــــــــل�الــــــــــمــــــــــقــــــــــصــــــــــد�الـــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــدِّ

آخره:...
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يـــــن�بـــــن�أَْحــــــَمــــــد�بــــــن�دلــــنــــجــــي،�قـــــد�نــــســــخ�)ســـــنـــــة��821ھ/�1418م(�مـــخـــطـــوطـــة� وهــــنــــالــــك�نـــــاســـــخ�اســـــمـــــه:�جـــــــال�الـــــدِّ
)المغني�في�األُُصــول�للخبازي(،�وهي�محفوظة�في�مكتبة�برنستون؛�مجموعة�جاريت؛�الرقم:�1715،�

 .B�،175�:رمز�الحفظ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    674

يـــــــــــــــــبـــــــــــــــــرهـــــــــــــــــنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�تـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــن أو� بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه� الـــــــــــــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــم� فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�

ورومقــــــــــــــــــــــد�جـــــــــــــــعـــــــــــــــل�الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــوع�جــــــــــــــــــــــــــــــزء�الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــاز� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�

إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور�وإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد...بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي�عـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــه�تـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــن�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراد

مــــــــــــــوجــــــــــــــبــــــــــــــة ألمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور� ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً� أَي يــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة...� مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع�مُ

والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�والـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــةكـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــد�والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع�ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــة

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� نــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــده�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدء�والــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــةولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�اذه�

ــــبـــــاد�اهلل؛�مــحــمــود�بــن� قــــد�وقـــــع�الــــفــــراغ�مــــن�تـــحـــريـــر�هذه�الــنــســخــة�عـــــل|�يــــد�أضـــعـــف�عـ
ّــــان،� ـــد�بـــن�مــــوس|�بــــن�مـــحـــمـــود،�عـــفـــا�عــنــهــم�وعـــــن�أحـــبـــابـــهـــم�الـــمـــلـــك�الــــدي أحـــمـــد�بـــن�مُـــَحـــّمَ
آمـــيـــن.�كــتــبــه�فـــي�بــلــدة�أرض�روم�فـــي�مـــدرســـة�خــلــيــل�أَفَــــنْــــِدي،�فـــي�شــهــر�جـــمـــاد|�األول|�

من�شهور�سنة��1164ھ.

ماحظات:�الُفُصول�ورؤوس�المسائل�مكتوبة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر�الناسخ:�محمود�بن�
د�بن�موس|�بن�محمود...�كتبها�في�بلدة�أرض�روم�في�مدرسة�خليل� أحمد�بن�مَُحّمَ
أَفَنِْدي.�تاريخ النسخ:�في�شهر�جماد|�األول|�من�شهور�سنة�)�1164ھ/�1751م(.�

قْم�الَْحِميِدّي:�2/436. وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 437. ]798[ الّرَ

عـــــــنـــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط:�األدب�الـــــمـــــســـــتـــــفـــــاد�فــــــــي�شــــــــــرح�قـــــصـــــيـــــدة�بــــــانــــــت�ســــــعــــــاد�لـــكـــعـــب�بـــن�
زهير )1(.

د،�جمال�الدين،� المؤلف:�عبد�اهلل�بن�يُوُسف�بن�أحمد�بن�عبد�اهلل،�أبو�مَُحّمَ
ابن�هشام�األنصاري،�الحنبلي�)ت��761ھ/�1360م( )2(.

 .BANET�SU’AD�KASİDESİ�ŞERHİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/1089.  انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1401[�الّرَ

 .CEMALÜDDİN�ABDULLAH�b.�YUSUF�el�-�MISRİ�،İBN�HİŞAM�en�-�NAHVİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/1089.�َوَهِديّة�الَعاِرفِين�لِلْبَْغَداِدّي:�)465/1(،� انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1401[�الّرَ

الَة:�)163/6(.� ِِّفين�لَِكّحَ وأعام�الزركلي:�)147/4(،�َومُْعَجم�الُْمَؤل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   675 األدب والشعر   

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 72،�مقياس الــورقــة: )214 × 143 = 160 × 71(،�
عدد األسطر: )23(.

ِحيِم،�]قال�شيخنا�اإلمام�العامة�فريد�دهره،�ووحيد� �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
د؛�عبد�اهلل�بن�هشام�األنصاري�النحوي،�تغمده�اهلل� عصره،�جمال�الدين؛�أبو�مَُحّمَ

برحمته،�وأسكنه�أفسَح�جنَّته[:

أمــا�بــعــد:�حــمــداً�هلل�الُمنعم�اهلإبم�الحمد�لــعــبــيــِدِه،�حــمــداً�مُــوافــيــاً�لنعمه،�ومُكافياً�
لـــمـــزيـــده...�فــإنــي�مــــورد�فـــي�اذه�الــكــتــاب�قــصــيــدةَ�كــعــب�بــن�زهــيــر�رضـــــي�اهلل�عــنــه�الــتــي�
مــــــــدح�بــــهــــا�ســــيــــدنــــا�رســــــــــــــول�اهلل�َصـــــــــــــــــــلَّ|�اهللُ�َعــــــلَــــــيْــــــِه�َوَســـــــــــلَّـــــــــــَم،�وأنــــــشــــــدهــــــا�بــــحــــضــــرتــــه�الــــشــــريــــفــــة،�
وبحضرة�أصحابه�المهاجرين�واألنصار�رضــي�اهلل�عنهم�أجمعين،�ومــردف�كل�بيت�
ــــنــــــاه،�ومـــــعـــــط�لــــلــــقــــول�فــــــي�كلذ�كــــلــــه�حــقــه� مــــنــــهــــا�بـــــشـــــرح�مــــــا�يــــشــــكــــل�مــــــن�لــــغــــتــــه�وإعــــــــرابــــــــه�ومــــــعــ
-�إن�شـــــاء�اهلل�تـــعـــال|�-�والـــــذي�دعـــانـــي�إل|�اذه�الــتــألــيــف:�غـــرضـــان�ســنــيــان.�أحــدهــمــا:�
التعرض�لبركاِت�مَن�قِيلت�فيه�َصلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�َوَسلََّم.�والثاني:�إسعاف�طالبي�علم�

العربية�بفوائد�جليلة�أوردها،�وقواعد�عديدة�أسردها،�وباهلل�المستعان...

آخره:...
نُــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــوِرِهــــــــــــــــــــُم فــــــــــــــــــــي� � إاَلّ ــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــُن� الــــــــــــــــــــــّطَ َـــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــُع� ي َــُهــْم�َعـــْن�ِحــيــاِض�الــمــوِت�تَــْهــلــيــُل...ال� ومــا�ل

تَــــْهــــلــــيــــُل�مــــصــــدر�ّهــــلــــل�عـــــن�الـــــشـــــيء�إذا�تـــــأّخـــــر�عــــنــــه.�يـــــقـــــول،�ال�يــــتــــأخــــرون�عـــــن�حـــيـــاض�
الــــمــــوت�إذا�تـــأخـــر�غـــيـــرهـــم�عــنــهــا�ونــــكــــص،�وعــــــن:�مــتــعــلــقــة�بــالــتــهــلــيــل�وإن�كـــــان�مــــصــــدراً،�

وقد�مض|�القول�في�كلذ.

واذه�آخــــر�مـــا�لــخــصــتــه�فـــي�شــــرح�هذه�الــقــصــيــدة�الــمــبــاركــة،�وقــــد�تــطــّفــلــت�بشرحها�
ُــصــِلــح� ّــــــــي،�أْن�ي عـــــل|�كـــــرم�الــــمــــمــــدوح�فــيــهــا�َصــــــــــــلَّ|�اهللُ�َعــــلَــــيْــــِه�َوَســـــــلَّـــــــَم،�وبـــــه�أتـــشـــّفـــع�إل|�رب
قلبي،�ويغفر�ذنبي،�ويصّحَح�قصدي،�ويوفر�من�إحسانه�جدي،�وأْن�يغفر�زلتي،�
ويصلح�لي�ذريتي،�وأن�يفعل�كلذ�لجميع�أهلي�وأحبابي،�بَِمنِِّه�وكَرِمِه.�والَْحْمُد�هلِل�

الً�وآِخراً،�وباطناً�وظاهراً. أَّوَ

وقع�الفراغ�من�تنميقه�عل|�يد�عبد�الفقير�محمد�بن�أحمد�في�شهر�شوال�المبارك�
سنة�أربع�وعشرين�ومئة�وألف.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    676

ْــــــَفــــــوائِــــــِد،�وأبـــــيـــــات�الـــقـــصـــيـــدة�والــــفــــواصــــل� مــــاحــــظــــات:�تُــــــوَجــــــُد�فـــــي�أولـــــهـــــا�صـــفـــحـــةٌ�مـــــن�ال
ـــــــُطـــــــوِر�بــــعــــض�الــــتَّــــْعــــِلــــيــــَقــــات� َــــــــيْــــــــَن�الـــــــّسُ َـــــة�بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن�األَْحـــــــــَمـــــــــر،�وتُــــــــوَجــــــــُد�عــــــــل|�الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش�َوب مَـــــْكـــــتُـــــوب
ــد�بــن�أحــمــد.�تــاريــخ الــنــســخ:�فــي�شــهــر�شـــوال�الــمــبــارك� َوالــتّـَـْصــِحــيــَحــات.�الــنــاســخ:�مُــَحــّمَ
سنة�)�1124ھ/�1712م(.�الوضع العام: نوع الخط:�تعليق�واضح.�والِْغاف�ِجلْد�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع� ُعثَْمانّي�جيد،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 438. ]799[ الّرَ

�البريِّة�في�َشْرِح�الَقِصيَدِة�الَْخْزَرِجيِّة )1(. عنوان المخطوط:�فَتُْح�َربِّ
افِِعّي�)ت��926ھ/�1520م( )2(. د�األنصاري،�الّشَ المؤلف:�زكريا�بن�مَُحّمَ

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 18،�مقياس الــورقــة: )190 × 140 = 130 × 80(،�
عدد األسطر: )27(.

ِحــــيــــِم.�قــــال�ســيــدنــا�ومــــوالنــــا؛�شــيــخ�مــشــايــخ�اإلســـــام؛� �الــــّرَ ِ َ ْ أولـــــه:�بِـــــْســـــِم�اهلِل�ارّلَ
مــلــك�عــلــمــاء�األعـــام،�مــاضــي�الــنــقــض�واإلبــــرام،�سيبويه�زمــانــه،�فــريــد�عــصــره�وأوانـــه،�
ْـــــُمـــــْرَســـــِلـــــيـــــَن:� زيـــــــن�الـــــــديـــــــن،�لـــــســـــان�الـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن،�حــــجــــة�الــــمــــنــــاظــــريــــن،�مــــحــــيــــي�ســــنــــة�َســــــيِّــــــد�ال
ـــــافِـــــِعـــــّي،�أدام�اهلل�الــــرحــــمــــة�والــــمــــغــــفــــرة�عـــلـــيـــه:�بِــــــْســــــِم�اهلِل� أبــــو�يــــحــــي|�زكـــــريـــــا�األنــــــصــــــاري�الـــــّشَ
ِحـــيـــِم.�الــحــمــد�هلل�الــــذي�وضـــع�ِعــلــم�الـــعـــروض�لــنــعــرف�بـــه�أوزان�الــمــنــظــوم،� �الـــّرَ ِ َ ْ ارّلَ
ـــــــام�َعــــــلَ|� ـــــــاة�والـــــــّسَ ــــَمـــــاء�بـــالـــمـــنـــطـــوق�والــــمــــفــــهــــوم،�والـــــــّصَ ــــُعـــــلَـ وجــــعــــل�أفـــــكـــــارنـــــا�قــــافــــيــــة�آلثــــــــار�الـ
َــــــْعــــــد؛�فــــا�شـــرح� ِــــــــِه�وَصـــــْحـــــبِـــــِه�أَْجــــَمــــِعــــيــــن.�َوب ْــــُمــــْرَســــِلــــيــــن،�َوَعـــــــــل|�آل ــــيِّـــــِد�ال ـــــٍد�َسـ َســـــيِّـــــِدنَـــــا�مُـــــَحـــــّمَ

 .FETHU�RABBİ’l�-�BERİYYE�bi�-�ŞERHİ�KASİDETİ’l�-�HAZRECİYYE ›1‹
)فـــــــتـــــــح�رب�الــــــبــــــريــــــة�بـــــــشـــــــرح�الـــــقـــــصـــــيـــــدة�الـــــــخـــــــزرجـــــــيـــــــة(،�)فــــــــــي�عـــــلـــــم�الـــــــــــعـــــــــــروض(،�طـــــبـــــع�فــــــــي�مـــــصـــــر�بــــمــــطــــبــــعــــة�ُعــــــثْــــــَمــــــان�
عــبــد�الــرازق�ســنــة�)�1303ھ/�1885م(،�بــهــامــش:�الــُعــيــون�الــفــاخــرة�الــغــامــزة�عـــل|�خــبــايــا�الـــرامـــزة�البــن�أَبِــي�بــكــر�

الدماميني.�
انظر،�معجم�المطبوعات�العربية�والمعربة؛�لسركيس:�)880�،486/1(.�

 .ZEKERİYYA�b.�MUHAMMED�eş�-�ŞAFİİ�،ZEKERİYYA�el�-�ENSARİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�4/171.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   677 األدب والشعر   

عــــل|�)الـــخـــزرجـــيـــة�الــمــنــظــومــة�عــــل|�بــحــر�الـــطـــويـــل�فـــي�عــلــمــي�الــــعــــروض�والـــقـــوافـــي،�نــظــم�
د�الخزرجي�المالكي�األندلُسي(؛� د�عبد�اهلل�بن�مَُحّمَ العامة�ضياء�الدين�أبي�مَُحّمَ
�الـــــبـــــريـــــة�بـــــشـــــرح�الــــقــــصــــيــــدة�الـــــخـــــزرجـــــيـــــة(�واهلل� ــــــيْــــــتُــــــه�بــــــ�)فـــــتـــــح�َربِّ طــــــيّــــــب�اهلل�ثــــــــــــــراه...�َوَســــــّمَ
أســأل�أن�ينفع�بــه،�ويجعله�خالصاً�لوجهه�الكريم...�)وللشعر(:�وهــو�لغة�الِعلم�
والفهم،�وُعرفاً�كامٌ�مُقف|�موزون�قْصداً.�)ميزان(:�وهو�لغةً�آلةٌ�يُعرُف�بها�مقداُر�

الشيء...

�بــــــعــــــروض�الـــــكـــــامـــــل.�)وقـــــــــد�كــــمــــلــــت(�بـــتـــثـــلـــيـــث�الـــــمـــــيـــــم؛�هذه� ــــُمـــــخـــــتـــــّصٌ آخــــــــــــــره:...�فَـ
ـــتــــــاً�وتــــســــعــــيــــن(�بـــــيـــــتـــــاً،�وســـــــــوغ�حـــــــــذَف�الــــــتــــــاء�مــــــن�ســـتـــت� ــ ــــونــــــه�)سـ الــــقــــصــــيــــدة؛�بـــــحـــــمـــــد�اهلل�وعــ
حــــذُف�مـــعـــدوِدهـــا،�ومـــع�كــونــهــا�ســتــاً�وتــســعــيــن�بــيــتــاً،�)فـــالـــذي�تـــوســـع(�أي�بـــنـــحـــر،�وفــي�
نسخة:�توسط�)في�ذي�الِعلم(�أي:�علم�العروض�المتبوع�بعلم�القوافي�والعيوب�
)تـــــــوســـــــعـــــــه(�أي:�تـــــــزيـــــــده�هذه�الـــــقـــــصـــــيـــــدة�)حــــــــــبّــــــــــاً(�بـــــكـــــســـــر�الـــــــــحـــــــــاء،�وفـــــتـــــحـــــهـــــا،�وبــــالــــقــــصــــر�
للوقف؛�أي:�عطاء�من�علمها�)ويسأل�عبد�اهلل(�ناظمها؛�رحمه�اهلل�تعال|�)ذا(�
أي:�اذه�)الـــــــخـــــــزرجـــــــي(�األنـــــــــصـــــــــاري،�والــــــخــــــزرجــــــي�نــــســــبــــة�إل|�الــــــــخــــــــزرج،�وهــــــــي�قـــبـــيـــلـــة�
ــــِعــــــهــــــا(�أي:�الـــــنـــــاظـــــر�فــــيــــهــــا�)إتــــــحــــــافــــــه�مــــــنــــــه(�أي:�مـــــــن�مـــطـــالـــعـــهـــا� ِــ مـــــــن�األنــــــــصــــــــار�)مـــــــــن�مُــــــطــــــال

)بالدعاء(�بخير.

ــــــد� تَـــــــــــــــّمَ�شــــــــــرح�الــــــخــــــزرجــــــيــــــة�الــــــتــــــي�نــــظــــمــــهــــا�الــــــفــــــاضــــــل�الـــــــعـــــــامـــــــة؛�ضــــــيــــــاء�الـــــــــديـــــــــن:�أبــــــو�مُــــــَحــــــّمَ
ُـــــــــِســـــــــّي،�لــــســــيــــدنــــا�ومـــــــوالنـــــــا�شــــيــــخ�مـــشـــايـــخ� ــــــد�الــــــخــــــزرجــــــي�الــــمــــالــــكــــي�األنْـــــــــَدل ــــبــــــد�اهلل�بــــــن�مُــــــَحــــــّمَ عــ
اإلســــام،�مــلــك�الــُعــلـَـَمــاء�األعــــام:�أبــي�يــحــي|�زكــريــا�األنـــصـــاري؛�تــغــمــده�اهلل�برحمته.�
آمـــــــيـــــــن.�عــــــــــل|�يـــــــد�الـــــفـــــقـــــيـــــر�عـــــــبـــــــد�ارل�بـــــــن�أحــــــمــــــد�الــــــمــــــحــــــايــــــري؛�عـــــــفـــــــا�اهلل�عــــنــــهــــمــــا�بــــجــــاه�

محمد.�آمين.

ْــــــــــَفــــــــــوائِــــــــــِد.�تُـــــــــوَجـــــــــُد�فـــــــي�آخــــــِرهــــــا� مــــــاحــــــظــــــات:�تُـــــــــوَجـــــــــُد�فـــــــي�أولـــــــهـــــــا�ثـــــــــاث�صـــــفـــــحـــــات�مـــــــن�ال
صفحةٌ�من�الَْفوائِِد،�والمتن�المشروح�مَْكتُوب�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�وتُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�
ـــــُطـــــوِر�بـــعـــض�الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات�َوالــــتَّــــْصــــِحــــيــــَحــــات.�الــــنــــاســــخ:�عــــبــــد�ارل�بــــن�أحــمــد� َــــــيْــــــَن�الـــــّسُ َوب
المحايري.�الوضع العام:�خّط�النسخ�العادي.�والغاف ِجلْد�ُعثَْمانّي�مغلف�بورق�
اإليبرو،�وعليه تملك:�أحمد�بن�محمد�بن�مُْصَطَف|�بن�أحمد�بن�محمد�الُحَسيْنِّي�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    678

ــــــد�مُــــــــــــــَراد؛�شــيــخ� ـــّمَ ــ ــــَحـ ــ الـــحـــنـــفـــي�ســــنــــة�)�1171ھ/�1757م(.�وتـــــمـــــلّـــــك:�الــــســــيــــد�الــــحــــافــــظ�مُ
َخـــانـــَقـــاه�مُـــــَراد�مُـــــّا؛�مـــع�خــاتــم�الـــوقـــف،�ســنــة�)�1248ھ/�1832م(،�وقـــد�اســتــخــدم�في�

كتابة�اسمه�الحبر�المخلوط�بالزجاج.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/439. ]800[ الّرَ
ة )1(. ّدَ عنوان المخطوط:�قصيدة�المنفرجة�=�قصيدة�الفرج�بعد�الشِّ

ـــــــد�بـــــــن�يـــــــوســـــــف�الـــــــــــتـــــــــــوزري،�ابـــــــن�الـــــــنـــــــحـــــــوي،�أبـــــو�الـــــفـــــضـــــل� ــــــؤلـــــــف:�يــــــوســــــف�بــــــن�مُـــــــَحـــــــّمَ ــــــمـ الـ
)ت��513ھ/�1119م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب�-�2/آ،�مقياس الورقة: )170 × 120 = 120 × 
60(،�عدد األسطر: )19(.

أوله:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ�تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجاْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي�أْزمَ بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِك� ل آَذَن� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد� قَ

 .el�-�MÜNFERİCE ›1‹
قــيــل:�هذه�الــقــصــيــدة�ألبـــي�الــحــســن�يــحــي|�بــن�الــعــطــار�الــقــرشــي�الــحــافــظ�واألول�أرجــــح.�أي:�الـــتـــوزري.�طبعت�
بـــــومـــــبـــــاي�ســنــة� مــــــع�شــــرحــــهــــا�ســــنــــة�)�1290ھ/�1873م(،�وســـــنـــــة�)�1302ھ/�1884م(،�وفــــــــي� إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول� فــــــي�
)�1299ھ/�1882م(،�وفي�بُوالق�َسنَةَ�)�1303ھ/�1885م(،�وفي�اإلسَكنَْدِريّة�سنة�)�1304ھ/�1887م(،�

وتمامها:�)51(�بيتاً.�
ِــــَحــــاجــــي�َخــــِلــــيــــَفــــة:�)1346/2(.�ومـــعـــجـــم�الـــمـــطـــبـــوعـــات:� ْـــــُفـــــنُـــــون�ل ـــــنُـــــون�َعــــــن�أَســــــاِمــــــي�الــــُكــــتُــــب�وال ـــّظُ انــــظــــر؛�َكــــْشــــف�الــ

)266/1 - 267(.�وذخائر�التراث�العربي�اإلسامي�المطبوعة:�)260/1 - 261(.�
وهـــــنـــــالـــــك�قــــصــــيــــدة�مــــنــــفــــرجــــة�أخــــــــــر|�عــــــــل|�نــــفــــس�الــــــــــــوزن�والــــــقــــــافــــــيّــــــة؛�تــــنــــســــب�لــــحــــّجــــة�اإلســــــــــــام�أبــــــي�حــــــامــــــد�الـــــغـــــزالـــــي؛�

ومطلعها:�
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ�ُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرٌج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرِجَوَظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَامُ�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل�ل ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّسُ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ�أَب َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَّ|�ي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْواَلنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد�مَ ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِس�َوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجَوفَ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُروِح�األَن ل
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً أَب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍي� مُ أََرٌج� َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� األََرِجَول َذاَك� مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقْ فَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَض�الــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــــــــا َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرب بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِر�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوِج�ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن�الـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّـــــــــــــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــــــــــــِجفَ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدِه ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق�َجــــــــــــــــــــــــــــــــِمــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــاً�فِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ي َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِجَوال َوَذُوو� َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذُوو� فَ

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم�َوُطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم دََرِجَونُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُزُول َوَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ|� دََرٍك� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ|� فَ
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ُهـــــــــــــــــــــــــــــــــد| ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواُب� أَب انْـــــــــــــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــْت� ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجَوإَِذا� ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزائِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�َول فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل�ل

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت� َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَول الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِجَوإَِذا� ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن� َذاَك� إِْذ� فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذْر�

إَِذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِق� الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّسُ ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن� ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَن� الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِجل تِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك� إِلَ|� ِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� مَ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَك�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُش�َوب ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجفَ فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍج�َول

َرَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْت إَِذا� األَْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج� تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجفَ إِذاً� ِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� مَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَذا�

َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اهلل� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي� ـــــــــــــــــــــــــــــــِمـــــــــــــــــــــــــــــــِجَومَ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِذي�الــــــــــــــــــــــــــــــــــُخــــــــــــــــــــــــــــــــــلُــــــــــــــــــــــــــــــــــِق�الـــــــــــــــــــــــــــــــّسَ تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدَاُن�ل

ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه�َوَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواُر�َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍح�مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجَول أَن

ْــــــــــــــــــــــــــــــــُخــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــــــِد�بِـــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــا َـــــــــــــــــــــــــــــْخـــــــــــــــــــــــــــــُطـــــــــــــــــــــــــــــْب�ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَر�ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�ي ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجمَ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِر�َوبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ي

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًق| �ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيَ تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ�َغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً�وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُن�نَـــــــــــــــــــــــــــــِجـــــــــــــــــــــــــــــيفَ
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آخره:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�َومَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْردَْوَس�َوتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِجَوتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَمّ تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِت�ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزِجَواْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْب�تَــــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــــنِــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــَم�مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّجَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً� مُ ال�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدَح�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل�اآلتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه�ُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد| �َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ�ُهــــــــــــــــــــــــــــــــِجــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَولٍّ َوَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو|�مُ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ِري اهلِل� ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِق�بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدِرِجَوِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب� ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول�ال ل

ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِق�ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم ْــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــِجَوِخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُر�ال َوِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم�ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِج�ال

فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدامَ� ُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت� َهــــــــــــــــــــــــــــــــــِجَوإَذا� تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْع�فِــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرِب�ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن�الــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ

ُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد| مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر� ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرَت� أَب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوَق�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجَوإَِذا� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرداً�فَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر�فَ

َوَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْت نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌس� اْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوِق�الــــــــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــِلــــــــــــــــــــــــــــــــــِجَوإَِذا� َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّشَ أَل
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�َضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــــــــــــــِك�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ|�الــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــِجَوثَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي َوتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ�الــــــــــــــــــــــــــــــــــِضّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد�اْجـــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــْت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِجَوِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب�األَْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراِر�قَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّشَ

ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدومُ�ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق�ي فْ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِجَوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ إِل|� َــــــــــــــــــــــــــــــــِصــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــُر� ي َوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرُق�

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــديِّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ|� اهلِل� الــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــِجَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواُت� إِل|� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدي�

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجوأَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر�فِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن�مَ َول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجَوأَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍص�َوَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرامَ فِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�قِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة�َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِري
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ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآل بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم� رّب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر�وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجِّ

تم�تم�تم.

ماحظات:�مخطوطة�خزائنية�نفيسة�مكتوبة�برسم�مطالعة�أبو�الفضل�الدفتردار.�
ــد�بــن�المشهور�بحافظ�الكتب.�ومكتوبة�فــي�الحجرة�النبوية�المطهرة� الــنــاســخ:�مُــَحــّمَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   681 األدب والشعر   

في�المدينة�المنورة.�تاريخ النسخ:�يوم�الجمعة�سابع�شهر�جماد|�الثاني�من�شهور�
سنة�)�947ھ/�1540م(.�الوضع العام:�خّط�النسخ�النفيس،�والغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�
ــد�مُــــَراد؛�شيخ�َخــانــَقــاه�مُـــَراد� مغلف�بـــورق�اإليــبــرو،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�مُــَحــّمَ

مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/439. ]801[ الّرَ

عنوان المخطوط:�أضواء�البهجة�في�إبراز�دقائق�المنفرجة )1(.

افِِعّي�)ت��926ھ/�1520م( )2(. د�األنصاري،�الّشَ المؤلف:�زكريا�بن�مَُحّمَ

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 27،�مقياس الــورقــة: )170 × 120 = 120 × 60(،�
عدد األسطر: )19(.

ة،�الُْمنجي� ِحيِم.�الَْحمد�هلل�مفّرج�للُكرب�عَقيَب�الشّدَ �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
َــام،�وَعل|� ام�عل|�سيد�األَن اة�َوالّسَ لُِخلَّص�ِعباده�من�غياِهب�الّظُلم�الُْمعّدة،�َوالّصَ

آله�َوَصحبه�الِْكَرام.

َـــــــيْـــــــِه�َحــــــاَجــــــةُ�الـــمـــتـــفـــهـــمـــيـــن�)لـــلـــمـــنـــفـــرجـــة(؛�قـــصـــيـــدة�اإِلمَـــــــــام� ـــتــــــدْت�إِل ــ �مَــــــا�اشـ َوبــــــعــــــد:�فَـــــــــَاَ
ُـــــوُســـــف�بـــــن� ـــــفــــــضــــــل؛�ي ْـ ْــــــــــَعــــــــــاِرف�بِــــــــــاهلل�الـــــــّربـــــــانـــــــّي؛�أبــــــي�ال ْــــــبَــــــْحــــــر�الـــــفـــــهـــــامـــــة،�ال ْـــــــَعـــــــامَـــــــة،�الــــحــــبــــر�ال ال
ْــَعــامَــة؛� َــه�ال ْــن�النحوي،�عــل|�مَــا�قَــال ْــَمــْعــُروف�بِــاب ُــوُســف�الــتــوزري�األَْصـــل،�ال د�بن�ي مَُحّمَ
ـــد�بـــن� ْـــــَعـــــبَّـــــاس�أَْحــــمــــد�بــــن�أبــــي�زيــــد�الـــبـــجـــائـــّي؛�شــــارُحــــهــــا،�أَو�أبــــي�عــــبــــد�اهلل�بــــن�مُـــَحـــّمَ ُـــــو�ال أَب
ْـــَعـــامَـــة�تَــــاج�الـــّديـــن�الــســبــكــّي�فِــي� َـــه�ال ْـــقـــرِشـــي،�عـــل|�مَـــا�قَـــال ْـــَراِهـــيـــم�األنــدلــســي�ال أَْحـــمـــد�بـــن�إِب
ْــن� ْـــَمـــْعـــُروف�بِــاب ــد�بــن�عــلــي�الــــتــــوزري،�ال طــبــقــاتــه؛�مَــــَع�نَــقــِلــه�األّول�َعـــن�أبـــي�عـــبـــد�اهلل�مُــَحــّمَ

المصرّي�رحمهَما�اهلل�تعال|،�ونفعنا�ببركاتهما.

َــــهــــا؛�عـــــل|�َوجـــــٍه� �ألــــفــــاَظــــهــــا،�َويــــبــــيــــُن�مُـــــــرادَهـــــــا،�ويـــكـــشـــف�لـــطـــابِـــهـــا�نِــــقــــاب مــــن�شـــــــرٍح�يــــحــــّلُ

 .el�-�EDVAÜ’l�-�BEHİCE�fi�İBRAZİ�DAKAİKİ’l�-�MÜNFERİCE ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�4/171.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ZEKERİYYA�b.�MUHAMMED�eş�-�ŞAFİİ�،ZEKERİYYA�el�-�ENSARİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�4/171.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    682

ْرح�الْمَشار�إِلَيِْه،�َوَغيِرِه،�مََع�تَبِْديٍل؛�َوتغييٍر� ْصتُهُ�ِمن�الّشَ لطيف،�ومنهج�منيف،�لَّخَ
يْتُه� لَِما�يُْحتَاُج�إِلَ|�تَْحِريٍر،�َواهلل�أســأَُل�أَْن�ينفَع�بِــِه�َوأَن�يَجعلَه�َخالِصاً�لوْجِهِه.�وَسّمَ
ــــــــاِدس�عـــشـــر؛� ْـــــبَـــــْحـــــر�الــــــــّسَ ْــــبَــــْهــــجــــة�فِـــــــي�إبــــــــــراز�دقـــــائـــــق�الــــمــــنــــفــــرجــــة(.�َوِهــــــــــي�مـــــن�ال بـــــــــ�)األضــــــــواء�ال
ْــَخــِلــيــُل�َوَغــــيــــُره،�وأثــبــتَــه�األَْخـــَفـــش�َوَغــــيــــُره،�وتــفــصــيــلـُـه:� َّــــــِذي�تَــركــه�ال ْــَخــبَــِب؛�ال ْـــُمـــَســـّم|�بــال ال
ِــِقــَصــِر�أَْجـــَزائِـــِه.�وتَــْقــِطــيــُع�أبــيــاتِــه؛�يُحاكي�فِي� ــَي�بالخبِب،�ل فــاِعــلـُـْن.�ثَــَمــان�مَــــّرَات،�وُســمِّ
اِكن،�َوإِْن� الّسمِع�َرْكَض�الَْخيِل�وَخبَبَها،�وُزَحافُهُ�)الَْخبُن(؛�َوُهَو:�َحْذُف�الثَّانِي�الّسَ
سّكنت�َعيْنه،�فَِقيَل:�باإلضماِر�بعد�)الَْخبِْن(،�َوقيل:�بِالْقطِع،�َوقيل:�بالتشعيث؛�

ِحيح�ِمنَْها�فِي�مََحلِِّه. عل|�مَا�ُهَو�مُبيٌَّن�مََع�الّصَ

ِة(.�قَــاَل:� ـــّدَ ْــفــرج�بعد�الـــشِّ ــيْــخ�تَــاج�الــّديــن�السبكّي�بـــ�)ال ــاَهــا�الــّشَ �القصيدة�َســّمَ َوهذَهِ
َّـــــَهـــــا�مُـــْشـــتَـــِمـــلَـــةٌ�عـــل|� َــــْعــــتَــــِقــــُدوَن�أَن �كـــثـــيـــراً�ِمـــــن�الـــــنَّـــــاِس�ي ِــــَكــــْشــــِف�الـــــــُكـــــــُروِب،�َوأَّنَ َـــــةٌ�ل ب وهـــــي�مُـــــَجـــــّرَ
)االْسِم�األَْعَظِم(�َوأَّن�مَا�دعا�بَِها�أَحٌد�إاِّل�اْستُِجيَب�لَهُ.�قَاَل:�َوكنُت�أْسَمُع�اإِلمَامَ�الَْوالَِد�
� ِ َ ْ �ناِظَمها�ابْتََدأَ�لَْفظاً�أْو�َخّطاً�بـ�)بِْسِم�اهلِل�ارّلَ اِهُر�أَّنَ إِذا�أََصابَتْهُ�أزمَةُ�يُنِشُدها.�َوالّظَ
ُــبْــَدأُ�فِيِه�بِــبـِـا~ْســِم�اهلِل�فَُهَو� َــاٍل�ال�ي �أَمْـــٍر�ِذي�ب ِحــيــِم(�لقولِِه�صــل|�اهلل�عليه�وسلم:�>ُكـــّلُ الــّرَ
أَْجـــَذم< )1(.�أَي:�مَْقُطوع�الْبرَكة،�ثّمَ�قَــاَل�مَُخاطباً�لما�ال�يعقل�بعد�تَنِْزيله�منزلَةَ�مَن�

يعقل،�َكَقْولِه�تََعالَ|:�}ائ ەئ ەئ وئ وئ{ )2(.

ـــــــــــــور� ُــــــِصــــــيــــــُب�اإِلنْـــــــــــَســـــــــــان�ِمـــــــــن�األُمُ ة؛�َوهـــــــــــي�مَـــــــــا�ي ـــــــــــــةُ(�أَي:�يـــــــــــا�ِشـــــــــــّدَ )اْشـــــــــــــتَـــــــــــــدِّي(؛�يـــــــــــــا�)أْزمَ
ِــــألَمْــــِر،�أَي:�تــذهــبــي؛� ْـــَجـــْزِم�َجـــَوابـــاً�ل الــمــقــِلــقــة�ِمـــن�األَمْــــــَراِض�َوَغـــيـــِرَهـــا،�)تَـــنْـــَفـــِرِجـــي(؛�بِـــال

َـــــا�ُغـــــامُ،�أاَل� َــــــهُ:�>ي �َرُســــــــــوَل�اهلِل�َصـــــــــلَّ|�اهللُ�َعـــلَـــيْـــِه�َوَســـــلَّـــــَم�قَــــــاَل�ل ْـــــِن�َعـــــبَّـــــاٍس،�َرِضـــــــــَي�اهللُ�تَــــَعــــالَ|�َعــــنْــــهُ،�أَّنَ ›1‹�َعـــــِن�اب
َخاِء� ْف�إِلَ|�اهلِل�فِي�الّرَ ،�اْحَفِظ�اهللَ�يَْحَفْظَك،�اْحَفِظ�اهللَ�تَِجْدهُ�أَمَامََك،�تََعّرَ أَُعلُِّمَك�َكِلَماٍت�يَنَْفُعَك�اهللُ�بِِهّنَ
�الَْقلَُم�بَِما�ُهَو�َكائٌِن،�َولَِو�اْجتََمَع� ِة،�إَِذا�َسأَلَْت�فَاْسأَِل�اهللَ،�َوإَِذا�اْستََعنَْت�فَاْستَِعْن�بِاهلِل،�َجّفَ ّدَ يَْعِرفَْك�فِي�الشِّ
�لََك،�لَْم�يَْقِدُروا�َعلَيِْه،�َوَعلَ|�أَْن�يَْمنَُعوَك�َشيْئاً�َكتَبَهُ�اهللُ� �َوَجّلَ الَْخلُْق�َعلَ|�أَْن�يُْعُطوَك�َشيْئاً�لَْم�يَْكتُبْهُ�اهللُ�َعّزَ
بِْر�َعلَ|�مَا�تَْكَرهُ�َخيْراً� �فَِي�الّصَ َضا�فِي�الْيَِقيِن،�َواْعلَْم�أَّنَ �لََك،�لَْم�يَْقِدُروا�َعلَيِْه،�فَاْعَمْل�هلِلِ�تََعالَ|�بِالرِّ �َوَجّلَ َعّزَ

راً<.� �مََع�الُْعْسِر�يَسِّ �الَْفَرَج�مََع�الَْكْرِب،�َوإِّنَ بِْر،�َوإِّنَ �النَّْصَر�مََع�الّصَ َكثِيراً،�َوإِّنَ
انـــظـــر؛�حــلــيــة�األولـــيـــاء�وطــبــقــات�األصـــفـــيـــاء؛�ألبـــي�نــعــيــم�أَْحـــَمـــد�بـــن�عـــبـــد�اهلل�األصــبــهــانــي�)الـــمـــتـــوف|:��430ھ(:�

)314/1(.�ورياض�الصالحين:�)18(،�والترغيب�والترهيب:�)143/4(.�
›2‹�سورة�هود،�اآلية:�44. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   683 األدب والشعر   

ْــــُمــــْعــــَجــــَمــــة،�أَي:�أَْعـــــلَـــــَم؛� ــــتْــــــِح�ال ــ ؛�َوفَ ــــَمـــــدِّ ْـ ـــــِك�َعـــــنَّـــــا،�)قَـــــــْد�آَذَن(،�بِـــــال بِــــَمــــْعــــن|:�يــــذهــــُب�َهـــــّمُ
بْح،�َوُهَو�اْستَِعاَرةٌ�لِلَْفرِج�الْشتَِراِكهَما�فِي�اإلذهاِب� )لَيْلُِك�بِالْبَلَِج(،�أَي:�ِضيَاء�الّصُ
�ِمنَْها� ياءَ�يُذِهُب�الُظلَْمةَ،�والَفَرُج�يُذِهُب�الُْحْزَن،�َويحصُل�بُِكلٍّ �الضِّ والتحصيل�ألَّنَ
ْكِر�الشتداِد�الكرِب�فِيِه،�واستعقابه�الضياء،�َوُهــَو�ِكنَايَة� �اللَّيْل�بِالذِّ الــســُروُر،�َوخــّصَ
ِــه�تَـــَعـــالَ|:�}ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ )1(.�أَي:� َـــهُ،�َكــَقــْول َّـــهُ�الزمٌ�ل َعــن�الــكــرب؛�ألَن
ـــــتــــــداد؛�َوال� ة�بــــــاالشـ َــــــيْــــــَس�الـــــــُمـــــــَراد�َحــــِقــــيــــَقــــة�أَمــــــــر�الــــــشــــــّدَ َر�ُعــــــِلــــــَم؛�أَنــــــــه�ل ّــــــــــه،�َوبِــــــَمــــــا�تــــــقــــــّرَ َخـــــــــاَف�َرب
ة� ةُ،�لــمــا�ثــبــت�بــاألدلــة:�أَّن�اشــتــدادَ�الــشــّدَ ـــّدَ ِــتــزوَل�الـــشِّ ْــَفــَرِج�ل نــداءهــا،�بــل�الــُمــَرادُ�طــلـَـُب�ال
ِـــه�تَــــَعــــالَ|:�}ۈ ٴۇ ۋ ۋ{ )2(،�َوقَــــولــــه:�}ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ــــَفـــــَرِج.�َكـــَقـــْول ْـ ســـبـــُب�ال
ْــُعــْســِر� �مَــَع�ال ْـــَكـــْرِب،�َوإِّنَ ْــَفــَرَج�مَــَع�ال �ال ۅ ۅ ۉ ۉ{ )3(،�َوقَــولــه�عــلــيــه�الــســام:�>َوإِّنَ
ْــــــُمــــــَســــــبِّــــــِب،�فِـــــيـــــه�تَـــــْســـــِلـــــيَـــــةٌ�وتـــــأنـــــيـــــٌس�بِـــــــأَن� ــــَقــــــام�ال ــــبــــِب�مــ يـــــــســـــــراً<،�أمـــــــَرَهـــــــا�ونــــــــاداهــــــــا؛�إِقَــــــــامَــــــــةً�لــــلــــّسَ
ةَ�نوٌع�من�النِّْعَمِة�لَِما�يَتََرتَُّب�َعلَيَْها،�َو)قَْد(:�للتحقيق�والتقريب؛�ألَنَّهُ�طلََب� ّدَ الشِّ
َّـــَمـــا�طــلــبــُت�ِمــنْــك� َّـــهُ�قَــــاَل:�إِن ْـــَمـــْذُكـــوَرة،�فَـــَكـــأَن ْــُجــْمــلَــة�ال ِة�انــفــراَجــهــا؛�بــمــضــمــون�ال ـــّدَ ِمـــن�الـــشِّ
ِــــــِه�وقُـــــــــْربِـــــــــِه�ِعــــــنْــــــَد�اشـــــــــتـــــــــداِدِك.�َوإْســـــــــنَـــــــــادُ�اإِلْعـــــــــــــام�إِلَ|�الـــــــلَّـــــــيْـــــــِل؛�مـــــَجـــــاٌز� �لــــتــــحــــقــــيــــِق�ُحــــــُصــــــول كلَذِ
ْــــــــــَواع�الـــبـــديـــع:� ْــــبَــــيْــــِت�مــــن�أَن �َكـــــَمـــــا؛�أنــــبــــت�الــــّربــــيــــع�الــــبــــقــــل،�و)لــــيــــلــــه(�قَـــــائِـــــم،�َوفِـــــــي�ال َعــــْقــــِلــــّيٌ
بكة،�ووضوح�الَْمْعن|،�وتناسُب� براعةُ�المطلَِع،�وهي:�سهولةُ�اللَّْفظ،�َوُحسُن�الّسَ
الِْمْصراَعين،�َوعدمُ�تعلُِّق�الْبَيِْت�بَِما�بعَده،�و)براعة�ااِلْستِْهال(؛�وهي:�أَْن�يكوَن�
َــــيَــــان� َـــــنَ|�قـــصـــيـــدتَـــهُ�عـــــل|�ب ــــَمـــــا�ب ُــــنِــــيَــــْت�َعــــلَــــيْــــِه�الـــقـــصـــيـــدةُ�َونَـــــْحـــــوَهـــــا،�َكـ الـــمـــطـــلـــُع�دَااّلً�عـــــل|�مَــــا�ب
ة� ْـــــبَـــــيْـــــت:�أَن�الــــشــــّدَ ْـــــَقـــــلْـــــِب،�وِريـــــاضـــــة�الـــــنَّـــــْفـــــِس،�إِْذ�مَــــْضــــُمــــون�ال ُســـــلـــــوِك�اآلِخــــــــــَرة؛�بـــتـــصـــفـــيـــِة�ال
�ُســـلـــوك�َطـــِريـــق�اآلِخـــــَرة�فِـــيـــِه�عـــل|�الـــنَّـــفـــِس� ْــــفــــَرُج،�فــقــد�أنْـــبَـــأَ�َعـــن�مـــا�قَــــَصــــَدهُ؛�ألَّنَ يــعــقــبُــهــا�ال
ْـــــَكـــــامُ�َشــــيْــــئــــاً�ِمـــن� ـــَن�ال َــــــــّمُ�فَــــــــَرٍج،�و)االقـــــتـــــبـــــاس(:�َوُهـــــــَو�أَْن�يـــتـــَضـــّمَ َـــْعـــُقـــبُـــَهـــا�أَت ــــٍة�ي أعـــظـــم�مَــــشــــّقَ
ِل،� َّـــــهُ�ِمـــنْـــهُ،�َوُهـــــَو�ُهـــنَـــا�فِـــي�الـــمـــصـــراع�األّوَ ُـــنَـــبِّـــهُ�عـــل|�أَن ــــةً،�وال�ي ْــــُقــــْرآِن�أَو�الـــَحـــِديـــِث�َخــــاّصَ ال
َـــيـــن� ـــــــبـــــــاُق(:�فِـــــــي�الــــمــــصــــراعــــيــــن،�َوُهـــــــــــَو�أَن�يــــجــــمــــع�ب فــــقــــد�رو|�أَنــــــــه�مـــــن�الــــــَحــــــِديــــــث،�و)الـــــــطِّ

›1‹�سورة�ارل،�اآلية:�46. 
›2‹�سورة�الشرح،�اآلية:�6. 

›3‹�سورة�الشور|،�اآلية:�28. 
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ــــيْــــــل�َوالــــــــنَّــــــــَهــــــــار،�َوهــــــو� ــ ـــلَّ ــ َــــــيــــــن�الـ َـــــيـــــن�االشـــــــتـــــــداد�واالنــــــــفــــــــراج،�َوب ـــَمــــــا�جــــمــــع�ب ــ ْـــــــن�مُــــتَــــَقــــابــــلــــيــــن�َكـ أَمـــــــري
ابَِقة. عطف�عل|�الُْجْملَة�الّسَ

ْمس؛�يَْمتَد�نورها�)حتَّ|� قَْوله:�)َوَظامُ�اللّيِْل�لَهُ�سُرٌج(،�وهي�الَْكَواِكب�غير�الّشَ
َّــَهــا�األَْصــــُل؛�إِْذ�بــنــوِرَهــا�يذهُب� َــاَهــا�ألَن ــْمــس،�َوُجــِعــلـَـْت�أَب ــُرج(،�وهــي�الــّشَ ُــو�الــّسُ َــْغــَشــاهُ�أب ي
نوُر�تِلَْك،�َوألَن�نوَر�الَْقَمِر�الَِّذي�ُهَو�أقو|�ِمن�نوِر�بَِقيَِّة�الَْكَواِكِب�الليليِة�مُْستََفادٌ�ِمن�
ْــنَــائِــَهــا� �فِــي�أَث ُــــّدَ ــِديــَدة�الب �الــكــروَب�الــّشَ ْـــُمـــَرادُ�أَّنَ ْــَهــيْــئَــة )1(�-�َوال َــه�أهـــُل�ال نــوِرهــا�-�عــل|�مَــا�قَــال
َــــم� َّـــــــِذي�ال�أَل ـــَل�اهللُ�تَــــَعــــالَ|�بـــالـــَفـــَرِج�الــــتَّــــام؛�ال �مَــعــَهــا�األلــــــُم؛�َحــــــتَّ|�يـــتـــفـــّضَ َــــِخــــّفُ مـــن�ألـــطـــاٍف�ي
� َـــِخـــّفُ �بِـــَهـــا�َظــــامُــــهُ،�وي َــــِقــــّلُ ْــــَكــــَواِكــــَب�ي ْـــُمـــظـــِلـــِم؛�جـــعـــل�اهللُ�فِـــيـــِه�ال مَـــَعـــه�َوال�كـــــَرب،�كــالــلــيــل�ال
بَها�قَبُضهُ�َحتَّ|�يْدُخَل�النََّهاُر؛�فَيْذهُب�به�ظامه�ُكلُّهُ،�وتنبسُط�النَّْفُس�بضوئِِه.�َوفِي�
الْبَيْت�)الِْجنَاُس�التَّامُّ(؛�َوُهَو�أَْن�يَتَِّفَق�اللفظان�فِي�أَنَْواع�الُْحُروف�وأعدادها�وهيآتها�

وترتيبها...

آخـــــــــــــــــــــــــــره:...�)و(�َعــــــــــــــــل|�اإِلمَـــــــــــــــــــــــــام�)أَبــــــــــــــي�َحــــــــــــــَســــــــــــــٍن(�َعـــــــــلـــــــــّي�بـــــــــن�أبـــــــــــي�َطـــــــــــالـــــــــــب؛�واْســــــــــمــــــــــه:�
عبد�منَاف�بن�عبد�الْمطلب�جد�النَّبِي�َويَُقال�لَهُ:�شيبَة�الَْحمد�-�َكَما�مّر�-�ابْن�َهاشم�بن�
َــــــــــــيْــــــــــــِه�)فِـــــــــــــي�الــــــــِعــــــــلْــــــــِم�إَِذا...�َوافَ|� ْـــــــــَهـــــــــاِشـــــــــِمـــــــــي،�يـــــــفـــــــزع�إِل ْــــــــقــــــــرِشــــــــي�ال عــــــبــــــد�مــــــنَــــــاف�بــــــن�قـــــــصـــــــي،�ال
َحاب� بَِسَحايِبِِه(�جمع�َسَحابَة،�َوِهي�الَْغيْم�-�َكَما�مر�-�)الُْخلُِج(،�بَِضمِّ�الَْخاِء:�الّسَ
ُــَقــال:�السحابة�المنفردة�الَْكثِيَرة�الــَمــاء�اْستَعار�ألنــواع�علومه�السحائب،� المتفرق،�َوي
�االستعارة�مُبَالَغة�بـ�)الُْخلُِج(�أَي:�يفزع�إِلَيِْه�فِي�مشكات�الِْعلم�لتعليمه� ورّشح�هذَهِ
ــــيَـــــٍة،�كــالــســحــائــب� �نَـــــاحـ ،�وكـــــــلِّ �فَــــــــنٍّ ْــــَكــــثِــــيــــَرة�الــــنَّــــْفــــع�لــــلــــنَّــــاس�فِــــــي�كــــــلِّ َّـــــــــــاه�إِذا�أَتَ|�بِــــُعــــلُــــوِمــــِه�ال إِي
�بِِه�ِمن�َخبَِر�>أَنا� المتفرقة�النافعة�بَِمائَِها،�َوقَامَ�اإِلْجَماع�عل|�غزارِة�ِعلِْمِه،�َومَا�احتُّجَ

ــوفــيــة�لــم�يــكــونــوا�جــهــلــةً�مثلما�يــصــّورهــم�بــعــض�أعــدائــهــم؛�بل� ›1‹�هذه�إشــــارة�تــفــيــُد�أّن�عــلــمــاء�المسلمين�الــّصُ
�نوَر�القمر�هو�انعكاس�لضوِء�الشمس.�وكلذ�قبل�الفترة� وَن�بُعلوم�الهيئة�والفيزياء،�ويعلمون�أّنَ كانوا�يُِلّمُ
افِِعّي�)ت��926ھ/�1520م(.�وقد�سبقه�باإلشارة� د�األنصاري،�الّشَ التي�عاش�فيها�الشارُح�زكريا�بن�مَُحّمَ
إل|�كلذ�عبد�ارل�بن�أَْحَمد،�نور�الدين�الجامي�الصوفي�)ت��898ھ/�1492م(؛�حيث�قال:�>نور�
الــقــمــر�إذا�كـــان�مُــســتــفــاداً�مـــن�نـــور�الــشــمــس؛�وهـــو�فـــي�ذاتــــه�فَـــــاٍن�وهـــالـــٌك�ومــــعــــدومٌ،�فـــا�نـــور�فـــي�الــحــقــيــقــة�إال�نــور�

الشمس<.�
قْم�الَْحِميِدّي:�15/1188.  انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1543[�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   685 األدب والشعر   

َّـــه�مُنكر(،� َـــة:�>مَِدينَة�الْعلم�َوعلّي�بَابها<�قَــاَل�الــتِّــْرِمــِذّي:�)إِن دَار�الِْحْكَمة<�َوفِــي�ِرَواي
�بِــَهــا�عــل|�مَــا�لــم�نذكرهُ� ُــســتــَدّلُ ِ�مــن�مفاريد�َكِلَماته�ي َـــاِطـــل(...�فَـــَهِ َّــــه�ب َوالـــنَّـــَوِوّي:�)إِن
ِمـــنْـــَهـــا،�و)بـــــــاءُ(�)بــســحــائــبــه(�لــلــمــصــاحــبــة،�مــثــلــَهــا�فِــــي:�َجـــــاءَ�زيــــد�بِـــِعـــلْـــِمـــِه�وبــثــيــابــه،�أَي:�
َّــَمــا�اقتصرُت�عل|� َـــَعـــة�مَــْذُكــوَرة�فِــي�مََحالها،�َوإِن ــة�اأْلَْرب بابساً�َسحائبه،�وفضائل�األَئِــّمَ
َــــَدل� ْــــبَــــيْــــِت:�الــتــتــمــيــُم�واإليـــــغـــــاُل.�َوفِــــــي�نُـــْســـَخـــٍة�ب َـــــيْـــــِه،�َوفِــــــي�ال ِــــَكــــوِن�الــــنَّــــاِظــــم�أََشــــــــاَر�إِل مَــــا�ُذِكـــــــَر�ل

)الُْخلُِج(�)الثلج(،�َوبعده:

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة�األَثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

فَــــــــــــــــــــــــــــــــــُقــــــــــــــــــــــــــــــــــْل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرُع� َضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَق� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك� اِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي�أزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي )1(َوإِذا�
َوأَنــــــــا�أتــــوســــل�إِلَ|�اهلل�تَـــَعـــالَ|�بـــنـــبـــيّـــنـــا�مـــحـــمـــٍد�وآلــــــه�أجــمــعــيــن�وأصـــحـــابـــه�الــــذيــــن�اقــــتــــَدوا�
�وَعل|�أحبائي�بتوبٍة�َصاِدقٍَة،�ونِعمٍة� �َعلّيَ بأقواله�وأفعاله،�والناظم�َوأَمْثَاله؛�أَْن�يَُمّنَ

َصافِيٍَة،�وأن�يختم�لي�ولهم�بخيٍر�في�عافيٍة�وافيٍة.

ـــد�بـــن�الــمــشــهــور�بــحــافــض� فــــرغ�مـــن�كــتــابــتــه�الــمــحــّب�الــمــخــلــص�الـــداعـــي�الــفــقــيــر؛�مُـــَحـــّمَ
الــــكــــتــــب؛�الـــحـــقـــيـــر؛�فـــــي�يــــــوم�الـــجـــمـــعـــة�ســــابــــع�شـــهـــر�جـــــمـــــاد|�الــــثــــانــــي�مـــــن�شــــهــــور�ســـنـــة�ســبــع�
وأربــعــيــن�وتــســع�مــئــة�ِمـــن�هــجــرة�نبينا�محمد�ســيــد�اإلنـــس�والـــجـــان،�والــحــمــد�هلل�الــواحــد�
المنان.�وقد�كتبته�ِخدمةً�لموالنا؛�أبو�الفضل�الدفتردار�المشهور�من�أيديه�بين�أظفار�
ْـــــــجـــــــزور،�وجــــعــــل�الـــــســـــعـــــادات�إل|�حـــضـــرتـــه�تــــتــــوال|� ــــــَم�مـــخـــالـــفـــيـــه�كــــأعــــشــــار�ال الــــــدهــــــور،�وقــــــّسَ
توالي�القطار،�وتعّم�كافّة�الِعراص�واألقطار،�وال�زالت�أموال�الخزائن�تحت�تصريفه�
وتدبيره،�والناس�بين�تقديمه�وتأخيره،�واهلل�يديم�له�النَّْجَم�صاعداً،�والزمان�مستعداً�

ومساعداً،�آمين،�بحرمة�نبي�الحرمين؛�وجّد�الحسنين.�تم.�م�م.

�الْبَيْتَيِْن�األخيرين؛�َوِهي�التالية:� ›1‹�توجد�َخْمَسة�أَبْيَات�فِي�نُْسَخة�أُْخَر|�بدل�ذَهْ
� ودّلَ ْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء� ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْومَ�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�أَْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ|�نـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــِجَوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد|� ال
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    686

ـــــة� ْـــــحـــــّجَ ــــــاريـــــــخ الــــتــــألــــيــــف:�فِــــــــي�حـــــــــادي�عــــشــــر�ِذي�ال مـــــاحـــــظـــــات:�مــــخــــطــــوطــــة�نــــفــــيــــســــة،�وتـ
ْـــــَحـــــَرام�ســنــة�إِْحــــــــَد|�َوثَـــَمـــانِـــيـــَن�وثـــمـــانـــي�مـــئـــة.�وتــــاريــــخ الـــنـــســـخ:�يــــوم�الــجــمــعــة�ســـابـــع�شهر� ال
جماد|�الثاني�من�شهور�سنة�)�947ھ/�1540م(.�وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/439. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/440. ]802[ الّرَ

عنوان المخطوط:�رفع�حواجب�العيون�الغامزة�عن�كنوز�الرامزة�=�تعليٌق�لطيف�
عل|�الرامزة�في�علمي�العروض�والقافية )1(.

يــــــن�)ت��947ھ/� ــــِعــــــّي،�َشـــــْمـــــس�الــــــدِّ ــــــافِــ ــــّشَ َــــــجــــــي،�الــ ل ـــــد�الــــــّدُ ـــــد�بـــــن�مُـــــَحـــــّمَ الــــمــــؤلــــف:�مُـــــَحـــــّمَ
�1540م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب�-�26/آ،�مقياس الورقة: )200 × 150 = 150 × 
80(،�عدد األسطر: )19(.

ــــــــــاة� ِحــــــــــيــــــــــِم.�الــــــحــــــمــــــد�هلل�ذي�الــــــــطــــــــول�والــــــنــــــعــــــمــــــة،�َوالــــــــــّصَ �الــــــــــّرَ ِ َ ْ أولــــــــــــــه:�بِــــــــــــْســــــــــــِم�اهلِل�ارّلَ
ــــْكــــــمــــــة<،�أمــــــــا�بـــــعـــــد،�فــا� َــــــِحــ ــــــْعــــــِر�ل �ِمــــــــــَن�الــــــشِّ ــــــــــام�عــــــــل|�نــــبــــي�الـــــرحـــــمـــــة،�الـــــقـــــائـــــل:�>إّنَ َوالــــــــــّسَ
)تعليٌق�لطيف�عــل|�الــرامــزة�فــي�علمي�الــعــروض�والــقــافــيــة(،�للشيخ؛�عــبــد�اهلل�ضياء�
�ألفاَظها،� الدين�الخزرجي،�تغّمده�اهلل�برحمته،�وأسكنه�جنات�عدٍن�بكَرِمِه،�يَُحّلُ
ويفهم�بــه�-�إْن�شـــاء�اهلل�تــعــال|�-�مــقــاِصــد�نــاظــِمــهــا.�قــال�الــنــاظــم�-�رحــمــه�اهلل�الــدائــم�-:�
ِحــيــِم(:�أَفْــتَــتِــُح؛�)وللشعر(؛�الــعــربــي،�وهــو�كــامٌ�ُوِزَن�قَــْصــداً� �الــّرَ ِ َ ْ )بِـــْســـِم�اهلِل�ارّلَ

 .ŞERHÜ’l�-�RAMİZE�fi�İLMİYİ’l�-�ARUZ�ve’l�KAFİYE ›1‹
تُـــــوَجـــــُد�مـــنـــه�مـــخـــطـــوطـــة�فــــي�مــكــتــبــة�بـــرنـــســـتـــون�مـــجـــمـــوعـــة�جـــــاريـــــت؛�الـــــرقـــــم:�505،�رمـــــز�الـــحـــفـــظ:�)a�H 403(؛�
ــد�بــن�خليل�بن� يـــن�مــحــّمَ امـــزة�فــي�علمي�الـــَعـــروض�والــقــافــيــة(�وهـــي�مــنــســوبــة�إل|:�مــحــب�الـــدِّ �الـــّرَ بــعــنــوان:�)حــــّلُ
ــد�شـــاه�فــي�ُكــجــرات�فــي�الــهــنــد،�رقـــم�الميكروفيلم:� ــد�الــبــصــروي�)�809ھ/�1406م(.�ومكتبة�بــيــر�مُــَحــّمَ مــحــّمَ
)6/1/26(�مـــــــوضـــــــوع:�عـــــــــروض�وقـــــافـــــيـــــة،�رقــــــــم�الــــمــــكــــتــــبــــة:�)6/1027(؛�مــــنــــســــوبــــة�إل|�الـــــمـــــؤلـــــف:�نــــاشــــنــــاس؟�

اذكه؟
 .ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�MUHAMMED�el�-�OSMANİ�،ed�-�DELCİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�76.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   687 األدب والشعر   

ـــــــــْعـــــــــُر؛�فــــــمــــــا�وافــــــقــــــه� ُــــــــــــْعــــــــــــَرُض�عـــــلـــــيـــــه�الـــــــــشِّ بِـــــــــــــــــــوزِن�الـــــــــعـــــــــربِـــــــــّي.�)مــــــــــيــــــــــزان�تـــــــســـــــم|�عـــــــــــروضـــــــــــه(:�ألنـــــــــــه�ي
ــِريــَقــة� فَــَصــِحــيــٌح،�وإال�فــفــاِســٌد.�)بــهــا(،�أي:�الـــعـــروض.�)الــنــقــص(،�وهـــو�مخالفة�الــّطَ
عر.� ــِريــَقــة�العربية�فــي�وزن�الشِّ ــعــر.�)والــرجــحــان(�وهــو�مــوافــقــة�الــّطَ العربية�فــي�وزن�الــشِّ
)يدريهما(؛�أي:�يعلمهما؛�أي:�النقص�والرجحان.�)الفت|(�من�الفتّوة�التي�هي�

جماع�مكارم�األخاق...

آخــــــــــــــــــــــــــــره:...�)وقـــــــــــــــــد�كــــــــمــــــــلــــــــْت(�أي:�تـــــــلـــــــت�هذه�الـــــــــــــرامـــــــــــــزة�)ســــــــــــتّــــــــــــاً�وتـــــــســـــــعـــــــيـــــــن(�بــــــيــــــتــــــاً؛�
وهــــــــــــــــــــــي�مـــــــــــــــــع�اذه�كــــــــــثــــــــــيــــــــــر�اإلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة،�مـــــــــــــوســـــــــــــومـــــــــــــة�بـــــــــــــــــــــــــاإلجـــــــــــــــــــــــــادة،�جـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــة�الـــــــــــــمـــــــــــــســـــــــــــائـــــــــــــل؛�نكل�
 عــــــــل|�الـــــنـــــاظـــــر�بــــعــــيــــدة�تــــطــــالــــب�بـــــالـــــذهـــــن�الـــــثـــــاقـــــب�نــــفــــس�مــــعــــانــــيــــهــــا،�ويـــــنـــــشـــــده�عــــنــــد�احــــتــــجــــاب

معانيها:

لــــــــــــــن�تـــــــــبـــــــــلـــــــــَغ�الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــَد�حــــــــــــــــــت|�تـــــــــلـــــــــعـــــــــَق�الــــــــصــــــــبــــــــراال�تـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب�الـــــــــــــمـــــــــــــجـــــــــــــد�تـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــراً�أنـــــــــــــــــــــــــت�آكــــــــــلــــــــــه

ِــــــَمــــــن�هــــــو�ِمــــــــن�اذه�الـــــِعـــــلـــــم�فــــــي�درجـــــــــة�ابــــــتــــــدائــــــه،�ونكل�لــــمــــتــــوســــٍط�يـــرتـــقـــي� ولــــيــــســــت�ل
ـــــَط�فــــي�ذا�الـــعـــالـــم�تـــوســـعـــه�حــــبــــاً(�أي:�عــــطــــاءً�واســــعــــاً� بـــهـــا�لــــدرجــــة�انـــتـــهـــائـــه،�)فـــــالـــــذي�تـــــوّسَ
)ويـــــــســـــــأل�عــــــبــــــد�اهلل�الــــــخــــــزرجــــــي(:�نــــســــبــــةً�إل|�خـــــــــــزرج؛�قـــبـــيـــلـــة�مــــــن�األنـــــــصـــــــار�رضـــــــــــوان�اهلل�
تــعــال|�عليهم�أجــمــعــيــن.�)مــن�مــطــالــعــهــا(:�أي:�هذه�الــرامــزة،�إتــحــافــه؛�أي:�إهــداء�
نــاظــمــهــا�الــخــزرجــي؛�)مــنــه(�أي:�مــن�مــطــالــعــهــا،�)بـــالـــدعـــاء(؛�فـــجـــزاه�اهلل�تــعــال|�خير�
َــــــــة�بــــعــــنــــايــــة�الـــــمـــــلـــــك�الـــــعـــــلـــــيـــــم؛�عــــــــل|�يـــد� َســــــــال الــــــــجــــــــزاء،�وشــــــّفــــــع�رســــــولــــــه�الـــــمـــــجـــــتـــــب|.�تـــــمـــــت�الــــــــرِّ
أضـــعـــف�الــعــبــاد�وأحـــوجـــهـــم:�إِْســـَمـــاِعـــيـــل�بـــن�ســلــيــم�بــن�إِْســـَمـــاِعـــيـــل�الــــّرهــــاوي؛�إل|�رحــمــة�

الباري.�تمت�م�م�م.

ماحظات:�توجد�عل|�هامش�الورقة:�)21/آ(،�أبيات�منقولة�من�خط�إِبَْراِهيم�
ُطوِر� الحلبي.�وتُوَجُد�في�آخِرِه�صفحتان�من�الَْفوائِِد،�وتُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�َوبَيَْن�الّسُ
ْـــَمـــْشـــُروح�مُــَمــيَّــز� بــعــض�الــتَّــْعــِلــيــَقــات�َوالــتّـَـْصــِحــيــَحــات�بــالــلــونــيــن�األســــود�واألحـــمـــر.�والــمــتــن�ال
بِـــُخـــُطـــوط�حـــمـــراء�الــــلــــوِن�فــــوقَــــهُ.�الـــنـــاســـخ:�إِْســـَمـــاِعـــيـــل�بـــن�ســلــيــم�بــن�إِْســـَمـــاِعـــيـــل�الــــرهــــاوي.�
الـــــوضـــــع الــــــعــــــام:�خـــــــّط�الــــنــــســــخ،�والــــــغــــــاف�ِجــــــلـْـــــد�ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي�مـــغـــلـــف�بـــــــــورق�اإليـــــــبـــــــرو،�وعـــلـــيـــه 
د�مُـــَراد؛�شيخ�َخانَقاه�مُــَراد�مُــّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة� تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    688

قْم الَْحِميِدّي: 2/440. ]803[ الّرَ

عنوان المخطوط:�الخزرجية�في�العروض�=�الرامزة�في�علم�العروض�والقافية )1(.

ـــد�بـــن�حــپــيــش�أبـــي�الـــجـــيـــش،�الــــخــــزرجــــي،�األنــــصــــاري،� الـــمـــؤلـــف:�عـــبـــد�اهلل�بـــن�مُـــَحـــّمَ
األنَْدلُِسّي�)ت��549ھ/�1154م( )2(.

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 28 - 32،�مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )200 × 150 = 150 × 
80(،�عدد األسطر: )14(.

أوله:

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم|�عــــــــــــــــــــــروضــــــــــــــــــــــه بـــــهـــــا�الـــــنـــــقـــــُص�والـــــــّرجـــــــحـــــــان�يـــــدريـــــهـــــمـــــا�الـــــفـــــت|ولـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــر�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاٌن�ي

َّــــــــــــــــــــــــُف�مــــــــــــــــــن�جــــــــــــزئــــــــــــيــــــــــــن�فــــــــــــرعــــــــــــيــــــــــــن�ال�ســــــــــــو|وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــل:�خـــــــــــــــمـــــــــــــــســـــــــــــــة�عــــــــــــــــــشــــــــــــــــــر�كـــــــــلـــــــــهـــــــــا تــــــــــــــــــــــــؤل

مــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــّرك حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌف� الــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــرء� نُـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــق� فـــــــــإْن�يـــــــــأِت�ثـــــــــــاٍن؛�قـــــيـــــل:�ذا�ســـــبـــــٌب�بـــــــــدا...وأول�

آخره:...

 .er�-�RAMİZE�fi�İLMEYİ’l�-�ARUZ�ve’l�-�KAFİYE ›1‹
قْــــم� ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:�1/1137.�و:�]1998[�الــــّرَ قْـــــم�ال ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:�]1454[�الـــــّرَ قْـــــم�ال انــــظــــر؛�مــكــتــبــة�راغــــــب�پــــاشــــا؛�الـــــّرَ

الَْحِميِدّي:�6/1458. 
 .ABDULLAH�b.�MUHAMMED�el�-�HAZRECİ�،EBÜ’l�-�CEYŞ�el�-�ENDELÜSİ ›2‹

قال�حاجي�خليفة:�>القصيدة�الخزرجية؛�في�العروض،�وهي�المشهورة،�المسماة:�)بالرامزة(.�للعامة،�
لـــــــهـــــــا:�ولـــلـــشـــعـــر�مـــيـــزان� ـــــد�الـــــخـــــزرجـــــي،�الــــمــــالــــكــــي،�األنـــــدلـــــســـــي.�أّوَ ــــــد:�عــــبــــد�اهلل�بــــن�مُـــــَحـــــّمَ ِــــــي�مُــــــَحــــــّمَ ضــــيــــاء�الـــــديـــــن،�أَب

يسم|�عروضه...�إلخ<.�
انظر؛�كشف�الظنون�عن�أسامي�الكتب�والفنون�لَِحاجي�َخِليَفة:�)1337/2(.�وانظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�
ِّــف�فــي�مكتبة�بــرنــســتــون؛�مجموعة�يــهــوذا؛� ْــَحــِمــيــِدّي:�6/1458.�والــمــؤل قْـــم�ال ْــَحــِمــيــِدّي:�]1998[�الـــّرَ قْـــم�ال الـــّرَ
الرقم:�3835،�رمز�الحفظ:�544؛�هو:�>الخزرجي�)كاَن�حيّا�650�ًھ/�1252م(،�ضياء�الدِّين�عبد�اهلل�بن�
ُعــــــثْــــــَمــــــان<.�وهـــــــو�فـــــي�مـــكـــتـــبـــة�األزهــــــــــــر؛�34524،�أرقــــــــــام�الــــحــــفــــظ:�)�217عــــــــروض�وقـــــــوافـــــــي(�43118،�الــــرســــالــــة�
د�الخزرجي�)سنة��626ھ/�1229م(<.� د�عبد�اهلل�بن�مَُحّمَ الرقم:�1:�>أبو�الجيش،�ضياء�الدين�أبو�مَُحّمَ
|:�>العيون�الغامزة�عل|�خبايا�الرامزة<:�أن�مؤلفها� د�بن�أَبِي�بكر�المخزومي�في�شرحه�الُمَسّمَ وذكر�مَُحّمَ
قْم� د�الخزرجي<.�انظر؛�فهرس�مكتبة�جامعة�إِْستَانبُول؛�الّرَ د�عبد�اهلل�بن�مَُحّمَ هو:�>ضياء�الدين�أَبِي�مَُحّمَ
الَْقِديُم:�1/1482.�وجاء�في�فهرس�مخطوطات�القرويين:�1935�،3656�،3643:�>القصيدة�الرامزة<،�

د�األنصاري�األندلسي،�الخزرجي�)ت��626ھ/�1229م(<.� >العروض<�>عبد�اهلل�بن�مَُحّمَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   689 األدب والشعر   

تـــــــــــــــــــــــوّســـــــــــــــــــــــط�فـــــــــــــــــــــــي�ذا�الــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــم�تـــــــــــــــــــــــوِســـــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــهُ�حــــــــبــــــــاوقـــــــــــــــــــــــــــــد�كـــــــــــــــمـــــــــــــــلـــــــــــــــْت�ِســـــــــــــــــــــــــتّـــــــــــــــــــــــــاً�وتـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــن�فـــــــــــــــالـــــــــــــــذي

ِمــــــــــــــــــــْن الــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــزرجــــــــــــــــــــّي� ذا� اهلل� عـــــــــــــبـــــــــــــد� عــــــــــــــــــــــــــاءويـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــأُل� ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا�إتــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــهُ�مــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــهُ�بــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــّدُ مُ

ْـــــــُمـــــــحـــــــيـــــــي�األجــــــــســــــــاد  يـــــــســـــــر�اإِلتْــــــــــــــــَمــــــــــــــــام�مــــــــــن�تـــــمـــــشـــــيـــــق�هذه�الــــــنــــــســــــخــــــة�الـــــجـــــلـــــيـــــلـــــة�بــــــاســــــتــــــعــــــانــــــة�ال
الرميمة.

َسالَة.�تم�م�م�م. تمت�الرِّ

ــفــحــات� ْـــَفـــوائِـــِد،�َوَجــِمــيــع�الــّصَ مــاحــظــات:�تُـــوَجـــُد�فــي�آخـــِرهـــا�خــمــس�صــفــحــات�مــن�ال
ــــــُطــــــوِر؛�وعــــل|� َــــــيْــــــَن�الــــــّسُ َــــَهــــا�إطـــــــــــاَرات�وجــــــــــداول�َحــــــْمــــــَراء�الـــــلـــــون.�وتُــــــوَجــــــُد�عــــــل|�الـــــَهـــــَواِمـــــش�َوب ل
األوراق�اإلضــــافــــيــــة؛�بـــعـــض�الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات�َوالــــتَّــــْصــــِحــــيــــَحــــات،�وضـــــوابـــــط�الـــبـــحـــور�مــــع�الــــدوائــــر�
قْم� العروضية،�والَْعنَاِوين�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

الَْحِميِدّي:�1/440.

قْم الَْحِميِدّي: 3/440. ]804[ الّرَ

عنوان المخطوط:�عروض�ابن�أبي�الجيش�األنَْدلُِسّي�في�بيان�األوزان�العربية )1(.
ــــــــــد�بــــــــــن�عــــــــــبــــــــــد�اهلل�األنـــــــــــــــصـــــــــــــــاري،�ابـــــــــن�أبـــــــــي�الـــــــــجـــــــــيـــــــــش،�أبـــــــــو�عـــــــــبـــــــــد�اهلل،� الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف:�مُــــــــــَحــــــــــّمَ

األنَْدلُِسّي�)ت��549ھ/�1154م( )2(.

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 35 - 41،�مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )200 × 150 = 150 × 
80(،�عدد األسطر: )11(.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/285. أوله:�مثل�الّرَ
آخره:...�الُْمتقارب؛�أصله:�فعولن�فعولن�فعولن�فعولن؛�مرتين:
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لــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــــــــاب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا� إذ� وأغــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــُت�بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــر�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَب�الــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــرجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت�

لــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــــــــاب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا� إذ� �لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�يــــــــــــــبــــــــــــــعــــــــــــــدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت|�أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّبَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�إذ�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت�داعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�آويتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�إذ�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا إل|�

المتدارك؛�أصله:�)فاِعلُْن(�ثمان�مرات:

وضـــــــــــــــــــــأ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً� تُـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــئ� الــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ� َجـــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــحدارك� ُـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــنّ|� بـــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــو|� دريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� إذ�
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قْم�الَْحِميِدّي:�1/436. مثل�الّرَ

كــــتــــبــــه�الــــفــــقــــيــــر�الــــحــــقــــيــــر�عــــــلــــــّي�مـــــــن�تـــــامـــــيـــــذ�الــــــفــــــاضــــــل�الــــــكــــــامــــــل�الــــــعــــــالــــــم�مــــحــــمــــد�الــــــمــــــدرس�
بمدرسة�ريزة،�يّسر�اهلل�مراده.�وقد�وقع�الفراغ�من�الكتابة�والتلخيص�في�يوم�االثنين�

�وتسعين�ومئة�وألف�)�1196ھ(. الثالث�من�رمضان�سنة�ستٍّ

ماحظات:�علق�الناسخ�عل|�الهوامش�وعل|�أوراق�إضافية�ملخصاً�لكتاب�عروض�
ـــُطـــوِر� َــــيْــــَن�الـــّسُ الــســكــاكــي.�وعــــل|�الـــهـــوامـــش�شــــرح�لــلــكــتــاب�ورســــم�لـــلـــدوائـــر�الــعــروضــيــة،�َوب
إعراب�لبعض�الكلمات�من�المتن،�الناسخ:�علّي�من�تاميذ�الفاضل�الكامل�العالم�
محمد�المدرس�بمدرسة�ريــزة،�تاريخ�النسخ:��3رمضان�سنة�)�1196ھ/�1781م(�
قْم�الَْحِميِدّي:� الوضع العام:�خّط�النسخ�العادي،�وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

.1/440

قْم الَْحِميِدّي: 1/440.�مكرر ]805[ الّرَ

عنوان المخطوط:�قصيدة�البردة�)بانت�سعاد(�لكعب�بن�زهير )1(.
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قْم�الَْحِميِدّي:�6/436.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   691 األدب والشعر   

الــــمــــؤلــــف:�كــــعــــب�بــــن�زهــــيــــر�بــــن�أبـــــي�ســـــلـــــم|،�الـــــمـــــزنـــــي،�أبــــو�الــــمــــضــــرب�)ت��26ھ/�
�645م( )1(.

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 10،�مقياس الــورقــة: )190 × 110 = 162 × 85(،�
عدد األسطر:�)مختلف(.

قْم�الَْحِميِدّي:�6/436. أوله وآخره:�مثل�الّرَ

تَّمَت�القصيدة�المباركة�لكعب�بن�زهير�من�كبار�أصحاب�رسول�اهلل�عليه�الصاة�
والسام.

ْـــَفـــوائِـــِد،�ويــوجــد�فــي�أول�كــل�بــيــت�شــرح� ِــــِه�صــفــحــةٌ�مــن�ال مــاحــظــات:�تُـــوَجـــُد�فــي�أول
ـــــــــُطـــــــــوِر،�والـــــقـــــصـــــيـــــدة�مــــضــــبــــوطــــة�بـــالـــشـــكـــل� َــــــــيْــــــــَن�الـــــــــّسُ ــــيــــــة،�واإلعـــــــــــــــــراب�مـــــكـــــتـــــوب�ب ـــــفــــــارســ بــــالــــلــــغــــة�الـ
ــــيَّـــــزة�بـــخـــطـــوط�حــــمــــراء�الــــلــــون�فـــــوق�األبـــــيـــــات�بـــيـــتـــاً�بـــيـــتـــاً.�تــــاريــــخ الـــنـــســـخ:�فــي� ـــَمـ ــ الــــكــــامــــل،�ومُ
شهر�ذي�الحجة�سنة�)�1005ھ/�1596م(.�الوضع العام:�خــّط�التعليق،�والِْغاف�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع� ِجلْد�ُعثَْمانّي،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/440.�مكرر ]806[ الّرَ

ــــــطــــــــوط:�شــــــــــــــرح�وإعـــــــــــــــــــــــراب�قـــــــصـــــــيـــــــدة�الــــــــــــبــــــــــــردة�)بــــــــــانــــــــــت�ســــــــــعــــــــــاد(�لـــــكـــــعـــــب�بـــــن� ــــــخــ ــــــمــ عــــــــــنــــــــــوان الــ
زهير )2(.

المؤلف:�مجهول )3(.

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 10،�مقياس الــورقــة: )190 × 110 = 162 × 85(،�
عدد األسطر:�)مختلف(.

 .KA’B�b.�ZÜHEYR�b.�EBİ�SÜLMA�el�-�MAZİNİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�6/436.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .KASİDETÜ’l�-�BÜRDE�=�BANET�SÜ’AD�Şerhi ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�6/436.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

ْن�ِمْن�مَْعِرفَتِِه.� ›3‹�لَْم�نَتََمّكَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    692

ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
ُـــــــــــــــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــــــــــــــَد�مَــــــــــــــــــــــــْكــــــــــــــــــــــــبُــــــــــــــــــــــــوُلبـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــْت�ُســــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــادُ�فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــومَ�مَـــــــــــــــــــتْـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــوُل َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم�ي ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ل مُـــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــيِّـــــــــــــــــــــــــــٌم�إِث

)بــــــانــــــت(�أي:�فــــــارقــــــت؛�مـــــن�الــــبــــيــــن�والــــبــــيــــنــــونــــة،�)ســـــــعـــــــاد(:�اســـــــم�مـــحـــبـــوبـــة�قـــديـــمـــة،�
)فقلبي(:�الفاء�لمجرد�السببية�والربط�كالجزء،�وبمجرد�العطف�لهما�معاً،�واذه�
ْــــُجــــمــــل�الـــمـــتـــعـــاطـــفـــة،�وهذه�مـــنـــهـــا�عـــطـــف�اســـمـــيـــة�عـــل|� هـــــو�الــــغــــالــــب�فـــــي�الـــمـــتـــوســـطـــة�بـــيـــن�ال
فعلية�مع�إفادة�السببية.�قوله:�)اليوم(�بمعن|:�الزمان.�قوله:�)متبول(�أي:�مُسقم�
؛�أسقمه�وأضــنــاه،�وأمـــا�تبله�الــدهــر�فبمعن|:�أهلكه.�قوله:� ولــهــان؛�مــن�تبله�الــحــّبُ

)متيٌم(:�خبر�ثان�وصفة�لمتبول،�من�تيّمه�الحّب؛�استعبده�وأذلّه...�شرح.

]اإلعــــــــــراب[:�بـــانـــت:�مـــاضـــي�مــــعــــروف،�ســـعـــاد:�فـــاعـــل�وغـــيـــر�مــنــصــرف�اســــت�بسبب�
علمية�وتأنيث.�فقلبي:�الباء�حرف�عطف�يراد،�فقلبي�مبتدأ�ومضاف�بياء�متكلم،�
الــيــوم:�نصب�عــل|�الــظــرف�وعــامــل،�وروي:�متبول�واألخــيــر�أول|.�متيم:�خبر�دوم،�
وثــــــــم�خــــبــــر�ســــــيــــــوم،�مـــــكـــــبـــــول:�خــــبــــر�جـــــــهـــــــارم.�وأثــــــرهــــــا:�بــــــنــــــزع�الـــــخـــــافـــــض�اســــــــت�فــــــي�اثـــــرهـــــا.�

شرح...

الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــن�إذ�رحـــــــــــــلـــــــــــــت مــــــــــكــــــــــحــــــــــولومــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ســــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاد�غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة� إال�أغــــــــــــــــــــــــــــــن�غـــــــــــــضـــــــــــــيـــــــــــــض�الـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــرف�

ما:�نافية.�سعاد:�مبتدأ،�غداة:�ظرف�ومضاف�إل|�البين،�أو�ظرف...

آخره:...

نُــــــــــــــــْحــــــــــــــــوِرهــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي� إاّل� ــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــُن� الــــــــــــــــــــّطَ يــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــُع� ْـــــــــــــــــَمـــــــــــــــــْوِت�تَـــــهـــــلـــــيـــــُلال� َــــــــــــُهــــــــــــْم�َعــــــــــــــن�ِحــــــــــــــيَــــــــــــــاِض�ال َومـــــــــــــــــا�ل

قيل:�لما�سمع�َصــــلَّ|�اهللُ�َعــلـَـيْــِه�َوَســلَّــَم�اذه�البيت؛�نظر�َصــــلَّ|�اهللُ�َعــلـَـيْــِه�وسلم؛�
َــــهُ.�ومــــا�لهم� نــظــر�إل|�مَــــن�كــــان�بــحــضــرتــه�مـــن�قـــريـــش�كـــأنـــه�يـــومـــئ�إلــيــهــم�أن�اســـمـــعـــوا�قــــول
إل|�آخره:�ال�يتأخرون�عن�حياض�الموت�إذا�تأخر�غيرهم�عنها.�قوله:�عن:�متعلق�
ر�من�هلّل�عن�الشيء:�إذا�تأخر� بتهليل؛�وإن�كان�مصدراً.�قوله:�تهليل:�أي:�تأّخُ

عنه.�شرح.

تَّمَت�القصيدة�المباركة�لكعب�بن�زهير�من�كبار�أصحاب�رسول�اهلل�عليه�الصاة�
والسام.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   693 األدب والشعر   

تَّمَت�القصيدة�المباركة�في�شهر�ذي�الحجة�سنة�)�1005ھ(.

مـــــاحـــــظـــــات:�الــــــشــــــرح�واإلعــــــــــــــراب�مــــكــــتــــوب�عـــــــل|�الـــــهـــــوامـــــش�أو�بــــيــــن�الـــــســـــطـــــور.�تــــاريــــخ 
الـــــنـــــســـــخ:�فـــــــي�شـــــهـــــر�ذي�الـــــحـــــجـــــة�ســـــنـــــة�)�1005ھ/�1596م(.�وبـــــــاقـــــــي�مُــــــــواصــــــــَفــــــــاتِــــــــِه�مـــثـــل�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/440،�مكرر. مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/441. ]807[ الّرَ

ُـــــــــــــــــــــِســـــــــــــــــــــّي�فـــــــــــــــي�بـــــــــــــيـــــــــــــان�األوزان  عــــــــــــــنــــــــــــــوان الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط:�عـــــــــــــــــــــــــروض�ابــــــــــــن�أبــــــــــــي�الــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــش�األنْـــــــــــــــــــــَدل
العربية )1(.

ُــــــــــــــــــِســــــــــــــــــّي� ــــــــــــــد�بــــــــــــــن�عـــــــــــــــبـــــــــــــــد�اهلل�األنــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاري،�ابـــــــــــــن�أبـــــــــــــي�الـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــش،�األنْــــــــــــــــــَدل الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ
)ت��549ھ/�1154م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب�-�5/ب،�مقياس الورقة: )190 × 160 = 130 × 
70(،�عدد األسطر: )17(.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/285. أوله:�مثل�الّرَ
قْم�الَْحِميِدّي:�1/436. آخره:�مثل�الّرَ

َسالَة�األنَْدلُِسيّة�بعون�اهلل�الملك�المتعال... ت�الرِّ تَّمَ

ماحظات:�توجد�في�أوله�بعض�الفوائد،�وفي�آخره�ضوابط�جميع�بحور�الشعر�في�
صفحة�واحدة،�والفواصل�واالصطاحات�العروضية�مكتوبة�باللون�األحمر،�وتُوَجُد�
ـــُطـــوِر�بــعــض�الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات�َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات.�الـــوضـــع الـــعـــام:�خــّط� َــــيْــــَن�الـــّسُ عــــل|�الـــَهـــَواِمـــش�َوب
التعليق،�والغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مغلف�بورق�اإليبرو،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.� مَُحّمَ

وقف:�دار�المثنوي.

 .ARUZU’L�ENDÜLÜSİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/285.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ABDULLAH�b.�MUHAMMED�el�-�HAZRECİ�،EBÜ’l�-�CEYŞ�el�-�ENDELÜSİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/285.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    694

قْم الَْحِميِدّي: 2/441. ]808[ الّرَ

عنوان المخطوط:�فتح�النقوض�في�شرح�العروض�األنَْدلُِسّي )1(.

د�القيصري�الرومي�الُعثَْماني�الحنفي� المؤلف:�عبد�المحسن�بن�مجد�الدين�مَُحّمَ
)ت��755ھ/�1354م( )2(.

ــــــة: )190 × 160 = 130 ×  ــــــورقــ عــــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 6 - 47،�مــــقــــيــــاس الــ
70(،�عدد األسطر: )17(.

ـــيــــــِم،�أحـــــمـــــد�اهلل�عــــــل|�أن�قـــصـــر�ســــامــــة�الـــطـــبـــع�عـــل|� ــ ِحـ ــــّرَ �الــ ِ َ ْ أولــــــــه:�بِـــــــْســـــــِم�اهلِل�ارّلَ
نوع�اإلنسان،�وأضمر�في�َطّي�صدورهم�ضروب�األوزان،�وحّاهم�بنتائج�فكر�تُزري�
عل|�الآلي�المنثورة�في�أحشاء�البحور،�بل�تزري�بالفرائد�المنظومة�في�قائد�نُُحور�
َّــــَدةً�ما� الـــُحـــور،�حــمــداً�دائـــمـــاً�غــيــَر�مـــقـــطـــوٍع...�صــــاةً�مـــؤيـــدةً�بـــأوتـــاد�الــــــدوام،�ومــراقــبــةً�مــــؤي
ُــحــِســنُــهــا�إال�الــذكــي�الـــذي�فــي�ذهنه� عــاقــب�الــلــيــالــي�واأليـــــام،�أمّـــا�بــعــد�فــه�كــلــمــاٌت�ال�ي
ُـــهـــجـــنـــهـــا�إال�الـــغـــبـــي�الــــــــذي�فـــــي�َطـــــبْـــــِعـــــِه�َطــــــبَــــــٌع،�مُــــقــــتَــــَضــــبَــــةٌ�فـــــي�تـــشـــريـــح�مــشــكــات� نــــبــــع،�وال�ي
الــمــخــتــصــر�فــــي�عـــلـــم�الـــــعـــــروض،�الـــمـــنـــســـوب�إل|�اإلمـــــــام�الـــفـــاضـــل�الـــكـــامـــل،�أبـــي�عـــبـــد�اهلل�
ـــــمــــــعــــــروف�بـــــأبـــــي�الــــجــــيــــش�األنــــــــصــــــــاري�األنــــــدلــــــســــــي،�جــــــعــــــل�اهلل�مــــــيــــــزان�أمـــــلـــــه�ثـــقـــيـــاً� ــــــد�الـ مُــــــَحــــــّمَ
بــالــحــســنــات،�وديــــــوان�عــمــلــه�خــفــيــفــاً�عـــن�الــســيــئــات؛�دعــتــنــي�إل|�تــألــيــفــهــا�إشــــــارةٌ�صـــدرت�
من�جانب�جناب�األمير�المعّظم،�والصدر�الخطير�المفّخم...�مَعيُن�الُخلُق،�مُعيُن�
الَخلْق:�ُسلَيَْمان�بيك�بن�األمير�األعظم�والوزير�األكرم�المكّرم،�قطب�سماء�المعالي،�
مــــــــدار�أمــــــــور�األعــــــاظــــــم�واألعــــــــالــــــــي،�فــــلــــك�الــــــدولــــــة�والـــــــديـــــــن:�طـــــاُشـــــخـــــون�بــــيــــك،�مـــتّـــعـــهـــمـــا�اهلل�
بــعــمــر�طـــويـــل�مـــديـــد�الـــمـــد|،�مــجــتــثــاً�أعــــــادي�دولـــتـــيـــهـــمـــا...�قــــال�الــفــقــيــر�إل|�اهلل�الــغــنــي،�
� ِ َ ْ ــد�الــمــعــروف�بــأبــي�الــجــيــش�األنـــصـــاري�األنــدلــســي:�بِـــْســـِم�اهلِل�ارّلَ أبــو�عــبــد�اهلل�مُــَحــّمَ

 .ŞERHU’l�-�ARUZ ›1‹
طبع�في�إِْستَانبُول�بدون�تاريخ،�ثم�طبع�سنة�)�1270ھ/�1853م(،�وسنة�)�1276ھ/�1859م(.�

قْم�الَْحِميِدّي:�2/1137.  انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1455[�الّرَ
 .ABDÜLMUHSİN�b.�MUHAMMED�MECDÜDDİN�،MUHSİNÜ’l�-�KAYSERİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�2/1137.  انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1455[�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   695 األدب والشعر   

َـــــــْعـــــــد؛�فـــقـــد�قــــصــــدت�فـــــي�اذه�الـــمـــخـــتـــصـــر�أن� ـــــمــــــد�اهلل�وأتــــــوكــــــل�عــــلــــيــــه...�َوب ِحــــــيــــــِم،�أحـ الــــــّرَ
ُـــــد�قـــبـــل�الــــشــــروع�فــــي�الـــمـــوضـــوع� أذكــــــر�ِعـــلـــل�األعـــــاريـــــض�األربـــــــع�والــــثــــاثــــيــــن...�أقــــــــوُل:�ال�ب
مَة�يطلع�المبتدئ�بها�عل|�كمية�البحور�المعّول�عليها�المتداولة�بين� من�تمهيد�مَُقدِّ
الــبــلــغــاء�مـــن�شـــعـــراء�الـــعـــرب،�وعــــل|�كــمــيــة�أعــاريــضــهــا�وضـــروبـــهـــا�إجــــمــــاالً،�وعــــل|�كشف�
معن|�العلة�والزحاف�في�اصطاح�علماء�اذه�الفن؛�ليستعين�بها�في�ضبط�األوضاع�
ْـــــُمـــــَصـــــنّـــــف.�فــــنــــقــــول:�الــــبــــحــــور�الــــمــــعــــتــــبــــرة:�خـــمـــســـة�عــــشــــر�بـــــحـــــراً�عـــــــل|�رأي� الـــــتـــــي�اخــــتــــرعــــهــــا�ال

الخليل،�واضع�اذه�الِعلم...

آخـــــــــره:...�والـــلـــجـــاج�والـــعـــنـــاد�بـــمـــعـــن|،�وقــــد�مـــــّر،�واذه�الـــبـــحـــران�مــخــتــصــان�بـــدائـــرة�
تــســم|�دائــــرة�الــمــتــِفــق،�بــكــســر�الـــفـــاء،�وإنــمــا�ســمــيــت�بــهــا�التــفــاق�األجـــــزاء�الــخــمــاســيــة�في�
كل�واحد�من�بحريها،�اذه�عند�األخفش،�وأما�عند�الخليل�فلها�بحر�واحد؛�وهو�
الـــمـــتـــقـــارب،�]وهذه�الــــدائــــرة�إذا�أردت�فــــّك�الـــمـــتـــدارك�مـــن�الـــمـــتـــقـــارب[،�فـــابـــدأ�مـــن�الم�

فعولن�األول،�وعكسه�من�عين�فاعلن�األول.

َــــــــــــــــيَّــــــــــــــــَن�األســــــــــــــــتــــــــــــــــاُذ�الـــــــــفـــــــــاضـــــــــل�الـــــــــــكـــــــــــامـــــــــــل،�صــــــــــاحــــــــــب�الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر�والــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر،� واذه�آخــــــــــــــــر�مــــــــــــا�ب
الـــــــــمـــــــــحـــــــــقـــــــــق�الـــــــــــــمـــــــــــــدقـــــــــــــق،�الــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــة�مــــــــحــــــــيــــــــي�الــــــــــمــــــــــلــــــــــة�والــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــن،�عــــــــبــــــــد�الــــــــمــــــــحــــــــســــــــن�الـــــــــقـــــــــيـــــــــســـــــــري،�
�مـــــــــــــــا�أردنــــــــــــــــــــــــــــــا�مـــــــــــــــن�بـــــــــــــيـــــــــــــان�مــــــــــشــــــــــكــــــــــات�الــــــــمــــــــخــــــــتــــــــصــــــــر�فـــــــــــــــي�عـــــلـــــم� رحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــه�اهلل�تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــال|؛�فـــــــــــــــي�حــــــــــــــــــــلِّ
ُـــــــــــــِســـــــــــــّي،�حــــــــــــــامــــــــــــــداً�هلل�تــــــــــعــــــــــال|�اهلإم�الــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق،�وهــــــــــــــو�ولـــــــي  الــــــــــــــعــــــــــــــروض،�الـــــــــمـــــــــوســـــــــوم�بـــــــــــــاألنْـــــــــــــَدل

التوفيق.�تم.

مــــاحــــظــــات:�تــــوجــــد�عــــــل|�الــــهــــوامــــش�حــــــــواش�ورســـــــــوم�لــــلــــدوائــــر�الــــعــــروضــــيــــة،�وكـــلـــمـــة:�
ْــــــَفــــــوائِــــــِد�بــالــلــغــة� قـــــــال؛�أقــــــــول،�مـــكـــتـــوبـــة�بــــالــــلــــون�األحـــــمـــــر.�وتُــــــوَجــــــُد�فــــي�آخــــــــــِرِه�صـــفـــحـــةٌ�مــــن�ال

قْم�الَْحِميِدّي:�1/441. التركية.�وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/442.�مطبوع ]809[ الّرَ

عنوان المطبوع:�الميزان�عل|�العروض�األنَْدلُِسّي )1(.

 .Mizan�Şerh�-�i�Arûz�-�ı�el�-�Endelüsî ›1‹
ُطبَِع�ِطباعةً�ليطوغرافية�طبق�األصل�عن�خّط�الحافظ�إِْسَماِعيل�حقي�في�إِْستَانبُول�سنة�)�1273ھ/�1856م(.�
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ِحـــــيـــــِم.�الـــحـــمـــد�هلل�الــــــذي�دبـــــر�األســــبــــاب�بــفــيــض�رحــمــتــه� ــــّرَ �الـ ِ َ ْ أولـــــــه:�بِــــــْســــــِم�اهلِل�ارّلَ
وأتقن�نظام�العالم�بأوتاد�حكمته�وأحسن�بنيان�اإلنسان�بيد�قدرته�الكافية�مضمراً�في�
ام�َعلَ|� اة�َوالّسَ طي�صدره�وزين�الوزن�والقافية�وكرمه�بحسن�التقرير�والتسطير�َوالّصَ
د�المنجي�لغريق�بحر�العصيان�والطغيان�إل|�ساحل�السامة�في� َسيِِّدنَا�وشفيعنا�مَُحّمَ
فلك�اإليمان�والمظهر�لعروض�األرض�عن�ضروب�زحاف�الخذالن�أكمل�التطهير...�
قال�الفقير�إل|�اهلل�الغني�بدأ�الُْمَصنّف�رحمه�اهلل�بقوله�قال�ولم�يبدأ�بنطق�إشارة�إل|�

الفرق�بين�النطق�والقول...

آخره:...�واعلم�أن�هذه�األبحر�توافقت،�وطبقت�في�هذه�الدوائر،�وأخرجت�
داً�لم�يدرج� منها�خمسة�عشر�بحراً�غير�البحر�المضارع،�فإنه�لكونه�متعسراً�بل�مُتََعدِّ
ـــن�اّطـــلـــع�فـــي�اذه�الـــشـــرح�عــــل|�عــثــرة�أن� فــيــهــا،�والـــِعـــلـــم�عـــنـــد�اهلل�الـــكـــريـــم،�والـــمـــرجـــو�ِمـــّمَ
يدرأ�بالحسنة�السيئة...�وأنا�العبد�القليل�العليل�الكليل،�اإلمام�في�جامع�الشريف�
اللطيف�الجليل،�الذي�بناه�أبو�الفتح�والمغازي�)سلطان�محم�خان�الغازي(�الواعظ�
فــــي�الــجــمــعــة�فــــي�جـــامـــع�ســيــنــا�خـــالـــد�بـــن�زيـــــد�األنـــــصـــــاري�الــــخــــزرجــــّي�الــــنــــّجــــارّي،�دام�عــلــيــه�
رضوان�الباري؛�السيد�الحافظ:�إِبَْراِهيم�حقي�بن�حسين�الشمنوي،�أناله�اهلل�شفاعة�
الــُمــْصــَطــَف|،�فحمداً�ثم�حــمــداً،�ثم�حمداً�لَِمن�سّهله،�ويّسر�اختتام�الشرح�المسم|�
بـ�)الميزان�عل|�العروض�األنَْدلُِسّي(،�في�ليلة�الحادي�والعشرين،�وهي�ليلة�األحد�
مـــــن�شــــهــــر�ربـــــيـــــع�األول�الــــمــــنــــخــــرط�فـــــي�شـــــهـــــور�ســــنــــة�اثـــنـــتـــيـــن�وســـبـــعـــيـــن�ومـــئـــتـــيـــن�وألــــــــــف،�مــن�
ـــبـــــريـــــن،� هــــــجــــــرة�مَـــــــــن�كـــــــــان�يـــــــــر|�مـــــــن�أمـــــــامـــــــه�ومـــــــــن�خــــــــلــــــــف...�وســـــــلّـــــــم�ســــلــــطــــانــــنــــا،�ســـــلـــــطـــــان�الــ
لَْطان� وخاقان�البحرين،�خادم�الحرمين�المعظمين،�مالك�أماجد�الشرقين،�وهو�الّسُ
الغازي�عبد�المجيد�خان،�أدار�اهلل�مدار�دولته�ما�دار�الدوران،�وجعل�أوالده�وذريته�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   697 األدب والشعر   

َـــــــة،�}حئ مئ ىئ�ݲ  مــــــن�الـــــمـــــعـــــمـــــريـــــن...�بــــحــــرمــــة�مَــــــــن�بــــــه�خــــتــــم�مــــصــــحــــف�الـــــــرَســـــــال
جب حب خب مب{ )1(.�م.

ماحظات:�تُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�بعض�التَّْعِليَقات�َوالتَّْصِحيَحات�باللغتين�العربية�
فحات�لََها�إطـــاَرات�ســوداء�الــلــون.�وتوجد�فيه�دوائــر� والتركية�الُعثَْمانية،�َوَجِميع�الّصَ
عروضية.�تاريخ التأليف:�سنة�)�1272ھ/�1855م(.�الوضع العام:�خــّط�النسخ،�
د�عزت�بن� والغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مغلف�بورق�اإليبرو،�وعليه تملك:�درويش�مَُحّمَ
َعـــِلـــّي�الـــكـــانـــقـــروي )2(�الــســاكــن�فـــي�دار�الــمــثــنــوي؛�قـــرب�جــهــارشــنــبــه�بـــــازاري�بــتــاريــخ:�25 

صفر�سنة�)�1282ھ/�1865م(�مع�الخاتم،�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/442. ]810[ الّرَ

عنوان المطبوع:�عروض�ابن�أبي�الجيش�األنَْدلُِسّي�في�بيان�األوزان�العربية )3(.
ُــــــــــــــــــِســــــــــــــــــّي� ــــــــــــــد�بــــــــــــــن�عـــــــــــــــبـــــــــــــــد�اهلل�األنــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاري،�ابـــــــــــــن�أبـــــــــــــي�الـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــش،�األنْــــــــــــــــــَدل الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ

)ت��549ھ/�1154م( )4(.

عدد الصفحات: 128 - 133،�مقياس الورقة: )190 × 160 = 130 × 70(،�
عدد األسطر: )17(.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/285. أوله:�مثل�الّرَ
قْم�الَْحِميِدّي:�3/440. آخره:�مثل�الّرَ

ماحظات:�توجد�في�آخره�شجرة�ِعلم�العروض.�وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�
قْم�الَْحِميِدّي:�1/442. الّرَ

›1‹�سورة�الصافات،�اآليتان:�181 - 182. 
قْم�الَْحِميِدّي:�1/4.  ›2‹�انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ARUZU’L�ENDÜLÜSİ ›3‹
قْم�الَْحِميِدّي:�3/440.�وقد�طبع�في�إِْستَانبُول� قْم�الَْحِميِدّي:�1/285،�والّرَ انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

سنة�)�1273ھ/�1856م(.�
 .ABDULLAH�b.�MUHAMMED�el�-�HAZRECİ�،EBÜ’l�-�CEYŞ�el�-�ENDELÜSİ ›4‹

قْم�الَْحِميِدّي:�1/285.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
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مـــاحـــظـــات:�طــبــاعــة�لــيــطــوغــرافــيــة�طــبــق�األصـــــل�عـــن�خـــط�الـــنـــاســـخ:�حـــافـــظ�إِْســـَمـــاِعـــيـــل�
حــقــي.�تــاريــخ الــنــســخ:�سنة�)�1273ھ/�1856م(.�وبــاقــي�مُــواصــَفــاتِــِه�مثل�مُــواصــفــات�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/442. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 443.�ُعثَْماني ]812[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�گلستان )3(.

 .Arûz�-�i�Câmî�=�RİSALE�-�i�ARUZ ›1‹
وقد�طبع�في�إِْستَانبُول�سنة�)�1273ھ/�1856م(.�

 .NUREDDİN�ABDURRAHMAN�b.�AHMED�el�-�HORASANİ�،el�-�CAMİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�176.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ŞERH�-�i�GÜLİSTAN ›3‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   699 األدب والشعر   

ْــــنِــــي،�بــرزيــنــلــي،� ـــد،�بِــــِرْزي الـــمـــؤلـــف:�مُـــْصـــَطـــَف|�شــمــعــي�)شــــمــــع�اهلل(�چــلــبــي�بــن�مُـــَحـــّمَ
البوسنوي،�شمعي�)ت��1000ھ/�1592م( )1(.

عدد األوراق وقياساتها: 210،�مقياس الورقة: )198 × 138 = 154 × 75(،�
عدد األسطر: )21(.

ِحيِم.�سپاس�بي� �الّرَ ِ َ ْ أوله:�اذه�كتاب�گلستان�لشمعي�أَفَنِْدي.�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
پايان�اول�صانع�بي�نظيرهء�كه�گلستان�جهان�صنع�افتا�بندن�پر�زره�وبُوستان�فلكك�

ازهار�مصنوعاتي�دريا�بي�وجودنده�پر�قطردر،�مثنوي:

بــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ�جــــــــــــمــــــــــــالــــــــــــشفــــــــــــلــــــــــــك�يــــــــــــكــــــــــــك�نــــــــــقــــــــــصــــــــــه�از�كــــــــــــلــــــــــــك�كــــــــمــــــــالــــــــش جــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــان�يــــــــــــــــــــــــــك�غـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــه�از�

...�رسالت،�وشمع�بزم�هدايت�دركه�قباي:�لوالك�لوالك�لما�خلقت�األفاك...�
پــر�مــرل�شمعي�كــه�السامة�فــي�الــوحــدت�مقتضاسنجه�وحـــده�فـــارغ�الــبــال�ُصحبت...�
پادشاه�عالم...�ونيكوسرشت�محمد�چلبي�كه�نيجه�زمــان�بو�فقيرهء�دن�فن�فرسي�
تــحــصــيــل�اوزره�اولــــمــــش�ايـــــــدي�پــــركــــوة�أثــــنــــاء�مـــصـــاحـــبـــده�گـــلـــســـتـــان�لـــســـانـــي�تُـــــــرك�ائــــلــــه�شـــرح�

ديمكيء�تكليف�ايلد|...�موجبنه�بعد�التسمية؛�حمده�شروع�ايلدي...

آخـــــــــــــره:...�وكــــــر�عــــمــــر|�تـــــــــوازي�ســـفـــلـــهء�راء�مـــــا�اكــــبــــر�پـــــر�عــــمــــر،�يـــعـــنـــي:�چــــــوق�زمـــــان�
لسفله�يــي�او�خشيه�ســنــه�نعميه�رحــابــت�ائـــده�ســن�بكمتين�حــمــزايــد�بــاتــور�پــر�جــنــك�پر�

بكتر�وحقير�پر�سنه�سببي�ايله�جنك�اتمك�كلور:
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فــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــا�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�كـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاً�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض�رجـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيلـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــد�ربــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــت�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواً�طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول�عـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــري

مـــــاحـــــظـــــات: الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: نــــــــوع الــــــخــــــط:�تـــعـــلـــيـــق�واضــــــــــح�وتُـــــــــوَجـــــــــُد�عــــــــل|�الــــــَهــــــَواِمــــــش�
تصحيحات�وتعليقات�وشروح.�والَعنَاِوين�مكتوبة�باللون�األحمر،�والمتن�الَْمْشُروح�
ْــــــِغــــــاف�ِجــــلْــــد�ُعــــثْــــَمــــانــــّي،�وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك:�الــســيــد� مُــــَمــــيَّــــز�بِــــُخــــُطــــوط�حــــمــــراء�الـــــلـــــوِن�فـــــوقَـــــهُ،�وال
ــــد�مُـــــــــَراد؛�شـــيـــخ�َخــــانــــَقــــاه�مُــــــــَراد�مُـــــــّا؛�مــــع�خـــاتـــم�الــــوقــــف،�ســـنـــة�)�1248ھ/� ــــَحــــّمَ الـــحـــافـــظ�مُ

�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 444. ]813[ الّرَ

يَراِزّي )1(. عنوان المخطوط:�شرح�گلستان�سعدي�الشِّ

ــــــــــوفِــــــــــّي�)ت��1005ھ/� ـــــــــــــــنْـــــــــــــــِدي،�الـــــــبـــــــوســـــــنـــــــوي،�الــــــــــّصُ الـــــــمـــــــؤلـــــــف:�ســــــــــــــودي�)ســــــــيــــــــفــــــــدي(�أَفَ
�1596م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 514.

ِحيِم،�الحمد�هلل،�وسام�عل|�عباده�الذين�اصطف|،� �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
ـــــد�الـــــُمـــــْصـــــَطـــــَف|؛�الــــــــذي�وصــــفــــه�فـــــي�كـــتـــابـــه�الــــكــــريــــم،�وقــــرآنــــه� خــــصــــوصــــاً�عــــــل|�رســـــولـــــه�مُـــــَحـــــّمَ
الـــــعـــــظـــــيـــــم،�فــــــقــــــال�وهــــــــــو�أصــــــــــــدق�الـــــقـــــائـــــلـــــيـــــن:�}ک ک گ گ گ{ )3(،�
وعـــــــــــــــــل|�ألــــــــــــــه�الـــــــنـــــــجـــــــبـــــــاء�األذكــــــــــــــيــــــــــــــاء�الــــــــــــــكــــــــــــــرام،�وأصـــــــــحـــــــــابـــــــــه�الـــــــنـــــــجـــــــبـــــــاء�األذكــــــــــــــيــــــــــــــاء�الـــــــــعـــــــــظـــــــــام.�وبـــــعـــــد�
مــــعــــلــــوم�أولــــــــــه�كــــــه�بــــــو�صــــحــــايــــفــــك�مــــنــــقــــشــــي،�وبــــــــو�اوراق�مـــــرقـــــشـــــي،�أحـــــقـــــر�الـــــعـــــبـــــاد�ســــــــودي،�
 نـــــــامـــــــراد�ايـــــــدركـــــــه�پــــــر�كــــــــون�أيـــــمـــــن�اوقـــــــــاتـــــــــده،�وأشــــــــــــرف�ســــــاعــــــاتــــــده�أحــــــــــّب�مُــــحــــبــــيــــن،�وأخــــلــــص

 .ŞERH�-�i�GULİSTAN ›1‹
طبع�في�إِْستَانبُول�سنة�)�1249ھ/�1833م(،�)�1276ھ/�1859م(،�)�1286ھ/�1869م(،�)�1291ھ/�

�1874م(،�)�1293ھ/�1876م(.�
انظر:�كشف�الظنون�عن�أسامي�الكتب�والفنون�لَِحاجي�َخِليَفة:�)504/2(.�ومكتبة�راغب�پاشا؛�]1473[ 

قْم�الَْحِميِدّي:�1151.  الّرَ
SUDİ�el�-�BOSNEVİ = SEVDİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�22.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
›3‹�سورة�األنبياء،�اآلية:�107. 
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مخلصين�أولكه�أنواع�علوم�له�أراسته،�وأصناف�فنون�إيله�بيراسته�ايدي...

آخـــــــــره:...�وكــــنــــاه|�اولــــورســــه�كـــــرم|�واحــــســــان|�جــمــيــع�عـــيـــوبـــن|�ســـتـــرايـــدر�)خــاتــمــة�
الكتاب�تمام�شد�كتاب�گلستان،�واهلل�المستعان�درين�جمبه�جنان�كه�رسم�مؤلفانست�
از�شــعــر�مــتــقــدمــان�بــطــريــق�اســتــعــاره�تــلــفــيــق|،�واهلل:�مــبــتــأ،�الــمــســتــعــان:�اســـم�مــفــعــولــدر؛�
اســـــتـــــفـــــعـــــال�بـــــابـــــنـــــدن�لـــــفـــــظـــــاً،�مـــــــرفـــــــوع�خـــــبـــــر�مــــــــبــــــــتــــــــدادر...�لــــيــــكــــن�شـــــــــــراح�جــــمــــيــــعــــاً�)ســـــــــــل�اهلل(�
يــــازمــــشــــلــــر�پـــــس�مــــعــــلــــومــــدركــــه�أشـــــعـــــار�عـــــــرب�اوزانـــــــنـــــــده�قــــاصــــرلــــر�ايـــــمـــــش.�تـــــم�الــــكــــتــــاب�بـــعـــون�
ــــلـْـــَطــــان�األعـــظـــم،� ــــــــاِب...�قــــد�كـــمـــل�طـــبـــع�اذه�الــــشــــرح�فــــي�عـــهـــد�ســلــطــنــة�الــــّسُ ْــــــــَوّهَ ْــــَمــــِلــــِك�ال ال
والــخــاقــان�األفــخــر�األفـــخـــم،�خـــادم�الــحــرمــيــن�الــمــحــتــرمــيــن،�مــالــك�الــبــريــن�والــبــحــريــن...�
ـــــلْـــــَطـــــان� الـــــمـــــتـــــوّســـــد�فــــــي�أريــــــكــــــة�الـــــخـــــافـــــة�الــــــكــــــبــــــر|؛�الـــــتـــــي�ال�أشــــــــــرف�مــــنــــهــــا�وال�أســــــــــــم|.�الـــــّسُ
ــــــلْــــــَطــــــان�الـــــغـــــازي� ــــــلْــــــَطــــــان�الـــــــغـــــــازي�مــــحــــمــــود�خــــــــان�ابــــــن�الــــــّسُ ـــــان،�الــــــّسُ ــــَطــ ــ ـــــلْـ ــ ــــّسُ ــ ــــــلْــــــَطــــــان�ابـــــــن�الـ ابــــــن�الــــــّسُ
ــلـْـَطــان�الـــغـــازي�أحــمــد�خـــان،�ال�زالـــت�ريـــاض�شوكته�بنساين� عبد�الحميد�خـــان�ابــن�الــّسُ
ـــبَـــاَعـــِة�الـــعـــامـــرة�بــبــلــدة�إِْســــامْــــبُــــول�الـــفـــاخـــرة،�بــمــعــرفــة� ـــَفـــر�بــاســمــة�الـــــزهـــــر...�فِــــي�دَاِر�الـــطِّ الـــّظَ
شيخزاده�السيد�محمد�أسعد،�المستسعد�برتبة�إِْسامْبُول،�وكان�االختتام�في�أواخر�

شهر�صفر�الخير�لتسعة�وأربعين�ومئتين�وألف�من�األعوام...

باصلدي�گلستان�سوديسي�نفعن�عام�ايده�هادي
گلستان�شـــرح|�ســـود|�بــاصــد|�دولـــت�مــژه�پــارانــه

)�1249ھ(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    702

المؤلف:�مُْصَطَف|�بن�شعبان،�سروري،�كليبولي�)ت��969ھ/�1562م( )1(.

عدد األوراق وقياساتها: 152،�مقياس الورقة: )215 × 148 = 140 × 75(،�
عدد األسطر: )21(.

ِحيِم.�)منت(�أي:�االمتنان�وتعداد�النعمة�)ُخدايرا(� �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:�1152.  قْــــم�ال تـــوجـــد�مــنــه�مــخــطــوطــات�كــثــيــرة،�ومــنــهــا:�مــخــطــوطــة�مــكــتــبــة�راغـــــب�پـــاشـــا؛�]1474[�الــــّرَ
قْــم�الَْقِديُم:� قْــم�الَْحِميِدّي:�1546.�ومخطوطة�مكتبة�جامعة�إِْستَانبُول؛�الــّرَ ومخطوطة�مكتبة�مــراد�مُــّا؛�الــّرَ
قْم�الَْقِديُم:�1683.�وتوجد�مخطوطة�بخط�المؤلف�في�مكتبة�برنستون� قْم�الَْقِديُم:�1453.�والّرَ 473.�والّرَ

قْم:�245 )1(،�رمز�الحفظ:�943.  المجموعة�الجديدة؛�الّرَ
أما�ناسخ�مخطوطة�دار�المثنوي؛�فقد�حذف�المقدمة،�وبدأ�مما�بعدها،�وقد�جاء�في�مقدمة�مخطوطة�
ـــــمــــــعــــــانــــــي،�والــــــشــــــكــــــر�هلل�الــــــذي� َـــــــاَشـــــــا�قــــــــول�ســــــــــــروري:�>الــــــحــــــمــــــد�هلل�الـــــــــذي�جــــعــــلــــنــــي�مــــــن�عـــــلـــــمـــــاء�الـــــبـــــيـــــان�والـ راغـــــــــب�پ
ــــكــــــرام� ــــــد�أفــــــصــــــح�األنــــــــــــام،�وعـــــــــل|�آلــــــــه�الــ صـــــيـــــرنـــــي�مــــــن�مـــــفـــــاتـــــيـــــح�األبـــــــكـــــــار�الــــــغــــــوانــــــي،�والـــــــصـــــــاة�عــــــــل|�رســــــولــــــه�مُــــــَحــــــّمَ
ـــــلــــــك�الـــــــقـــــــديـــــــر؛�بـــــــُعـــــــذر�تـــــقـــــصـــــيـــــره�فـــــــي�ُشـــــــكـــــــر�نِـــــــَعـــــــِمـــــــِه؛� ـــــمـ ــــــة�الـ ــــمـ ــ ـــتــــــوســــــل�إل|�رحـ ــ ـــــمـ ـــبــــــد�الـ ــ وأصـــــــحـــــــابـــــــه�الـــــــعـــــــظـــــــام.�قـــــــــال�الــــــعـ
)ســــــــــــروري(،�الــــفــــقــــيــــر:�كـــــــان�مــــنــــقــــطــــعــــاً�عــــــن�الــــــنــــــاس،�ومـــــعـــــرضـــــاً�عــــــن�االســـــتـــــئـــــنـــــاس،�ثــــــم�دعــــــــاه�إل|�الـــــخـــــدمـــــة�بــــأمــــر�
ـــــلْـــــَطـــــانـــــي،�والـــــقـــــائـــــد�الـــــــــوارد�بــــأطــــنــــاب�الــــكــــتــــاب�الـــــخـــــاقـــــانـــــي،�أفـــــضـــــل�آل�عــــثــــمــــان�وصـــــاحـــــب�الــــِعــــلــــم�والـــــِعـــــرفـــــان،� الـــــّسُ
ـــيـــــَع�إحـــــســـــانِـــــهـــــمـــــا�فـــي� ــــــلْــــــَطــــــان�ُســــــلَــــــيْــــــَمــــــان،�أجـــــــــــر|�اهلل�يـــــنـــــابــ ــــــلْــــــَطــــــان�مـــــصـــــطـــــف|�بـــــن�الــــــّسُ ــــــلْــــــَطــــــان؛�الــــــّسُ ــــــلْــــــَطــــــان�ابــــــن�الــــــّسُ الــــــّسُ
ْـــــِجـــــنـــــان،�وكــــــان�طــــبــــعــــه�الــــشــــريــــف�شـــــامـــــاً�عـــــل|�جــــمــــيــــع�الــــعــــلــــوم� ُــــســــتــــان�ال ْـــــَجـــــنـــــان،�كــــاألنــــهــــار�الــــجــــاريــــة�فـــــي�ب روضــــــة�ال
والـــمـــعـــارف،�وأغـــلـــب�مـــيـــلـــه�كـــان�مـــصـــروفـــاً�إل|�الـــلـــطـــائـــف�والـــطـــرائـــف.�ولـــمـــا�كـــان�كـــتـــاب�)گـــلـــســـتـــان(�مــشــتــمــاً�
عـــل|�ِحـــكـــايـــات�غـــريـــبـــة،�وِعـــظـــات�عــجــيــبــة،�وأشـــعـــار�شـــريـــفـــة،�وأبـــيـــات�لــطــيــفــة،�بــحــيــث�يــحــتــاج�أكـــثـــر�مــواضــعــه�
إل|�الــشــرح�والــبــيــان،�ويــفــتــقــر�مــن�جــهــة�إل|�الــتــبــيــان،�وقــد�شــرحــه�بــعــض�الــمــوالــي�غــافــاً�عــن�الــلــغــة�الــفــارســيــة�
واالصطاحات،�وذاهاً�عــن�الــمــعــانــي�الُْمرادات�والنّكات،�بــل�أخــطــأ�فــي�مــواضــع�كــثــيــرة،�وضّل�فــي�ُطُرٍق�
يــســيــرة.�فــشــرحــتــه�شرحاً�كافياً،�وبــيّــنــتــه�بــيــانــاً�وافياً،�وجــعــلــتــه�عل|�الــلــغــة�الــعــربــيــة�لــطــلــِب�الطاب،�فــشــرعــُت�
ُــــســــتــــانــــهــــا�-� ــــلــــهــــم�الــــــصــــــواب.�فــــاعــــلــــم؛�أن�الــــمــــصــــنــــف�-�أســــكــــنــــه�اهلل�تـــــعـــــال|�فـــــي�روضــــــة�الــــجــــنــــة�وب فــــيــــه�بـــــعـــــون�اهلل�مُ
بـــعـــد�ِذكــــر�الـــتـــســـمـــيـــِة�لـــفـــظـــاً؛�َســـلَـــَك�طـــريـــقـــة�الـــعـــمـــِل�بـــالـــحـــديـــث�فـــي�الـــتـــحـــمـــيـــد�مـــعـــن|؛�ألّن�حـــقـــيـــقـــة�الـــحـــمـــد�-�عــنــد�
المحقِّقين�-�إظهاُر�الصفات�الكمالية؛�دون�القوِل�المخصوص،�فقال:�)منّت(�أي:�االمتنان؛�وتعداد�
� النِّعمة.�)ُخدايرا(�اي:�هلل�تعال|�أن�يعّد�علينا�نِعمه�الكثيرة،�واذه�القول�اعتراٌف�منه�بأنه�عرَف�حّقَ
الــُمــنــعــم،�واســتــحــقــاقــه�بــأنــه�حــقــيــق�بــأْن�يــُمــّن�عــلــيــنــا...<.�وآخــر�مــخــطــوطــة�مــكــتــبــة�دار�الــمــثــنــوي�مــتــطــابــق�مــع�

آخــر�مــخــطــوطــة�مــكــتــبــة�مــراد�مــا.�
 el� -� GALİBOLUV �،MUSLİHUDDİN� MUSTAFA� b.� ŞABAN� el� -� GELİBOLİ �،›1‹
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   703 األدب والشعر   

�المنعم،� أي:�هلل�تعال|�أن�يعّد�نِعمه�الكثيرة،�واذه�القول�اعتراف�منه�بأنه�عرف�حّقَ
�عــلــيــنــا�ِمـــــنّـــــةً،�عـــــل|�أن� �عــلــيــنــا�ال�أخــــبــــار�فـــيـــه؛�بـــأنـــه�مَـــــــّنَ ـــُمـــــّنَ َــ واســـتـــحـــقـــاقـــه�بـــأنـــه�حــقــيــق�بـــــأن�ي
�:-� �َوَجــّلَ المذموم�من�توبيخ�ال�ِمن�تنبيه،�]وقيل:�إنه�من�الِعباِد�قبيح،�لقوله�-�َعــّزَ
خب{ )1([،� حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  }ېئ 
الظاهر�أّن�الِفعلين�صفتان�للفظ�)ُخدا|(�بحسب�المعن|�)كه�طاعتش(�الشين�هنا�
ضمير�غائب؛�إذا�اتصلت؛�ألن�الشين�الساكنة�في�اللغة�الفارسية�لها�معنيان:�األول:�
أنها�ضمير�غائب�إذا�اتصلت�بآخر�االسم�تفيد�معن|�المضاف�إليه؛�كما�في�قوله:�
)طاعتش(،�وإذا�اتصلت�بآخر�الفعل�تفيد�معن|�المفعولية�نحو:�)ديدش(،�وكذا�

إذا�اتصلت�بأواخر�الروابط...

آخـــــره:...�خــاتــمــة�كــتــاب:�)تــمــام�شــد�كــتــاب�گــلــســتــان،�واهلل�الــمــســتــعــان،�بتوفيق�
�اســـــمـــــه(�قـــــولـــــه:�)در�ايــــــن�جــــمــــلــــه(:�كــــــام�مــــبــــتــــدأ؛�يـــعـــنـــي:�)در�ايــــــن�جـــمـــلـــهء(� بـــــــاري�عـــــــّزَ
هشت�باب�)چنانكه�رسم(�وعادت�)مؤلفانست�از�شعر�متقّدمان�بَِطريِق�استعارت�
تلفيقي�نرفت(.�يعني:�)در�اين�جملهء(�أبواب�تلفيقي�)نرفت(�)از�شعر�متقّدمان�
بِــَطــريــِق(�عــاريــت...�)كشيده�اســت�وداروي�تــلــخ(�بكسر�الــيــاء�والــخــاء�)نصيحت�با�
فصاحت�بشهد�ظرافت�براميخته؛�تا�طبع�ملول�ايشان�از�دولت(�بكسر�التاء�)قبول�

محروم�نماند(�بفتح�النونين.�نظم:

)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
بــــــــــــــــــــــــرديــــــــــــــــــــــــم )بــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــر� نــــــــــــــــــصــــــــــــــــــيــــــــــــــــــحــــــــــــــــــت� ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن(� روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري�در�

گرنيايد(�اين�نصيحت�)بگوش(�بكسر�الشين�)رغبت�كس
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالن�پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام(�وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�)بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس(

)نظم:
َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�اهلل�مـــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــةً فــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــِه� نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً� ِــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاتِــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــِهيــــــــــــــــــــــــــــــــــا� ْــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــَصــــــــــــــــــــــنّــــــــــــــــــــــف�واســـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــْر�ل عــــــــــــــــــــــــــــــــل|�ال

ِــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــِســــــــــــــَك�ِمـــــــــــــــــــــــــن�خــــــــــــــــيــــــــــــــــٍر�تــــــــــــــــريــــــــــــــــد�بـــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�كلذ(واطــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــْب�ل

›1‹�سورة�الحجرات،�اآلية:�17. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    704

أي:�من�بعد�طلبك�لنفسك؛�)من�خير�تريد�به(�اطلب�من�اهلل�تعال|�)ُغفراناً�
لِصاِحبِِه(�مَُحّمداً،�ثم�حمداً،�ثم�حمداً�عل|�توفيقنا�إتمام�شرحه.�تَّمَت.

ُطوِر�بعض�التَّْعِليَقات�َوالتَّْصِحيَحات� َــيْــَن�الّسُ ماحظات:�تُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�َوب
والَْعنَاِوين�وبعض�الكلمات�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�والمتن�الَْمْشُروح�مَُميَّز�بُِخُطوط�
حمراء�اللوِن�فوقَهُ.�الوضع العام:�خّط�النسخ،�والِْغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي،�وعليه تملك: 
حسين�چلبي�بن�سنان�الكلسي�مع�خاتمه�القديم�والجديد،�َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.� مَُحّمَ

وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/445. ]815[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�القصيدة�الهمزية�في�مدح�خير�البرية )1(.

يــــــــــــــــن،� ـــــــــــــــــد،�شــــــــــــــــَهــــــــــــــــاب�الــــــــــــــــدِّ ْــــــــــــــَحــــــــــــــّق�بــــــــــــــن�مُـــــــــــــــــَحـــــــــــــــــّمَ الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�أْحــــــــــــــــَمــــــــــــــــد�بــــــــــــــــن�أْحــــــــــــــــَمــــــــــــــــد�بــــــــــــــــن�عــــــــــــــبــــــــــــــد�ال
ـــــــوفِـــــــّي،�الـــــخـــــلـــــوتـــــّي،�الــــــشــــــاذلــــــّي،�شـــــهـــــاب�الــــديــــن� ـــــــافِـــــــِعـــــــّي،�الـــــــّصُ ـــــمــــــصــــــرّي،�الـــــــّشَ الــــســــنــــبــــاطــــّي،�الـ

)ت��995ھ/�1586م( )2(.

 .ŞERHU’l�-�KASİDETİ’l�-�HEMZİYYE�fi�MEDHİ�HAYRİ’l�-�BERİYYE ›1‹
ْـــَمـــْكـــنُـــون�فـــي�الـــذيـــل�عــــل|�كــشــف�الـــظـــنـــون؛�لـــلـــبـــغـــدادي:�)233/2(،�وفـــهـــرس�األزهـــــر�الــقــديــم:� انـــظـــر؛�إِيــــَضــــاح�ال
)161/5(،�ومكتبة�األزهــر؛�الرقم:�35653،�أرقــام�الحفظ:�)�3874أدب(��42673العروسي،�والرقم:�
35654،�أرقام�الحفظ:�)�3875أدب(��42674العروسي،�والرقم:�35655،�أرقام�الحفظ:�)�7924أدب(�
�91731الــــشــــوام�الـــرســـالـــة�الــــرقــــم:�3،�والـــــرقـــــم:�35656،�أرقـــــــام�الـــحـــفـــظ:�)�8083أدب(��98027الـــمـــغـــاربـــة،�
والــرقــم:�35672،�أرقـــام�الحفظ:�)�916أدب(�7601،�والــرقــم:�35652،�أرقـــام�الحفظ:�)�3786أدب(�
ــــَقـــــِديـــــُم:�366.�ومــكــتــبــة�بـــرنـــســـتـــون�مــجــمــوعــة�يـــهـــوذا؛� ْـ قْـــــم�ال �39889الـــصـــعـــايـــدة.�ومــكــتــبــة�جـــامـــعـــة�إِْســــتَــــانــــبُــــول؛�الـــــّرَ

الرقم:�4159،�رمز�الحفظ:�5050. 
 .ŞİHABÜDDİN�AHMED�b.�AHMED�b.�ABDÜLHAK�،es�-�SÜNBATİ ›2‹

افِِعّي،�الفلكي،�األديب:�فاضل�مصري،�لبس�خرقة�التََّصّوُف�من�الشيخ� نْباطي:�شهاب�الدين�الفقيه�الّشَ الّسُ
الــعــيــدروس�مــؤلــف�كــتــاب:�الــنــور�الــســافــر�عــن�أخــبــار�الــقــرن�الــعــاشــر،�والــســنــبــاطــي�مــن�أهـــل�ســنــبــاط�)فـــي�المحلة�
الــكــبــر|�بــمــصــر(،�عــالــم�مـــشـــارك�فـــي�أنـــــواع�مـــن�الــعــلــوم،�وهـــو�خــطــيــب�الــجــامــع�األزهـــــر�)ت��990ھ/�1582م(�

=وفي�رواية�)ت��995ھ/�1586م(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   705 األدب والشعر   

 = 144 الـــــــــورقـــــــــة: )205 ×  1/ب�-�52/ب،�مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
154 × 103(،�عدد األسطر: )21(.

ـــيـــــــِم.�َرّب�يــــســــر�يـــــا�كـــــريـــــم.�الــــحــــمــــد�هلل�حـــــــّق�حــــمــــده،� ِحــــ �الـــــــّرَ ِ َ ْ أولـــــــــه:�بِــــــــْســــــــِم�اهلِل�ارّلَ
ِــِه�َوَصْحبِِه�وحزبه�وجنده،�َوبَْعد؛� د�عبده،�َوَعــلَ|�آل ام�عل|�نبيه�مَُحّمَ اة�َوالّسَ َوالّصَ
فا�حّل�لطيف�وضعته�عل|�)الهمزية�في�مدح�خير�البرية(�لولي�اهلل�الشيخ�اإلمام�
ـــد�الـــبـــوصـــيـــري؛�تـــغـــمـــده�اهلل�بــرحــمــتــه،�وأعــــاد� الــبــلــيــغ؛�شــــرف�الــــديــــن،�أبـــو�عـــبـــد�اهلل�مُـــَحـــّمَ
علينا�وعل|�المسلمين�من�بركته،�يُوِضُح�مُجَملَها،�ويفتح�مُقفلها،�ويُفسر�مكنوَن�
ُر�مَضموَن�تركيبِها�مع�إعراِب�ما�يُشِكُل�من�إعرابِها،�وجواب�ما�يُْشِكل� غريبِها،�ويُحرِّ
ِمــن�ِخطابِها،�وقــد�شرَحها�اإلمــامــان�الجليان:�الشمس�الــجــوجــري )1(،�وهــو�أّول�مَن�
�منها�الختان،�ثم�الشهاب�ابن�حجر�الهيتمي )2(،�وتعّقبه�في�مواضع�وقعت�له� فّضَ

ومن�تصانيفه:�األقوال�المجملة�والمفصلة�في�شرح�البسملة�والحمدلة،�وَرْوَضة�الفهوم�بنظم�نقاية�الُْعلُوم�
لـــلـــســـيـــوطـــي،�ثــــم�شـــرحـــه�وســـــّمـــــاه:�فـــتـــح�الـــحـــي�الـــقـــيـــوم�بـــشـــرح�َرْوَضـــــــــة�الـــفـــهـــوم�والـــنـــقـــايـــة،�وشــــــرح�الـــقـــصـــيـــدة�الــهــمــزيــة�
للبوصيري،�وَحــاِشــيَــة�عــل|�شــرح�جــال�الْمحلي�للورقات�للجويني�فــي�أُُصـــول�الفقه،�وتوضيح�عــل|�رسالة�
الــمــارديــنــي�فـــي�الــعــمــل�بــالــربــع�الــمــجــيــب،�وإظـــهـــار�األســــــرار�الــخــطــيــة�فـــي�حــــّل�الـــرســـالـــة�الــجــيــبــيــة،�وشــــرح�الــقــصــيــدة�
الهمزية�في�المدائح�النبوية،�وشرح�البسملة�لزكريا�األنصاري،�ورسالة�في�هدم�اانكلئس�والْبِيَِع،�وسبائك�
العسجد�في�أخبار�أَْحَمد�نجل�رزق�األسعد،�وشرح�حرز�األماني�ووجه�التهاني�للشاطبي�-�في�الِْقَراءَات،�

افِِعّي.� وشرح�منظومة�السنباطي�-�في�أُُصول�الحديث،�وفتاوي�السنباطي�-�في�الفقه�الّشَ
ــــــَضـــــــاح� ِـــــَحـــــاجـــــي�َخـــــِلـــــيـــــَفـــــة:�)1971/2�،859/1(،�وإِيـ ْـــــــُفـــــــنُـــــــون�ل ــــــنُــــــون�َعـــــــن�أَســـــــاِمـــــــي�الـــــُكـــــتُـــــب�وال انــــــظــــــر؛�َكــــــْشــــــف�الــــــّظُ
ْــــــــَمــــــــْكــــــــنُــــــــون�فــــــــي�الــــــــذيــــــــل�عـــــــــــل|�كــــــشــــــف�الــــــــظــــــــنــــــــون؛�لـــــــلـــــــبـــــــغـــــــدادي:�)233/2�،95/1(،�وهــــــــديــــــــة�الـــــــعـــــــارفـــــــيـــــــن�أســــــمــــــاء� ال
َــــة:�)149/1 - 150(،� ــــال ِــــَكــــّحَ ِّــــِفــــيــــن�ل ْــــُمــــَؤل الـــمـــؤلـــفـــيـــن�وآثـــــــار�الـــمـــصـــنـــفـــيـــن؛�لــــلــــبــــغــــدادي:�)149/1(،�َومُــــْعــــَجــــم�ال

واألعام�للزركلي:�)92/1(.�
ـــد�بـــن�عــبــد�الــمــنــعــم�بــن�إِْســـَمـــاِعـــيـــل�الـــجـــوجـــري،�ثـــم�الـــقـــاهـــري،� ـــد�بـــن�مُـــَحـــّمَ ـــد�بـــن�عــبــد�الــمــنــعــم�بــن�مُـــَحـــّمَ ›1‹�مُـــَحـــّمَ

شمس�الدِّين،�ابن�نبيه�الدين،�الشافعي�)ت��889ھ/�1484م(.�
نُون�َعن�أَساِمي� انظر:�الضوء�الامع:�)123/8 - 126(،�والبدر�الطالع:�)200/2 - 201(،�وَكْشف�الّظُ
ْــــــِل� ي ْـــــَمـــــْكـــــنُـــــون�فـــــي�الــــــّذَ ـــَفــــة:�)1349�،1167�،1030/2�،69/1(،�وإِيــــــَضــــــاح�ال ـــيـ ـــِلـ ِــــَحــــاجــــي�َخـ ْـــــُفـــــنُـــــون�ل الــــُكــــتُــــب�وال
ِّــِفــيــن� ْــُمــَؤل ـــنُـــون�لــلــبــغــدادّي:�)288/1(،�وهـــديـــة�الــعــارفــيــن�لــلــبــغــدادي:�)212/2(،�َومُـــْعـــَجـــم�ال َعــــل|�َكـــْشـــِف�الـــّظُ
قْـــــم� ــــّرَ َـــــة:�)260/10 - 261(.�واألعـــــــــام�لـــلـــزركـــلـــي:�)251/6(،�ومـــكـــتـــبـــة�راغـــــــب�پــــاشــــا؛�]1469[�الـ ـــــال ِـــــَكـــــّحَ ل

الَْحِميِدّي:�3/1149. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    706

في�تقرير�الكام،�نكّل�لطولِِهما�ُربَّما�أوجبا�لُِمطالِعهما�الضجَر،�فانتقيُت�منهما�
�ما�لم�يتعّرَضا�له�منها� ما�يُحتاُج�إليه�في�َحلِّها�مختصراً�مع�ما�أضفته�إل|�كلذ�َكَحلِّ
ــــا�ظــهــر�لـــي�مــخــالــفــتــه�ألحــِدهــمــا� ـــّمَ ،�وســـلـــوك�الــــصــــواب؛�أو�األول|؛�مُـــعـــِرضـــاً�َعـ مـــن�الــــحــــلِّ
،�وتــقــريــر�بــعــض�مـــا�تــوقّــفــا�فــيــه�مــنــهــا،�وعـــــل|�وجـــــٍه�يـــدفـــع�كلذ�مـــن�غير� فـــي�تــقــريــر�الـــحـــلِّ
تعّرض�لكاِمهما؛�إيثاراً�لاختصار،�فيما�هنالك�لم�أُِردْ�بكلذ�إال�وجه�اهلل،�والدار�
اآلخرة،�والدخول�في�ِسلك�خّدام�تلك�الحضرة�الفاخرة،�واهلل�أسأل�أن�يتقبّلَه�مني�
فضاً�وِمــنَّــةً،�ويجعله�سبباً�لي�في�شفاعة�الــُمــْصــَطــَف|،�والــفــوز�برؤيته�حــاالً�ومــآالً�في�
الجنّة،�آمين.�اعلم�أنه�لما�كان�غرُض�الناِظِم�-�رحمه�اهلل�-�المبنّي�عليه�نْظمه�له�
القصيدة�مْدحه�-�َصــلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�َوَسلََّم�-�بِذْكر�أوصافه�الجميلة�التي�ارتق|�بها�إل|�
غــايــٍة�لــم�يبلغها�األنــبــيــاء�صـــلـــوات�اهلل�وســامــه�عليهم�أجــمــعــيــن،�افــتــتــح�هذه�القصيدة�
-�ِرعايةً�لبراعة�االستهال�-�بقوله�-�رضي�اهلل�عنه�-:�)َكيَْف�تَْرقَ|�ُرقِيََّك�األَنْبِيَاءُ(،�
استفهامٌ�إنــكــارّي،�معناهُ�النفي،�أي:�لــم�تـــرَق�األنــبــيــاءُ�مــرقــاَك�المعنوّي�وال�الحسّي؛�
ليلةَ�اإلسراء،�)يا�سماءً(؛�أي:�يا�مَن�هو�بالنسبة�لألنبياء�كسماٍء؛�)ما�طاولتْها(؛�

�)سماءُ(.... أي:�ما�ساوتها�في�الطول�والُعلُوِّ

�لَِمن�يريد�زيارته�-�َصــلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�َوَسلََّم�-�وبّث�شكواه� آخــره:...�ولكلذ�يُسّنُ
مَ�بين�يدّي�كلذ�صدقةً،�ثم�أَبََّد�الصاةّ�والسامّ�والثناء�بقوله:�)ما�أقامَ� إليه؛�أْن�يُقدِّ
َِّها�األَْشــيَــاءُ(؛�إيجاداً�أو�إمــداداً،� الصاةَ�مَْن�َعبََد�اهللَ(�ِمن�أُمّتِك�)َو(�ما�)قَامَْت�بَِرب
واذه�ال�يــنــقــطــع�أبــــــداً�بـــخـــاف�األول�فـــإنـــه�يــنــقــطــع�قــــرب�الــســاعــة�كــمــا�عــلــم�مـــن�الــحــديــث�
ــــُعـــــبّـــــاِد�مــــع�اإلشــــــــــارِة�لـــتـــرجـــي�انـــتـــفـــاعـــهـــم�بــقــصــيــدتــه،� ِك�بـــــِذكـــــِر�الـ الــــســــابــــق،�وإنــــمــــا�ذكـــــــره�لــــلــــتــــبــــّرُ
َل�وسيحقِّق�لــه�الــثــانــي؛�إن�شـــاء�اهلل�تعال|،� ودوامــهــا�بــدوامــهــم،�وقــد�حــّقــَق�اهللُ�لــه�األّوَ
�الــلــطــيــف�الـــــوارد�مــن�الــحــّق�عــل|� ْـــحـــّلَ ُــلــِحــَق�بــهــا�فــي�كلذ�اذه�ال وأنــــا�أرجــــو�مــــن�اهلل�أن�ي

ْــَهــيْــتَــِمــي(�الــســعــدي،�األنـــصـــاري،�الشافعي،� ــد(�بــن�علي�بن�حجر�)الهيثمي:�ال ــد�)بــن�مُــَحــّمَ أَْحــَمــد�بــن�مُــَحــّمَ
شهاب�الدين،�أبو�العباس�)ت��973ھ/�1566م(.�

انــظــر؛�األعــــام�لــلــزركــلــي:�)234/1(،�ومــعــجــم�الــمــؤلــفــيــن�الــطــبــعــة�الــقــديــمــة:�)152/2(.�ومــعــجــم�المؤلفين�
قْم�الَْحِميِدّي:�1/1149.  طبعة�المجلدات�األربعة:�)293/1(.�ومكتبة�راغب�پاشا؛�]1467[�الّرَ
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يِد�اذه�العبد�الضعيف؛�ليندرج�واضعه�في�سلك�الحضرة،�ويبتهج�مُطالُِعهُ�بوضِعِه�
الذي�أرجو�أن�يحل�عليها�منها�نظره�ليكتسي�ُحلَّة�القبول�واإلقبال،�ويعطي�جامعه�
وبنوه�ومحبّوه�صاح�األحوال،�وبلوغ�اآلمال�ببركِة�الُمْصَطَف|�َصلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�َوَسلََّم،�

وعل|�آلِِه�وأْصَحابِِه�وأتباعه�وأشياعه�وأحبابه.

ِِّفِه:� قــال�مؤلفه�-�رحــمــه�اهلل�تعال|�-:�وكــان�الــفــراغ�من�تبييِضِه�عــل|�يــِد�كاتبِِه�مؤل
ــافِــِعــّي� ْــَحــّق�السنباطّي�أصـــاً،�الــمــصــرّي�مــولــداً�ومــوِطــنــاً،�الــّشَ أْحــَمــد�بــن�أْحــَمــد�بــن�عــبــد�ال
مذهباً،�األشعرّي�اعتقاداً،�الخلوتي�طريقةً،�الشاذلّي�حقيقةً،�في�يوم�االثنين�المبارك�
فــي�أواســـط�ربــيــع�الثاني�سنة�تــســٍع�وثمانين�وتــســع�مــئــة.�وفــي�نسخٍة:�رابـــع�عشر�صفر�
الخير�سنة�خمس�وتسعين�وتسع�مئة،�حامداً�اهلل�تعال|،�ومسلِّماً�عل|�نبيه�محمد�

َصلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�َوَسلََّم.

وافــــــــق�الــــــفــــــراغ�مـــــن�كــــتــــابــــة�)شــــــــرح�الــــهــــمــــزيــــة�فـــــي�مــــــدح�خــــيــــر�الـــــبـــــريـــــة(�عـــلـــيـــه�أجــــمــــل�صـــــاة،�
وأكــــــــــــمــــــــــــل�تــــــــــحــــــــــيّــــــــــة؛�عـــــــــــــــل|�يـــــــــــــــِد�الـــــــضـــــــعـــــــيـــــــف�الـــــــنـــــــحـــــــيـــــــف�الـــــــــــفـــــــــــانـــــــــــي:�مــــــــــــــوس|�بــــــــــــــن�مـــــــحـــــــمـــــــد�الـــــــــُحـــــــــَســـــــــيْـــــــــنِـــــــــّي�
الحمداني،�غفر�اهلل�ذنوبه،�وستر�عيوبه،�وفّرج�كروبه؛�بتاريخ:�نهار�السبت�المبارك،�
وهــو�الــخــامــس�والــعــشــرون�مــن�شــهــر�شــعــبــان�الــمــعــظــم�مــن�شــهــور�ســنــة�اثــنــتــيــن�وثــاثــيــن�وألــف�
من�الهجرة�النبوية�)�1032ھ(؛�عل|�صاحبها�ألف�ألف�ألف�صاة�وسام�وتحية.

ّـــــــف�ومـــــــقـــــــارنـــــــة�عـــــل|� مــــــاحــــــظــــــات:�مـــــخـــــطـــــوطـــــة�نــــفــــيــــســــة�مـــــنـــــقـــــولـــــة�مـــــــن�نــــســــخــــة�بـــــخـــــط�الـــــــمـــــــؤل
مـــخـــطـــوطـــة�أُخـــــــــر|،�تــــاريــــخ�تـــألـــيـــف�الــــمــــســــودة�ســـنـــة�)�989ھ/�1581م(�والـــمـــبـــيّـــضـــة�ســنــة�
َـــَهـــا�إطــــــــاَرات�َحـــــْمـــــَراء�الــــلــــون،�وتُـــــوَجـــــُد�عــل|� ـــفـــحـــات�ل )�995ھ/�1586م(،�َوَجـــِمـــيـــع�الـــّصَ

الَهَواِمش�بعض�التَّْعِليَقات�َوالتَّْصِحيَحات،�والفوارق�بين�النسخ.

والَْعنَاِوين�والمتن�الَْمْشُروح�مَْكتُوب�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�الناسخ:�موس|�بن�محمد�
الُحَسيْنِّي�الحمداني.�تاريخ النسخ:�نهار�السبت�المبارك�وهو�الخامس�والعشرون�من�
شهر�شعبان�المعظم�من�شهور�سنة�)�1032ھ/�1623م(.�الوضع العام:�خّط�النسخ�
المضبوط�بالحركات�أحياناً،�والِْغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.� مَُحّمَ

وقف:�دار�المثنوي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    708

قْم الَْحِميِدّي: 2/445. ]816[ الّرَ

عـــــنـــــوان الــــمــــخــــطــــوط:�الــــــلــــــذات�فـــــي�نــــعــــت�الـــــصـــــفـــــات؛�شـــــــرح�الـــبـــلـــقـــيـــنـــي�عـــــــل|�الــــصــــلــــوات�
الشونية )1(.

الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�أحـــــــــــــمـــــــــــــد�الـــــــــبُـــــــــلـــــــــقـــــــــيـــــــــنـــــــــي�شـــــــــــــهـــــــــــــاب�الـــــــــــــــديـــــــــــــــن�الــــــــــشــــــــــافــــــــــعــــــــــي�)ت�حـــــــــــــــوالـــــــــــــــي��992ھ/�
�1584م( )2(.

 .EZKAR�ve�SALAVAT ›1‹
كــــــتــــــاب�)األذكـــــــــــــــــار�والــــــــّصــــــــلــــــــوات�=�ِمـــــــْصـــــــبَـــــــاح�الــــــــّظــــــــام�بــــــالــــــّصــــــاة�والـــــــــّســـــــــام�عـــــــــل|�خـــــيـــــر�األنـــــــــــــام�لـــــلـــــشـــــونـــــي(؛�تــــــوجــــــد�مـــنـــه�
الــــــحــــــفــــــظ:��229/2)ن�ع�5199(،�)ن�ع�8122(، بـــــــالـــــــقـــــــاهـــــــرة،�رقــــــــــم� الــــــخــــــديــــــويــــــة�  مـــــخـــــطـــــوطـــــات�فــــــــي�الــــمــــكــــتــــبــــة�
)ن�ع�8123(،�ودار�الكتب�القطرية�بالدوحة،�رقم�الحفظ:�1171.�وفي�المكتبة�األَْزَهِريَّة،�رقم�الحفظ:�
]�131مــــجــــامــــيــــع[�2725،�]�137مــــجــــامــــيــــع[�2970.�وقــــــد�قــــــال�الـــــبـــــغـــــدادي:�مـــصـــبـــاح�الــــظــــام�بـــالـــصـــاة�والــــســــام�
عل|�خير�األنام،�َصلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�وسلم،�للشيخ�نور�الدين�علي�الشوني�األَْحَمدي�)ت��944ھ/�1537م(.�
والــــمــــصــــبــــاح�الـــمـــنـــيـــر�فـــــي�شـــــــرح�الـــــصـــــاة�عــــلــــي�الـــبـــشـــيـــر�الـــــنـــــذيـــــر؛�هـــــو�)شـــــــــرح�الـــبـــلـــقـــيـــنـــي�عـــــــل|�الـــــصـــــلـــــوات�الــــشــــونــــيــــة(.�
وتوجد�مخطوطة�منه�محفوظ�في�مكتبة�األزهر�تحت�الرقم:�39723،�أرقام�الحفظ:�)�874أدعية�وأوراد(�
ــــرقــــــــم:�40352،�أرقـــــــــــام�الـــــحـــــفـــــظ:�)�1117أدعــــــيــــــة�وأوراد(��49321الـــــرســـــالـــــة�الـــــــرقـــــــم:�1.  �34377حــــلــــيــــم،�والــــ
ومكتبه�المخطوطات�في�الكويت،�رقم�الحفظ:�1139،�مصورة�عن�مخوطة�المكتبة�الظاهرية�في�ِدمَْشَق:�

�.)3861/125�،1140�,3624(
روح�والحواشي؛� انُظْر؛�إِيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)492/2(،�وجامع�الّشُ

ة:�)198/3(.� لَِعبد�اهلل�الحبشّي؛�طبعة�دار�الِْمنَْهاج�في�جّدَ
 .Şihâb�ed�-�dîn�Ahmed�el�-�Bulkinî ›2‹

ُــــــــهــــــــم:� ل اشــــتــــهــــر�شـــــيـــــوخ�مـــجـــلـــس�الــــمــــحــــيــــا�فــــــي�األزهـــــــــــر�فــــــي�الــــقــــرنــــيــــن:�الـــــعـــــاشـــــر�والــــــــحــــــــادي�عــــشــــر�الــــهــــجــــريــــيــــن،�فـــــكـــــان�أّوَ
ــــُس� ــــافِــــِعــــّي،�مُــــؤسِّ ـــــوفِـــــّي،�الــــّشَ يـــــن،�األَْحـــــــَمـــــــدّي،�الــــمــــصــــرّي،�الـــــّصُ عـــلـــي�بـــن�عــــبــــد�اهلل�الــــشــــونِــــّي،�الـــمـــحـــيـــوّي،�نُــــــور�الـــــّدَ
يْخ� وفِيِّة�)ت��944ھ/�1537م(،�ومؤلِّف�كتاب�)الصلوات�الشونيّة(،�ثُّمَ�َخلَفه�الّشَ الطريقِة�المحيويِة�الّصُ
�الْمْصِرّي،�شيخ�الْمحيا�بِالَْقاِهَرِة،�وهو�الذي�شرح�كتاب�شيخه� افِِعّيُ �الّشَ يِن�أحمد�الْبُلِْقينِّيُ اإِلمَام�ِشَهاُب�الدِّ
الـــشـــونـــّي�بـــكـــتـــاٍب�عـــنـــوانـــه:�)الـــمـــصـــبـــاح�الــمــنــيــر�فــــي�شـــــرح�الــــصــــاة�عـــــل|�الــبــشــيــر�الــــنــــذيــــر(،�أو�)الـــــلـــــذات�فــــي�نــعــت�
نـــي�)851 -  �هـــو�تــلــمــيــذ�الــشــيــخ�شـــهـــاب�الـــديـــن�أحـــمـــد�بـــن�مــحــمــد�بــن�أبـــي�بـــكـــر�الـــَقـــْســـَطـــّاَ ْـــبُـــلْـــِقـــيـــنِـــّيُ الـــصـــفـــات(،�وال
ــــيْــــخ�َصـــالـــح�بـــن�أَْحـــمـــد� �فــــي�مــشــيــخــة�الــمــجــلــس�ولـــــــــُدهُ:�الــــّشَ ْـــبُـــلْـــِقـــيـــنِـــّيَ �923ھ�=�1448 - �1517م(،�وقـــــد�خـــلـــف�ال
)ت��1015ھ/�1606م(�َعن�نَْحو�من�ثََمانِيَن�سنة،�ثم�خلفه�في�مشيخة�المجلس�ولُدهُ:�محمد�بن�صالح�
،�والبُلقيني:�بَِضم�أَولــه؛�نِْسبَة�لِبُلقينة�من�غربية�مصر،�ثم�خلفه�في�مشيخة�المجلس�ِعيَس|�بن� الْبُلِْقينِّيُ
ِــــــــِكــــــــي،�ثــــــــم�خــــلــــفــــه�فــــــــي�الــــمــــشــــيــــخــــة�ولـــــــــــــــــــُدهُ:�أَْحــــــــمــــــــد�بــــــــن�عــــــيــــــس|�)ت��1027ھ/�1618م(،� ْــــــــَمــــــــال ْــــــــَكــــــــلْــــــــبِــــــــّي�ال جــــمــــيــــل�ال
ــــَهـــــــاب�الــــــّديــــــن� ــ ــــيْـــــــخ�شـ ــ ـ ــــّشَ ــ ــــــهـــــــر�تـــــامـــــيـــــذ�الـ ــــيــــــس|�الــــكــــلــــبــــي�)ت��1057ھ/�1647م(.�وأشـ =ثـــــــم�مــــحــــمــــد�بــــن�أحـــــمـــــد�بـــــن�عــ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   709 األدب والشعر   

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 52/ب�-�59/ب،�مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )205 × 144 = 
154 × 103(،�عدد األسطر: )21(.

ِحيِم.�الحمد�هلل�الذي�تفضل�اهلإبمنا�ما�أمرنا�به�ِمن� �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
الصاة�والسام�عل|�خير�أنبيائه،�ومنح�بصاته�مَن�شرَح�صدَره�بِِهَما،�وجعله�من�
أصفيائه،�واختار�لهما�ِعبَاداً�ُعبَّاداً�زاهدين�في�الدنيا�المبسوطة�ألكثر�أعدائه،�فيّسر�

ــــيْــــخ�عـــلـــي�بـــن�يــــحــــي|،�الــمــلــقــب�نـــــور�الــــّديــــن�الـــــزيـــــادي�الـــشـــافـــعـــي�)ت��1024ھ/�1615م(،� الـــبُـــلْـــِقـــيـــنِـــّي؛�هـــــم:�الــــّشَ
د�بن�ِعيَس|�المنعوت�بشمس�الّدين�الميموني�المصري�الشافعي؛�)ت��1023ھ/�1614م(،� يْخ�مَُحّمَ والّشَ
والشيخ�برهان�الّدين�إبراهيم�بن�عبد�ارل�بن�علي�بن�أبي�بكر�العلقمّي�القاهري�الشافعي�والدته�سنة�

)�923ھ/�1517م(�ووفاته�سنة�)�994ھ/�1537م(.�
انـــــُظـــــْر؛�إيــــضــــاح�الـــمـــكـــنـــون�ذيـــــل�كـــشـــف�الـــظـــنـــون�عــــن�أســــامــــي�الـــكـــتـــب�والــــفــــنــــون:�)493/2(،�وخــــاصــــة�األثــــــر�فــي�
أعيان�القرن�الــحــادي�عشر؛�للمحبي:�)266/1(،�)237/2(،�)195/3 - 197(،�)382/3 - 384(،�
)105/4(،�وطــبــقــات�الـــشـــعـــرانـــي:�)171/2(،�والـــكـــواكـــب�الـــســـائـــرة�بــأعــيــان�الــمــئــة�الـــعـــاشـــرة؛�لــلــنــجــم�الـــغـــزي:�
)214/2 - 217(،�)87/3 - 88(،�)137/3(،�ومعجم�المؤلفين؛�لكحالة:�)85/2(،�)120/9(،�
ِـــــســـــركـــــيـــــس:� ل َّـــــــــة؛� الـــــــعـــــــربـــــــيَّـــــــة�والـــــــــمـــــــــعـــــــــرب الــــــمــــــطــــــبــــــوعــــــات� لـــــــلـــــــزركـــــــلـــــــي:�)167/1(،�)232/1(،�ومــــــعــــــجــــــم� واألعــــــــــــــــــــــام؛�
قْــــم:�10345،�الــنــاســخ:�مــحــمــد�الــبــلــقــيــنــي�الــحــنــفــي،� )587/1(،�)1119/2(،�وفِــــْهــــِرس�مَــْكــتَــبَــة�األزهــــــر؛�الــــّرَ
تـــاريـــخ�الـــنـــســـخ:�)�1001ھ/�1593م(،�أرقــــــام�الـــحـــفـــظ:�)�6570فــقــه�حــنــفــي(��134810إســـكـــنـــدريـــة،�رســالــة�

رقم:�37. 
مَــْشــِقــي� ْــن�ســوار�الــدِّ ْــَمــْعــُروف�بِــاب ــد،�ال ْــَقــاِدر�بــن�مُــَحــّمَ ــيْــخ�عــبــد�ال ــام�فــهــو�الــّشَ ْــمــحــيــا�بِــالــّشَ ل�شــيــوخ�مــجــلــس�ال أمّــا�أّوَ
ْــَقــاِهــَرة�ســنــة�)�952ھ/�1545م(� ْــمــحــيــا�فــي�ال ْــبــزوِري،�وهــو�الــذي�حــضــر�مــجــلــس�ال ْــَجــاِمــع�ال الــعــاتــكــي،�إِمَــام�ال
ــيْــخ�شــَهــاب�الــّديــن�الــبُــلـْـِقــيــنِــّي�أول�مَــن�َخــلَــَف�الــشــيــخ�الــشــونــي،�فَــَوقــع�عــمــلــه� ومــا�بــعــدهــا؛�فــي�عــهــد�مــشــيــخــة�الــّشَ
ْــبــزوِري�بــمــحــلــة� ْــُجــُمــَعــة،�بِــَجــاِمــع�ال َــيْــلـَـة�ال ْــمــحــيــا�فِــي�ل فِــي�خــاطــره،�ثــّمَ�َرَجــَع�إِلَ|�دمــشــق�فــابــتــدأ�بِــَعــَمــل�مــجــلــس�ال
ْـــــــَمـــــــْعـــــــُروف�بــــزيــــن� ْــــــَجــــــاِمــــــع�األمَــــــــــــِوي�بــــالــــمــــشــــهــــد�ال ـــــم�عــــمــــلــــه�فِـــــــي�ال قــــبــــر�َعــــــاتِــــــَكــــــة،�فِـــــــي�َرَجــــــــــب�)�970ھ/�1563م(،�ثـ
َــــيْــــلَــــة�دُُخـــــــول� ْــــــن�ســــــوار�ل ــــيْـــــخ�اب ـ ــــّشَ ْــــمــــحــــرم�ســــنــــة�)�971ھ/�1563م(،�َوَكــــــانَــــــت�والدَة�الـ الــــعــــابــــديــــن،�وابــــــتــــــدأه�فِــــــي�ال
ْــــِعــــْشــــريــــن�مـــن�شـــهـــر�َرمَــــَضــــان�ســـنـــة�)�922ھ/�1516م(،� ْـــــَحـــــاِدي�َوال َـــيْـــلَـــة�ال ـــلْـــَطـــان�ســـلـــيـــم�إِلَ|�دمـــشـــق،�َوِهـــــي�ل الـــّسُ
َوتُوفِّي�ســحــر�لَيْلَة�األََحد�ثامن�عــشــر�ُجَمادَ|�األول|�ســنــة�)�1014ھ/�1605م(،�َودفن�بــمــقــبــرة�الــدقــاقــيــن،�
ْــــــَقــــــاِدر،�ثـــــم�ولــــــــده�مــــصــــطــــف|�بــــن�زيـــــــن�الـــــّديـــــن� ْــــمــــحــــيــــا�ولــــــــده�زيـــــــن�الـــــّديـــــن�بـــــن�عــــــبــــــد�ال وبـــــعـــــد�وفـــــاتـــــه�تـــــصـــــّدر�مــــجــــلــــس�ال
الذي�َكانَت�ِوالدَته�سنة�)�1010ھ/�1601م(�َووفاته�سنة�)�1071ھ/�1661م(�َودفن�في�تربة�الدقاقين�

بــمــحــلــة�قــبــر�َعــاتِــَكــة.�
ـــُظـــــْر؛�خـــاصـــة�األثــــــر�فــــي�أعــــيــــان�الــــقــــرن�الــــحــــادي�عـــشـــر؛�لــلــمــحــبــي:�)454/2 - 456(،�)372/4 - 373(،� انــ

والكواكب�السائرة�بأعيان�المئة�العاشرة؛�للنجم�الغزي:�)216/2(.�
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أمَرهم،�وأغن|�فقرهم،�وشرح�صدرهم،�وجعلهم�من�أحبائه،�أَْحَمُدهُ�َحْمَد�مَن�ال�
يــر|�لــه�حــمــداً�الصــطــامــه�واستلقائه،�وأشــكــره�كــكلذ�عــل|�نِــَعــِمــه�وآالئــــه،�وأشــهــد�أن�
ال�هلإ�إال�اهلل�وحــده�ال�شريك�لــه؛�شهادةً�تنفُع�قائلَها�يــوم�لِقائه،�وأشهد�أن�سيدنا�
َـــْعـــد؛�فلما� ونــبــيّــنــا�مــحــمــداً�-�َصــــــلَّ|�اهللُ�َعــلـَـيْــِه�َوَســـلَّـــَم�-�خــيــَر�مــبــعــوٍث،�وخــيــَر�ُشــفــعــائِــِه.�َوب
كانت�الصاة�عل|�النبي�-�َصلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�َوَسلََّم�-�أشّد�أمراً،�وأعظَم�أجراً،�وتُحبِط�
ــف�ظــهــراً،�وتعقب�شــكــراً،�فــي�الــدنــيــا�واألُْخــــــَر|،�وكـــان�أعــظــم�مَــن�اشتهر� ِوزراً،�وتــخــفِّ
بها�ِذكــــره،�وعــُظــَم�بها�أجــــُره،�وانــشــرح�بها�صــــدُره،�وزال�بها�فـــْقـــُرهُ،�وأنـــس�بها�قــْفــُره،�
وابتسم�بها�ثغُره،�وُجِعَل�بها�نوراً�قبُرهُ،�وزاد�بكلذ�النور�حشره�ونشره،�وانتشر�في�
ه�وجــــــهــــــُره،�وشـــــــاع�بـــهـــا�فـــيـــهـــا�ِذكــــــــــره؛�ألنــــــه�اقــــشــــعــــّر�فـــيـــهـــا�جــــســــده�وشـــــْعـــــره�مــن� الــــبــــاد�بـــهـــا�ســــــــّرُ
ّـــــانـــــّي،�والـــســـيـــد�األحـــــمـــــدّي�الـــعـــدنـــانـــّي؛� ــــَن�فــيــهــا�ِذكــــــــره:�شــيــخــنــا�الـــعـــامـــة�الـــــرب هــيــبــة�مَـــــن�ُضــــمِّ
الـــشـــيـــخ�نـــــور�الــــديــــن�عـــلـــي�الـــــشـــــونـــــّي )1(،�عــــامــــلــــه�اهلل�بــحــســن�الــــعــــون،�ونــفــعــنــا�والــمــســلــمــيــن�
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مؤلف�الكتاب�المشروح�هو:�الشيخ�الصالح؛�علي�بن�عبد�اهلل�الشونِّي،�المحيوّي،�نُور�الّدَين،�األَْحَمدّي،�
وفِيِّة،�وهو�من�مشايخ�الشيخ�الشعراني.�وقد� ُس�الطريقِة�المحيويِة�الّصُ افِِعّي�مُؤسِّ وفِّي،�الّشَ المصرّي،�الّصُ
ـــنـــــدتـــــا�=�طــــنــــطــــا(�بــلــد� ُولــــــــد�الــــشــــونــــي�قــــبــــل�ســــنــــة�)�854ھ/�1450م(،�فـــــي�قــــريــــة�يـــــقـــــال:�لــــهــــا�)شــــون(�بــــنــــاحــــيــــة�)طــ
)السيد�أحمد�البدوي(،�وهي�تقع�في�الغربية�بمصر،�ولم�يتزوج�-�رحمه�اهلل�تعال|�-�حت|�مض|�من�عمره�
تسعون�سنة،�وكانت�وفاته�سنة�)�944ھ/�1537م(،�ودفن�بزاوية�الشيخ�عبد�الوهاب�الشعراني�بخط�بين�
السورين،�وهو�أول�مَن�َعِمل�)طريقة�المحيا(�في�الصاة�عل|�النبي�صل|�اهلل�عليه�وسلم�في�األزهر�بمصر�
ســـنـــة�)�897ھ/�1491م(،�ثــــم�انـــتـــشـــرت�طـــريـــقـــتـــه�فــــي�مـــصـــر�ونــــواحــــيــــهــــا،�ومــــكــــة�الـــمـــكـــرمـــة،�والـــــقـــــدس،�ودمـــشـــق�
وسائر�الباد،�وبعد�وفاة�الشيخ�الشوني�َخلََفهُ�الشيُخ�شهاب�الدين�البلقيني�الذي�جلس�مكانه�في�األزهر،�
والــشــيــخ�عــبــد�الــوهــاب�الــشــعــراوي�الـــذي�خلفه�فــي�جــامــع�الــغــمــري،�وكلذ�فــي�ســنــة�)�919ھ/�1513م(،�وقــد�
حـــضـــر�مــجــلــس�)الـــمـــحـــيـــا(�فــــي�األزهـــــــر�الـــشـــيـــخ�عـــبـــد�الـــقـــادر�بـــن�ســــــوار�الـــعـــاتـــكـــي،�وكــــــان�شـــيـــخ�مــجــلــس�)الــمــحــيــا(�
ْــمــحــيــا(� ؛�الــــذي�صــــار�شــيــخ�)ال ـــافِـــِعـــّيَ �الـــّشَ ْـــبُـــلْـــِقـــيـــنِـــّيَ يـــن�أحــمــد�ال ْــــَعــــاِرف�بِــــاهلل�تَــــَعــــالَ|؛�ِشــــَهــــاَب�الـــدِّ ـــيْـــخ�ال حــيــنــذاك�الـــّشَ
بــعــد�َشــيْــخــه�نـــور�الـــّديـــن�الــشــونــي،�ثـــم�رجـــع�الــشــيــخ�عــبــد�الــقــادر�الــعــاتــكــي�إل|�دمـــشـــق،�فــعــمــل�هذه�الــطــريــقــة�في�
�األمر�آخراً�عل|� ي�إذ�ذاك�بـ�)المحيا(،�واستقّرَ جامع�البزوري�بمحلة�قبر�عاتكة�خارج�دمشق�نهاراً،�وُسمِّ
َعمِل�)المحيا(�في�دمشق؛�ليلتين�في�األسبوع،�ليلة�الجمعة�في�جامع�البزوري،�وليلة�االثنين�في�الجامع�

األموي.�
=ولــلــشــيــخ�الـــشـــونـــي�مــصــنــفــات�فــــي�األَدِْعـــــــيَـــــــة�واألذكـــــــــــار؛�ومـــنـــهـــا:�الـــــــروض�األزهـــــــر�فــــي�الــــوعــــظ�األكــــبــــر،�مـــخـــطـــوط�فــي�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   711 األدب والشعر   

ببركته،�وحشرنا�وإياهم�في�ُزمرته،�استخرُت�اهلل�سبحانه�-�وال�خاب�مَن�استخاره�-�
 أن�أذكــــــــــــــــر�مــــــجــــــلــــــســــــه،�وأرتّـــــــــــــــــــــــب�أذكــــــــــــــــــــــــــاره،�وأظــــــــــهــــــــــر�مــــــــــا�يــــــظــــــهــــــر�لــــــــــي�مــــــــــن�مـــــــكـــــــنـــــــونـــــــه،�وأكـــــــشـــــــف

أسراره.

فـــــأقـــــول�وبــــــــاهلل�الـــمـــســـتـــعـــان:�إّن�كلذ�يـــنـــحـــصـــُر�مــــقــــصــــوده�فـــــي�ثــــاثــــة�فـــــصـــــوٍل�وخـــاتـــمـــة.�
الفصل�األول:�في�مكانه؛�وهو�الجامع�االزهر؛�ألنه�اختّص�بكثرة�الِعبادة،�واكتساب�
ـــــا�أزهــــــــــــره،�ومــــــوضــــــع�مــــــا�أنــــــــــــوره...� ـــيــــــادة،�واســــتــــعــــقــــاب�الــــــســــــعــــــادة،�فــــيــــا�لــــــه�مــــــن�جـــــامـــــع�مـ ــ الــــــسـ
الفصل�الثاني:�في�زمانه؛�وهو�ليلة�الجمعة�وليلة�االثنين�ويوم�الجمعة...�الفصل�
الــــثــــالــــث:�فــــي�ِصــــفــــتِــــه؛�وهـــــي�أن�يــــقــــرأ�لـــيـــلـــة�الـــجـــمـــعـــة�ويـــومـــهـــا�فــــي�أول�جـــلـــوســـه�مــــن�ســــورة�

الكهف�ألنّها�ُسنّة...

آخـــــــــره:...�ألن�نــبــيــنــا�الـــقـــائـــل�يــــوم�الــقــيــامــة�عــنــد�امـــتـــنـــاع�جــمــيــع�األنـــبـــيـــاء�مـــن�الــشــفــاعــة�
بعد�سؤال�الناس�لهم�فيها�أنا�لها�أنا�لها�فهي�أعظم�منة�من�اهلل�عل|�عباده�وإن�قال�
تـــعـــال|�فـــي�داوود:�}ڦ ڦ ڦ ڄ{ )1(.�)ســابــعــتــهــا(:�إنــــه�شــفــيــع�األمـــة�

مــكــتــبــة�األزهـــــــر�بـــمـــصـــر؛�الــــرقــــم:�27002،�أرقـــــــام�الـــحـــفـــظ:�)�4188آداب�وفـــضـــائـــل(��131255دمــــيــــاط.�ولــــه:�
مـــصـــبـــاح�الــــظــــام�بـــالـــصـــاة�والـــــســـــام�عــــــل|�خـــيـــر�األنـــــــــام؛�مـــخـــطـــوط�فــــي�الـــمـــكـــتـــبـــة�الـــخـــديـــويـــة�بـــمـــصـــر،�رقــــــم�الـــحـــفـــظ:�
�229/2)ن�ع�5199(،�)ن�ع�8122(،�)ن�ع�8123(،�وفي�دار�الكتب�القطرية�في�الدوحة،�رقم�الحفظ:�
1171.�وإجــــــــــــــازة�الــــشــــيــــخ�نــــــــور�الــــــديــــــن�الـــــشـــــونـــــي�لـــلـــشـــيـــخ�أيــــــــــوب�الــــخــــلــــوتــــي�بــــكــــتــــاب�اإلحـــــــيـــــــاء�الــــــشــــــريــــــف؛�مـــخـــطـــوطـــة�
فـــي�الــمــكــتــبــة�الــظــاهــريــة�فـــي�ِدمَــــْشــــَق؛�رقــــم�الــحــفــظ:�7347،�وأذكــــــار�وصـــلـــوات�الـــشـــونـــي،�مــخــطــوط�فـــي�المكتبة�

األَْزَهِريَّة�بالقاهرة،�رقم�الحفظ:�]�131مجاميع[�2725،�]�137مجاميع[�2970. 
انــــــظــــــر؛�جـــــامـــــع�كـــــــرامـــــــات�األولـــــــــيـــــــــاء:�)195/2(،�وخــــــاصــــــة�األثــــــــــر�فــــــي�أعــــــيــــــان�الــــــقــــــرن�الـــــــحـــــــادي�عـــــشـــــر؛�لـــلـــمـــحـــبـــي:�
)454/2 - 456(،�والـــخـــطـــط�الــتــوفــيــقــيــة�لـــمـــبـــارك:�)339/2(،�)145/12(،�وشـــــــذرات�الـــذهـــب�فـــي�أخــبــار�
من�ذهب�البن�العماد�الحنبلي:�)258/8 - 259(،�وطبقات�الشعراني:�)1171/2 - 172(،�والكواكب�
الــدريــة�فــي�تــراجــم�الــســادة�الصوفية�)الــصــغــر|(�للمناوي:�)491/2 - 492؛�الترجمة:�800(،�والكواكب�
الــدريــة�فــي�تــراجــم�الــســادة�الصوفية�)الــكــبــر|(�للمناوي:�)190/3(،�)410 - 480�،412(،�)الترجمة:�
803(،�والــــكــــواكــــب�الــــســــائــــرة�بــــأعــــيــــان�الـــمـــئـــة�الــــعــــاشــــرة؛�لــلــنــجــم�الـــــغـــــزي:�)214/2 - 217،�الـــــرقـــــم:�1105(،�
وإيضاح�المكنون�َذيْل�َكْشِف�الّظنون�َعن�أسامي�الُكتُِب�والُفنُون؛�لِلبغدادي:�)492/2(،�وهدية�العارفين�
َـــــة:�)136/7(،� ـــــال ِـــــَكـــــّحَ ِّــــِفــــيــــن؛�ل ْــــُمــــَؤل أســــمــــاء�الـــمـــؤلـــفـــيـــن�وآثــــــــار�الـــمـــصـــنـــفـــيـــن؛�لــــلــــبــــغــــدادي:�)744/1(،�َومُـــــْعـــــَجـــــم�ال

وتاريخ�األدب�العربي؛�للُمستشرق�كارل�بروكلمان:�)247/8(.�
›1‹�سورة�ۤص،�اآلية:�20. 
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وســــابــــع�األنـــبـــيـــاء�ُســـلَـــيْـــَمـــان�-�عــلــيــه�أفـــضـــل�الــــصــــاة�وأتــــــم�الــــســــام�-�ومـــعـــلـــوم�أن�اهلل�تـــعـــال|�
سّخر�اإلنس�والجن�والطير�والريح،�فه.

مـــاحـــظـــات:�يـــوجـــد�فـــي�آخـــرهـــا�نـــقـــص،�والـــدلـــيـــل�هـــو�أن�آخــــر�الــمــخــطــوطــتــيــن�الــلــتــيــن�في�
مكتبة�األزهـــر:�)الــرقــم:�39723،�أرقـــام�الحفظ:�)�874أدعــيــة�وأوراد(��34377حليم.�
َــة�رقــم:�1.�هي� والــرقــم:�40352،�أرقــام�الحفظ:�)�1117أدعية�وأوراد(��49321الــِرَســال
كالتالي:�>فقال:�طافْت�روحي�السماوات�واألرض�والجنة�والنار.�وقيل�لي:�هل�أعجبك�

شيء�في�ملكي؟�فقلت:�ال.�فقال�لي:�أنت�ِحينَئٍِذ�عبدي�حقاًّ.�تَّمَ�الشرح<.

ـــــفــــــحــــــة�األخـــــــــــيـــــــــــرة�مـــــــــن�مَــــــــــْخــــــــــُطــــــــــوِط�الـــــــخـــــــاصـــــــة�فـــــــــي�الــــــنــــــحــــــو�)ألـــــفـــــيـــــة� وتـــــــــوجـــــــــد�فـــــــــي�آخــــــــــــر�الــــــصـ
ـــــــــــد�بـــــــــــن�عـــــــــــبـــــــــــد�اهلل�ابـــــــــــن�مـــــــــــالـــــــــــك،�الــــــــــطــــــــــائــــــــــي،�جــــــــــمــــــــــال�الــــــــديــــــــن� ِّــــــــفــــــــهــــــــا�مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ ابـــــــــــــن�مـــــــــــــالـــــــــــــك(؛�لــــــــمــــــــَؤل

)ت��672ھ/�1274م(،�واألبيات�الموجودة�هي�قوله:

ـــــــــــــــــــــــب�الـــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــِزمْ �أفـــــــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــــــل�فـــــــــــــــــــــــي�الـــــــــــــــــــــــتَّـــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــّجُ ْـــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــاً�فِـــــــــــــــــــــــــــــــي�َهــــــــــــــــــــلُــــــــــــــــــــّمَوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّكُ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزمَ�اإلدَْغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ�أَي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد�َكــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــْل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�بِــــــــــــــــــــــــــَجــــــــــــــــــــــــــْمــــــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــــــِه�ُعـــــــــــــــــــــــــنِـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــُت�قَ ـــــــــــــــاِت�اْشــــــــــــتَــــــــــــَمــــــــــــْلَومَ �الـــــــــــــــُمـــــــــــــــِهـــــــــــــــّمَ نَــــــــــــْظــــــــــــمــــــــــــاً�َعـــــــــــــــــــــــــــلَ|�ُجـــــــــــــــــــــــلِّ
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د�بن�سعيد�الصنهاجّي،�البُوصيرّي،�)ت��694ھ/�1294م( )1(. المؤلف:�مَُحّمَ
عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا:�60 - 71،�مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة:�)205 × 144 = 154 × 

103(،�عدد األسطر:�)21(.
ِحيِم.�وبه�نستعين. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�طـــــــــــــــــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــا�ســـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــاءكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق|�رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�األنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاووك�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك�وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�حــــــــــــا دونَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم� مـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــك� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً� َل�

آخره:...
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ــــبــــــاركــــــة�الــــمــــوســــومــــة� ـــــمــ والــــــحــــــمــــــد�هلل�وحــــــــــــــده.�وافــــــــــــق�الــــــــفــــــــراغ�مـــــــن�نـــــســـــخ�هذه�الـــــقـــــصـــــيـــــدة�الـ
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والعشرين�من�شهر�جماد|�اآلخرة�من�شهور�سنة�)�1034ھ/�1624م(؛�أحسن�اهلل�

ختامها.�آمين.
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:�5/1034،�مكتبة�األزهــر؛�35007،�أرقــام�الحفظ:�)�9454أدب(��131936دمياط،�والرقم:� الَْحميدّيُ

35013،�أرقام�الحفظ:�)�1702أدب(��18057الرسالة�الرقم:�8. 
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قْم�الَْحِميِدّي:�2/14.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
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نــهــار�الخميس�الــمــبــارك�قبيل�الــغــروب�فــي�الــيــوم�الــخــامــس�والــعــشــريــن�مــن�شــهــر�جــمــاد|�
قْــم� اآلخــر�مــن�شهور�سنة�)�1034ھ/�1624م(.�وبــاقــي�مُــواصــَفــاتِــِه�مثل�مُــواصــفــات�الــّرَ

الَْحِميِدّي:�1/445.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 446. ]818[ الّرَ

عـــنـــوان الــمــخــطــوط:�مــجــمــوعــة�لــطــيــفــة�مـــهـــداة�إل|�الـــوزيـــر�األعـــظـــم�الـــپـــاشـــا�=�مـــا�يحلو�
للنفوس�في�الطروس )1(.

المؤلف:�مجهول )2(.

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 24،�مقياس الــورقــة: )190 × 110 = 100 × 45(،�
عدد األسطر: )7(.

أوله:�الحمد�هلل�الذي�أبدع�النظام�برائق�الفصاحة،�وأودع�به�النكت�البديعة�حت|�
صـــار�بــهــا�فــي�أكــمــل�مــاحــة،�وأبــهــج�بــعــرائــس�ُغــــَرره�الــعــقــول�واألذهـــــان،�وأبهج�بنفائس�
دَُرِرِه�إل|�سبيل�الباغة�كل�لهفان،�كيف�ال؟�وقد�سلك�ُسبُلَهُ�الُعلََماء�األحباُر،�وحّل�
َـــهُ�ســاداتُــنــا�الــصــحــابــةُ�األخــيــار،�ال�سيما�استحسان�خير�البشر�ِشــعــَر�النابغة�لما�دعــاه� نُـــُزل
رســــــــــوُل�اهلل�بـــلـــســـان�الــــقــــبــــول:�ال�يــــفــــضــــض�اهللُ�فـــــــاه،�ولــــمــــا�أجــــريــــت�رعـــــف�الـــِفـــكـــر�فــــي�اذه�
الــمــيــدان،�وجـــــاءْت�مُــصــلِّــيَــتُــهُ�بالنسبة�إل|�مُــجــلِّــيَــتِــِه�ســوابــق�األفـــاِضـــِل�األعـــيـــان،�أردُت�أْن�
تبِة� ه�اهلل�بالّرُ أضَع�في�هذه�الطروس؛�منها�ما�يحلو�للنفوس،�ِخْدمَةً�لَِحضرِة�مَْن�خّصَ

 .KASİDE ›1‹
ْن�ِمــْن�مَــْعــِرفَــتِــِه.�وهــو�أحــد�الــصــدور�العظام�العثمانيين�قبل�سنة�)�1202ھ/�1788م(.�أي�في� َــْم�نَتََمّكَ ›2‹�ل
ـــلْـــَطـــان�عــبــد�الــحــمــيــد�األول:�)1187 - �1203ھ/1774 - �1789م(،�ابـــن�أَْحـــَمـــد� عــهــد�أحــــد�الـــســـاطـــيـــن:�الـــّسُ
د�الرابع�)�1058ھ�-��1099ھ/1648 -  لَْطان�مَُحّمَ الثالث�)1115 - �1143ھ/1703 - �1730م(،�ابن�الّسُ
ــلـْـَطــان�أَْحــَمــد�األول� ْــراِهــيــم�األول�)1049 - �1051ھ/1640 - �1648م(�ابــن�الــّسُ ــلـْـَطــان�إِب �1687م(،�ابــن�الــّسُ
د�الثالث�)1003 - �1012ھ/1595 - �1603م(� لَْطان�مَُحّمَ )1012 - �1026ھ/1603 - �1617م(�ابن�الّسُ
الــــــثــــــانــــــي�)974 -  ــــــــلْــــــــَطــــــــان�ســـــلـــــيـــــم� ابــــــــن�الــــــــّسُ الــــــثــــــالــــــث�)982 - �1003ھ/1574 - �1595م(� مـــــــــــــراد� ــــــــلْــــــــَطــــــــان� ابــــــــن�الــــــــّسُ
لَْطان�ُسلَيَْمان�القانوني�)926 - �974ھ/1520 - �1566م(�ابن�أمير� �1003ھ/1566 - �1574م(�ابن�الّسُ

لَْطان�سليم�األول�)�926ھ�-��918ھ/1512 - �1520م(.� المؤمنين�الّسُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   715 األدب والشعر   

تِِه�أمض|�من�فرند�الُْحسام،�وجاد� العليِّة،�ومقام�الِوزارِة�األعظمية،�مَْن�عادَ�فِرنُد�ِهّمَ
عــــل|�مَــــن�َصــــلـُـــَح�لــلــَمــراقــي�ِمــــن�عـــبـــيـــِدِه�بـــوافـــر�الــفــضــل�واإلنــــعــــام،�وصـــــار�نَـــْفـــُعـــهُ�عــــل|�الــعــبــاد�
ــــاً�فـــي�أقــــوالــــه�وأفـــعـــالـــه،�مــقــتــديــاً�بــقــولــه�عــلــيــه�الــــســــام:�>الــــنــــاس�عــــيــــال�اهلل�فـــي�األرض� عــــامّ

وأحبهم�إليه�أنفعهم�لعياله<.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرأعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــوزيــــــــــــــــــــــــر�األعـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــم�الــــــــــــــــپــــــــــــــــاشــــــــــــــــا�الـــــــــــــــــــــذي ِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر�ومُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدب هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�مُ

ُــــــــــــــــــعــــــــــــــــــطــــــــــــــــــي�الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاِصـــــــــــــــــــــــَب�أهـــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــغــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــٍة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــو�آصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌف�وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور�بــــــــــــــــصــــــــــــــــيــــــــــــــــُري

ال�زالت�أيامُ�دولته�في�ازدياد،�ونجُم�سعوده�يرمز�في�الممالك�بين�العباد

بـــــــــــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــــــــــدة أرض|� ال� آمـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــن� حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت|�أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف�لـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا�ألـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــن�آمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاآمـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــن،�

قلُت�في�مدِح�أشرِف�الخائق�َصلَّ|�اهللُ�َعلَيِْه�وسلم:

�الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــذوُل�لـــــي �بـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــزِلتـــــــــــــــــــــول|�الـــــــــــــهـــــــــــــو|�قـــــــتـــــــلـــــــي�فَــــــــــــــــــــــــــــــــــَرّقَ وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�الـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــر|�عـــــــــــــــــــــــن�مــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــّيَ

�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروِح�ُحــــــــــــــــبِّــــــــــــــــي�ولــــــــــــــــــــــم�يــــــــُكــــــــن �مــــــــــــــــحــــــــــــــــّلَ ـــــلــــــيوحــــــــــــــــــــــــــــــــّلَ ــــنــــــجـ كــــــــــــقــــــــــــامــــــــــــتِــــــــــــِه�الـــــــــهـــــــــيـــــــــفـــــــــا�عـــــــــــــــــــــل|�الــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــِب�تــ

ْــَحــشــا ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــِزِلوأمــــــرَض�جــســمــي�حــيــن�أضـــــرمَ�فـــي�ال ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــزل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَج�بــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاِل�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِم�ال

�مــــــــــــــــــــــا�ال�أطــــــــــيــــــــــقــــــــــه ْـــــــــــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــــــــــبِّ ـــــــــــــــــِلوَحـــــــــــــــــّمـــــــــــــــــلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــي�فــــــــــــــــــــــي�ال ْـــــــــــــــــُمـــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــمِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوا�َعـــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــاً�مـــــــــــــــــــــــــن�قـــــــــــــــــلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَي�ال فَ

بـــــــــــــــــــــُقـــــــــــــــــــــربِـــــــــــــــــــــِه إاّل� الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــُش� يــــــــــــــــــطــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُب� ُّـــــــــــــــِلفـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــس� وبـــــــــــالـــــــــــبُـــــــــــعـــــــــــِد�أضـــــــــــــحـــــــــــــْت�مُــــــــهــــــــجــــــــتــــــــي�فـــــــــــــي�تـــــــــــــــَذل

�كــْي�يسكَن�الهو| ْـــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــــــــِلوِصـــرُت�أطـــوُف�الــحــّيَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد�لــــــــــــــــــهــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٌب�فـــــــــــــــــــــــــــي�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي�ال

�قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــاً: قِـــــــــــــــفـــــــــــــــا�نـــــــــــــــبـــــــــــــــِك�مــــــــــــــــــن�ِذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر|�حــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــٍب�ومـــــــــــــــنـــــــــــــــزِلبـــــــــــــــــــــــــــــذي�ســــــــــــــــــلــــــــــــــــــٍم�خـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــبـــــــــــــــــُت�عـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــّيَ

الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاُس�أحـــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــي�فــــــــــــــــامــــــــــــــــوا�وعـــــــــــنّـــــــــــفـــــــــــوا �في�الِعشِق�كالخليرأ|� فقلُت�لهم:�ما�الصّبُ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّذٍة�خـــــــــــلـــــــــــْت ــــــــــــــــــــــِلفـــــــــــــــيـــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارغ�األحــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــاء�مــــــــــــــــــــــن�ل تـــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــُد�غـــــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــــي�عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد�ِذْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر�الــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــوّصُ

َـــــــنْـــــــَقـــــــلـــــــيدِع�الـــــــــــلـــــــــــومَ�إّن�الــــــــقــــــــلــــــــَب�مــــــــــن�شـــــــــــــــــــّدِة�الـــــــجـــــــو| وُحــــــــــــكــــــــــــم�الــــــــــــهــــــــــــو|�قــــــــــــد�عـــــــــــــــاد�بـــــــالـــــــبـــــــيـــــــن�ي

هُ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدِرُك�حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت|�قـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــــهُ�بــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــِق�غـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــُر�مـــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــِلفــــــــــــــــشــــــــــــــــوقــــــــــــــــي�طــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــل�لــــــــــــــــيــــــــــــــــس�ي

�طــــــــــــيــــــــــــُف�خــــــــيــــــــالــــــــِه ِلجـــــــــــــــا�فـــــــــــــــي�فـــــــــــــــــــــــــــــؤادي�الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــّبَ الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــّزُ نــــــــــــــــــــــــــــْظــــــــــــــــــــــــــــِم� � دّرُ لــــــــــــــــــــــــــــي� حــــــــــــــــــــــــــــا� فــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــه�

�يــــــــنــــــــقــــــــضــــــــي ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَ ــــــــــــبــــــــــــا�والــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــس�لــــــــــيــــــــــس�بِـــــــُمـــــــنـــــــجـــــــلـــــــيولــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا�رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت�الـــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــَر�ال�ب ولــــــــــــهــــــــــــو�الــــــــــــصِّ

مَـــــــــــــــْن بـــــــــــــــمـــــــــــــــدِح� الـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــومَ� تــــــــــلــــــــــك� ـــــــــــــــــــرَســـــــــــــــــــِلأردُت�جـــــــــــــــا� حـــــــــــــمـــــــــــــانـــــــــــــا�مـــــــــــــــــــن�اإلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِك�أفـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــِل�مُ
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ـــــــــــــــنـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــاقُ زادَ� الـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــراء� ْـــــــــــــــــِمـــــــــــــــــنـــــــــــــــــبـــــــــــــــــر�الـــــــــعـــــــــلـــــــــيلـــــــــــــــــــــُقـــــــــــــــــــــبَّـــــــــــــــــــــتِـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا� ولــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــروضــــــــــــــــــــِة�الـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــحـــــــــــــاء�وال

الــــــــــــحــــــــــــم| فـــــــــــــــــي�كلذ� الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوُر� �مــــــحــــــمــــــِلوأشــــــــــــــــــــــــــــــــــرق�ذاك� وأشـــــــــــــــــــــــــــــرَف�مـــــــــنـــــــــه�فـــــــــــــي�الـــــــــــــــــــــــــــــــــّدُج|�كـــــــــــــــــــــّلُ

ْــُمــفــّضــِل...أتـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا�لـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا�نــــــــــــــــــبــــــــــــــــــغــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواَر�بـــــــــــــحـــــــــــــيِّـــــــــــــهـــــــــــــا مــع�الــُمــْصــَطــَف|�الــهــادي�الــرســوِل�ال

نيا: آخره:...�وقلُت�في�ذمِّ�الّدُ
زيــــــــــــنــــــــــــتُــــــــــــهــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــررك� دنـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاك�ال� عـــــــــــــــنـــــــــــــــك� ْــــــــــــــــــــــــــــــِمــــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــِندع� وال � الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلِّ داُر� هــــــــــــــــــــــــــــــي� فــــــــــــــــــــــــــــــإنَّــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــا�

وعـــــــــــــدْت وإْن� أبــــــــــكــــــــــْت� أضــــــــحــــــــكــــــــْت� إذا� تـــــــــــــــــــــــــــر|�الــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَد�بــــــــــــــهــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــي�أقــــــــــــــــــــــــــــــــــرب�الـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــِنداٌر�

فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍح مـــــــــــــــــــــــــــــن� أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ� ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� َول لــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا� � وأردفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ�بــــــــــــــــــــــــــــــــــأصــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍف�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�الــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــزِنأُفٍّ

ـــبــــــهــــــا ــ ـــــوانـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�الـــــــــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــِنويــــــــــــــــــٌل�لــــــــــــــذي�الـــــــــجـــــــــهـــــــــِل�يــــــــــــــــــرع|�فـــــــــــي�جـ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّجَ وقــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــه�غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌق�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ل

يــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــِنفــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــرءُ�فــــــــيــــــــهــــــــا�كــــــــمــــــــثــــــــل�الــــــــــضــــــــــيــــــــــِف�مُـــــــــرتـــــــــحـــــــــٌل لــــــــــــــــــــــــــم� الـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــرءَ� � فـــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــأّنَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــض|� إذا�
واغــــــــــــــــــنــــــــــــــــــم�مــــــــــــــــــن�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد�مــــــــــــــــــا�يـــــــــكـــــــــفـــــــــيـــــــــك�لــــــــلــــــــوطــــــــنُكـــــــــــــــــــن�يـــــــــــــــا�بـــــــــــــــن�والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي )1(�بــــــــــهــــــــــا�ذا�يــــــــقــــــــظــــــــة�حـــــــــــــــــــذراً

تَّمَت�وباهلل�التوفيق.�م.

مـــــــــــــــاحـــــــــــــــظـــــــــــــــات:�مـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوطـــــــــــة�خــــــــــــزائــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة�نـــــــــفـــــــــيـــــــــســـــــــة�جـــــــــــــــــــــــــــــداً�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــداً.�ويــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــد�فــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــورقــــــــــــــــــة:�
الـــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــادري�رحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــة�اهلل عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــد�الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــادر� الــــــــــــــــشــــــــــــــــيــــــــــــــــخ� قــــــــــــــــصــــــــــــــــيــــــــــــــــدة� بــــــــــــــــعــــــــــــــــض� تــــــــــــخــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــس�  15/ب؛�

عليه:

والـــــــــقـــــــــلـــــــــب�فـــــــــــي�ِســــــــــجــــــــــن�مَـــــــــــــــن�يـــــــــــهـــــــــــواه�مـــــــكـــــــبـــــــوُلأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول�والــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــل�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء�مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوُل

َّـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا�ولـــــــــــــــعـــــــــــــــّل�الــــــــــمــــــــــقــــــــــصــــــــــود�هـــــــــــــــــــو:�زيـــــــــــــــــــن�الـــــــــــعـــــــــــابـــــــــــديـــــــــــن�بـــــــــــن�عــــــــــلــــــــــي�بــــــــــن�مـــــــــــــــــــــــــــــوس|،�ابـــــــــــــــــــن�والـــــــــــــــــــي�الـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــوف|�بــــــــــعــــــــــد�ســـــنـــــة� ›1‹�ُرب
)�1038ھ/�1628م(،�مــــــــــؤلــــــــــف:�)رحــــــــــلــــــــــة�لـــــــــبـــــــــاد�الــــــــــــــــــــروم�والـــــــــهـــــــــنـــــــــد(�الــــــمــــــخــــــطــــــوطــــــة�فــــــــــي�مـــــكـــــتـــــبـــــة�أكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة�لـــــيـــــدن�
ْكرّي�األصل،� )مجموعة�بريل(�في�هولندا،�رقم�الحفظ:�)258(.�أو�المقصود�هو:�إِبْراِهيم�بن�والي،�الذِّ
الـــــِعـــــّزّي�الــمــنــشــأ�والـــــــــدار،�الــــــذي�ذكــــــره�مـــؤلـــف�كـــتـــاب�)الــــغــــرف�الـــعـــلـــيـــة(؛�الــــــذي�قــــــال:�قـــــــِدمَ�عــلــيــنــا�فــــي�صـــفـــر،�ســنــة�
ن� )�942ھ/�1535م(،�وأرانــي�>نظم�اآلجرومية<.�ثم�إنه�-�أعني�صاحب�>الغرف<�-�ذكر�له�جماعة�ِمّمَ
ِـــســـقـــم�الــنــســخــة،� نـــظـــَم�اآلجــــرومــــيــــة�وشـــرحـــهـــا،�وذكــــــر�أنـــــه�أنــــشــــَده�بـــعـــَض�األشـــــعـــــاِر،�وســـــــاَق�مــنــهــا�شـــيـــئـــاً�لــــم�أكـــتـــبـــه؛�ل

وتحريف�الكاتب،�وإْن�ظفرت�له�بشيء�صحيح�ألحقتُه.�تغمده�اهلل�برحمته.�
انـــــــــــــظـــــــــــــر؛�الـــــــــطـــــــــبـــــــــقـــــــــات�الــــــــســــــــنــــــــيــــــــة�فـــــــــــــي�تـــــــــــــراجـــــــــــــم�الــــــــحــــــــنــــــــفــــــــيــــــــة؛�لــــــــتــــــــقــــــــي�الــــــــــــديــــــــــــن�بــــــــــــن�عـــــــــــبـــــــــــد�الـــــــــــقـــــــــــادر�الـــــــتـــــــمـــــــيـــــــمـــــــي�الـــــــــــــــــــــــــــــــداري�الـــــــــغـــــــــزي�

)ت��1010ھ/�1601م(؛�الترجمة:�)102(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   717 األدب والشعر   

زخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُف�الــــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــــــر�والـــــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــا�أبــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــُلوالــــــــــِفــــــــــكــــــــــُر�عــــــــــن�حــــــــــــادثــــــــــــات�الــــــــــمــــــــــوت�مــــــشــــــغــــــوُل

والـــــــــــــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــُر�لــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــٌو�تــــــــــــــــــــــــزّجــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــه�الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاغـــــــــــــــــيـــــــــــــــــُل

ْـــَفـــوائِـــِد،�وفــي� نَــــة،�وتُــــوَجــــُد�فـــي�أولـــهـــا�صــفــحــةٌ�مـــن�ال ــــلـَـــّوَ ـــبَـــة،�َومُ ـــَذّهَ والــصــفــحــة�األول|�مُ
ْــــَفــــوائِــــِد،�ومــنــهــا�تـــأريـــخ�والدة�غـــام�فـــي��27جـــمـــاد|�األول|�سنة� آخـــِرهـــا�صــفــحــتــان�مـــن�ال
نَــــــة،� ــــبَــــــة�َومُــــــلَــــــّوَ ــ ـــــَذّهَ )�1202ھ/�1788م(�وجـــمـــيـــع�صـــفـــحـــات�الــــكــــتــــاب�مـــــؤطـــــرة�بــــــإطــــــارات�مُـ
َهــب،�والــــازورد،�والــلــون�األحــمــر�واألســـود.�الوضع الــعــام: نوع  والكتابة�مَْكتُوبَة�بِــالــّذَ
ْــــــــِغــــــــاف�ِجـــــلْـــــد�ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي�مــغــلــف� الـــــخـــــط:�تـــعـــلـــيـــق�واضـــــــــح�مــــضــــبــــوط�بــــالــــحــــركــــات�أحـــــيـــــانـــــاً.�وال
ــــْصــــَطــــَف|�آغــــا�جـــركـــس�قــــرب�حــمــام� ــــنْــــــِدي،�ومُ ــ بـــــورق�اإليــــبــــرو،�وعــلــيــه تــمــلــك:�عـــطـــا�اهلل�أَفَ
ْــــــــــــَراِهــــــــــــيــــــــــــم�عــــــبــــــد�الــــــرحــــــيــــــم�بـــــالـــــخـــــاتـــــم،� مـــــحـــــلـــــة�ُصـــــــــوفُّـــــــــلَـــــــــر�بــــمــــنــــطــــقــــة�الـــــــفـــــــاتـــــــح�فــــــــي�إِْســــــــــتَــــــــــانْــــــــــبُــــــــــول،�وإِب
ـــد�مُــــــــَراد؛�شــيــخ�َخـــانـــَقـــاه�مُـــــــَراد�مُــــــّا؛�مـــع�خـــاتـــم�الـــوقـــف،� َوتَــــَمــــلُّــــك:�والـــســـيـــد�الـــحـــافـــظ�مُـــَحـــّمَ

سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/447.�فارسي ]819[ الّرَ

عنوان المخطوط:�زاد�المسافرين )1(.
المؤلف:�حسين�بن�عالم�بن�محمد�بن�حسين،�الُحَسيْنِّي،�الــغــوري،�مير�ُرْكــن�
الدِّين،�أبو�الحسن،�فخر�السادات؛�الهروي،�الباطني�)ت��723ھ/�1323م( )2(.

 .HEŞT�MAKAL ›1‹
ن�)1250(�بيتاً�من�المنظوم�الفارسي،� لُوك�والعرفان،�يَتََضّمَ زاد�المسافرين:�مثنوي�باطني�في�السير�والّسُ
وهو�مَُرتَّب�عل|�مقاالت،�ومعه�نزهة�األرواح�لحسين�بن�العالم�أَبِي�الحسن�الحسيني،�وقد�طبع�زاد�المسافر�
في�لكنهو�سنة�)�1303ھ/�1885م(؛�في�)40(�صفحة،�وطبع�في�طهران�سنة�)�1354ھ/�1935م(.�

انظر؛�الذريعة�إل|�تصانيف�الشيعة�آلقا�بُْزُرگ�الطهراني�الباطني:�)9/12(.�
 .HÜSEYNİ ›2‹

المير�حسيني:�سادات�الهروي،�سيد�حسيني،�ركن�الدين�الباطني،�استخدم�)التقيّة�الباطنية(�في�مؤلفاته�
لخداع�المسلمين�بتظاهره�بالتََّصّوُف،�وقد�زامل�فخر�الدين�العراقي�الباطني�ناظم�)اللمعات(،�وأوحدي�
الـــبـــاطـــنـــي�نــــاظــــم�)الــــتــــرجــــيــــعــــات(،�وقــــــد�نـــظـــم�الـــبـــاطـــنـــي�مـــحـــمـــود�شـــبـــســـتـــري�)گـــلـــشـــن�راز�شـــبـــســـتـــري(�فـــــي�جــــــواب:�
ُـــقـــال:�قُــتــل�ســنــة�)�719ھ/�1317م(�فــي�مــديــنــة�هــــرات،�وقُــبـِـر� )17(�ســــؤاالً�ســألــهــا�الــمــيــر�حسيني�الـــهـــروي.�وي
ــــــرب�الـــمـــجـــالـــس،�وكــــشــــف�الــــرمــــوز،� =فــــي�قــــنــــدهــــار؛�ولـــــه�مــــن�الـــمـــؤلـــفـــات�الـــفـــارســـيـــة:�بـــنـــج�كــــنــــج،�وتـــرجـــيـــع�بـــنـــد،�وطـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    718

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب�-�47/آ،�مقياس الورقة: )160 × 120 = 120 × 
70(،�عدد األسطر: )15(.

ِحيِم �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
أول ورا|� تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو� أول� حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــــــلاي�

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة وآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� اّول� اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت� هـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه� تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن� پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� اي�
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تَّمَت.
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تصانيف�الشيعة�آلقا�بُْزُرگ�الطهراني�الباطني:�)55/3 - 111/24�،100�،9/12�،56(،�وتذكرة�دولتشاه:�

)ص:�222(،�ومجمع�الفصحاء:�)15/2(،�وأدبيات�إيران�لبراون:�)160/3(.�

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   719 األدب والشعر   

ُطوِر�بعض�التَّْعِليَقات�َوالتَّْصِحيَحات.�والَْعنَاِوين�وبعض�الكلمات� الَهَواِمش�َوبَيَْن�الّسُ
مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر.�الوضع العام:�خّط�التعليق،�والغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مغلف�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع� بورق�اإليبرو،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/447. ]820[ الّرَ

عنوان المخطوط:�كنز�الرموز )1(.
المؤلف:�حسين�بن�عالم�بن�أبي�الحسن�الُحَسيْنِّي،�الغوري،�الهروي،�الباطني�

)ت��723ھ/�1323م( )2(.

 = 120 الـــــــــورقـــــــــة: )160 ×  مـــــقـــــيـــــاس  47/ب�-�76/آ،� ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
120 × 70(،�عدد األسطر: )15(.

أوله:
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا|�ديـــــــــــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــــــر�اســــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا|�ديـــــــــــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــــــر�اســــــــــــــــــــــتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز�طــــــــــــــــــبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــم�را� بــــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــــــــــــــــــل�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�را�

اين�چه�رسم�است�اين�كه�يار�اغــاز�گردبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز�دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواز�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
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مـــــــــــــصـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــت�نـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــد�شـــــــــــــكـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــم�خـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــه�راطــــــــــــــــــــــــــول�وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض|�ســـــــــــــاخـــــــــــــتـــــــــــــم�ابــــــــــــــــــــــــــن�تــــــــــــــــامــــــــــــــــه�را
تمت.

ــــَفـــــوائِـــــِد،�وبـــاقـــي�مُــــواصــــَفــــاتِــــِه�مــثــل�مُـــواصـــفـــات� ْـ مـــاحـــظـــات:�وتُـــــوَجـــــُد�فـــي�آخـــــــِرِه�بـــعـــُض�ال
قْم�الَْحِميِدّي:�1/447. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/447. ]821[ الّرَ
عنوان المخطوط:�كلشن�راز�=�گلشن�راز )1(.

الــــمــــؤلــــف:�مـــحـــمـــود�بـــن�عـــبـــد�الـــكـــريـــم�بـــن�يـــــحـــــي|،�الــــتــــبــــريــــزي،�الـــشـــبـــســـتـــري،�الـــبـــاطـــنـــي�
)ت��720ھ/�1320م( )2(.

 = 120 الـــــــــورقـــــــــة: )160 ×  مـــــقـــــيـــــاس  76/ب�-�99/آ،� ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
120 × 70(،�عدد األسطر: )15(.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/230. أوله وآخره:�مثل�الّرَ
مــــــــاحــــــــظــــــــات:�تُــــــــــــوَجــــــــــــُد�فـــــــــي�آخـــــــــــــــــــــِرِه�صــــــفــــــحــــــةٌ�ونــــــــصــــــــف�مـــــــــن�األشـــــــــــعـــــــــــار�الــــــــفــــــــارســــــــيــــــــة،�وبــــــاقــــــي�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/447. مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/447. ]822[ الّرَ
عنوان المخطوط:�ديوان�أشعار�عراقي،�ترجيعات�-�شماره:�2 )3(.

ْــــــَراِهــــــيــــــم�بــــــن�بــــزرجــــمــــهــــر�)بـــــزرگـــــمـــــهـــــر(�شــــهــــريــــار�الـــــهـــــمـــــذانـــــي�=�فــــخــــر�الــــديــــن� الـــــمـــــؤلـــــف:�إِب
العراقي�)ت��688ھ/�1289م،�أو��707ھ/�1307م( )4(.

 .GÜLŞEN�-�i�RAZ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/230.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .NECMÜDDİN�MAHMUD�b.�ABDÜLKERİM�et�-�TEBRİZİ�،eş�-�ŞEBUSTERİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/230.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .GÜLŞEN�-�i�RAZ ›3‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/230.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .İbrâhîm�el�-�İrâkî ›4‹
قْم�الَْحِميِدّي:�230.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   721 األدب والشعر   

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 99/ب�-�103/ب،�مــقــيــاس الـــورقـــة: )160 × 120 = 
120 × 70(،�عدد األسطر: )15(.

أوله:

بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألألت� كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوٌس� بِـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــاِمأَ� تــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــــــْت� ُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌس� أمْ�

جـــــــــــــــــــــــــــــــــام ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت� م|� صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا|� در�هــــــــــــــــــــــــــم�آمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــخـــــــــــــــــت�رنــــــــــــــــــــــــــــــــــگ�جــــــــــــــــــــــــــــــــــام�ومــــــــــــــــــــــــــــــــــداماز�

يــــــــــــا�مــــــــــدامــــــــــســــــــــت�ونــــــــيــــــــســــــــت�گــــــــــــــــــــوي|�جــــــــــــــــــــام...هـــــــــــــمـــــــــــــه�جــــــــــــــــــــــــــام�اســــــــــــــــــــــــــت�ونـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــت�گــــــــــــــــــــــــــــــــوي|�م|

بــــــــــطــــــــــلــــــــــب را� نـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا|� گـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــت|� جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام� تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�بـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــن|�بــــــــــــــــــــــچــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــم�عـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــل�تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــام...�

ــــيــــــن وديـــــــــــــــــــــــــــــــــنكــــــــــــــــه�هـــــــــــمـــــــــــه�اوســــــــــــــــــــــــــت�هــــــــــــــــر�چــــــــــــــــه�هـــــــــــســـــــــــت�يــــــقــ ودل� ودلـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــر� وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان� جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�

شـــــــــــــــــــــــــد پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا� تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو� رخ� عــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــم�انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر�تـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــش�هــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــدا�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد...آفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب�

آخره:...

بــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم|� او� غــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــر� جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان� دلـــــــــــــــم�امــــــــــــــــــــــروز�هـــــــــــم�بـــــــــريـــــــــن�چـــــــــــه�خـــــــــــــــوش�اســــــــتدر�

وديــــــــــــــــــــــــــــــــــــن[كـــــــــــه�هـــــــمـــــــه�اوســـــــــــــــــت�]هــــــــــــــر�چـــــــــــه�هـــــــســـــــت�يــــقــــيــــن ودل� ودلـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــر� وجـــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــان� جــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازد عـــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــق� كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� را� دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي� جـــــــــــــــــــــــــــــــــان�او�جـــــــــــــــــلـــــــــــــــــو�گـــــــــــــــــــــــــــــــــاه�خـــــــــــــــــــــــــــــــــود�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازد...ب|�

بـــــــــــــــــــــرود تـــــــــــــــــــــن� خــــــــــــــــــــــــــــوش� بــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــت|�ز� تـــــــــــــــــــــا� بـــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــان�ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�ســـــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــن�درانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدازد...�

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهء�بــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف� را� او� دل�

وديــــــــــــــــــــــــــــــــــــن[كـــــــــــه�هـــــــمـــــــه�اوســـــــــــــــــت�]هــــــــــــــر�چـــــــــــه�هـــــــســـــــت�يــــقــــيــــن ودل� ودلـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــر� وجـــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــان� جــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�

تَّمَ.

مــاحــظــات:�تُـــوَجـــُد�فــي�آخـــره�صفحتان�مــن�الــفــوائــد�الــفــارســيــة�إحــداهــا�منسوبة�إل|�
حــــســــيــــن�بــــن�أحـــــمـــــد�الــــــخــــــالــــــدي.�ووزن�هذه�الــــتــــرجــــيــــعــــات�الـــــفـــــارســـــيـــــة�مــــــن�الــــبــــحــــر�الـــخـــفـــيـــف�
الــــمــــســــّدس�الـــمـــخـــبـــون:�فـــعـــاتـــن�مـــفـــاعـــلـــن�فـــعـــلـــن.�وهذه�الـــتـــرجـــيـــعـــة�هــــي�الـــثـــانـــيـــة�مــــن�أربــــع�
تـــرجـــيـــعـــات�فــــي�ديـــــــوان�أشــــعــــار�عــــراقــــي�الــــــذي�يـــتـــكـــون�مـــــن:�غـــزلـــيـــات�وعـــــددهـــــا:�)305(،�
و)26(�من�القصائد،�و)164(�من�الرباعيات،�و)9(�مقطعات،�و)4(�ترجيعات،�
و)3(�تركيبات.�الوضع العام:�خّط�التعليق،�وعليه تملك:�مُْصَطَف|�بن�الحاجي�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    722

عـــمـــر�بـــن�مُـــــْصـــــَطـــــَف|�أَفَــــــــنْــــــــِدي�ابــــن�الــــحــــاجــــي�الــــشــــريــــف.�وبـــــاقـــــي�مُـــــواصـــــَفـــــاتِـــــِه�مـــثـــل�مُــــواصــــفــــات�
قْم�الَْحِميِدّي:�1/447. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 448. ]823[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�صائب�التبريزي )1(.

د�بن�َعِلّي،�مستعد�خان،�صائب�التبريزي�)ت��1087ھ/� المؤلف:�ميرزا�مَُحّمَ
�1676م( )2(.

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 1/ب�-�502/ب،�مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )235 × 130 = 
180 × 70(،�عدد األسطر: )19(.

قْم�الَْحِميِدّي:�403. أوله:�مثل�الّرَ

آخره:...�متفرقات؛�قسم�ششم...�وله�أَيْضاً:

مــــــهــــــر�زن�بــــــــر�لــــــــب�كــــــفــــــتــــــار�كــــــــه�قــــــــــــــرآن�گــــــــرد|از�سخن�چند�چو�س|�پاره�پريشان�گرد|

اتــــــش�خـــشـــم�فـــــروخـــــور�كـــــه�گـــلـــســـتـــان�گـــــرد|جكر�خود�مخور�از�حسرت�ُگلزار�خليل

م|�شــــــو|�مــــركــــز�اكــــــر�ديـــــــده�حــــيــــران�گــــرد|بــــــــــــــــاش�والـــــــــــــــــــه�كــــــــــــه�دريـــــــــــــــــــن�دايـــــــــــــــــــــــره�ب|�ســــــــــــر�وپــــــــا

وله�أَيْضاً:

مرا�چون�ديده�قربان�يان�بي�مد�عا�گرد|ازان�رخسا�حيرت�آفرين�تا�پرده�وا�گرد|

وگرنه�با�تو�ميگفتم�چها�گفت|�چها�گرد|.بخون�اغشته�نتوان�ديد�ان�لبها|�نازك�را

ماحظات:�مخطوطة�خزائنية�نفيسة�بخط�المؤلّف.�وتتضّمن�هذه�المخطوطة�
القسم�األول�من�غزليات�صائب�بأقسامها�التسعة،�ويليها�قسم�)غزل�ها|�تركي(،�
وأولــهــا�)شــمــار:�1؛�اگــر�نه�مد�بسم�اهلل�بــود|�تــاج�عنوان�هــا(�من�الــورقــة:�)1/ب(�

 .DİVAN�SAİB�et�-�TEBRİZİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�402.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .MUHAMMED�ALİ�MÜSTAİD�HAN�et�-�TEBRİZİ�،SAİB ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�402.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   723 األدب والشعر   

حت|�الورقة:�)425/ب(،�وفي�الورقة:�)426/ب(؛�يبدأ�قسم�)مطالع(�المكّون�
مـــن�ثـــاثـــة�أقــــســــام؛�ويــكــتــمــل�فـــي�الــــورقــــة:�)437/ب(،�ثـــم�يـــبـــدأ�قــســم�الــمــتــفــرقــات�في�
قْم�الَْحِميِدّي:� الورقة:�)438/ب(،�وهو�القسم�الذي�يبدأ�به�مخطوط�دار�المثنوي�الّرَ
ْــَحــِمــيــِدّي:�448(�بالقسم�الــســادس�من� قْـــم�ال 402.�وينتهي�فــي�هذه�المخطوطة�)الـــّرَ
الــــمــــتــــفــــرقــــات.�الــــــوضــــــع الــــــعــــــام: نـــــــوع الــــــخــــــط:�نـــســـتـــعـــلـــيـــق�فـــــــارســـــــي.�وَعـــــــنَـــــــاِويـــــــن�الــــمــــواضــــيــــع،�
َـــة�بِـــــالـــــلَّـــــْوِن�األَْحــــــَمــــــر،�وتُـــــوَجـــــُد�عـــــل|�الــــَهــــَواِمــــش�بـــعـــض�الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات�َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات.� مَـــْكـــتُـــوب
والِْغاف�ِجلْد�ُعثَْمانّي�مذهب،�وعليه تملك:�ُسلَيَْمان�فهيم�مع�الخاتم،�َوتََملُّك:�
سليم�بن�ُســلـَـيْــَمــان�بالخاتم�وعــبــارتــه:�)ُســلـَـيْــَمــان�سنة��1119ھ/�1707م(،�َوتَــَمــلـُّـك:�
ْــــــــــَراِهــــــــــيــــــــــم�بــــــــــن�ُســــــــلَــــــــيْــــــــَمــــــــان�فـــــــهـــــــيـــــــم(،�َوتَـــــــــــَمـــــــــــلُّـــــــــــك:�نــــــــور�اهلل�بــــــــن� بــــــالــــــخــــــاتــــــم�وعــــــــبــــــــارتــــــــه:�)الـــــــســـــــيـــــــد�إِب
َــاَشــا�زاده؛�بــالــخــاتــم؛�وعــبــارتــه:�)برتو� عبد�العزيز�الــرومــي�الــُعــثْــَمــانــي�الــمــعــروف�ببرتو�پ
كدا|�لغه�نور�محمدم(،�وتحته تملّك:�بالخاتم�وعبارته:�)مَْن�آمن�بالقَدر�أِمَن�ِمن�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه� الكدر�سنة��1161ھ/�1748م(،�َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 449.�مطبوع ]824[ الّرَ

عنوان المطبوع:�كلستان�=�ُگلستان )1(.

ــــيــــَراِزّي�)ت��690ھ/� الـــمـــؤلـــف:�عـــبـــد�اهلل�بـــن�مـــشـــرف�الـــديـــن�بـــن�مــصــلــح�ســـعـــدي�الــــشِّ
�1290م،�أو��694ھ/�1294م( )2(.

عدد الصفحات: 275.

 .GÜLİSTAN ›1‹
ُگلستان:�)أي:�روضة�الورد،�ُگل�يعني:�ورد،�واستان�يعني:�مكان(.�

قْـــــــم� ــــــلَــــــيْــــــَمــــــانِــــــيَّــــــة:�]1219[�الـــــــّرَ ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي:�1184،�ومــــكــــتــــبــــة�الــــــّسُ ـــــــــم�ال قْ انــــــظــــــر؛�مـــكـــتـــبـــة�راغــــــــــب�پــــــاشــــــا؛�]1516[�الـــــــــّرَ
ــد� ْــَحــِمــيــِدّي:�1561،�ومكتبة�مُــَحــّمَ قْـــم�ال ْــَحــِمــيــِدّي:�1560،�الـــّرَ قْـــم�ال ْــَحــِمــيــِدّي:�874،�ومكتبة�مُــــَراد�مُــــّا؛�الـــّرَ ال

قْم�الَْحِميِدّي:�201.  قْم�الَْحِميِدّي:�126،�والّرَ عارف،�الّرَ
 .MUSLİHUDDİN�SA’Dİ�b.�ABDULLAH�،SA’Dİ�eş�-�ŞİRAZİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�376.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
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ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�كتاب�گلستان�شيخ�سعدي.�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

�كــه�طاعتش�مــوجــب�قربتست�وبشكر�انـــدرش�مــزيــد�نعمت� �َوَجــــّلَ منت�خــدايــرا�َعـــّزَ
هر�نفسي�كه�فرو�ميرود�ممّد�حياتست،�وچون�پرم|�آيد�مفّرح�ذات�پس�در�هر�نفس|�

دو�نعمت�موجودست�وپر�هر�نعمت|�شكر|�واجب.�بيت:

پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� وزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان� دســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت� َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدرآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداز� كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز�ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش�ب

}وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{ )1(.�قطعة:

آوردبــــــــــــــنــــــــــــــده�هــــــــــــــمــــــــــــــان�بـــــــــــــــــه�كـــــــــــــــــه�ز�تـــــــــقـــــــــصـــــــــيـــــــــر�خـــــــــويـــــــــش خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا|� درگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر�

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاوار� نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� آوردور� بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا|� كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس�
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وعظ�]كفتار:�105[:�دو�كس�مردند�وحسرت�بردند�يك|�آنكه�داشت�ونخورد�
ديگر�آنكه�دانست�ونكرد.�قطعه.

بـــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــل�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�را نــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــد� عـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــب�گــــــــــــــــــفــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنــــــــــــــــــش�کــــــــــــــــــوشــــــــــــــــــدکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس� نـــــــــــــــــــــــــــــــــــه�در� کـــــــــــــــــــــــــــــــــــه�

دارد گـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــه� صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� دو� کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم|� کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــدور�

خاتمة�الكتاب.

تمام�شد�کتاب�گلستان�واهلل�المستعان،�در�اين�جمله�چنانکه�رسم�مؤلفانست�
از�شعر�متقدمان�بطريق�استعارت�تلفيق|�نرفت.�بيت.

خـــــــــــــــــــــواســـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــنکــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــن�خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش�پــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــراســــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت� جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهء� از� بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�

غالب�گفتار�سعد|�طــرب�انگيزست�وطيبت�آمــيــز،�وکــوتــه�نــظــران�را�بدين�علت�
زبــــان�طــعــن�دراز�گــــردد�کـــه�مــغــز�دمـــــاغ،�بــيــهــوده�بــــردن�ودود�چــــراغ�ب|�فـــايـــده�خـــــوردن�کــار�
خـــردمـــنـــدان�نــيــســت.�ولــيــکــن�پـــر�را|�روشــــن�صــاحــبــدالن�کـــه�رو|�ســخــن�در�ايــشــانــســت،�
پوشيده�نماند�که�در�موعظها|�در�سلک�عبارت�کشيده�است�ودارو|�تلخ�نصيحت�
بشهد�ظرافت�برآميخته،�تا�طبع�مخاطب�ملول�نشود�واز�دولت�قبول�محروم�نماند.�

مثنوي.

بـــــــــــــــــــــــــــرديـــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــا�نــــــــــــــــصــــــــــــــــيــــــــــــــــحــــــــــــــــت�بــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــا|�خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�کـــــــــــــــــــــرديـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــر� ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن� در� روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار|�

پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالن�پــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�وبـــــــــــــــــــــــــــــسگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�نــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــد�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش�رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�کـــــــــــــــس

شعر�عربي
ِـــــــــــــــَكـــــــــــــــاتِـــــــــــــــبِـــــــــــــــِهيــــــــــــــــــــــــــا�نــــــــــــــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــــــــــراً�فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه�َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل�بــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلل�مَــــــــــــــــــــــــــْرَحــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــةً ْـــــــــــــــــُمـــــــــــــــــَصـــــــــــــــــنّـــــــــــــــــف�واْســــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــْغــــــــــــــــــــِفــــــــــــــــــــْر�ل عــــــــــــــــــــــــل|�ال

ِـــــــــــــنَـــــــــــــْفـــــــــــــِســـــــــــــَك�ِمـــــــــــــــــــــــْن�َخــــــــــــــــيْــــــــــــــــٍر�تُــــــــــــــــريــــــــــــــــُد�بِــــــــــــــِه ِـــــــــــــــــــــــَصـــــــــــــــــــــــاِحـــــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــــِهواْطـــــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــْب�ل ل ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد�كلذ�ُغـــــــــــــــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــــــــــــاً�

فــي�مــدح�بانيه�وِذكـــر�كــاتــبــه...�تتمة�حـــروف�فــي�سنة�)�1248ھ(...�مــدحــاً�في�
الحروف�الفارسية...�وقال�الصفتي�مؤّرخاً:

َــــــــــــــــــــــــــــــــَدْت اهـــــــــــــــــــــــــــــــــي�بـــــــــــــــإتـــــــــــــــقـــــــــــــــاِنطـــــــــــــــبـــــــــــــــائـــــــــــــــُع�الــــــــــــــــــــــُفــــــــــــــــــــــرس�فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا�أبـــــــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــــــوهُ�ب فــــــــــــــــــــــي�طــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــِع�الـــــــــــــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــــــــــــَرِب�الـــــــــــــــــــــــــــــــــّزَ

�مــــــــــــــــعــــــــــــــــن|�بـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــٍع�َرْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�أحـــــــــــــــــــــــُرفِـــــــــــــــــــــــِه ْـــــــــَخـــــــــلْـــــــــَق�ِمـــــــــــن�إنـــــــــــــٍس�وِمـــــــــــــن�جــــــــاِنِمــــــــــــــــــــــــــن�ُكــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ قــــــــد�أعـــــــــَجـــــــــَز�ال

ْــــــــــــــَفــــــــــــــِريــــــــــــــِد�بِــــــــــــِه ْـــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــْولَ|�ال َـــــــــــــــــــِد�الــــــــــــشــــــــــــاِهــــــــــــِد�ال قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍص�ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�داِنعــــــــــــــــل|�ي ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن� ّـــــــــــــــــــــــــــِة� بــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــَن�الـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــري



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    726

ســــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــادَتُــــــــــــــــــــــــــــهُ زادْت� بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه� ِمـــــــــــــــــــــــــــــــْصـــــــــــــــــــــــــــــــر� فأرخته:�)سخاء|�بالجلستان�=��1249ھ(عــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــز�
ْــــــــَمــــــــْرِجــــــــُع� َـــــــــــيْـــــــــــِه�ال ...�تــــــــــّم�طـــــبـــــع�الــــــكــــــتــــــاب�الـــــمـــــســـــتـــــطـــــاب�بـــــــــعـــــــــون�اهلل�الـــــمـــــلـــــك�الــــــــــوهــــــــــاب،�وإل
والَْمآب،�بمطبعة�صاحب�السعادة�األبدية،�والهّمة�العلية؛�ببوالق�مصر�المحروسة�
في�غرة�شهر�صفر�الخير�سنة�تسع�وأربعين�ومأتين�بعد�األلف�من�هجرة�مَْن�له�الِعّز�

والشرف.�م.
مــاحــظــات:�يــوجــد�فــي�آخـــره�جـــدول�الــخــطــأ�والـــصـــواب�فــي�أربـــع�صــفــحــات.�تــاريــخ 
الطبع:�سنة�)�1249ھ/�1833م(.�الوضع العام:�خّط�التعليق�الفارسي�المطبعي،�
ـــد�مُــــــــَراد؛�شيخ� ْـــــِغـــــاف�ِجـــلْـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــّي،�وعــلــيــه تــمــلــك الــــواقــــف:�الــســيــد�الـــحـــافـــظ�مُـــَحـــّمَ وال
َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 450.�مطبوع. ]825[ الّرَ
عنوان المخطوط:�گلستان�=�ُگلستان )1(.

ــــــــــــيــــــــــــَراِزّي�)ت�690  الـــــــمـــــــؤلـــــــف:�عــــــــبــــــــد�اهلل�بــــــــن�مـــــــشـــــــرف�الــــــــديــــــــن�بــــــــن�مـــــصـــــلـــــح�ســـــــعـــــــدي�الــــــــــــشِّ
و�694ھ/�1290و�1294م( )2(.

عدد الصفحات: 275.
قْم�الَْحِميِدّي:�449. أوله وآخره:�مثل�الّرَ

قْم�الَْحِميِدّي:�449. ماحظات:�نْفس�مواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 451. ]826[ الّرَ
عنوان المخطوط:�گلستان�=�ُگلستان )3(.

 .GÜLİSTAN ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�449.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .MUSLİHUDDİN�SA’Dİ�b.�ABDULLAH�،SA’Dİ�eş�-�ŞİRAZİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�376.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .GÜLİSTAN ›3‹
قْم�الَْحِميِدّي:�449.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   727 األدب والشعر   

ــــــــــــيــــــــــــَراِزّي�)ت�690  الـــــــمـــــــؤلـــــــف:�عــــــــبــــــــد�اهلل�بــــــــن�مـــــــشـــــــرف�الــــــــديــــــــن�بــــــــن�مـــــصـــــلـــــح�ســـــــعـــــــدي�الــــــــــــشِّ
و�694ھ/�1290و�1294م( )1(.

عدد األوراق وقياساتها: 100،�مقياس الورقة: )160 × 130 = 120 × 70(،�
عدد األسطر: )15(.

قْم�الَْحِميِدّي:�449. أوله:�مثل�الّرَ
آخره:...�مثنوي.

بـــــــــــــــــــــــــــرديـــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــا�نــــــــــــــــصــــــــــــــــيــــــــــــــــحــــــــــــــــت�بــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــا|�خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�کـــــــــــــــــــــرديـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــر� ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن� در� روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار|�

پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالن�پــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�وبـــــــــــــــــــــــــــــسگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�نــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــد�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش�رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�کـــــــــــــــس

د�الروم|.�تم. كتبه�أضعف�العباد:�عجم�مُْصَطَف|�بن�مَُحّمَ

مــــــــــاحــــــــــظــــــــــات:�مـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــة�خــــــــزائــــــــنــــــــيــــــــة�نـــــــفـــــــيـــــــســـــــة.�وتُـــــــــــــــــوَجـــــــــــــــــُد�فــــــــــــي�أولــــــــــــهــــــــــــا�ثـــــــــــــــاث�صــــــــفــــــــحــــــــات�مــــن�
الـــــفـــــوائـــــد�بـــالـــلـــغـــة�الــــعــــربــــيــــة�والــــتــــركــــيــــة�والـــــفـــــارســـــيـــــة،�وتُـــــــوَجـــــــُد�شــــــــروح�وتـــصـــحـــيـــحـــات�كــــثــــيــــرة�بــالــلــغــة�
نَـــــــة،� ـــــــبَـــــــة�َومُـــــــلَـــــــّوَ ْـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــيَّـــــة�عـــــــل|�الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش�ومـــــــا�بــــيــــن�الـــــســـــطـــــور،�والـــــلـــــوحـــــة�األول|�مُـــــــَذّهَ الــــتــــركــــيــــة�ال
وجـــمـــيـــع�الـــصـــفـــحـــات�لـــهـــا�إطــــــــــارات�بــــالــــلــــون�األحـــــمـــــر.�َوتُـــــــوَجـــــــُد�فِــــــي�آِخـــــــِرِهـــــــا�أربـــــــع�صـــفـــحـــات�مــن�
الــــفــــوائــــد�الـــمـــتـــنـــوعـــة�بـــالـــلـــغـــات�الـــــثـــــاث؛�ومـــنـــهـــا�الـــــدعـــــاء�الـــمـــســـتـــجـــاب�الـــمـــكـــتـــوب�بـــالـــلـــغـــة�الــعــربــيــة�
ـــــــــد� ـــــــــــْصـــــــــــَطـــــــــــَف|�بـــــــــــن�مُـــــــــَحـــــــــّمَ بـــــــخـــــــط�الـــــــنـــــــســـــــخ�فـــــــــــي�صـــــفـــــحـــــتـــــيـــــن�ونـــــــــصـــــــــف�الـــــــصـــــــفـــــــحـــــــة.�الـــــــــنـــــــــاســـــــــخ:�عـــــــجـــــــم�مُ
الــــــــــــــروم|.�الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: نـــــــوع الـــــخـــــط:�تـــعـــلـــيـــق�فـــــارســـــي�واضــــــــــح.�وكـــــلـــــمـــــات:�بــــيــــت�وحـــكـــمـــت�
ْــــــِغــــــاف�ِجــــلْــــد�ُعــــثْــــَمــــانــــّي�مـــغـــلـــف�بــــورق� ــــــْوِن�األَْحـــــــَمـــــــر،�وال ــــلَّ َــــة�بِــــــالــ ــــَعـــــنَـــــاِويـــــن�مَــــْكــــتُــــوب وشــــعــــر�وبــــنــــد؛�والـ
د�مَُراد؛�شيخ� اإليبرو،�وعليه تملك:�إِبَْراِهيم�حقي�عجم،�َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ
َخـــانـــَقـــاه�مُــــــَراد�مُـــــّا؛�مـــع�خـــاتـــم�الـــوقـــف،�ســنــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقـــــف:�دار�الــمــثــنــوي.

قْم الَْحِميِدّي: 452.�مطبوع�تركي ]827[ الّرَ

عنوان المطبوع:�ليل|�ومجنون�=�مجنون�ليل| )2(.

 .MUSLİHUDDİN�SA’Dİ�b.�ABDULLAH�،SA’Dİ�eş�-�ŞİRAZİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�376.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .LEYLA�ve�MECNUN ›2‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    728

ْــــــِحــــــلِّــــــّي�الـــــبـــــيّـــــاتـــــي،�الــــبــــكــــتــــاشــــّي،�الـــــبـــــاطـــــنـــــّي،�فـــضـــولـــي� ـــــد�بـــــن�ُســـــلَـــــيْـــــَمـــــان�ال الـــــمـــــؤلـــــف:�مُـــــَحـــــّمَ
)ت��963ھ/�1556م( )1(.

عدد الصفحات: 214.
ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

الـــــــــــهـــــــــــي�لـــــــــــيـــــــــــل|�ســـــــــــــر�حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــت�ســـــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــردهء�وحـــــــــــــــدتـــــــــــــــدن�اقــــــــــتــــــــــضــــــــــا|�ظـــــــــــهـــــــــــور�ايـــــــــــــــــــــــــدوب�تـــــــجـــــــل|�
ـــــلــــــه�فـــــــــضـــــــــا|�صــــــــــــــــــــورت|�مـــــــــزيـــــــــن�اتــــــــــــــدوكــــــــــــــده�مـــــــجـــــــنـــــــون�ســــــــــر�كــــــشــــــنــــــه�بــــــــــــاديــــــــــــهء�غــــــفــــــلــــــت�ايـــــكـــــن� ــــالــــــيـ ــــمــ جــ
أول�شـــعـــشـــعـــهء�جـــــمـــــال|�كــــــــورب�عــــنــــان�اخــــتــــيــــار|�الــــــــدن�كــــتــــدكــــده�اكــــــر�عــــــاقــــــة...�وجــهــيــلــه�
ـــنــــــت�مــــــجــــــنــــــون�ك|...�بــــــــو�حــــضــــرت� ــ ــــايــــــت�لـــــــيـــــــل|�ك|�عـــــالـــــمـــــكـــــيـــــر�ومــــــحـ ـــــكــ مــــتــــيــــســــر�اولــــــــــــــــوب�حـ
 عــــزتــــدن�إظــــهــــار�حـــمـــديـــلـــه�اســــتــــمــــداد�حــــصــــول�مـــطـــالـــبـــدر،�وآثــــــــار�شـــكـــر�ايــــلــــه�اســــتــــدعــــا|�ســتــر

معايب�در.

والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�لــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�الـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرِم

وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�األبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــةوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�األزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�أعــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــم�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــاء�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــه...قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

آخره:...�بو�أرباب�وفا�دن�توقُّع�قبول�معذرت�وأصحاب�ذكا�دن�تمنا|�دعا|�
مغفرتدر

طعن�ايتمه�كه�جوهرنك�دكل�صاف...انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف�ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�إنـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــاف

ــــــــــــــــــرض�واراد| ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تعــ ـــــــــــــــه� ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ايلـــ ـــــــــــــــرك� ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــــــو�داد|تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــدر�بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــم�داد|�جهلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كيــ

قـــــــــــال�حـــــــاجـــــــي�خـــــلـــــيـــــفـــــة:�>لــــــــيــــــــل|�ومــــــــجــــــــنــــــــون،�قــــــــد�نــــــظــــــم�الــــــــشــــــــعــــــــراء�فــــــــي�قــــصــــتــــهــــمــــا�بــــــاأللــــــســــــنــــــة�الــــــــــثــــــــــاث.�أمـــــــــــا�بـــــالـــــتـــــركـــــي:�
ْــُمــتَــَخــلِّــص:�بــفــضــولــي،�الــبــغــدادي.�الــمــتــوف|:�ســنــة�)�963ھ(،�مــنــه�فــي�)الـــزبـــدة(:� ــد�بــن�ُســلـَـيْــَمــان،�ال فــلــُمــَحــّمَ

أحد�وعشرون�بيتاً<...�
انــــــظــــــر؛�كــــشــــف�الـــــظـــــنـــــون�عــــــن�أســــــامــــــي�الــــكــــتــــب�والــــــفــــــنــــــون�لــــحــــاجــــي�خــــلــــيــــفــــة:�)1571/2 - 1572(،�وتُـــــــــوَجـــــــــُد�مــنــه�

قْم�الَْحِميِدّي:�453.  مخطوطة�في�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
وقد�طبع�في�تبريز�سنة�)�1274ھ/�1857م(،�وفي�طهران�سنة�)�1264ھ/�1847م(،�وفي�إِْستَانبُول�سنة�

)�1264ھ/�1847م(،�وسنة�)�1296ھ/�1879م(،�وفي�كرباء�سنة�)�1270ھ/�1853م(.�
 .MUHAMMED�b.�SÜLEYMAN�el�-�BAĞDADİ�،FUZULİ ›1‹

قْم�الَْحِميِدّي:�361.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   729 األدب والشعر   

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم اورد� ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن� خـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــر� اپـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــمدم� اپـــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� ديــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــزســــــــــــــــــــــــــــــــن� خــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــر� در�
ݱ

تَّمَت�الكتاب�بعون�الملك�الوهاب...�مكرم�مشهد|�حاج|�آقا|�تبريزي،�عل|�
يـــد�الــعــبــد�األقــــــّل�واألحــــقــــر:�عــســكــر�بــن�حــســيــن�بـــك�أردوبــــــــاّي�األصــــــل،�تـــبـــريـــزي�الــمــســكــن�
في�شهر�جماد|�األُْخــَر|�من�شهور�سنة�أربع�وسبعون�ومأتين�بعد�األلف�من�هجرة�

النبوية�عليه�آالف�الثناء�والتحية�)�1274ھ(.
ماحظات:�طباعة�طبق�األصل.�الناسخ:�عسكر�بن�حسين�بك�أردوباّي�األصل،�
تبريزي�المسكن.�تاريخ النسخ:�شهر�جماد|�األُْخــَر|�سنة�)�1274ھ/�1857م(.�
ــد� ْـــِغـــاف�ِجــلـْـد�ُعــثْــَمــانــّي،�وعليه تملك:�درويـــش�مُــَحــّمَ الــوضــع الــعــام:�خــّط�الــنــســخ،�وال
عزت�بن�َعِلّي�الكانقروي )1(�الساكن�في�دار�المثنوي؛�قــرب�جهارشنبه�بــازاري�سنة�
ــد�نــور�بــن�َعـــِلـــّي�الــســاكــن�فــي�دار�الــمــثــنــوي�سنة� )�1282ھ/�1865م(،�َوتَـــَمـــلُّـــك:�مُــَحــّمَ
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛� )�1278ھ/�1861م(؛�وتملّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ
د� مع�خاتم�الوقف�الذي�سّكه،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وعليه�خاتم�وقف�مَُحّمَ

عزت�بن�َعِلّي.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 453. ]828[ الّرَ
عنوان المخطوط:�ليل|�ومجنون�=�مجنون�ليل| )2(.

ْــــــِحــــــلِّــــــّي�الـــــبـــــيّـــــاتـــــي،�الــــبــــكــــتــــاشــــّي،�الـــــبـــــاطـــــنـــــّي،�فـــضـــولـــي� ـــــد�بـــــن�ُســـــلَـــــيْـــــَمـــــان�ال الـــــمـــــؤلـــــف:�مُـــــَحـــــّمَ
)ت��963ھ/�1556م( )3(.

عدد األوراق وقياساتها: 115،�مقياس الورقة: )160 × 120 = 100 × 50(،�
عدد األسطر: )15(.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/4.  ›1‹�انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
 .LEYLA�ve�MECNUN ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�452.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
 .MUHAMMED�b.�SÜLEYMAN�el�-�BAĞDADİ�،FUZULİ ›3‹

قْم�الَْحِميِدّي:�361.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    730

ِحيِم.�وبه�يقيني �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
عـــــــــــــشـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــه�بــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا|�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون|�تــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــر�قـــــــــلـــــــــنابـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــاث�حـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــن|�عـــــــــــــــشـــــــــــــــقـــــــــــــــه�تــــــــــــــــــأثــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر�قـــــــــلـــــــــن

ــــيــــــر�قـــــــلـــــــن...لـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــل|�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــر�زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــن|�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره�كـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــه�قــــــــــــلــــــــــــن ــــنــــــون�حـــــــزيـــــــن�بـــــويـــــنـــــنـــــه�زنــــــجــ مــــــجــ
الهي�ليل|�سر�حقيقت�سرائردهء�وحدتدن�اقتضا|�ظهور�ايدوب�تجل|�جماليله�

فضا|�صورت|�مزين�اتدوكده�مجنون�سر...
قْم�الَْحِميِدّي:�452. آخره:...�مثل�الّرَ

بتاريخ�شهر�ربيع�الثاني�سنة�)�992ھ(...�بيد�الفقير�محمود.
مـــــاحـــــظـــــات:�تُــــــــوَجــــــــُد�فــــــي�أولــــــــــه�صــــفــــحــــتــــان�مــــــن�الــــــفــــــوائــــــد،�وفــــــــي�آخــــــــــره�أربــــــــــع�صـــفـــحـــات�
ْـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــاً.�الــــــــــــنــــــــــــاســــــــــــخ:�مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــود.�تـــــــــــــاريـــــــــــــخ الـــــــــــنـــــــــــســـــــــــخ:�فــــــــــــــي�ربــــــــــــيــــــــــــع�الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي�ســـــنـــــة� مــــــــــــــن�الــــــــــــفــــــــــــوائــــــــــــد�أَي
)�992ھ/�1584م(.�الوضع العام: نوع الخط:�تعليق�واضــح،�وجميع�الصفحات�
لــــــهــــــا�إطـــــــــــــــــــارات�حـــــــــمـــــــــراء�الــــــــــلــــــــــون،�وكـــــــتـــــــابـــــــة�أبـــــــــيـــــــــات�الـــــمـــــنـــــظـــــومـــــة�مـــــــــوزعـــــــــة�فـــــــــي�جـــــــدولـــــــيـــــــن�يـــفـــصـــل�
بينهما�خطان�باللون�األحمر.�وتُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�تصحيحات�وتعليقات�وشروح�
ْــِغــاف�ِجــلـْـد�ُعــثْــَمــانــّي،�وعليه  َــة�بِــالــلَّــْوِن�األَْحـــَمـــر،�وال كثيرة.�وَعــنَــاِويــن�المواضيع�مَــْكــتُــوب
تـــــمـــــلـــــك:�خـــــانـــــجـــــي�كــــــــوچــــــــوك�ُســـــــلَـــــــيْـــــــَمـــــــان�لــــــــــق،�َوتَــــــــــَمــــــــــلُّــــــــــك:�الـــــســـــيـــــد�أحــــــمــــــد�رشــــــــــــدي�زاده�ســـنـــة�
د�مَُراد؛� )�1216ھ/�1801م(،�َوتََملُّك:�خير�الدين،�َوتََملُّك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ
شـــيـــخ�َخــــانــــَقــــاه�مُــــــــَراد�مُـــــــّا؛�مــــع�خـــاتـــم�الــــوقــــف،�ســـنـــة�)�1248ھ/�1832م(.�وقــــــف:�دار�

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 454.�فارسي ]829[ الّرَ

عنوان المخطوط:�سوانح�سفر�الحجاز،�وجملة�من�الموانح�=�مجموع�مختارات�
شعرية )1(.

 .Sevanih�Sefar’l�-�Hicâz�=�ŞİİR�MECMUASI ›1‹
لها:�بسم�اهلل�ارل�الرحيم.�أما�بعد�حمد�اهلل�عل|�إفضاله،�والصاة�والسام� توجد�منه�مخطوطات�أّوَ
عــل|�أشـــراف�الــخــائــق�محمد�وآلـــه،�فيقول�أَفْــَقــر�الــعــبــاد�إل|�رحــمــة�اهلل�تــعــال|�الــغــنــي،�محمد�المشتهر�ببهاء�
ــــبــــــذة�مـــن� ـــــديـــــــن�الـــــعـــــامـــــلـــــي�-�وفــــــــقــــــــه�اهلل�تـــــــعـــــــال|�لــــلــــعــــمــــل�فـــــــي�يــــــومــــــه�لــــــغــــــده�قـــــبـــــل�أن�يــــــخــــــرج�األمـــــــــــر�مـــــــن�يـــــــــده�-:�هذه�نــ الــ
=السوانح،�وجملة�من�الموانح،�قد�سنح�أكثرها�في�طريق�حج�بيت�اهلل�الحرام،�وزيــارة�سيد�األنــام،�عليه�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   731 األدب والشعر   

ـــــد�بـــــن�حــــســــيــــن،�بــــهــــاء�الــــــديــــــن،�الــــعــــامــــلــــي،�الــــبــــاطــــنــــي�)ت��1031ھ/� الـــــمـــــؤلـــــف:�مُـــــَحـــــّمَ
�1622م( )1(.

مـــخـــتـــلـــف�×� الـــــــــورقـــــــــة: )193 × �120=� عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 36،�مـــــقـــــيـــــاس 
مختلف(،�عدد األسطر:�)مختلف(.

أوله:�حافظ:
ويــــــــــــــــــــــــــــــــــن�بـــــــــــــــــحـــــــــــــــــث�بــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــه�غـــــــــــــــــســـــــــــــــــالـــــــــــــــــة�مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرودســـــاقـــــي�حـــــديـــــث�ســـــــــرور�كــــــل�وال�لــــــه�ســــيــــرود

كــارايــن�زمـــان�ز�صنعت�داللـــه�مــيــرود...م|�ده�كنه�نو�عروس�حمن�حد�حسن�يافت

آخره:...
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�يـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــّم�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّظ�فــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا�والـــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــربقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�وزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�بــــــــــــــــــــــــــــــأشــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــار�الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــرب

قُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�بـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــض�أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــابوافــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــح�مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــٍم�مُــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــاب
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كــــــــــــــــــــــــــــــــي�تـــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــح�الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــب�مــــــــــــــــــــــــــــــــن�هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍّ�هـــــــــــجـــــــــــمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــار�الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــم

لــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــم�الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــوّي�الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوي...وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدئ�مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا�بـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــِت�الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوي

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادكــــــــــــــــــــــــــــم�أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي�وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ال�يــــــــــــــــصــــــــــــــــغــــــــــــــــي�الــــــــــــــــتــــــــــــــــنــــــــــــــــاد وا� فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي� وا� فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي� وا�

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــَي�اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْذ�قـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــاً�ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه إاّل� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�

ّــــــف.�وهــــي� مـــــاحـــــظـــــات:�مــــخــــطــــوطــــة�خــــزائــــنــــيــــة�نـــفـــيـــســـة�يـــحـــتـــمـــل�أن�تـــــكـــــون�بــــخــــط�الــــــمــــــؤل
تــــضــــّمُ�مــــخــــتــــارات�شـــعـــريـــة:�عـــربـــيـــة�وفــــارســــيــــة�لــمــشــاهــيــر�الــــشــــعــــراء�الــكــاســيــكــيــيــن،�ومــنــهــم:�
ـــــــــــــــيـــــــــــــــَراِزّي،�ومــــــــــــــــّا�جــــــــــامــــــــــي،�وجــــــــعــــــــفــــــــري�وآمــــــــــلــــــــــي�وصـــــــــالـــــــــحـــــــــي،�ومــــــــــــــــّا�قــــــــاســــــــم�ومــــــــــّا� حــــــــافــــــــظ�الـــــــــــــــشِّ
مــــــســــــافــــــر�ومـــــــــــــــّا�نـــــــظـــــــيـــــــري،�وجـــــــــــــــال�الـــــــــديـــــــــن�الــــــــــــرومــــــــــــي،�ومــــــصــــــلــــــح�الـــــــــديـــــــــن�الـــــــــــــــــــــاري،�وســــــعــــــدي�
ــــديـــــــن�كــــــرمــــــانــــــي،�وخــــــــواجــــــــه�عــــصــــمــــت�ونــــــظــــــامــــــي،�ونـــــــاصـــــــر�خـــــســـــرو،� ــ ــــــــــيــــــــــَراِزّي،�وأوحـــــــــــــد�الـ الــــــــــشِّ
وعمر�الخيام،�وفريد�الدين�العطار،�ونظامي�وفضولي�وخاقاني،�ورشيد�الوطواط،�
ـــــــد�قـــــزويـــــنـــــي�وزاللـــــــــــي،� ـــيــــــر،�وكـــــــمـــــــال�إِْســـــــَمـــــــاِعـــــــيـــــــل،�وظــــــــهــــــــوري�ومُـــــــَحـــــــّمَ ــ وأبـــــو�الـــــســـــعـــــيـــــد�أبــــــو�الــــــخـ
وغــــيــــرهــــم،�والـــصـــفـــحـــات�األخــــيــــرة�الـــســـت�فــيــهــا�أبــــيــــات�عـــربـــيـــة�وفــــارســــيــــة�مــنــقــولــة�مــــن�ديـــــوان�
)نـــــان�وحـــلـــوا�شــيــخ�بـــهـــائـــي(،�الــبــاطــنــي،�الــمــخــطــوط�فـــي�مــكــتــبــة�مــحــمــد�عـــــارف�ابـــن�مـــراد�
َــــة�بِـــــالـــــلَّـــــْوِن� ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي:�)152(.�خـــــــّط:�الـــتـــعـــلـــيـــق،�أســـــمـــــاء�الــــشــــعــــراء�مَــــْكــــتُــــوب ـــــم�ال قْــ مــــــا؛�الـــــــّرَ
ـــــــد� ــــيــــــه خـــــــاتـــــــم تــــــمــــــلــــــك:�درويـــــــــــــــــش�مُـــــــَحـــــــّمَ ــــلــ ْـــــــــــــِغـــــــــــــاف�ِجـــــــــلْـــــــــد�ُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــّي�عـــــــــــــــــادي،�وعــ األَْحــــــــــــــَمــــــــــــــر،�وال
د�عزت�بن�َعِلّي� عزت�بن�َعِلّي�الكانقروي )1(،�وعبارته:�)وقــف�اذه�الكتاب�مَُحّمَ
 ســـنـــة��1274ھ/�1857م(،�وخــــاتــــم�تـــمـــلـــك:�حـــســـيـــن،�فــــي�الـــــورقـــــة:�)33/آ(.�وقــــف:

دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/455.�عربي�تركي ]830[ الّرَ

عنوان المخطوط:�مجموعة�الفوائد�الِعلمية�والمسائل�األدبية )2(.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/4.  ›1‹�انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
 .FEVAİD�MECMUASI ›2‹

ـــــريــــــة(،�والــــــمــــــؤلــــــف:�غــيــر� تُــــــــوَجــــــــُد�مــــخــــطــــوطــــة�فــــــي�مـــكـــتـــبـــة�األزهــــــــــــر�تــــحــــت�عـــــــنـــــــوان:�)مــــجــــمــــوعــــة�قــــصــــائــــد�وأبـــــــيـــــــات�شــــــعـ
مــعــروف،�وهــي�تتضّمن�المقامة�الزاللية�الــمــوجــودة�فــي�مخطوطة�دار�المثنوي�أيــضــاً.�انــظــر؛�مكتبة�األزهــر؛�

الرقم:�36018،�أرقام�الحفظ:�)�4011أدب(��45285بخيت�الرسالة�الرقم:�1. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   733 األدب والشعر   

ْـــَراِهـــيـــم�بـــن�أحــمــد،�أبــو�الــكــمــال،�شــهــاب�الـــديـــن،�الــرســمــي،� الــمــؤلــف:�أحــمــد�بــن�إِب
الكريدي،�الحنفّي،�رئيس�الُكتَّاب،�الصوفي�)ت��1197ھ/�1783م( )1(.

 .Ahmed�Resmî�Efendî ›1‹
�عل|�أّن�المؤلف�الذي�جمع�هذه�المجموعة،�هو�شهاب�الدين�الرسمي�الكريدي؛� هنالك�عدة�قرائن�تدّلُ
فـــهـــو�خـــطـــاط�مـــشـــهـــور،�ومــــعــــروف�بــضــبــط�مــــا�يــكــتــبــه�فــــي�مــجــمــوعــتــه،�وهـــــو�مــــن�فـــحـــول�األلـــســـنـــة�الـــثـــاثـــة؛�الـــلـــســـان:�
الـــــعـــــربـــــي�والـــــتـــــركـــــي�والـــــــفـــــــارســـــــي،�وتــــــــواريــــــــخ�الـــــمـــــنـــــقـــــوالت�الــــــمــــــوجــــــودة�فــــــي�هذه�الــــمــــجــــمــــوعــــة�مــــرتــــبــــطــــة�بـــــعـــــصـــــره،�وفــــي�
الــمــجــمــوعــة�بــعــض�آثــــــاره�أيــــضــــاً،�وخـــطـــوط�هذه�الــمــجــمــوعــة�تــشــبــه�خـــط�الـــرســـمـــي�الـــكـــريـــدي�الـــــذي�فـــي�مــخــطــوطــة�
)حديقة�الرؤساء�=�سفينة�الرؤساء(�في�تراجم�رؤساء�الكتّاب�في�الدولة�الُْعثَْمانِيَّة؛�المكتوبة�بخط�المؤلّف؛�
لَيَْمانِيَّة:�)639(.�وتوجد�مقالة�حول�حافظ�الشيرازي� والمحفوظة�في�مجموعة�رئيس�الُكتّاب�في�مكتبة�الّسُ
في�الورقة:�)6/ب(،�وقد�ألحق�بها�الناسخ�تكملة�في�الورقة:�)7/آ(�تحت�عنوان:�)تكملهء�رسميه(؛�
أي�مــنــســوبــة�إل|�كــاتــبــهــا�شــهــاب�الــديــن�الــرســمــي،�وتـــاريـــخ�كتابتها�ســنــة�)�1186ھ/�1772م(،�وقـــد�ورد�اســم�
أَْحَمد�رسمي�)46/آ(�في�رسالة�كتبها�في��20رجب�سنة�)�1187ھ/�1773م(،�وبعدها�مكتوب�)أَْحَمد�
لَْطان؛�بمناسة�استعفاء�رجائي�أَفَنِْدي�شمني�من�الجيش�الهمايوني،�محرر� رسمي�أَفَنِْدي(�الموّجه�إل|�الّسُ
بــتــاريــخ�الــعــاشــر�مــن�مــحــرم�ســنــة�)�1188ھ/�1374م(.�تــلــي�كلذ�)الــمــقــامــة�الــزاللــيــة�الــبــشــاريــة�فيما�جـــر|�بين�

ُركبان�الجارية(؛�الورقة:�)47/آ�-�55/ب(.�
ـــــــــــح�أن�يـــــكـــــون�الـــــمـــــؤلـــــف�هــــــــو:�شـــــهـــــاب�الــــــديــــــن�الـــــرســـــمـــــي�الــــــِكــــــِريــــــدي:� بـــــنـــــاء�عــــــــل|�مــــــا�تــــــقــــــّدم�مــــــن�الــــــقــــــرائــــــن؛�فــــإنــــنــــي�أرجِّ
الـــــــــمـــــــــول|� الـــــــــمـــــــــذهـــــــــب،� الــــــحــــــنــــــفــــــي� الـــــــــجـــــــــغـــــــــرافـــــــــي،� الــــــــــــمــــــــــــؤرخ� األديــــــــــــــــــــب� �1783م(:�  -  1694 �1197ھ�=�  - 1106(
 الــعــالــم�الــرئــيــس�الــصــدر�الــفــاضــل�األديــــب�الــكــاتــب�الـــبـــارع�الــمــنــشــي�الــلــغــوي،�أحـــد�أعــيــان�دار�الــســلــطــنــة�ورؤســائــهــا

المشهورين.�
ـــــمـــــــعـــــــروفـــــــة�بــــــكــــــريــــــد�)كــــــــــريــــــــــت�=�إقــــــــريــــــــطــــــــش(�الــــــجــــــزيــــــرة� ِـــــــــــــــــــَد�ســــــنــــــة�)�1106ھ/�1694م(�فـــــــــي�جـــــــــزيـــــــــرة�)رســــــــــمــــــــــو(�الــ ُول
الكبيرة�الــتــي�تقع�فــي�وســط�البحر�األبــيــض،�وقـــرأ�الــقــرآن�وغــيــره،�واشتغل�بتحصيل�العلوم�واإلنــشــاء�والخط�
ـــد� ِـــــي�عـــــبـــــد�اهلل�الـــحـــســـيـــن�بـــن�مُـــَحـــّمَ واألدب،�ودخــــــل�قــســطــنــطــيــنــيــة�ســـنـــة�)�1147ھ/�1734م(،�وقــــــرأ�بـــهـــا�عـــــل|�أَب
مَــْشــِقــّي�وغــيــرهــمــا،�وأخـــذ�التفسير�والــفــقــه�واللغة� الميمي�الــبــصــري،�وأَبِــي�الــنــجــاح�أَْحــَمــد�ابــن�َعــِلــّي�المنيني�الــدِّ
ل�واللغة،�وحفظ�األمثال� والنحو�والمنطق�والمعاني�والبيان�واألدب�والشعر،�وأتقن�اإلنــشــاء�وُحسن�الترّسُ
والــــشــــواهــــد،�واألغــــلــــب�مــــن�أشــــعــــار�الــــعــــرب�ووقـــائـــعـــهـــم.�وكــــــان�حـــريـــصـــاً�عـــــل|�الـــتـــحـــصـــيـــل،�مُـــهـــتَـــّمـــاً�بــجــمــع�الـــفـــوائـــد�
الـــعـــلـــمـــيـــة�والــــمــــســــائــــل�األدبـــــــيـــــــة،�وكــــــــان�يـــكـــتـــب�الــــخــــط�الــــمــــنــــســــوب،�ويــــضــــبــــط�األلـــــــفـــــــاظ،�والــــمــــســــائــــل�الــــتــــي�يـــثـــبـــتـــهـــا�فــي�

أجزائه.�
د�رئيس�الُكتاب،�وانتسب�إليه،�فجعله�من�أعيان� وقد�صاهر�المول|�األديب�زين�الدين�مصطف|�بن�مَُحّمَ
الُكتاب�وأقبل�بُكليَّته�عليه،�ورسم�له�أن�يكون�من�رؤسائهم،�وَولَِي�بعَض�المناصب:�ككتابة�الصدر�الوزير�
األعـــظـــم،�ثــم�صـــار�رئــيــس�الــجــاويــشــيــة،�وانــعــقــدت�عليه�أمـــور�الـــدولـــة،�وفـــّوضـــْت�إلــيــه�فــي�أيـــام�أمــيــر�المؤمنين؛�
لَْطان�أبي�التأييد�والظفر؛�نظام�الدين؛�مصطف|�خان�الثالث�)�1171ھ/1757 -  =وخليفة�المسلمين؛�الّسُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    734
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ـــلْـــَطـــانـــي�أيــــام�الــغــزو� ـــلْـــَطـــانـــي،�وكــــان�هـــو�مـــع�مَــــن�كــــان�فـــي�الــمــعــســكــر�الـــّسُ �1187ھ/�1774م(،�فـــي�الــمــعــســكــر�الـــّسُ
والجهاد�عل|�الكفار�الّرُوس�)سنة��1182ھ/�1768م(�-�)�1188ھ/�1774م(،�وُحمدت�سيرته�بين�أعيان�

الدولة.�واستقام�عل|�هذه�الحالة�قدر�خمس�سنين.�
لَْطانية،�وثاني�وكــاء�بيت�المال�والروزنامجية�الكبيرة،�وأمين� ثم�صار�أَْحَمد�رسمي�محاسب�األمــوال�الّسُ
�نــــــــظــــــــُرهُ،�وقـــــــويـــــــْت�عــــلــــيــــه�األمـــــــــــــــراُض�والـــــــــهـــــــــرمُ،�ومــــــات� ـــَطــــــانــــــي،�وفــــــــي�آخــــــــر�أمــــــــــره�ضــــــُعــــــَف�بــــــــصــــــــُرهُ،�وقــــــــــــّلَ ــ ـــلْـ ــ ـ ــــّسُ الــــمــــطــــبــــخ�الــ
ـــَف�عــلــيــه،�وحــــــِزَن�لـــَفـــقـــِدِه،�وكــــدر�مــصــابــه.�وكــــان�له� ولــــــُدهُ�األديــــــُب�الــنــجــيــُب:�عـــمـــاٌر�الـــكـــاتـــُب؛�فـــي�حــيــاتــه،�فـــتـــأّسَ
ــــٍل�بــاأللــســنــة�الـــثـــاث،�وال�يــكــتُــُب�إاّل�َجــــيــــداً؛�مع� رأٌي،�ووفــــــرةُ�عـــقـــل،�وقــــــّوةُ�ذكـــــاء،�وأدٌب�غـــــّض،�وُحــــْســــُن�تــــرّسُ
ـــــاُب�تـــتـــنـــافـــُس�بــــتــــحــــريــــراتِــــِه�ورســـــائـــــلـــــه.�وتـــــوفـــــي�أَْحــــــَمــــــد�رســـــمـــــي،�فـــــي�لــيــلــة� ـــتّـ ــ ـــُكـ ــ �والـــــضـــــبـــــِط،�واألعـــــــيـــــــاُن�والـ ُحــــســــن�الـــــخـــــطِّ
 األحــــــد�ثـــالـــث�شــــــوال�ســـنـــة�ســـبـــع�وتــســعــيــن�ومـــئـــة�وألــــــف�)�1197ھ/�1783م(،�ودفــــــن�بــمــقــبــرة�)قــــراجــــه�أَْحــــَمــــد�=

Karacaahmet�Mezarlığı’na(�في�أسكدار؛�في�القسم�اآلسيوي�من�مدينة�إِْستَانبُول.�
ومن�آثــاره:�االستئناس�في�أحــوال�األفــراس؛�مخطوط�في�مكتبة�جامعة�إِْستَانبُول:�)6667(؛�في�البيطرة�
لُوك�في�سياسة�الملوك،�وجغرافياي�جديد؛�مخطوط�في�مجموعة�خسرو� والفروسية،�وترجمة�واسطة�الّسُ
ـــــلَـــــيْـــــَمـــــانِـــــيَّـــــة:�)269�،268(،�و)حـــــديـــــقـــــة�الــــــــرؤســــــــاء�=�ســـفـــيـــنـــة�الــــــــرؤســــــــاء(�فـــــي�تـــــراجـــــم�رؤســـــــاء� پـــــاشـــــا�فـــــي�مـــكـــتـــبـــة�الـــــّسُ
ّــــف�مـــحـــفـــوظـــة�فــــي�مـــجـــمـــوعـــة�رئــــيــــس�الــــُكــــتّــــاب�فــــي�مــكــتــبــة� ْــــُعــــثْــــَمــــانِــــيَّــــة؛�مـــخـــطـــوطـــة�بـــخـــط�الــــمــــؤل الــــكــــتّــــاب�فــــي�الـــــدولـــــة�ال
لَيَْمانِيَّة:�)639(،�وحل�المشكات�األربعة،�وخاصة�االعتبار�في�بيان�أسباب�حرب�الدولة�الُْعثَْمانِيَّة� الّسُ
والــــــــروس�مــــن�ســـنـــة�)�1182ھ/�1768م(�حـــــت|�ســـنـــة�)�1190ھ/�1776م(،�وقـــــد�ُطـــبـــعـــت�فــــي�إِْســــتَــــانــــبُــــول�ســنــة�
)�1282ھ/�1865م،��1286ھ/�1869م،��1307ھ/�1889م(�كــمــا�تــرجــمــت�إل|�األلـــمـــانـــيـــة؛�ونـــشـــرت�في�
بـــرلـــيـــن�ســـنـــة�)�1228ھ/�1813م(،�و)الــــمــــقــــامــــة�الــــزاللــــيــــة�الــــبــــشــــاريــــة(�أوردهـــــــــا�الـــــــُمـــــــَرادي�فــــي�كــــتــــاب�ســـلـــك�الــــــدرر�
ــلـْـَطــانــي؛�فــي�تــاريــخ�بــعــض�األغــــوات� )74/1 - 77(،�و)خــمــيــلــة�الــكــبــراء؛�فــي�بــيــان�مــنــاقــب�أغــــوات�الــحــرم�الــّسُ
وتــراجــم�الــخــواص�والمقربين،�يظن�أنــه�كتبه�بالعربية�وترجم�إل|�التركية،�وقــام�أَْحــَمــد�بوشناق�في�المدينة�
الـــمـــنـــورة�فــــأعــــاده�إل|�الـــعـــربـــيـــة،�ونــــشــــره�فــــي�مــجــلــة�الــمــنــهــل�الــــســــعــــوديــــة(،�وذيــــــل�ســفــيــنــة�الـــــرؤســـــاء؛�فــــي�الـــتـــراجـــم،�
وسفارت�نامهء�أَْحَمد�رسمي؛�في�السياسة�الديبلوماسية،�وسفر�نامهء�سردار�أكرم�يُوُسف�پاشا،�و)فيينا�=�
ويانا؛�سفارت�نامه�سي(�ُطبعت�في�إِْستَانبُول�سنة�)�1304ھ/�1878م(،�وترجمها�المستشرق�هامر�إل|�
اللغة�األلمانية،�ونشرت�الترجمة�في�برلين�سنة�)�1224ھ/�1809م(،�والئحة�في�نظام�الدولة�الُْعثَْمانِيَّة؛�
في�التاريخ،�ومقالة�أَْحَمد�رسمي�أَفَنِْدي�الكريدي؛�في�السياسة،�ومناسك�حج،�ونظم�كريدي؛�في�األدب�

واللغة.�
ِـــــــلْـــــــُمـــــــَراِدّي:�)73/1 - 80(،�ومـــجـــلـــة�الـــمـــنـــهـــل:�الـــســـنـــة�)�40-�صـــفـــر��1394ص:�159 -  انــــظــــر؛�ســـلـــك�الــــــــدرر�ل
َّـــــة:�)263/5(،�وهــديــة�الــعــارفــيــن�أســمــاء�الــمــؤلــفــيــن�وآثــــار�المصنفين؛�لــلــبــغــدادي:� 177(،�والــمــكــتــبــة�األَْزَهـــــِري
َـــة:�)134/1(،�واألعـــــــام�لـــلـــزركـــلـــي:�)88/1(،�وُعــثْــَمــانــلــي� ـــال ِـــَكـــّحَ ِّـــِفـــيـــن�ل ْـــُمـــَؤل ــــْعــــَجــــم�ال )397�،179/1(،�َومُ
د�ثَُريَّا:�)382/2(.�وتاريخ�أَْحَمد� مؤلفلري؛�لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)58/3(،�وسجل�ُعثَْماني�لُِمحّمَ

=

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   735 األدب والشعر   

 = 120  × 205( الــــــــــــــورقــــــــــــــة:  مـــــــقـــــــيـــــــاس  50/آ،� �- 1/آ� وقــــــــيــــــــاســــــــاتــــــــهــــــــا:  األوراق  عــــــــــــــدد 
مختلف�×�مختلف(،�عدد األسطر:�)مختلف(.

أوله:�مجموعهء�بياض؛�جلوه�كاِه�أحمد�رسمي�آمد�في�شعبان�سنة�)�1186ھ/�
�1772م(.

مَــــــــــــــــــــــــــــــِقارحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم�عــــــــــــــــلــــــــــــــــّي�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروٍح�فــــــــــــــــيــــــــــــــــَك�قــــــــــــــــــــد�تـــــــــــــِلـــــــــــــَفـــــــــــــْت ِعـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــَد�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِق؛�فـــــــــــــــــــــــا�آِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر�الــــــــــــــــــــــــــــــّرَ
َـــــــــُكـــــــــْن�َعـــــَجـــــبـــــاً َـــــــــــــْم�ي �ِمــــــــنِّــــــــي�ل َوإنََّما�َعَجبِي�في�البَْعِض�َكيَْف�بَِقي؟...وإْن�مَـــــــــــــــَض|�الــــــــــُكــــــــــّلُ

ـــــاريــــــخ:�هــــــو�مــــعــــرفــــة�الـــــطـــــوائـــــف�ورســـــومـــــهـــــم�وعــــــاداتــــــهــــــم�وصـــنـــائـــع� ـــتـ ــ ...�تــــعــــريــــف�عــــلــــم�الـ
أشــــــخــــــاصــــــهــــــم�وانــــــتــــــســــــابــــــهــــــم�ومـــــــــوالـــــــــدهـــــــــم�إل|�غــــــيــــــر�كلذ،�ومــــــــوضــــــــوعــــــــه�أحــــــــــــــــــوال�األشــــــــخــــــــاص�
الماضية�من�األنبياء�والحكماء�والملوك�وغير�كلذ،�الغرض�منه�الوقوف�عل|�كيفية�

تلك�األحوال�الفائدة�العبرة�والنصح...

آخـــــــــره:...�دقــــايــــق�شـــيـــمـــهء�مــطــالــعــه�لـــــر|�شـــامـــل�اولـــيـــنـــجـــه�دن�زيــــــور�كــــل�اكــــنــــده�بــالــيــن�
لــطــافــت�قــريــن�بــيــورلــمــق�بــابــنــده�رأي�رزيــــن�ومــلــحــظ�دور�بــيــن�بـــراعـــت�وبــداعــتــلــو�مــجــادت�
مــنــقــبــتــلــو�مـــــعـــــال|�بـــلـــنـــدم�ســـلـــطـــانـــم�ثـــــم�أفـــــنـــــدم�حـــضـــرتـــلـــريـــنـــكـــدر.�نــــظــــام�درســـــلـــــك�ثـــنـــا�أحـــمـــد�

رسم|.�في�عشر�محرم�سنة�)�1188ھ/�1774م(.

مــــــــاحــــــــظــــــــات:�مــــــجــــــمــــــوعــــــة�نـــــفـــــيـــــســـــة�بــــــــخــــــــّط�الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف.�وتــــــــــوجــــــــــد�فــــــــــي�الـــــــــــــورقـــــــــــــة:�)7/ب(�
مــنــتــخــبــات�مــــن�كــــتــــاب:�زبــــــدة�األشـــــعـــــار�فــــي�مــنــتــخــبــات�الـــشـــعـــر�وأســـــمـــــاء�الــــشــــعــــراء�=�تـــذكـــرة�
الـــــشـــــعـــــراء�لــــمــــؤلــــفــــه:�قـــــــاف�زاده )1(،�وفـــــــي�الـــــــورقـــــــة:�)17/آ(،�مـــنـــتـــخـــبـــات�مــــــن�مـــجـــمـــوعـــة�
شــعــر�عـــــارف�أَفَـــــنْـــــِدي�الـــتـــي�كــتــبــهــا�بــخــطــه،�وفــــي�الــــورقــــة:�)22/آ(:�مـــخـــتـــارات�مـــن�شعر�

جودت�پاشا:�)236/2(،�وفهرس�المطبوعات�بالحروف�العثمانية�لسيف�الدين�أوزاكه:�)285�،240/2،�
296(،�وتاريخ�آداب�اللغة�العربية�لُِجرجي�زيدان:�)285/3(،�وموسوعة�وقف�الديانة�اإلسامية�التركية:�

�.)Türkiye�Diyanet�Vakfı�İslâm�Ansiklopedisi:�2/121�-�122(
›1‹�عــبــد�الــحــي�بــن�فـــيـــض�اهلل�بـــن�أَْحـــَمـــد�بـــن�مــصــطــفــي�الـــرومـــي�اإِلْســـتَـــانـــبُـــولـــي�الــُعــثْــَمــانــي�الــــمــــدرس:�ولــــي�الــقــضــاء�
بالشام،�قاضي�العسكر،�الشاعر�األديــب،�الُْمتََخلِّص�بفائضي،�المعروف�بقاف�زاده،�المتوف|�بِإْستَانبُول�

سنة�)�1031ھ/�1621م(.�
الَة:� ِِّفين�لَِكّحَ انظر؛�هدية�العارفين�أسماء�المؤلفين�وآثار�المصنفين؛�للبغدادي:�)508/1(،�َومُْعَجم�الُْمَؤل

)109/5(،�وُعثَْمانلي�مؤلفلري؛�لمحمد�طاهر�بروسه�لي:�)386/2(.�

=
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نــحــيــفــي،�وفـــي�الـــورقـــة:�)27/آ�-�29/آ(:�تــخــمــيــس�الــشــاعــر�نــحــيــفــي�لـــبـــردة�الــبــوصــيــري�
بثاث�شطرات�ُعثَْمانية�مع�كل�بيت�عربي،�وفي�الورقة:�)21/ب(:�قصيدة�طنانة�
لوهبي�أَفَنِْدي،�ومرعشي�نامه�سنة�)�1188ھ/�1774م(،�وفي�الورقة:�)25/ب(:�
تخميس�نجيب�أَفَـــنْـــِدي،�وفــي�الــورقــة:�)39/ب(:�أشــعــار�تــاريــخ�وفـــاة�عــاصــم�أَفَــنْــِدي�
مــفــتــي�زاده�)ســـنـــة��1172ھ/�1759م(،�لـــلـــشـــاعـــرة�الـــُعـــثْـــَمـــانـــيـــة�فــطــنــت�خـــانـــم�بـــنـــت�شــيــخ�
اإلسام�أسعد�أَفَنِْدي�وفي�الورقة:�)40/ب�-�45/ب(:�همايون�نامه�نك�دوردنجي�
بابنده�سفارته�دائر�اوالن�حكاية�عجيبة�سنة�)�1186ھ/�1772م(،�تليها�في�ِرَسالَة�
ـــنـــــة�)�1187ھ/�1773م(،�فـــــــي�الـــــــورقـــــــة:� ـــــتــــــاب�إِْســـــــَمـــــــاِعـــــــيـــــــل�رائـــــــــــف�أَفَـــــــــــنْـــــــــــِدي�ســ رئــــــيــــــس�الــــــكـ
)45/ب�-�46/آ(،�ثم�ِرَسالَة�رجائي�أَفَنِْدي�شمن|�ده�اردو�همايون�رياستدن�استعفا�
واســتــغــنــا�ايــلــه�إِْســتَــانْــبُــول�مـــــأذون...�رســمــي�أحــمــد�أَفَـــنْـــِدي�يــه�تــحــريــر�ايــتــديــكــي�مكتوب�
ح�ايلوبك�جوابيدر.�سنة�)�1188ھ/�1774م(؛�في�الورقة:�)46/آ�-�47/آ(،� تبّجُ
تـــلـــيـــهـــا�الــــمــــقــــامــــة�الــــــزاللــــــيــــــة�الـــــــبـــــــشـــــــاريـــــــة. )1(. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام:�خــــــــّط�الــــنــــســــخ�الــــنــــفــــيــــس،�وخــــط�
التعليق�النفيس�أَيْضاً،�والغاف:�جلد�ُعثَْماني�مذهب�من�الخارج�وبطانته�من�ورق�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم� اإليبرو،�وعليه تملك:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/455. ]831[ الّرَ

عنوان المخطوط:�المقامة�الزاللية�البشارية )2(.

قْم�الَْحِميِدّي:�2/455.  ›1‹�انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
›2‹�قال�الُمَرادي؛�في�ترجمة�أَْحَمد�رسمي:�>ومن�نثره:�المقامة�الزاللية�البشارية؛�فيما�جر|�بين�ركبان�
الـــجـــاريـــة.�تــشــتــمــل�عـــل|�أمـــثـــال�كــثــيــرة<.�انـــظـــر؛�ســلــك�الـــــدرر�فـــي�أعـــيـــان�الـــقـــرن�الــثــانــي�عــشــر:�)74/1 - 77(.�
وقـــــــال�الـــــبـــــغـــــدادي:�>الـــمـــقـــامـــة�الــــزاللــــيــــة�الـــبـــشـــاريـــة�فـــيـــمـــا�جــــــر|�بـــيـــن�ركــــبــــان�الــــجــــاريــــة،�مــخــتــصــر�عــــــل|�أمــــثــــال�كـــثـــيـــرة،�

ألَْحَمد�رسمي�الكريدي،�صاحب�الجميلة�الكبر|<.�
ْــَمــْكــنُــون�فــي�الــذيــل�عــل|�كشف�الــظــنــون؛�لــلــبــغــدادي:�)538/2(.�وتُـــوَجـــُد�منه�مخطوطة�في� انــظــر؛�إِيــَضــاح�ال
مكتبة�الدولة�في�برلين،�رقم�الحفظ:�3/8581،�وتُوَجُد�مخطوطة�منها�محفوظة�تحت�عنوان:�)المقامات�
الــزاللــيــة�الــبــشــاريــة�فيما�جــر|�بين�ركــبــان�الــجــاريــة�تشتمل�عــل|�أمــثــال�كــثــيــرة(.�انــظــر؛�مكتبة�األزهــــر؛�الــرقــم:�

35099،�أرقام�الحفظ:�)�4011أدب(��45285بخيت�الرسالة�الرقم:�2. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   737 األدب والشعر   

ْـــــــــــــــــَراِهـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم�بـــــــــــــــــن�أحـــــــــــــــمـــــــــــــــد،�الـــــــــــــرســـــــــــــمـــــــــــــي،�الـــــــــــــــكـــــــــــــــريـــــــــــــــدي،�الــــــــحــــــــنــــــــفــــــــّي� الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�أحــــــــــــمــــــــــــد�بــــــــــــن�إِب
)ت��1197ھ/�1783م( )1(.

عدد األوراق وقياساتها: )47/ب�-�55/ب(،�مقياس الورقة: )205 × 120 = 
مختلف�×�مختلف(،�عدد األسطر: )20(.

ِل�يوماً�من�األيام؛�مع�رفيقي�بشار�بن�بّسام؛�أْخذاً� َكني�الشوُق�إل|�التنّقُ أوله:�َحّرَ
بقوِل�بعِض�أصحاِب�األمالي:

فَــــــــــــةً ُــــــــــــْصــــــــــــِلــــــــــــُح�الــــــــــــنّــــــــــــْفــــــــــــَس�إْذ�كــــــــــــانــــــــــــْت�مُــــــــــــَصــــــــــــرِّ حــــــــــــــــــــــــــاِلال�ي إل|� حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل� ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن� ــــــــــــــــــــــــــــُل� الــــــــــــــــــــــــــــتَّــــــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــــّقُ إاّل�

امُــــــــــوز )3(،�فَــــأَجــــلْــــنَــــا�األنـــــظـــــاَر� ْـــــــُهـــــــوِز�بــــَطــــْفــــطــــاِف�الــــــــــّرَ ــــنَـــــا�نَـــــــْحـــــــَر )2(�الـــــنَّـــــهـــــاِر�عــــــل|�عــــــــادِة�ال ْـ ــــنَـــــَزل فَـ
إل|�مُــســتــعــام؛�فـــارٍغ�عــن�زحـــاِم�أنــــذاِل�األنــــام،�فـــإذا�بـــشـــاِدٍن�قــد�أشــــَرَق�الــــوردُ�مــن�نَــســريــِن�
ُــطــِف�حـــركـــاتِـــِه،�لــه�ُرواءٌ�وشـــاِهـــد،�أحـــل|�ُشــُفــونــاً�من� �ُغـــْصـــُن�الـــبـــاِن�ِمـــن�ل َوَجـــنـــاتـــِه،�واهـــتـــّزَ

الفاِرد )4(:

َــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــم�بِـــــــــــــُمـــــــــــــبْـــــــــــــتَـــــــــــــســـــــــــــٍم كـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــِن�الـــــــــــــــــــَغـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاِم�َوِريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍق�كـــــــــــــــابـــــــــــــــنـــــــــــــــِة�الـــــــــــــِعـــــــــــــنَـــــــــــــبيــــــــــــــــــــــــــــــــروي�الـــــــــــــــــــــــــــــرِّجـــــــــــــــــــــــــــــاَل�وي

فأشاَر�إلينا�بِلَْمَحٍة�ِمقناِطيِسيَّة )5(،�ولحظٍة�داِهَشٍة�مُْخِفِسيَّة )6(:

َّـــــــــــــــــــــــــــــــــا�ُعـــــــــــــــــــــــــلِّـــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــْت�فـــــــــــــــــــــــــي�َجـــــــــــــــــبِـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنِـــــــــــــــــِه �الـــــــــــــــــــــــــــــــــثُّـــــــــــــــــــــــــــــــــَري ْـــــــَقـــــــَمـــــــْركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأّنَ ـــــــــْعـــــــــَر|�وفـــــــــــي�ِجـــــــــــيـــــــــــِدِه�ال ِه�الـــــــــشِّ وفـــــــــــي�َخـــــــــــــــــــدِّ

ــــَغــــــريــــــِب�إل|�جـــــــــــاِرِه�ودَاِرِه،�فــــَحــــَمــــلـَـــنــــا�عــــل|� فـــــانـــــحـــــَدْرنـــــا�نَـــــــْحـــــــَوهُ�كـــــالـــــمـــــاِء�إل|�قَــــــــــــــــراِرِه،�والــ
مَ�لـــــــنـــــــا�الــــــــتَّــــــــرِحــــــــيــــــــَب� قــــــــــــــــــــــــــــــــارٍب )7(،�نـــــــظـــــــيـــــــٍف�لـــــــطـــــــيـــــــف،�خــــــــــــــــاٍل�عــــــــــن�الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــِط�والـــــــــــوِصـــــــــــيـــــــــــف،�فـــــــــــــــَقـــــــــــــــّدَ

 .Ahmed�b.�İbrâhîm�el�-�Resmî�el�-�Kridî ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/455.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

›2‹�نحر�النهار:�أّوله.�ص.�انظر؛�الورقة:�)47/ب(.�ص:�صحاح�الجوهري.�
›3‹�الهوز،�بالضمِّ:�الخلْق�والناس.�والطفطاف:�الجانب�والشاطئ.�والراموز:�البحر،�والُْمستعام:�المركب�

في�البحر.�ق.�انظر؛�الورقة:�)47/ب.�ق(:�القاموس�المحيط�للفيروزآبادي.�
›4‹�الشفون:�النظر�بمؤّخرة�العين.�والفارد:�من�السكر�أجوده.�ق.�انظر؛�الورقة:�)47/ب(.�

›5‹�مقناطيسية:�مغناطيسية.�انظر؛�الورقة:�)47/ب(.�
›6‹�شراب�مخفس:�سريع�اإلسكار.�ص.�انظر؛�الورقة:�)47/ب(.�

›7‹�القارب:�السفينة�الصغيرة.�انظر؛�الورقة:�)48/آ(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    738

ْـــَدِن�األديــِب�األريــب،�ثم�أخــَذ�يُفّحُص�عن�الَْمنِْصِب�والَْمْشَرب،� والتَّرِجيَب؛�عل|�دَي
والَْمْذَهِب�والَْمْرَغب:

ـــــــــــــــــــــنِـــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــا�ِســـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــاً�مــــــــــــــــــــــــــن�حــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــٍث�كــــــــــــــــــــــــــأنَّــــــــــــــــــــــــــهُ َجـــــــــــــــــــــــنَ|�الـــــــــــــنَّـــــــــــــْحـــــــــــــِل�مَــــــــــــــْمــــــــــــــُزوجــــــــــــــاً�بِـــــــــــــمـــــــــــــاِء�الــــــــــوقــــــــــائِــــــــــِعفَ

َــْهــَجــتِــِه،�فاْستَْكَشْفُت� بُْت�ِمــن�طـــاَوِة�ب بُْت�مــن�فَــصــاَحــِة�لَْهَجتِِه�أكــثــَر�ِمــّمــا�تعّجَ فَتََعّجَ
عـــن�أْصــــِلــــِه�وِعــــتْــــَرتِــــِه،�وعــــن�اْســــِمــــِه�وُكـــنـــيـــتِـــِه،�فـــقـــال:�اســـمـــي:�ُزالل�بـــــــُن�بِــــــال،�وأَُرومَـــــتِـــــي:�
َكــــِريــــَمــــةُ�األعـــــمـــــاِم�واألخــــــــــوال،�وُكــــنْــــيَــــتِــــي:�أبـــو�الـــحـــســـن�عـــــل|�اإلْجــــــَمــــــال،�ثــــم�خــــــاَض�يــتــكــلَّــُم�
�بِــــســــاَســــتِــــِه�الـــــبـــــاهـــــراُت )1(�فــــي�مَـــْجـــَراهـــا� ِــــئ�ِمــــــَن�األصــــــــــداِف،�وتَـــــِضـــــّلُ بـــمـــنـــِطـــٍق�تـــتـــنـــاثَـــُر�بــــه�الــــآل

عل|�الرَِّجاف )2(:

ــــــــــــــــــــــــْهــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــاِء�بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــاِء�ِذْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرهُ �ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن�الــــــــــــــــــــــــّصَ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّذُ ـــــــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــــــدمُأل ــــــــــــــــــــــــــــاهُ�مُ وأَْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن�ِمـــــــــــــــــــــــــــــــن�بِـــــــــــــــــــــــــــْشـــــــــــــــــــــــــــٍر�تَــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــّقَ

قائاً:�بأني�كنُت�من�أبناِء�بعِض�التجار�مُتلمذاً�بثروِة�أَبِي�َعل|�األُدباِء�األخياِر،�
�كوكب،�فصادني�هو|�بعِض�الِغْزالِن� فتُوفي�والدي،�وذهَب�الماُل�والنََّشب�تحت�ُكلِّ

بَا؛�المنعوُت�بوْصِف�بعِض�األلِبّا: بُِحْكِم�الصِّ
ِـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاً قَـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــاَرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�َظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�وَغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ|�َعـــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــَدل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَش|� ومَ َشــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــاً� والَح�

َـــــــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــــــُت�أْذُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرهُ ْــــــــــــــــَخــــــــــــــــبَــــــــــــــــِرفَــــــــــــــــــــــــــَصــــــــــــــــــــــــــاَر�مــــــــــــــــــــا�صــــــــــــــــــــــــــــــــاَر�ِمــــــــــــــــــــّمــــــــــــــــــــا�ل �َخــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــراً�َوال�تَـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــأْل�عــــــــــــــــــــــــِن�ال فَــــــــــــــــــــــــُظــــــــــــــــــــــــّنَ

� ِ َّ ناعة،�واالجتهادُ�أربَح�بِضاعة،�َلِ َوقَادَنِي�الَْمُجوُن�والخاعة؛�إل|�هذِهِ�الصِّ
ال�آلُف�إاّل�أْصَحاَب�الْبََراَعِة�والْيََراَعة.

ــُمــوِس�واألَقـــمـــار،�ال�أَُظـــنُّـــَك�إاّل�شريَف� ْـــَصـــار،�وَحـــيْـــَرةَ�الــّشُ ةَ�األب فــقــال�لــه�بــشــار:�يـــا�قُـــّرَ
ـــــــــــــــَت�عـــــــــل|�هذه�الــــــــشــــــــاَرِة� ـــــوُن�طـــــــابـــــــِت�األنـــــــــهـــــــــار،�فـــــمـــــا�دُمْ ـــيــ ـــ ـــــُعـ ُـــــــوِل:�إذا�َعـــــــــُذبـــــــــِت�الــ الـــــــنِّـــــــَجـــــــاِر�بـــــــمـــــــدل
ْــــَجــــواِري�عـــل|�الـــبِـــَحـــار؛�عــن�مُـــَعـــاَونَـــِة� ـــيَـــار،�يــكــفــيــَك�مُــَقــلِّــُب�الــلــيــِل�والـــنَّـــهـــار،�ومُـــَســـيِّـــُر�ال والـــشِّ

الموالي�واألنصار:

�البطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ�والَْكَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً�ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�عـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــلإّنَ أْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�مَ

ْـــــــــــــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــــــلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُس�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم �يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُص�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ال ّبُ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدُ
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مـــــــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــُك�ِكــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــر|�تُــــــــــــــــــــــــــــــــْغــــــــــــــــــــــــــــــــِن�َعـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــهُ�ِكــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــَرةٌ

)1(
ْــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــــــــــِر�اْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءٌ�بـــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــَوَشـــــــــــــــــــــــــــــــــْل  وَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن�ال

فقال:�نعم

ْــــــــــَمــــــــــْجــــــــــَد�نَـــــــْفـــــــُســـــــهُ َـــــــســـــــتـــــــأنِـــــــف�ال َــــــــــــــْم�ي ْــــــــــــــَمــــــــــــــْرءُ�ل فـــــــــــــــــــــــــا�َخـــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــَر�فِــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــا�أْوَرثَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ�ُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدودُهُإَذا�ال

�أَْزَراَر�الــــــلــــــبَّــــــاِت�عــــــن�األجـــــــــــراِم� ــــــّلُ ــــيْــــــن،�ويـــــــحـ ــــَجــ ــــثْــــــل�الــــــلـُّـ ــــــُر�عــــــن�ســـــاعـــــديـــــِن�ِمــ ــــَشــــــمِّ ُــ ثُـــــــــــّمَ�َشـــــــــــــَرَع�ي
الزاهرات:

ْــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــهُ �َرأي ْــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــّتَ ْــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــْدِر�ِمــــــــــــــــــــــــــن�َحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــُث�ال ثـــــــــــــــــاقِـــــــــــــــــبَـــــــــــــــــاَكــــــــــــــــــــــــــال نُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً� َعـــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــَك� إِل|� ُـــــــــــــــــــــــــــــــــْهـــــــــــــــــــــــــــــــــِدي� ي

ثار: حاً�إل|�ُخلُوقَِة�الدِّ فقاَل�لي�بّشار�مُلمِّ

َــــــــــــــــــــــــــــــــتِــــــــــــــــــــــــــــــــِه ِغــــــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ|� ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن� تَـــــــــــــــــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــــــــــــــوا� �أْزَراُرهُ�َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�الَْقَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرال� قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد�ُزّرَ

فَجاَوبَهُ�ُزالل،�بِتَلِْميِح�تَْقبِيِح�ااِلبْتَِذال:

َـــــــــــَزْل َـــــــــــْم�ي َــــــــبْــــــــتَــــــــِذْل�َعــــــيْــــــنَــــــيْــــــِه�فِـــــــــي�الــــــــــنَّــــــــــاِس�ل ُـــــــــــــــــَهـــــــــــــــــاَومَـــــــــــــــْن�ي َـــــــــــــــــنَـــــــــــــــــال َــــــــــــــــــــــةً�ال�ي َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر|�َحـــــــــــــــــــــــــــــاَجـــــــــــــــــــــــــــــةً�مَــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــُجــــــــــــــــــــــوب ي

�أَبْصاراً،� ْمَت�وُغّضَ ار:�إْن�ُكنَْت�ِريحاً�فَقْد�القَيَْت�إعصاراً،�فالَْزِم�الّصَ فُقلُْت�لِبَّشَ
ُك�الـــــُعـــــبـــــاب )2(،�والـــــهـــــو|�يـــلـــعـــُب�بــــاأللــــبــــاب،�والــــجــــنــــوُن�ُشـــعـــبـــةٌ�مــن� ُـــــحـــــرِّ �الـــــريـــــَح�كـــــان�ي نكّلَ

الشباب.

� اُر:�يا�مَْطلََع�البشارة؛�أُِريُد�الُقُعودَ�َجنْبََك�َحتّ|�أُِعينََك�تارةً�فتارة،�فإّنَ فقاَل�له�بَّشَ
عل|�الجاِر�َعْوَن�الَْجارة.

ِك�فَادُْرِجي،�وأخَطأت�إِْستِك�فَا�تُبَْهِرِجي. فقال:�ليس�بُِعشِّ

ُم�فِي� ِليَقة،�ال�تَُخيِّبهُ�فإنَّهُ�ال�يَتَنَّشَ فقلُت�له:�يا�أَلَْطَف�الخليقة،�وأَْطَرَف�ذوي�الّسَ
ةً�ِمْن�أَْردَانَِك�األَنِيَقة. الَْحِقيَقِة�إاّل�َشّمَ

ماً:�تسأَلُنِي�بَِرامَتَيِْن�َشلَْجَما،�ثم�أنشد: فََقاَل�مُتَبَسِّ
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فأب|�أبو�عمرة�إاّل�ما�أتاه،�َوتَاهَ�في�مَنَْزِعِه�َومَاتَاه.

فقال:�يــا�ُزالل،�ويا�مَنبَع�األَْوِس�واإلفْــضــال؛�اْجِر�بِنَا�إل|�مَيَْسَرٍة�نَِضيَرة،�ِمياُؤَها�
غزيرة،�وِرياُضَها�لِلِْجناِن�نظيرة.

ْــِخــَمــرة،�فأَْذَهبَنَا�إل|�أْن� ْــِخــبْــَرِة،�والــَعــواُن�ال�تَُعلُِّم�ال فقال:�َسَقْطَت�عــل|�َصــاِحــِب�ال
َخَرْجنا�بموضٍع�يُْفِعُم�نََفَحاُت�أزهاِرِه�الَْمشام،�وأَلَْقيْنَا�الَْمراِسَي�بِِذي�َرمَْرام،�فأعطيتُهُ�
َـــنِـــي�تُـــفـــاَحـــةً�أبـــــَرَزهـــــا�ِمــــن�َجـــيْـــبِـــِه� ْــــَخــــَفــــر،�فَـــنـــاَول ــــر،�فَــــــأْحــــــَرَزهُ�والَح�فـــي�َوْجـــــِهـــــِه�ال ــــا�تَــــيَــــّسَ َشـــيـــئـــاً�ِمــــّمَ
ُـــْغـــبَـــُن�مَــن� ِـــيَـــة،�وي ْـــَغـــال ْــَعــنْــبَــَر�وال ُر�ال ْــِض�والــتّـَـلـْـِطــيــف�تُــفــاَحــةً�تُـــَشـــوِّ ـــريـــف،�عـــل|�نَـــْهـــِج�الــتَّــعــري الـــّظَ

اْستَبَْدلََها�بُِقْرَطي�مَاِريَة:

ــــــــــــــْرِق�أنــــــــــفــــــــــاُس�ِطـــــيـــــبِـــــَهـــــا َــــــــــــــــو�َعــــــــبَــــــــَقــــــــْت�فــــــــي�الــــــــــــــّشَ ــــــــــــــــّمَُول َــــــــــــــــــــــهُ�الــــــــــــــــّشَ َــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــادَ�ل ــــــــــــــــــــــْزُكــــــــــــــــــــــومٌ�ل وفــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــَغــــــــــــــــــــْرِب�مَ

بُوح: فقلُت�له:�يا�ُعالة�الروِح،�وَطالَةَ )1(�الَغبُوِق�والّصَ

َــــــــــــــُكــــــــــــــْن ِـــــــــــــــــــَغـــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــرْي�زكـــــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ�ِمــــــــــــــــــــــن�َجــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــاٍل�فــــــــــــــــــــــــــــإْن�ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر�ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن�َســــــــــــــــــبِــــــــــــــــــيــــــــــــــــــِلل زكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةُ�َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل�فَ

َكأَنَِّي�أََردُْت�بِه�التَّْعِريَض�لُِقبْلَِة�الَْودَاِع.

َراع،�ثُـــــــــــــّمَ�فَـــــــــــــاهَ�َوأنْــــــــــَفــــــــــاُســــــــــهُ�مُــــــَطــــــيَّــــــبَــــــةٌ� فـــــــقـــــــال:�ال�تُــــــْطــــــِعــــــم�الـــــــَعـــــــبْـــــــَد�الــــــــــُكــــــــــراع،�فَــــــيَــــــْطــــــَمــــــع�فـــــــي�الــــــــــــــــــــــذِّ
ْــبَــيْــِن� �ُغــــراَب�ال ِــبــاً�مَـــرامَـــك�ثُــــّمَ�َودََّع�وأنــشــد،�كــــأّنَ ــبـِـيــُل�أمَـــامَـــك،�فَـــامْـــِش�َطــال بِــــَرامَــــك )2(:�الــّسَ

د: َغّرَ

ِــــــــــــَحــــــــــــاَجــــــــــــٍة ل َـــــــــــــــومـــــــــــــــاً� ي الــــــــــــــنَّــــــــــــــْفــــــــــــــُس� ِــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــــــِخــــــــــــــــــــــــــــــــاِف�َطـــــــــــــــــــــــــــــِريـــــــــــــــــــــــــــــُقإَِذا�مَـــــــــــــــــا�دََعـــــــــــــــــــتْـــــــــــــــــــَك� وَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن�َعــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــا�ل

ِــــــــــــــْف�َهــــــــــــــــــَواَهــــــــــــــــــا�مَــــــــــــــــا�اْســــــــــــتَــــــــــــَطــــــــــــْعــــــــــــَت�فَــــــــــــِإنَّــــــــــــَمــــــــــــا ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُف�َصــــــــــــــــــــــــــِديــــــــــــــــــــــــــُقفَــــــــــــــَخــــــــــــــال �َوال َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدّوٌ

فَُقلُت�له:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَب�عـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــْم�نَـــــــــــــــــــــــــــــــِســـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــوهُ وُروُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ�ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم�َرِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء�ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوفَ ـــــــــــــــــــــــــــــِفـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــةأَُظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ال ُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ�ُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ�الـــــــــــــــــــــــــــــّسَ

ـــتـــــُف�بِــــي ــــْهــ َـ ِـــــــــــــــــبُـــــــــــــــــهُثُــــــــــّمَ�انـــــصـــــرفـــــُت�َوداِعـــــــــــــي�الــــــشــــــوِق�ي ْت�مَـــــــــــــــــَطـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْق�بِــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــَك�قَـــــــــــــــــــــــــــــــــْد�َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّزَ اُْرفُ
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›2‹�الرامك:�شيء�أسود�يخلط�بالمسك.�ق.�انظر؛�الورقة:�)50/آ(.�
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ار: ّرَ يِر�الّطَ رِّ �الّطَ ار؛�وهو�أَْحيَر�ِمنِّي�ِمْن�أَْوَضاِع�كلَذَ ثُّمَ�قُلُت�لِبَّشَ

ـــــــــــــــِل ْــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــَو|�فِــــــــــــــــــــــي�الـــــــــــــــتَّـــــــــــــــنَـــــــــــــــّقُ اُت�ال ــــــــــــــــــْل�فَــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــّذَ ِعـــــــــــــنْـــــــــــــَد�مَـــــــــنْـــــــــَهـــــــــِلتَــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــّقَ تَـــــــــــــِقـــــــــــــْف� �َصـــــــــــــــــــــــاٍف�ال� ُكـــــــــــــــــــــــّلَ َوِردْ�

ِج� ِن�األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر�َوتَـــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــّوُ ُج�بِــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــّوُ ْـــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــدائِـــــــــــــــــــــــِق،�ونَـــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــّرَ َهــــــــــــــــــــــلُــــــــــــــــــــــّمَ�نَـــــــــــــــتَـــــــــــــــَفـــــــــــــــيّـــــــــــــــأُ�ِظــــــــــــــــــــــــــــــــاَل�هذَهِ�ال
ـــــْن�َوابِـــــــــــــــٌل�فَــــــَطــــــّل. ــــُكــ َـــ َـــــــــْم�ي ـــُهــــــوم:�إِْن�ل ــ ـــْفـ ــ ــــَمـ ـــــلـَــــــل،�بِــ َــ َـــــــــــــَدَل�الــــــــــــــــّزُالِل�ب ـــــــنَـــــــا�ب َـــــــُرّشَ ْــــــــَخــــــــائِــــــــِق،�َعـــــــــــَس|�أْن�ي  ال

فَأَنَْشَد:

ْـــــــــــــــــــــــــــــــِغـــــــــــــــــــــــــــــــي�بِــــــــــــــــَهــــــــــــــــا َّـــــــــــــــــــــــــــــــــــنِـــــــــــــــــــــــــــــــــــي�أَب �َســـــــــــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــــــَم|�أَن ــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــُظــــــــــــــــــــــــــّنُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل�تَــــــــــــــــــِهــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُمفَ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدالً�أََراَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فِــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّضَ ب

ـــــاَر�الـــــطـــــاُووس�فــا� ــــا�فــــاتَــــَك�األَْعـــــــيَـــــــاُر،�طـ َــــّمَ ْـــَجـــحـــش�ل ْـــَعـــنْـــبَـــر�بـــالـــُغـــبـــار،�فَـــال َهــــيْــــَهــــاَت�تــــبَــــّدل�ال
ْعَب�مَْن�ال�َذلُوَل�لَهُ. بَهُ�َوالَْولَه،�َوقَْد�يَْرَكُب�الّصَ يُفيُدَك�الّسَ

دْ� ثْتََها،�َوَعظِّم�الَْمَطالَِب�مَت|�فَتَّْشتَها،�َوَغرِّ فَُقلُْت�لَهْ�َويَْحَك�اْكِذب�النْفَس�إَِذا�َحّدَ
اِعِر�األَمْثَل: َوتََمثَّْل�بَِقوِل�الّشَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل�الـــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــــــــــَس�بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل�أْرقُـــــــــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــا َـــــــــــــــــــــْوال�فُـــــــــْســـــــــَحـــــــــة�األَمَـــــــــــــــــــــِلأَُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِـّ ْـــــــــــَعـــــــــــيْـــــــــــش�ل مَــــــــــــــا�أَْضــــــــــــــــيَــــــــــــــــَق�ال

تِِه يَْر�يَِطيُر�بَِجنَاِحِه�َوالَْمَرء�بِِهّمَ �الّطَ فإّنَ

ْــــــــــــَعــــــــــــَزائِــــــــــــُم ْـــــــــــــــــَعـــــــــــــــــْزِم�تَــــــــــــأتِــــــــــــي�ال ْــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــاِرمَُعــــــــــــــــــــلَ|�قَـــــــــــــــــــــــْدِر�أَْهـــــــــــــــــــــــِل�ال ْــــــــــــــــــــــــــِكــــــــــــــــــــــــــَراِم�ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــْدِر�ال َوتَــــــــــــــــــــــأتِــــــــــــــــــــــي�َعـــــــــــــــــــــــــــــلَ|�قَ

ْزُق�َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�َطـــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــٍب�َحــــــــــــــثِــــــــــــــيــــــــــــــٍث َــــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــَس�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّالِءَول فِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي� ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَك� دَل ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِق� أل � ْ َونكَلِ
َـــــــــــــــــــــــــــــِجـــــــــــــــــــــــــــــئْـــــــــــــــــــــــــــــَك�بِـــــــــــــــــــــــِمـــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــئِـــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــا�َطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوراً�َوَطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوراً ي

)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء  َـــــــــــــــــــــــــــــــِجـــــــــــــــــــــــــــــــئْـــــــــــــــــــــــــــــــَك�بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأٍَة�َوقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــِل�مَ ي

فأخذنا�نتتبع�لطائف�الرياض�واألنهار،�ونتغن|�بما�قيل�في�أوصافها�من�نتائف�
األشعار،�فقال�بشار:

ــــــــــــــــمــــــــــــــــتــــــــــــــــزجــــــــــــــــاً �مُ �بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَرِقرأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت�أزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــلِّ �َخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوٍد�ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّفَ كــــــــــــــــــــــــأنَّــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا�خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدُ

›1‹�إل|�هـــنـــا�انـــــتـــــه|�مـــــا�ذكــــــــره�الــــــــُمــــــــَرادي،�ومــــــا�ذكــــــــره�الــــــــُمــــــــَرادي�يـــقـــع�فـــــي�ثــــمــــان�صــــفــــحــــات،�ونكل�هذه�الـــمـــقـــامـــة�
المخطوطة�ال�تنتهي�بنهاية�ما�ذكره�الُمَرادي،�بل�تُوَجُد�في�المخطوطة�تسُع�صفحات�ِعاوةً�عل|�ما�أورده�

الُمَرادي�في�كتابه.�
ِّـــَف�قـــد�َطــــــّوَر�هذه�الــمــقــامــة�بــعــد�لـــقـــاء�الـــــُمـــــَرادي،�فــأصــبــحــت�الــمــخــطــوطــةُ�ضـــعـــَف�ما� ُــســتــنــتــُج�مـــن�كلذ�أن�الـــمـــؤل وي

ذكره�الُمَرادي.�
انظر؛�سلك�الدرر:�)77/1(.�
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كـــــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا�مــــــــــــــــــــــــــــــــــزجــــــــــــــــــــــــــــــــــْت�بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــِر�الــــــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــــــــــِقنــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــُم�روضـــــــــــــــــــــــــــتِـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا�ِمــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــٌك�وتُــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا

فقلُت:

ُــــــــــــــــٍؤ �فـــــــــــــــــــــــي�تــــــــــــــــلــــــــــــــــك�الـــــــــــــــــــــُغـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــون�كــــــــــــــــلــــــــــــــــؤل ـــــــــــــيَـــــــــــــســـــــــــــقـــــــــــــُطوالـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــّلُ ُـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــافِـــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــهُ�الـــــــــــــــنـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــُم�فَ َرْطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب�ي
والــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــُح�يــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــُب�والــــــــــــــــــــــــــَغــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــامَــــــــــــــــــــــــــةُ�تــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــُطوالــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــُر�يـــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــرأُ�والـــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــُر�صـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــةٌ

ثم�انتحينا�أقص|�المناِزِه�والبساتين،�كأنّها�مراتع�الُْحوِر�الِعين؛�حت|�وصلنا�إل|�
ــِديــر،�ويعجُز�عن�وصِفهما� ْــُخــورنَــُق�والــّسَ ِحــم|�قصرين�مُتقابلين،�يتضائُل�عندهما�ال

الفرزدُق�وَجريْر،�ما�يصيُر�بعه�عيُن�ابن�مُقلة�قرير:

بــــــــــــــصــــــــــــــيــــــــــــــراقـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــٌر�لـــــــــــــــــــــــــو�انَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�قـــــــــــــــــــــــــد�َكــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــَت�بـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــوِرِه الـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــاِم� إل|� لـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــادَ� أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم|�

ْـــــــــــــــــــــِجـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاِن�نــــــــــســــــــــيــــــــــُمــــــــــهُ �مـــــــــــــــــــن�مـــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــن|�ال ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدُث�لــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــام�نُـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــوراواشــــــــــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــــــــــّقَ فـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــادُ�ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراتـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــري�الـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــواطـــــــــــــــــــــــــُر�مُـــــــــــــــــــــــْطـــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــاِت�أعـــــــــــــــــــــــــنَّـــــــــــــــــــــــــٍة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهُ�قُ فــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــه�فــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــبُــــــــــــــــــــــو�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�مَ

ومرسومٌ�عل|�غرفات�اآلخر...

آخره:...
ُوروِدِه ِعــــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــــَد� فـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــاَن� الـــــــــــــــــــــــِكـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــاُب� َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً�َســــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــداً�َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَج�األْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوَردَ�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد�َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت�المَـــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــه ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ�قَ كــــــــــــــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــاِق�مُــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍق�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُف�فِـــــــــــــــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــــــــــــــاأل

بِـــــــــــــــَســـــــــــــــْحـــــــــــــــَرٍة الــــــــــــــنَّــــــــــــــِســــــــــــــيــــــــــــــُم� َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَدَر� كـــــــــــــَمـــــــــــــا� ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�َرْوَضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة�َجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ�الــــــــــــــــــــــــــــَغــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــامُ�ُربـــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــاَوَردَْت�

ِســـــــــــــــــــــــــــــْحـــــــــــــــــــــــــــــَرهُ أَْودََع� َهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُروُت� َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� فِــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــا�وآثَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه�َوَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَن

أَْكــــــــــــــــــــــِرمْ )1(�بــــــــِه�مــــــن�كــــــتــــــاٍب�مــــــا�الـــــــــــــروُض�بــــــأبــــــه|�مــــــن�وِســــــيــــــِمــــــِه،�وال�الــــــريــــــحــــــاُن�بــــأعــــطــــر�مــن�
َشِميِمِه،�رقيم�في�اللطافِة�كالماء�في�إروائــه،�وكالهواء�المعتدِل�في�مُائمِة�األرواِح�
ّــــةَ�ُعـــــمـــــِرِه،�وأدرَك�جـــمـــيـــَع�أمـــانـــيـــه�فــي� بـــجـــوهـــِر�َصــــفــــائِــــِه،�فـــــُســـــِررُت�بــــه�ُســــــــروَر�مَــــــْن�َوَجــــــــَد�ضــــال
ِحِه�أُنَس�الرياِض�بانهاِل�الَقْطِر،�والساري�بُطلُوِع�النَّْجِم�والبْدر،� دَْهرِه،�آنسُت�بتصّفُ

كيف�ال؟
ةٌ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِك�َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّزَ ْـــــــــــَقـــــــــــْطـــــــــــُروإنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�لــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــي�ل َــــــــــــــلَّــــــــــــــلَــــــــــــــهُ�ال َكــــــــــــَمــــــــــــا�انــــــــــــتَــــــــــــَفــــــــــــَض�الــــــــــــُعــــــــــــْصــــــــــــُفــــــــــــوُر�ب

�الُْمَؤلِِّف.� ›1‹�هذه�الزيادات�لم�يذكرها�الُمَرادي،�ولكلذ�يُرّجح�أن�تكون�انهاه�مُبَيََّضة�المقامة�بَِخطِّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   743 األدب والشعر   

فَِهْمُت�ِمن�ِعباراتِه�الُْمستعَذبة،�وِمن�إشاراتِِه�الُْمستملحِة�الُْمْستَغَربة.

ماحظات:�يوجد�قبلها�الكثير�من�الفوائد�المتنوعة�الُمتََعدِّدة�اللغات�الشرقية:�
ـــــتــــــوب�أحـــــــمـــــــد�رســـــــمـــــــي�فــــــــي�ثـــــــــــاث�صـــــفـــــحـــــات.� ــــنــــــهــــــا�مــــــكـ ــــيــــــة�والــــــتــــــركــــــيــــــة�والـــــــفـــــــارســـــــيـــــــة،�ومــ الــــــعــــــربــ
ّــف.�تــاريــخ الــنــســخ:�سنة�)�1188ھ/�1774م(.�الــوضــع الــعــام:  الــنــاســخ:�بخط�الــمــؤل
خــــــّط�الـــنـــســـخ�الـــنـــفـــيـــس�الـــمـــضـــبـــوط�بــــالــــحــــركــــات،�وجـــمـــيـــع�الـــصـــفـــحـــات�لـــهـــا�إطــــــــــارات�حـــمـــراء�
ـــَواِمــــــش�شــــــــروح�لـــغـــويـــة�مـــــع�إحـــالـــتـــهـــا�إل|�مـــــصـــــادرهـــــا،�وَعـــــنَـــــاِويـــــن� ــ ــــَهـ الـــــلـــــون.�وتُـــــــوَجـــــــُد�عــــــل|�الــ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:� قْــــم�ال َـــة�بِــــالــــلَّــــْوِن�األَْحـــــَمـــــر.�وبـــاقـــي�مُـــواصـــَفـــاتِـــِه�مــثــل�مُـــواصـــفـــات�الــــّرَ جــانــبــيــة�مَـــْكـــتُـــوب

.1/455

قْم الَْحِميِدّي: 3/455. ]832[ الّرَ

َسالَة�الحنفية�عل|�اآلداب�العضدية )1(. عنوان المخطوط:�شرح�الرِّ
�حنفي،�المول|�التبريزي� د�الحنفي�التبريزي،�َشْمس�الدِّين،�مّاَ المؤلف:�مَُحّمَ

)ت��900ھ/�1494م( )2(.

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: )57/ب�-�64/آ(،�مــقــيــاس الـــورقـــة: )205 × 120 = 
مختلف�×�مختلف(،�عدد األسطر: )20(.

قْم�الَْحِميِدّي:�8/159. أوله وآخره:�مثل�الّرَ
في�غرة�سنة�)�1187ھ(.

مـــاحـــظـــات:�الــمــتــن�الـــمـــشـــروح�مــكــتــوب�بـــالـــلـــون�األحــــمــــر،�والــــشــــرح�بـــالـــلـــون�األســـــود.�
وجميع�الصفحات�لها�إطارات�حمراء�اللون.�الناسخ:�بخط�المؤلف.�تاريخ النسخ: 
فـــــي�غـــــــرة�ذي�الــــقــــعــــدة�ســــنــــة�)�1187ھ/�1774م(.�وبـــــاقـــــي�مُــــــواصــــــَفــــــاتِــــــِه�مــــثــــل�مُــــواصــــفــــات�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/455. الّرَ

 .RİSALETÜ’l�-�HANEFİYYE ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�8/159.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�et�-�TEBRİZİ�el�-�HANEFİ�،MOLLA�HANEFİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�8/159.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    744

قْم الَْحِميِدّي: 4/455. ]833[ الّرَ

عــنــوان الــمــخــطــوط:�بــعــض�تــرجــمــة�ابـــن�زيـــدون�فــي�ســيــاق�بــيــان�الــرســالــتــيــن:�الــوالديــة�
والحبسية )1(.

ْـــــــــــــــــَراِهـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم�بـــــــــــــــــن�أحـــــــــــــــمـــــــــــــــد،�الـــــــــــــرســـــــــــــمـــــــــــــي،�الـــــــــــــــكـــــــــــــــريـــــــــــــــدي،�الــــــــحــــــــنــــــــفــــــــّي� الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف:�أحــــــــــــمــــــــــــد�بــــــــــــن�إِب
)ت��1197ھ/�1783م( )2(.

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: )64/ب�-�69/آ(،�مــقــيــاس الـــورقـــة: )205 × 120 = 
مختلف�×�مختلف(،�عدد األسطر:�)مختلف(.

أوله:�كان�أحمد�بن�عبد�اهلل�بن�أحمد�بن�زيدون�المخزومي�األنَْدلُِسّي�القرطبي،�
أبـــــو�الـــــولـــــيـــــد�مـــــن�أبـــــنـــــاء�وجـــــــــوه�الــــفــــقــــهــــاء�بــــقــــرطــــبــــة.�بـــــــرع�أدبــــــــــه،�وجـــــــــاد�ِشــــــعــــــره،�وعـــــــا�شــــأنــــه،�
وانطلق�لسانه،�وانقطع�في�أّول�أمره�إل|�ابن�جهور؛�أحد�ملوك�الطوائف�المتغلبين�
ـــــفــــــارة�بــــيــــنــــه�وبـــــيـــــن�مـــلـــوك� بــــــاألنــــــدلــــــس�فـــــحـــــّف�عــــلــــيــــه،�وتـــــمـــــّكـــــن�مـــــنـــــه،�واعـــــتـــــمـــــد�عــــلــــيــــه�فــــــي�الــــــسـ
األندلس،�فأعجَب�به�القومُ،�وتمنَّوا�استمالته�إليهم�لبراعته،�وُحسن�سيرته.�فاتفق�
أنه�نَقَم�عليه�ابُن�جهور�فحبََسه،�واستعطَفهُ�ابُن�زيدون�بفنون�النظم�والنثر.�من�كلذ�
ُــــــهــــــا:�يــــا�مــــوالي�وســــيــــدي�الــــــذي�ودادي�لـــــه،�واعـــتـــمـــادي� ل رســـالـــتـــه�الـــبـــديـــعـــة�الـــمـــنـــوال�الـــتـــي�أّوَ
ِـــــــبـــــــاس�إنـــــــعـــــــاِمـــــــك،�وعــــطــــلــــتــــنــــي�مـــــــن�ُحـــــلـــــّي� عـــــلـــــيـــــه،�واعــــــــــتــــــــــدادي�بـــــــــه:�إْن�ســـلـــبـــتـــنـــي�أعـــــــــــــــــّزك�اهلل�ل
إيــــنــــاِســــك،�وأظـــمـــأتـــنـــي�إل|�بـــــــرِد�إســــعــــافِــــك،�وغـــضـــضـــت�عـــنـــي�طـــــــرَف�حـــمـــايـــتِـــك؛�بـــعـــد�أن�
نظر�األعم|�إل|�تأميلي�فيك،�وأحّس�الجمادُ�باستحمادي�لك،�وسمع�األصّمُ�ثنائي�
َسالَة،�وختمها�بقصيدٍة�طنانة؛�تركتها�خوف�اإلطالة...� عليك...�اذه�جزء�من�الرِّ
َــة�التي�كتبها�عــل|�لسان�بنت�المستكفي،�وكــان�اسمها:�واّلدَة،� ]66/آ[�ولــه�الــّرَســال

 .el�-�Mekâmeh’l�-�Zülaliyeh’l�-�Beşâriyeh ›1‹
ْــَمــْكــنُــون�فــي�الــذيــل�عــل|�كشف�الــظــنــون؛�لــلــبــغــدادي:�)538/2(.�وتُـــوَجـــُد�منه�مخطوطة�في� انــظــر؛�إِيــَضــاح�ال
مكتبة�الدولة�في�برلين،�رقم�الحفظ:�3/8581،�وتُوَجُد�مخطوطة�منها�محفوظة�تحت�عنوان:�)المقامات�
الــزاللــيــة�الــبــشــاريــة�فيما�جــر|�بين�ركــبــان�الــجــاريــة�تشتمل�عــل|�أمــثــال�كــثــيــرة(.�انــظــر؛�مكتبة�األزهــــر؛�الــرقــم:�

35099،�أرقام�الحفظ:�)�4011أدب(��45285بخيت�الرسالة�الرقم:�2. 
 .Ahmed�b.�İbrâhîm�el�-�Resmî�el�-�Kridî ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1/455.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   745 األدب والشعر   

ــــُم�بِــــــــِه�فِــــيــــَهــــا،�وقــــــد�وجــــــد�مــــكــــان�الـــــقـــــول�ذا�ِســــعــــٍة،� إل|�الــــــوزيــــــر�أبــــي�عــــامــــر�َعــــــــبْــــــــُدوس،�يــــتــــهــــّكَ
َسالَة:�أما�بعد؛� فيلعب�فيها�بأطراف�الكام،�وقد�كان�استمالها�لنْفِسِه...�وأّول�الرِّ
أيها�الُْمصاُب�بعقله،�الموّرط�بجهله،�البيّن�سقطه،�الفاحش�غلطه،�العاثر�في�ذيل�

اغترارِه،�األعم|�عن�شمس�نهاره،�الساقط�ُسقوَط�الذباِب�عل|�الشراب...

آخـــــــــــره:...�قــــــال�بــــعــــض�الــــــــــوزراء�بـــإشـــبـــيـــلـــيـــة:�عــــهــــدي�بــــأبــــي�الــــولــــيــــد�بــــن�زيــــــــدون�قـــائـــمـــاً�
عـــــــل|�بـــــعـــــِض�جــــــنــــــازِة�حـــــــرِمـــــــِه،�والــــــنــــــاس�يـــــعـــــزونـــــه�عـــــــل|�اخــــــتــــــاف�طــــبــــقــــاتــــهــــم،�فــــمــــا�ســـمـــعـــُت�
ِـــِســـَعـــِة�مَـــيْـــدانِـــِه،�وحـــضـــوِر�جـــنـــانِـــِه،�وتـــوفـــي�رحــمــه�اهلل� يــجــيــُب�أحــــداً�بــمــا�أجــــاَب�بـــه�غـــيـــرهُ�ل
تـــــعـــــال|�فـــــي�عــــــــاِم.�وكـــــانـــــت�وفـــــاتـــــه�فـــــي�صــــــدر�رجــــــب�ســــنــــة�)�463ھ(�بـــمـــديـــنـــة�إشـــبـــيـــلـــيـــة،�
ــــيــــــل:�تـــــوفـــــي�ســــنــــة�)�445ھ(،�وِســــــيــــــَق�إل|�قُـــــرطـــــبـــــةَ�ودُفِـــــــــــــَن�فــــيــــهــــا،�ِوالدَتُــــــــــــــــهُ�َســـــنـــــة�أربــــــع� وقــ

وخمسين�وثلث�مئة.�ابن�َخلَِّكاَن.

في�غرة�ربيع�األول�سنة�)�1188ھ/�1774م(.

َــــــــــــــــــة�الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــوريـــــــــــة�الــــــــــــتــــــــــــي�كـــــتـــــبـــــهـــــا� مـــــــــــــاحـــــــــــــظـــــــــــــات:�تــــــــــــوجــــــــــــد�عـــــــــــــــــــل|�الــــــــــــهــــــــــــامــــــــــــش�تــــــــكــــــــمــــــــلــــــــة�الــــــــــــــــــّرَســــــــــــــــــال
ـــيــــــدة�شـــــــوكـــــــت�فـــي� ـــــمــــــة�ابــــــــــــن�زيــــــــــــدون�تُــــــــــوَجــــــــــُد�قــــــصـــ ابــــــــــــن�زيــــــــــــدون�إل|�ابــــــــن�جــــــــهــــــــور.�وبـــــــعـــــــد�تــــــرجـ
ـــــــورقــــــــة:�)69/ب�-�72/ب(،�وهــــــــي�مـــكـــتـــوبـــة� ــــــف�مــــــيــــــرزا�بــــالــــلــــغــــة�الـــــفـــــارســـــيـــــة،�الـ مــــــــدح�آصــ
ســـنـــة�)�1197ھ/�1783م(،�وبـــعـــدهـــا�تــفــصــيــل�قـــصـــة�قــــــارون�فــــي�الــــورقــــة:�)73/ب(،�
مـــكـــتـــوبـــة�بــــخــــط�مــــغــــايــــر�فـــــي�ربــــيــــع�اآلخــــــــر�ســــنــــة�)�1199ھ/�1785م(.�بــــعــــد�وفــــــــاة�شـــهـــاب�
ــــنــــــقــــــولــــــة�مـــــــــن�أخـــــــــاق� الـــــــــديـــــــــن�الـــــــرســـــــمـــــــي�بـــــســـــنـــــتـــــيـــــن،�وبــــــــعــــــــد�كلذ�تــــــــوجــــــــد�خــــــمــــــس�صــــــفــــــحــــــات�مــ
عائي،�بخط�شهاب�الدين�الرسمي،�وبعدها�قصيدة�بعنوان:�موكب،�في�الورقة:�
)76/ب(،�ومـــــكـــــتـــــوب�فــــــي�آخـــــــرهـــــــا:�>كــــــــدخــــــــداي�صــــــــدر�عــــــــــال|�ســـــابـــــقـــــا؛�رســـــمـــــي�أحــــمــــد�
أَفَنِْدي�نوشته�شد�أز�قلم�كمينه�درويش�زالل�البَُخاِرّي�سنة�)�1193ھ/�1779م(<،�
تــلــيــهــا�قـــصـــيـــدة�عـــنـــوانـــهـــا:�لــــمــــحــــرره،�أي:�مـــحـــرر�الـــمـــجـــمـــوعـــة،�فــــي�الـــــورقـــــة:�)77/آ(،�
وبعدها�غزليات�نابي�من�الورقة:�)77/ب(�حت|�الورقة:�)79/ب(،�وهي�مكتوبة�
فـــــــي�مــــــحــــــرم�ســـــنـــــة�)�1195ھ/�1781م(،�وبـــــعـــــدهـــــا�قـــــصـــــيـــــدة�بــــــعــــــنــــــوان:�مــــحــــتــــشــــم،�تـــلـــيـــهـــا�
ترجمة�قصيدة�البردة�لنحيفي�أَفَنِْدي؛�وبعدها�مناجاة�من�الورقة:�)79/ب(�مكرر،�
حــت|�الــورقــة:�85،�مــكــتــوبــة�ســنــة�)�1191ھ/�1777م(،�وتــحــتــهــا�عــبــارة:�)حـــّرر�من�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    746

خــط�نــاظــمــه(،�وبــعــد�كلذ�فــي�الـــورقـــة:�)85/ب(؛�تُـــوَجـــُد�مــنــظــومــة�لــطــيــفــة�فــي�تــوريــة�
افِِعّي� اصطاح�الحديث�للحافظ�شهاب�الدين�أحمد�ابن�فرج�اللخمّي�اإلشبيلّي�الّشَ
)625 - �699ھ(�رحمة�اهلل�عليه )1(،�وقد�شرحها�يحي|�بن�عبد�ارل�القرافي�

الزبيدي،�ومطلعها:

وُحــــــــــــــــــــــــزنــــــــــــــــــــــــي�ودمـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي�مُــــــــــــــــــــــــــــرَســــــــــــــــــــــــــــٌل�ومُــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــَســــــــــــــُلغـــــــــــــرامـــــــــــــي�صـــــــــحـــــــــيـــــــــٌح�والـــــــــــــــرجـــــــــــــــا�فـــــــــيـــــــــك�مُـــــــــعـــــــــَضـــــــــُل

ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي�أجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــُلوصــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــرَي�عــــــــــــــنــــــــــــــكــــــــــــــم�يــــــــــــــــشــــــــــــــــهــــــــــــــــُد�الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــُل�أنــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٌف�ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروٌك،�وُذل

حــــــــــــــديــــــــــــــثــــــــــــــكــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــاُع� إاّل� َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌن� ْــــــــــــــــــــــــــــُقــــــــــــــــــــــــــــُل...وال� �فــــــــــــــــــــــــــــأَن ُـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــل|�عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــّيَ مُـــــــــــــــــشـــــــــــــــــافـــــــــــــــــهـــــــــــــــــةً�ي
أوالً ثـــــــــــــــــــــــــــــّم� آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر� مــــــــــــــــــــــن� أوالً� فــــــــــــــــــخــــــــــــــــــْذ� مـــــــــــــــــــن�الـــــــــــــــــنِّـــــــــــــــــصـــــــــــــــــِف�مــــــــــــــــنــــــــــــــــه؛�فـــــــــــــهـــــــــــــو�فـــــــــــــيـــــــــــــه�مـــــــــــكـــــــــــّمـــــــــــُل...�

بِـــــــــــــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــــــــــــبِّـــــــــــــــــــــــــــــــِه إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي� أقـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــُت� إذا� � أهـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــُم�وقــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــي�بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــة�مُــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــُلأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرُ

تـــــّم.�وبــعــدهــا�فـــي�الــــورقــــة:�)86/ب(؛�تُــــوَجــــُد�مــنــظــومــة�مــنــقــولــة�مـــن�كـــتـــاب�اســكــنــدر�
نامه،�تليها�قصيدة�البردة�في�الورقة:�)88/ب(.

ــــد�بــــن�فــــــرح�الــــلَّــــخــــمــــي�اإلشـــبـــيـــلـــي،� ›1‹�نــــاظــــم�الـــمـــنـــظـــومـــة:�أَْحـــــَمـــــد�بـــــن�فَـــــــــْرح�)بــــســــكــــون�الـــــــراء(�بـــــــن�أَْحـــــَمـــــد�بـــــن�مُــــَحــــّمَ
نــزيــل�دمــشــق،�أبــو�الــعــبــاس،�شــهــاب�الــديــن�)625 - �699ھ�=�1227 - �1300م(�فقيه�شــافــعــّي،�مــن�علماء�

الحديث.�
ِــــي�بــــكــــر�بــــن�جـــمـــاعـــة�)ت��819ھ/�1416م(؛� ــــد�بــــن�أَب وشـــــــــارح�الـــمـــنـــظـــومـــة:�يــــحــــي|�الـــــقـــــرافـــــي،�وعــــــز�الـــــديـــــن�مُــــَحــــّمَ
ْــــــــــــراِهــــــــــــيــــــــــــم�الـــــتـــــنـــــائـــــي� ـــــــــد�بـــــــــن�إِب |�شــــــــرحــــــــهــــــــا:�)زوال�الــــــــــتــــــــــرح�فــــــــــي�شـــــــــــــرح�مــــــنــــــظــــــومــــــة�ابـــــــــــــــن�فـــــــــــــــرح(.�وشـــــــــرحـــــــــهـــــــــا:�مُـــــــــَحـــــــــّمَ وَســــــــــــــــــــــــــّمَ
فـــي� )الــــــمــــــقــــــتــــــرح� الـــــــــشـــــــــرح:� وَســــــــــــــــــّم|� الــــــفــــــهــــــري�)ت��1187ھ/�1774م(؛� عــــــــبــــــــد�اهلل� وعــــــمــــــر�بــــــن� )ت��937ھ(،�
د�ابــن�أَْحــَمــد�المرابط�السمالي�السوسي� د�بن�مَُحّمَ شــرح�أبيات�ابــن�الــفــرح(،�وشرحها�عبد�العزيز�بن�مَُحّمَ
د�بن�أَْحَمد�بن�سالم،�َشْمس� أبو�فارس�األَدُوزي�)1268 - �1336ھ�=�1852 - �1918م(،�وشرحها�مَُحّمَ
اِريني�)1114 - �1188ھ�=�1702 - �1774م(،�وَسّم|�الشرح:�)الملح�الغرامية(،� ّفَ الدِّين،�أبو�العون�الّسَ
ــد،�الــمــخــزومــي�الــقــرشــي،�بــدر� ــد�بــن�أَبِــي�بــكــر�بــن�عــمــر�بــن�أَبِــي�بــكــر�بــن�مُــَحــّمَ مَــاِمــيــنــي،�مُــَحــّمَ وشــرحــهــا�الـــبَـــْدر�الــّدَ
الــديــن�الــمــعــروف�بــابــن�الــدمــامــيــنــي�)763 - �827ھ�=�1362 - �1424م(،�وَســـــّم|�الـــشـــرح:�)زوال�الــتــرح(،�
د�األمير�الكبير�السنباوي�)1154 - �1232ھ(�)1741 - �1817م(،�وبدر�الدين� د�بن�مَُحّمَ وشرحها:�مَُحّمَ

الحسني�)ت��1354ھ(،�ولها�شروح�أخر|.�
َهـــــــــــب�فــــــــي�أَخـــــــــبـــــــــار�مَـــــــــــــْن�َذَهـــــــــــــــب�البــــــــن�الــــــــِعــــــــَمــــــــاد�الـــــَحـــــنـــــبـــــلـــــّي:� انــــــــظــــــــر؛�الـــــــرســـــــالـــــــة�الـــــمـــــســـــتـــــطـــــرفـــــة:�)162(،�وَشـــــــــــــــــــــــــَذَرات�الـــــــــــّذَ
)443/5 - 444(،�وكـــشـــف�الـــظـــنـــون�عــــن�أســــامــــي�الـــكـــتـــب�والــــفــــنــــون�لـــحـــاجـــي�خـــلـــيـــفـــة:�)1329/2�،59/1(،�
ِِّفين� ودائــرة�المعارف�اإِلْساِميَّة�للمستشرقين:�)251/1(،�واألعــام�للزركلي:�)195/1(،�َومُْعَجم�الُْمَؤل

الَة:�)45/2(.� لَِكّحَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   747 األدب والشعر   

ماحظات:�جميع�الصفحات�لها�إطارات�حمراء�اللون.�الناسخ:�بخط�المؤلف.�
الوضع العام:�خّط�النسخ�النفيس،�تاريخ النسخ:�في�غرة�سنة�)�1187ھ/�1773م�-�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/455. �1191ھ/�1777م(.�وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/455. ]834[ الّرَ

عــــــــــــنــــــــــــوان الـــــــــمـــــــــخـــــــــطـــــــــوط:�قــــــــصــــــــيــــــــدة�بــــــــــــــــــــردة�الــــــــــمــــــــــديــــــــــح�)الــــــــــــكــــــــــــواكــــــــــــب�الــــــــــــــدريــــــــــــــة�فــــــــــــي�مــــــــــــــــدح�خــــيــــر�
البرية( )1(.

د�بن�سعيد�الصنهاجّي،�البُوصيرّي�)ت��694ھ/�1294م( )2(. المؤلف:�مَُحّمَ

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: )88/ب�-�91/آ(،�مــقــيــاس الـــورقـــة: )205 × 120 = 
مختلف�×�مختلف(،�عدد األسطر: )28(.

قْم�الَْحِميِدّي:�2/14. أوله وآخره:�مثل�الّرَ

ماحظات: الناسخ:�هذه�القصيدة�مكتوبة�بخط�مختلف�عن�خطوط�بقية�ما�في�
�عل|�أن�ناسخها�-�الذي� هذه�المجموعة،�والصفحات�ال�تُوَجُد�لها�إطارات�مما�يدّلُ
أضافها�إل|�المجموعة�-�هو�شخص�آخر�غير�الناسخ�األساسي.�تاريخ النسخ:�في�
ربيع�اآلخر�سنة�)�1199ھ/�1785م(،�أي:�بعد�وفاة�أحمد�رسمي�الكريدي�بسنتين�
تقريباً.�وبعدها�تُوَجُد�حكاية�في�الورقة:�)91/ب(،�وفي�الورقة:�)92/ب(�يوجد�
ــد�خـــان�طــاب� تــقــريــر�مــكــتــوب�فــي�أولـــه�بــالــلــون�األحــمــر:�)مــرحــوم�ومــغــفــور�ســلــطــان�مُــَحــّمَ
ثـــــــــــراه�حـــــضـــــرتـــــلـــــر|،�وصـــــــــــدر�أعــــــظــــــم�جـــــنـــــابـــــلـــــر|؛�بـــــــخـــــــاري�شــــــريــــــف�خــــتــــمــــنــــده�بـــــولـــــنـــــوب�نــــائــــل�
ـــــمــــــق�امــــديــــلــــه�ھ.�آيــــاصــــوفــــيــــة�كــــبــــيــــرده�كـــتـــبـــخـــانـــه�هــــمــــايــــونــــه�تــــشــــريــــف،�وبـــعـــد� اجـــــــر�جـــــزيـــــل�اولـ
الــــخــــتــــم�بــــعــــض�كــــتــــب�نـــفـــيـــســـة�دخ|�زيــــــــــــارت،�وحــــــضــــــرت�إمـــــــــام�عــــلــــي�كـــــــــــرم�اهلل�وجـــــهـــــه�خــط�
كرامت�نقطلريله�اوالن�مصحف�شريفك:�كتبه�سنده�أوالن�إشكالك�حلّي�ضمننده،�

 .el�-�KEVAKİBÜ’d�-�DÜRRİYYE�fi�MEDHİ�HAYRİ’l�-�BERİYYE ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�2/14.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ŞEREFÜDDİN�MUHAMMED�b.�SAİD�b.�HAMMAD�el�-�MISRİ�،el�-�BUSİRİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�2/14.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�]20[�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    748

مرحوم�راغب�پاشا؛�مكتوبي�صدر�عالي�ايكن�محللرين،�بعد�المطالعة�قلمه�الوب�
جمايرتس|�كون�عرض�ايلديكي�تقرير�دلپذيرك�صورتيدر:

ــــــرمـــــــت�خـــــــــســـــــــروانـــــــــه�إيــــــــلــــــــه�جـــــامـــــع� ـــــــه�كــــــــــــــــار|�مـــــــحـــــــض�مـــــــكـ ـــــــنــــــــدسـ ــــــانـــــــه�وهـ ــــــلـــــــوكـ ــــــار�حـــــــســـــــن�مـ ــــــمـ ــــــعـ مـ
فـــــــــيـــــــــوضـــــــــات�مــــــــــــرابــــــــــــع�آيـــــــــاصـــــــــوفـــــــــيـــــــــة�كــــــــبــــــــيــــــــرك�جـــــــــــــــــــوار�كـــــــــــــــــــــــروب|�مـــــــســـــــيـــــــرتـــــــنـــــــده�مـــــــــــجـــــــــــدداً�بـــــــــــنـــــــــــاء�وإنــــــــــشــــــــــاء�
وإبــــــــــــداع�وإحــــــيــــــاء�بـــــيـــــوربـــــان�كـــتـــبـــخـــانـــهء�فــــــيــــــض...�عـــــــل|�كـــــا�الــــتــــقــــديــــريــــن:�كـــتـــبـــه�عـــلـــّي�بـــن�
 أبــــــــــــــــي�طــــــــــــــــالــــــــــــــــٍب؛�تـــــــــركـــــــــيـــــــــبـــــــــي�بــــــــلــــــــيــــــــغ�وفــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــح،�وأســـــــــــــــــلـــــــــــــــــوب�مـــــــــــــــرقـــــــــــــــوم�اوزره�كـــــــــتـــــــــابـــــــــتـــــــــي�صـــــحـــــيـــــح

اولور.

لــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً� أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل� �عــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــهإن� �هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّزَ �كـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلَ

أنــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــــــه � رقٍّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|� أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر� �ُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب�األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�لــــــــــــــهوإْن� أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقِّ

...�كـــــتـــــب�وتــــــحــــــريــــــرك�شـــــائـــــبـــــه�ســـــهـــــو�وخـــــــطـــــــادن�مُــــــــبَــــــــّرا�ونــــقــــيــــصــــة�خـــــبـــــط�عـــــــشـــــــوادن�مُـــــــَعـــــــّرا�
ايـــــــــــــــــــــــدوك|�مــــــســــــلــــــم�كــــــــــافــــــــــهء�أدبـــــــــــــــــا�ومــــــــــــجــــــــــــزوم�جـــــــمـــــــهـــــــور�فــــــــــــضــــــــــــادر،�كــــــــــــــــــــرم�اهلل�تــــــــــعــــــــــال|�وجـــــــهـــــــه؛�
قْم�الَْحِميِدّي:�1/455. ورضي�اهلل�تعال|�عنه.�وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/455. ]835[ الّرَ

عنوان المخطوط:�تقرير�حــول�المصحف�المحفوظ�بمكتبة�آياصوفيا�المنسوب�
إل|�الخليفة�الراشد�الرابع�علي�بن�أبي�طالب )1(.

ــــــد�شـــــوقـــــي�اإِلْســـــــتَـــــــانْـــــــبُـــــــولـــــــي،�صــــــــدر�الـــــــــــــوزراء،� ــــــد�َراِغـــــــــــــب�پـــــاشـــــا�بـــــن�مُــــــَحــــــّمَ الـــــمـــــؤلـــــف:�مُــــــَحــــــّمَ
وِمــــــــــــــــــــــــي،�الــــــحــــــنــــــفــــــي� الـــــــــــــصـــــــــــــدر�األعـــــــــــــــظـــــــــــــــم،�َراِغــــــــــــــــــــــــــــــب�پـــــــــــــاشـــــــــــــا،�قـــــــــــوجـــــــــــه�راغــــــــــــــــــــــــــب،�الـــــــــــُعـــــــــــثْـــــــــــَمـــــــــــانـــــــــــي،�الــــــــــــــــــــــــّرُ

)ت��1176ھ/�1763م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: )92/ب�-�93/ب(،�مقياس الورقة: )205 × 120 = 
مختلف�×�مختلف(،�عدد األسطر:�)مختلف(.

ــد�خـــان�طـــاب�ثــــراه�حــضــرتــلــر|،�وصــــدر�أعظم� أولــــه:�مــرحــوم�ومــغــفــور�ســلــطــان�مُــَحــّمَ

›1‹�تقرير�حول�صحة�قول�الناسخ:�كتبه�علّي�بن�أبو�طالب،�بدالً�من�َعِلّي�بن�أبِي�طالب.�
 .RAGIP�PAŞA�MUHAMME ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�2/70.  انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]92[�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   749 األدب والشعر   

جنابلر|؛�بخاري�شريف�ختمنده�بولنوب�نائل�اجر�جزيل�اولمق�امديله�ھ.�آياصوفية�
كـــبـــيـــرده�كــتــبــخــانــه�هـــمـــايـــونـــه�تـــشـــريـــف،�وبـــعـــد�الـــخـــتـــم�بـــعـــض�كـــتـــب�نــفــيــســة�دخ|�زيــــــارت،�
وحـــضـــرت�إمــــام�عــلــي�كـــــرم�اهلل�وجــهــه�خـــط�كـــرامـــت�نــقــطــلــريــلــه�اوالن�مــصــحــف�شــريــفــك:�
كتبه�سنده�أوالن�إشكالك�حلّي�ضمننده،�مرحوم�راغب�پاشا؛�مكتوبي�صدر�عالي�
ايــــــكــــــن�مـــــحـــــلـــــلـــــريـــــن،�بـــــعـــــد�الـــــمـــــطـــــالـــــعـــــة�قــــلــــمــــه�الــــــــــــوب�ايــــــــرتــــــــس|�كــــــــــون�عــــــــــرض�ايـــــلـــــديـــــكـــــي�تــــقــــريــــر�
دلــپــذيــرك�صــورتــيــدر:�معمار�حسن�ملوكانه�وهندسه�كـــار|�محض�مكرمت�خسروانه�
إيله�جامع�فيوضات�مرابع�آياصوفية�كبيرك�جوار�كروب|�مسيرتنده�مجددا�بناء�وإنشاء�

وإبداع�وإحياء�بيوربان�كتبخانهء�فيض...

آخـــــره:�عــــل|�كـــا�الــتــقــديــريــن:�كــتــبــه�عــلــّي�بــن�أبـــي�طـــالـــٍب؛�تــركــيــبــي�بــلــيــغ�وفــصــيــح،�
وأسلوب�مرقوم�اوزره�كتابتي�صحيح�اولور.

لــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً� أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل� �عــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــهإن� �هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّزَ �كـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك�كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أناملَ � رقٍّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|� أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر� �ُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب�األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�لــــــــــــــهوإْن� أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقِّ
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تعال|�عنه.
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� وست�مئة�)�638ھ/�1240م(.�وفي�نفس�الصفحة�بيتان�من�الشعر�الُعثَْماني�بخطٍّ
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قْم الَْحِميِدّي: 1/456.�فارسي ]836[ الّرَ

عنوان المخطوط:�طوفان�معرفت )1(.
المؤلف:�ُسلَيَْمان�نشأت�بن�أَْحَمد�رفيع،�األدرنوي،�النَّْقِشبَنِْدّي�)ت��1222ھ/�

�1807م( )2(.

الـــــــــورقـــــــــة: )207 × 137 =  1/ب�-�46/ب،�مـــــقـــــيـــــاس  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
155 × 73(،�عدد األسطر: )21(.

أوله:�طوفان�معرفت.�نشأت�أَفَنِْدي.
نـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــميـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــن�مــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدانــــــــــــــــــكــــــــــــــــــه�چــــــــــــــــنــــــــــــــــديــــــــــــــــنــــــــــــــــي�عــــــــــــجــــــــــــايــــــــــــب دانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� دل� يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا|�

مشمار�عيب�كذشتكان�نكشا�زهم�لب�سر�زنان

اكر�از�حيا�نكذ�بشتهء�بفسانه�يردهء�كس�مدر...

 .TUFAN�-�ı�MA’RİFET ›1‹
عليه�شرح�ألَْحَمد�طاهر�بن�إِبْراِهيم�بن�اإِلْستَانبُولي�الُعثَْماني�الحنفي�الكاتب�في�الديوان�المعروف�بحنيف�

قْم�الَْحِميِدّي:�583.  زاده�)ت��1217ھ/�1802م(؛�انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
قـــال�الـــبـــغـــدادي:�>طـــوفـــان�مــعــرفــت�-�فــارســي�فــي�األدب�والـــنـــوادر�نــظــمــاً�ونـــثـــراً�تــألــيــف�ُســلـَـيْــَمــان�نــشــأت�بــن�أَْحــَمــد�
رفيع�الرومي�األديب�الكاتب�المتوف|�سنة�)�1222ھ(�أوله:�يقين�ميدان�كه�اين�چندين�عجائب�إلخ<�

انظر؛�إِيَضاح�الَْمْكنُون�في�الذيل�عل|�كشف�الظنون؛�للبغدادي:�)88/2(.�
 .SÜLEYMAN�NEŞ’ET ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�393.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   751 األدب والشعر   

آخره:...�جهان�ملكت�معن|�بود�بخشايش�احسانش

در�اقليم�سخن�نشأت�جهاندار�ينخنين�بايد.

تَّمَت�طوفان

ماحظات:�الَْعنَاِوين�وبعض�الكلمات�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�وبعض�الِعباراِت�
ْــــــِغــــــاف�ِجـــلْـــد� مُـــــَمـــــيَّـــــَزة�بِـــــُخـــــُطـــــوٍط�حــــمــــراء�الـــــلـــــوِن�فَـــــْوقَـــــَهـــــا،�الــــوضــــع الـــــعـــــام:�خــــــّط�الـــتـــعـــلـــيـــق،�وال
ــــد�مُــــــــــَراد؛�شـــيـــخ�َخــــانــــَقــــاه�مُـــــــــَراد�مُــــــــّا؛�مــع� ُعــــثْــــَمــــانــــّي،�وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك:�الـــســـيـــد�الـــحـــافـــظ�مُــــَحــــّمَ

خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/456. ]837[ الّرَ

عنوان المخطوط:�شرح�بيتين�مثنوي )1(.

المؤلف:�ُسلَيَْمان�نشأت�بن�أَْحــَمــد�رفيع،�األدرنـــوي،�النَّْقِشبَنِْدّي�)ت��1222ھ/�
�1807م( )2(.

 = 137 ــــــة: )207 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  47/ب�-�49/آ،� ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
155 × 73(،�عدد األسطر: )21(.

أوله:�شرح�دو�بيت�نشأت�أَفَنِْدي.

ازايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش�ُگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار�وگــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــان�وفــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــوأي�نـــــــــــــــا|�قــــــــلــــــــم�هـــــــــــــــان�ســــــــحــــــــن�ســــــــنــــــــج�نــــــــواشــــــــو

در�كـــــــــــــلـــــــــــــشـــــــــــــن�مــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــن|�پــــــــــــــــــــــــر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن�صـــــــــــفـــــــــــاشـــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــأت�لــــــــــــــــطــــــــــــــــيــــــــــــــــفــــــــــــــــئ�نــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــم�نــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــهء�بـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــل

نــثــر:�كلكه�فيض�اثـــار�بلبل�منقار�كلشن�طـــراز�فـــردوس�تحميد�وتمجيد�حضرت�
حميد�ومجيد�سرآغازيله�نغمه�پرواز...

آخـــره:...�وامــداد�قدسية�جناب�ايشانه�توسل،�وجناب�فياضه�توكل�برله�قبول�
همت،�وترجميه�نيت�قلند|�الشبهات�مجبور،�والمجبور�معذور،�والعذر�مقبول،�

 .CAMİ’NİN�MESNEVİDEN�İKİ�BEYTİ�ŞERHİNİN�TERCÜMESİ ›1‹
 .SÜLEYMAN�NEŞ’ET ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�393.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    752

واهلل�الموفق�الهادي�إل|�طريق�الوصول،�سر�اغاز�شرح�جذاب�جامع�با�شرح�دوبيت�
مثنو|�حضرت�منائ�روم|�قدس�سره�العزيز.

قْم�الَْحِميِدّي:�1/456. ماحظات:�مُواصَفاتُهُ�مثُل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/456. ]838[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ترجمة�عشق�نامه )1(.

المؤلف:�ُسلَيَْمان�نشأت�بن�أَْحــَمــد�رفيع،�األدرنـــوي،�النَّْقِشبَنِْدّي�)ت��1222ھ/�
�1807م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 49/آ�-�86/آ،�مقياس الورقة: )207 × 137 = 155 × 
73(،�عدد األسطر: )21(.

ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

ايــــــــــــــمعــــــــــــــــشــــــــــــــــق�خــــــــــــــــبــــــــــــــــر�نــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــئ�ومــــــــــــــــــــــــــــــــا�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن|�زايــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــه� و|� ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال|� مــــــــــــــــــــا� ب|� رم|� و|�

ش:�عــشــقــه�ت|�زنــــدن�غــيــر|�وبـــز�دخ|�نــايــدن�غــيــر|�دكـــلـــزاول�بــر�دم�خــبــر�ســـزه�وبــز�
يردم�|ن�سز�دكلز�حقيقتده�نايده�اوالن�نغمهء�سوز�عشقه�ومحبت�نا|�زندندر...

آخره:...�تعريض�برائ�حضرت�أستاد

ــــريـــــــره�مـــــــــــاه�بــــــــر�ضــــــــيــــــــادر�حــــضــــرت� ــ ـــــقـ ســـــــمـــــــاء�عـــــــالـــــــم�عـــــلـــــمـــــه�زكــــــــــــــــادر�حـــــــضـــــــرت�نـــــــشـــــــأت�شــــــــب�تــ
نشأت...

روحك�سور�بايكه�هركاه�تحصل�ايت�هنرزيرا

حليما�منبع�فيض�خدادر�حضرت�نشأت.

ــــــظـــــــات:�تُــــــــــوَجــــــــــُد�عــــــــــل|�الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش�بـــــعـــــض�الــــــتَّــــــْعــــــِلــــــيــــــَقــــــات�َوالــــــــتَّــــــــْصــــــــِحــــــــيــــــــَحــــــــات.�وبـــــاقـــــي� مـــــــاحـ
قْم�الَْحِميِدّي:�1/456. مُواصَفاتِه�مثُل�مُواصفات�الّرَ

 .İşk�-�nâme�DİVANİ ›1‹
 .SÜLEYMAN�NEŞ’ET ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�393.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   753 األدب والشعر   

قْم الَْحِميِدّي: 4/456. ]839[ الّرَ

عنوان المخطوط:�ديوان�نشأت )1(.
المؤلف:�ُسلَيَْمان�نشأت�بن�أَْحَمد�رفيع،�األدرنوي،�النَّْقِشبَنِْدّي�)ت��1222ھ/�

�1807م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 156 - 236،�مقياس الورقة: )207 × 137 = 155 × 
73(،�عدد األسطر: )21(.

أوله:�ديوانجه�خواجه�جهان�نشأت�أَفَنِْدي.
ـــــاظــــــم�ديـــــــــــــوان�شــــــريــــــف�بـــــــاغـــــــت؛�رديـــــــــــف�ســــلــــمــــه�الــــــــســــــــام،�واقـــــــــــف�أســـــــــــــرار�لـــــــــوح�وقـــــلـــــم،� نـ
وحـــائـــز�عـــلـــوم�}ک ک ک ک گ{ )3(،�حـــاكـــم�ديــــــوان�فـــصـــاحـــت؛�الـــحـــاج�ُســـلَـــيْـــَمـــان�
ـــــــــــــنْـــــــــــــِدي،�الـــــشـــــهـــــيـــــر�بـــــمـــــصـــــاحـــــب�شــــــهــــــريــــــاري،� نــــــشــــــأت�أَفَــــــــــنْــــــــــِدي�بــــــــــن�الـــــــمـــــــرحـــــــوم�أحــــــمــــــد�رفـــــيـــــعـــــا�أَفَ
مــرحــوم�مــشــار�إلــيــه�أحــمــد�رفيعا�أَفَـــنْـــِدي�حضرتلر|�إِْســتَــانْــبُــولــي�األصـــل�اولــــوب،�دائـــرهء�
هــــمــــايــــونــــده،�بـــــــرور�ده�وتـــحـــصـــيـــل�مــــعــــارف�وعــــــــــوارف،�وكــــمــــال�شـــعـــر�وانــــتــــشــــاره�مـــمـــتـــاز�بــيــن�
األقـــــــران�وأمــــثــــال�اولـــدقـــدنـــصـــكـــره�ديــــــوان�مــعــا�عـــــنـــــوان...�مـــرحـــومـــان:�جــنــتــمــكــان؛�أحــمــد�
خان،�وسلطان�محمود�خان�حضراتنك�حضور�همايونلرنده،�قدر�مكّرر...�بعده؛�
بر�مقتضا|...�مشاراً�إليه�نشأت�أَفَنِْديمز�حضرتلر|�محميه�مرقومه�تشريفات�عالم�

دنيا�اولدقلرينك...�ديد|�تاريخن|�ديوان�شريف�نشأت

جـــــــــمـــــــــالـــــــــك�مــــــــطــــــــلــــــــب�جــــــــــــــــــان�وجــــــــــــهــــــــــــانــــــــــــدر�يـــــــــــــا�رســــــــــــــــــــــول�اهلل
يــــــــــــــــا�رســــــــــــــــــــــــــول�اهلل إنـــــــــــــــــــــس�وجــــــــــــــــــانــــــــــــــــــدر� األمـــــــــــــــــــــــــــــــان� درك�دار�

اتــــــــيــــــــكــــــــه تـــــــــشـــــــــهـــــــــد�ده�در�انـــــــــــكـــــــــــشـــــــــــت�شـــــــــــــــــهـــــــــــــــــادت�مـــــــــعـــــــــجـــــــــز�
كـــــــــــــــــــــه�مــــــــــــــعــــــــــــــراجــــــــــــــكــــــــــــــك�مــــــــــــــــــشــــــــــــــــــار�بــــــــــــــالــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــانــــــــــــــدر�يـــــــــــــــــــــا�رســـــــــــــــــــــــــــــــــــول�اهلل...

 .NEŞ’ET�DİVANİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�393.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .SÜLEYMAN�NEŞ’ET ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�393.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

›3‹�سورة�العلق،�اآلية:�5. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    754

آخره:...

مــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــرق�خـــــــــــــــــــورشـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد�عـــــــــــــشـــــــــــــقـــــــــــــم�حــــــــــــــــــــــــــــــــاك�بــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــــن�شــــــــــــــــده
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن�كــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــان�مـــــــــــــــــــــــــــــــــا�جــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــاب�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه�كــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــم�هـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوز

قــــــامــــــت�ضـــــــم�كــــشــــتــــه�نــــــشــــــأت�شـــــــد�كــــــمــــــان�ســـــهـــــم�غـــيـــب
من�همان�دردست�طفان�جوب�وجوكانم�هنوز.

تَّمَت.�غرة�رمضان�سنة�)�1235ھ/�1819م(.�م.

مــــاحــــظــــات:�بـــعـــد�الـــــورقـــــة�الــــتــــي�تـــحـــمـــل�الـــــرقـــــم:�)86(،�تــــأتــــي�الـــــورقـــــة�الــــتــــي�تــحــمــل�
الـــرقـــم:�)156(،�واذه�دلــيــل�عـــل|�وجــــود�خـــرم�َغـــيَّـــَب�بــعــض�رســائــل�اذه�الــمــجــمــوع.�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/456. وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/457.�تركي ]840[ الّرَ

عنوان المخطوط:�بيان�كيفية�اإلنشاء )1(.

د�الگياني؛�الجياني،�الِْهنِْدّي،�)گاوان�=�قاوان�=� المؤلف:�مَْحُمود�بن�مَُحّمَ
جوان(،�عماد�الدين،�خواجه�جهان�)ت��886ھ/�1481م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب�-�38/آ،�مقياس الورقة: )185 × 120 = 135 × 
90(،�عدد األسطر: )20(.

أوله:�باسمه�سبحانه.�الفصل�األول:�في�ماهية�علم�اإلنشاء،�وموضوعه�وغايته:�
بـــدا�يــكــه�هــر�شــــارع|�كــه�در�علمي�شـــروع�كــنــد�بــايــد�كــه�قــبــل�از�شـــروع�دران�عــلــم�تصور�
مــاهــيــتــه�آن�عـــلـــم�وتـــصـــديـــق�بــمــوضــوعــيــتــه،�مــــوضــــوع�أن�عـــلـــم�وتـــصـــديـــق�بــغــايــتــه�غـــايـــت�ان�

 .EDEBİ�SANATLAR�HAKKINDA�BİR�RİSALE ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�3/457.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .HACE�-�i�CİHAN�MAHMUD�b.�MUHAMMED�el�-�GEYLANİ ›2‹
ُـــــْزُرگ� ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:�1116.�والـــذريـــعـــة�إل|�تــصــانــيــف�الــشــيــعــة�آلقــــا�ب قْــــم�ال انـــظـــر؛�مــكــتــبــة�راغــــب�پـــاشـــا؛�]1432[�الــــّرَ
د�رضا�الطهراني�النجفي�الرافضي�القاجاري:�)1293 -  د�محسن�بن�َعِلّي�بن�مَُحّمَ الطهراني�الشيعي�)مَُحّمَ
�1389ھ(:�)28/23�،444�،278/22�،318/21�،180/17�،6252/16�،281/3�،6870�،4993/1(.�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   755 األدب والشعر   

علم�بكند�تا�شروع�او�پر�سبيل�بصيرت�پا�شد�بنا�برين�پر�شارع�علم�انشا�واجبست�
كه�هر�يك|�را�از�أمور�ثلثة�پر�وجه�مخصوص�بد�اند�أّول�ما�هيته�علم�انشاءا،�وهو�
عـــلـــم�يــــعــــرف�بـــــه�مـــحـــاســـن�الــــتــــراكــــيــــب�الــــمــــنــــثــــورة�مـــــن�الـــخـــطـــب�والـــــرســـــائـــــل،�أو�مـــعـــايـــبـــهـــا�مــن�

حيث�أنها�خطب�ورسائل،�يعني�علم�انشا�علميست�كه...

آخـــــــــــــــره:...�پــــــر�مــــفــــهــــوم�تــــعــــريــــف�واســــتــــعــــمــــال�حـــــضـــــرت�ســــيــــد�شـــــريـــــف�وفــــــضــــــا|�عــصــر�
ـــــاهــــــر�كـــــامـــــنـــــد�ورحـــــيـــــق� ـــــاظــــــر�ان�رخـــــــســـــــار�ظـ مـــــعـــــلـــــوم�مــــنــــشــــيــــودكــــه�مـــــانـــــعـــــان�ايـــــــــن�نـــــــــوع�اقـــــتـــــبـــــاس�نـ
تــحــقــيــق�بـــمـــذاق�طـــبـــاع�انــجــمــاعــت�تـــرســـيـــده�اســـــت،�واالقـــتـــبـــاس�الــمــســتــهــجــن�مـــا�يــتــنــفــر�من�
مؤدّاه�الطبع�السليم،�لكونه�مخالفاً�للشرع�القويم،�يعني�اقتباس�مستهجن؛�انست�

كه�متنفر�باش|�از�مودا|�ان�اقتباس�طبع�سليم�بسبب�مخالف�بودن�ان�مؤول|.

ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم�آغــــــــــــا�ســـنـــة� ــــــظــــــــات:�تُــــــــــــوَجــــــــــــُد�فـــــــــي�آخــــــــــــــــــــِرِه�فـــــــــائـــــــــدة�حــــــــــــول�وفــــــــــــــاة�عــــــائــــــشــــــة�ابـــــــــنـــــــــة�إِب مــــــــاحــ
الـــــوضـــــع  )�1140ھ/�1227م(.� ـــنـــــة� ســ قـــــبـــــل� الـــــنـــــســـــخ:� تـــــــاريـــــــخ  )�1272ھ/�1855م(،�
ْــــــِغــــــاف�ِجـــلْـــد� ــــــْوِن�األَْحـــــــَمـــــــر.�وال ــــلَّ َــــة�بِــــــالــ ــــْكــــتُــــوب ــــَعـــــنَـــــاِويـــــن�مَ الـــــعـــــام:�خــــــّط�الـــتـــعـــلـــيـــق�الــــفــــارســــي،�والـ
ُعثَْمانّي،�وعليه تملك:�باالسم�والخاتم�المربع�الشكل،�وعبارته:�)العبد�المذنب�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛� علي�أصغر(،�وتملّك�الواقف:�السيد�الحافظ�مَُحّمَ

مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/457.�تركي ]841[ الّرَ

عنوان المخطوط:�القصيدة�النُّعمانيَّة�=�الدر�المكنون )1(.

ُــــــــو�َحــــــــنِــــــــيــــــــَفــــــــةَ�)ت��150ھ/� ،�أَب ،�الــــــــــُكــــــــــوفِــــــــــّيُ ــــــؤلـــــــف:�الــــــــنُّــــــــْعــــــــَمــــــــاُن�بــــــــُن�ثَـــــــــــابِـــــــــــٍت،�الـــــــــتَّـــــــــيْـــــــــِمـــــــــّيُ ــــــمـ الـ
�767م( )2(.

 .KASİDETU’n�-�NU’MANİYYE�=�DÜRRÜ’l�-�MEKNUN ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�9/259.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ABU�HANİFAH�NU’MAN�b.�SABİT�al�-�KUFİ ›2‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:�]1472[  قْــــم�ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:�2/100.�ومــكــتــبــة�راغـــــب�پـــاشـــا؛�الــــّرَ قْــــم�ال انـــظـــر؛�مــكــتــبــة�دار�الــمــثــنــوي؛�الــــّرَ

قْم�الَْحِميِدّي:�2/1150.  الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    756

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 39/ب�-�40/ب،�مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )185 × 120 = 
135 × 90(،�عدد األسطر: )20(.

ِحيِم �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

ـــــتــــــهــــــديــــــن�ان�مـــــــــــــؤل�األحــــــــــاديــــــــــثأبــــــــــــــــــــــــــــــــو�حــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــة�نــــــــــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــان�خــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــل�ارل ســـــــلـــــــطـــــــان�مــــــجـ

أفضل�األولياء�بني�آدم�حضرتلرنيك�مرقدخـــــــــــــــــــــواجـــــــــــــــــــــه�عــــــــــــــــالــــــــــــــــمــــــــــــــــان�عـــــــــــــــــالـــــــــــــــــم�بــــــــــــــعــــــــــــــد�األربـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة

ابـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــدوكـــــــــــــــــــــــــــــي انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� ده� اهلل� قصيدة�در�مكنون�واسرار�مخزون�ونظمرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول�

ه�وزابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره َس�ِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ ِحـــيـــِممــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــدر�قُ �الـــّرَ ِ َ ْ إل|�يـــوم�الـــديـــن�بِـــْســـِم�اهلِل�ارّلَ
أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَك�وأحــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــي�بــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــاكــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــا�ســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات�جـــــــــــــــــئـــــــــــــــــتـــــــــــــــــك�قـــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــداً

لـــــــــــــــي إن� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــق� يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــَر� ِســـــــــــــــــــــــــــــــــــواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاواهلل� يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرومُ� ال� مــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــاً� قــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــاً�

�جــــــــــــــــــــــــــــــــــاِهــــــــــــــــــــــــــــــــــك�إنـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــي�بــــــــــــــــــــــــــــــــــك�مـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــرمٌ أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوبــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــقِّ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي� يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم� واهللُ�

لـــــــــــــــــــــــــــوالكـــــــــــــــــــــــــــا...أنـــــــــــــــــــــــــــــــــت�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي�لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالَك�مـــــــــــــــــــــــــا�ُخـــــــــــــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــــــــــَق�امـــــــــــــــــــــــــــــــــرٌؤ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور|� ُخـــــــــــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــــــــَق� َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّا�وال�

آخره:...

ِــــــــــــواكــــــــــــافـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــعـــــــــــــــــل�قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراي�شــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــةً�لـــــــــــــــــــــــــي�فـــــــــــــــــــــــــي�غـــــــــــــــــٍد فــــــــــــعــــــــــــس|�أُكـــــــــــــــــــــــن�فــــــــــــــي�الـــــــــحـــــــــشـــــــــر�تـــــــــحـــــــــت�ل

الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــد| يــــــــــــــــــــــــــــــا�عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــم� مَــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــواكــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك�اهلل� إل|� مــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــاٌق� � َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�َواالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|�صــــــــــــــحــــــــــــــابــــــــــــــتــــــــــــــك�الـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــرام�جــــــــمــــــــيــــــــعــــــــهــــــــم والــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــن�وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل�مَ

م.

شمس�أئمة�حلواني�حضرتلري�بــيــورركــه�واقــعــمــده�ابــن�عــبــاس�حضلتريني�كــوردم�
بـــيـــورركـــه�يـــا�شـــمـــس�األئــــمــــة�أبــو�حــنــيــفــه�ســـلـــطـــان�األنـــبـــيـــاء�وپـــــر�قـــصـــيـــده�ايـــلـــه�مـــــدح�ايـــتـــدوكـــي�
غـــايـــت�مـــبـــارك�مــيــمــونــدر�ودّر�مـــكـــنـــونـــدر...�بـــغـــداد�واردم�پـــر�شــيــخ�كـــامـــل�عـــنـــدنـــده�بــولــدم�
اول�شــيــخ�دخ|�عــجــايــب�خــاصــيــتــلــريــن�خــبــر�ويـــــروب�بـــونـــك�آثـــارنـــي�اوقــيــانــلــر�فــهــم�ايــدلــر�
بـــــوقـــــصـــــيـــــدة�نـــــــــوك�اســـــــــــــم|:�قـــــصـــــيـــــدة�مـــــيـــــمـــــون�ودر�مـــــكـــــنـــــونـــــدر؛�ددي�دخـــــــــي�مـــــــســـــــرور�اولـــــــــــدم،�
ه�اوقــــومــــق�نِــــــذر�ايــــلــــدم.�م.�اي�خــطــاب� ومــــواليــــه�شـــكـــر�ايــــلــــدم،�وعــــمــــوم�اولـــدغـــنـــجـــه�پــــر�كـــــــّرَ

شانندن�اولن.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   757 األدب والشعر   

مــــاحــــظــــات: الــــوضــــع الـــــعـــــام:�خــــــّط�الـــنـــســـخ�الـــــواضـــــح�الـــمـــضـــبـــوط�بــــالــــحــــركــــات�أحــــيــــانــــاً،�
قْم�الَْحِميِدّي:�1/457.�وقف:�دار�المثنوي. وباقي�المواصفات�كالّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/457. ]842[ الّرَ

عنوان المخطوط:�مناظر�اإلنشا�=�قواعد�اإلنشاء )1(.
د�الگياني؛�الجياني،�الِْهنِْدّي،�)گاوان�=�قاوان�=� المؤلف:�مَْحُمود�بن�مَُحّمَ

جوان(،�عماد�الدين،�خواجه�جهان�)ت��886ھ/�1481م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 41/آ�-�65/آ،�مقياس الورقة: )185 × 120 = 135 × 
90(،�عدد األسطر: )20(.

أولـــــــــه:�بـــــد�انــــكــــه�مــــنــــش|�درلـــــغـــــت�انــــشــــا�كـــنـــنـــده�اســــــت�وأنـــــشـــــا�بـــمـــعـــن|�خـــلـــق�آمــــــــده�اســـت�
وبمعن|�فعل�برسبيل�ابتدا�نز�آمده�است�جنانكه�مسكويندكه:�فان�منشئ�األحاديث،�
ودر�اصـــطـــاح:�مـــن�يــكــون�لـــه�مــلــكــة�يــقــتــدر�بــهــا�عـــل|�أداء�الــمــعــن|�الــمــقــصــود�عـــل|�نمط�
المحمود�عند�البلغاء.�يعن|:�منش|�كسيست�كه�ادر�كيفيت�راسخه�با�شد�كه�بسبب�

ان�قادر�بود�بر�اداء�معن|�مقصود...

آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره:...�الــــــــــــقــــــــــــاعــــــــــــدة�الــــــــــســــــــــابــــــــــعــــــــــة:�فــــــــــــــي�طــــــــــــــــــرق�مـــــــــعـــــــــرفـــــــــة�حـــــــــــــــــــــــروف�األصـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة�مــــــــــــــن�صـــــــــور�
الـــــكـــــلـــــمـــــات...�بـــــألـــــف�اشـــــهـــــر�اســـــــت�ومـــــثـــــل�لــــفــــظ�ايـــــــا�زكـــــــه�در�عـــــــــرب|�بـــســـيـــن�مـــنـــيـــو�يـــســـنـــد�در�
فـــــــارس|�بــســيــن�وزا�مــيــنــولــســنــد�وبــــــزا�اشـــهـــر�اســـــت�ولـــفـــظ�قـــفـــص�كــــه�در�فـــــــارس|�بــســيــن�مــيــنــو�
يسند�وبصاد�نيز�مينو�يسند�در�عربي�بحرف�صاد�مينو�يسند�وبس.�تم�ِرَسالَة�مناظر�

َواب. االنشا،�بتوفيق�خالق�في�همت،�واهللُ�أَْعلَُم�بِالّصَ

 .MENAZIRÜ’l�-�İNŞA ›1‹
ـــتـــــاٌب�بــــعــــنــــوان:�ريـــــاض� ـــــاريــــــخ،�وطــــبــــع�فـــــي�مـــديـــنـــة�لـــكـــهـــنـــؤ.�ولــــمــــؤلــــف�اذه�الــــكــــتــــاب�كــ طـــبـــع�فـــــي�إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول�بــــــــدون�تـ
ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي:�1116،�الـــــذريـــــعـــــة�إل|� قْــــــــم�ال اإلنــــــشــــــاء�وحـــــيـــــاض�اإلمــــــــــــاء.�انـــــظـــــر؛�مـــكـــتـــبـــة�راغــــــــب�پـــــاشـــــا؛�]1432[�الــــــــّرَ
ــــد�رضـــــا�الـــطـــهـــرانـــي�الــنــجــفــي� ــــد�مـــحـــســـن�بـــن�َعــــِلــــّي�بــــن�مُــــَحــــّمَ ُــــــــــْزُرگ�الـــطـــهـــرانـــي�الـــشـــيـــعـــي�مُــــَحــــّمَ تـــصـــانـــيـــف�الـــشـــيـــعـــة�آلقـــــا�ب

الرافضي�القاجاري�)ت�1293 - �1389ھ(:�)279�،28/22�،281/3(.�
 .HACE�-�i�CİHAN�MAHMUD�b.�MUHAMMED�el�-�GEYLANİ ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�1/457.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    758

قْـــم� مـــاحـــظـــات:�تُـــــوَجـــــُد�فــــي�آخــــــره�صــفــحــتــان�مــــن�الــــفــــوائــــد.�وبــــاقــــي�الـــمـــواصـــفـــات�كـــالـــّرَ
الَْحِميِدّي:�1/457.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/458. ]843[ الّرَ

يَراِزّي )1(. عنوان المخطوط:�ديوان�حافظ�الشِّ

يَراِزّي،�الشيعي� د،�خواجه�حافظ�الشِّ د�حافظ�بن�بهاء�الدين�مَُحّمَ المؤلف:�مَُحّمَ
)ت��791ھ/�1388م( )2(.

الـــــــــورقـــــــــة: )187 × 130 =  1/ب�-�26/ب،�مـــــقـــــيـــــاس  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
136 × 80(،�عدد األسطر: )13(.

قْم�الَْحِميِدّي:�382. أوله:�مثل�الّرَ

آخره:...

بـــــصـــــد�هــــــــــــزار�زبــــــــــــان�بــــلــــبــــلــــش�در�اوصـــــافـــــســـــتكنون�كه�پر�كف�گل�جام�باده�صافست

ــــيــــــر چه�وقت�مدرسه�وبحث�كشف�كّشافستبــــــــــــــــخــــــــــــــــواه�دفـــــــــــــتـــــــــــــر�أشــــــــــــــــعــــــــــــــــار�وراه�صـــــــــــــحـــــــــــــرا�گــ

كه�صيت�گوشه�نشينان�ز�قاف�تا�قافست.بـــــــــــــبـــــــــــــرز�خــــــــــلــــــــــق�وژ�عـــــــــنـــــــــقـــــــــا�قـــــــــــــيـــــــــــــاس�كــــــــــــــــــــار�بـــــگـــــيـــــر

فقيه�مدرسه.

مـــــاحـــــظـــــات:�مــــــن�أول�ديــــــــــــوان�حـــــافـــــظ�حــــــــت|�الــــغــــزلــــيــــة�الـــــــرقـــــــم:�44،.�الــــــوضــــــع الـــــعـــــام: 
مــــكــــتــــوب�فــــــي�أولـــــــــــه:�>اذه�وقـــــــف�خـــــــاص�پــــــر�كـــيـــمـــســـه�كـــنـــديـــنـــيـــه�مــــــا�ايــــدنــــمــــيــــه�عــــمــــر�أَفَـــــــنْـــــــِدي�
ْـــَراِهـــيـــم�ســــروت�أَفَــنْــِديــكــي�روحــيــجــون�دار� نــن�وقـــــف|<.�وعـــبـــارة:�>اشــبــو�كــتــاب�مــرحــوم�إِب
ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم�ســـــــــروت:� الـــــمـــــثـــــنـــــوي�يـــــــه�وقـــــــــف�اولــــــنــــــمــــــشــــــدر<.�مـــــــع�الــــــخــــــاتــــــم،�وعـــــــبـــــــارتـــــــه:�>الـــــســـــيـــــد�إِب
َــــة� �1254ھ/�1838م<.�نــــــوع الـــــخـــــط:�الـــنـــســـخ�الــــــواضــــــح�الـــمـــضـــبـــوط�بــــالــــحــــركــــات�الــــَمــــْكــــتُــــوب

 .HAFIZ’IN�DİVANINDAN�BİR�KISIM ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .ŞEMSÜDDİN�MUHAMMED�b.�KEMALEDDİN�،HAFIZ�eş�-�ŞİRAZİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�382.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   759 األدب والشعر   

ُطوِر�تصحيحات�وتعليقات�وشروح.� بِاللَّْوِن�األَْحَمر.�وتُوَجُد�عل|�الَهَواِمش�َوبَيَْن�الّسُ
والغاف:�جلد�ُعثَْماني،�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/458.�تركي ]844[ الّرَ
عنوان المخطوط:�ديوان�خيريهء�حضرت�نابي )1(.

ُــــوُســــف�بــــن�عــــبــــد�اهلل�الــــــرهــــــاوي،�الــقــســطــنــطــيــنــي،�الـــُعـــثْـــَمـــانـــي،�األورفــــلــــي،� الـــمـــؤلـــف:�ي
نابي،�غفار�زاده�)ت��1124ھ/�1712م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 27 - 74/ب،�مقياس الورقة: )187 × 130 = 136 × 
80(،�عدد األسطر: )13(.

أوله:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور�واصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب�مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــه�قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده�عـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــك�امّ

بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــســـــــــــــــــونـــــــــــــــــم|�طـــــــــــــيـــــــــــــورظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك�بـــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــه�ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�عـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــور تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــه�پـــــــــــــــــــــرلـــــــــــــــــــــه�او�چـــــــــــــــــــــــــه�

خـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــك�بـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــدر�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا|�قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار...خــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــه�نـــــــــــــــــــــــــــــك�ظــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــر�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا|�كـــــــــــــــــــــــــــــذار

مطلب�معرفت�ربان|

ذات مــــــــــــــــجــــــــــــــــمــــــــــــــــوعــــــــــــــــهء� نــــــــــــــــســــــــــــــــخــــــــــــــــهء� بــــــــــــــهــــــــــــــيــــــــــــــن� نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــش�زيـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــدهء�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآت�صــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــات...اي�

آخره:...�مطلب�فصل�زكاة�وصدقات
صــــــــــــــــــــــــــــــــــدف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا|� ســــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــه� در� دودمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�شـــــــــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــه�خــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر�خـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــف...ا|�

 .HAYRİYE�-�i�NABİ ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�1113.  قْم�الَْحِميِدّي:�1096،�و]1429[�الّرَ انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1410[�الّرَ

لُهُ�في�مخطوطة�راغب�پاشا:�ديوان�خيريهء�حضرت�نابي أّوَ
الــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــه� كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم� اهلل� أول� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع�دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهء�إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�
نــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــهء�عــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي�تـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوب�خــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�صــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــي�تـــــــــــــــــــدبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر�
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ْـــــِل�َعـــــل|�َكـــْشـــِف� ي ْـــَمـــْكـــنُـــون�فـــي�الـــــّذَ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:�1096.�وإِيـــــَضـــــاح�ال قْـــــم�ال انـــظـــر؛�مــكــتــبــة�راغـــــب�پـــاشـــا؛�]1410[�الـــــّرَ
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اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�كــــــــــــــــبــــــــــــــــار كـــــــــــــــــــــــــــــــه�كــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــور� شـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاراو�ضـــــــــــــــــيـــــــــــــــــافـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلـــــــــــــــــر� ان|� ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت� اســــــــــــــــــــــــــــــــــرافــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــدن� نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع�

فــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــده�س| يـــــــــــــــــــــــــــــــوق� دوزخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�راجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور�عــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــده�س|ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك|�عـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــده�ده�

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراراقـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــا�ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده�مـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــر�كـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــم�نـــــــــــــــــــــــــــــاچـــــــــــــــــــــــــــــار

مــاحــظــات:�تنتهي�قــصــيــدة:�)مــبــحــث�الزمـــه�خــيــر�دعـــا(�فــي�الـــورقـــة:�)66/ب(،�
ويذكر�اسم�)أبو�الخير�محمد�چلبي(،�واسم�الناظم:�يوسف�نابي�في�سياق�المنظوم�
ْــــَعــــنَــــاِويــــن�وبـــعـــض�الــكــلــمــات� فــــي�الـــــورقـــــة:�)68/ب(.�الـــوضـــع الــــعــــام:�خـــــّط�الــتــعــلــيــق،�وال

مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 3/458. ]845[ الّرَ

عنوان المخطوط:�مقامات�الحريري )1(.

ـــــد�بـــــن�ُعــــــثْــــــَمــــــان�الــــــــبَــــــــْصــــــــِرّي،�الـــــــحـــــــَراِمـــــــي،�جـــمـــال� الـــــمـــــؤلـــــف:�الـــــَقـــــاِســـــم�بـــــن�َعــــــِلــــــّي�بــــــِن�مُـــــَحـــــّمَ
افِِعّي�)ت��516ھ/�1122م( )2(. د،�الحريري،�الّشَ الّدَين،�أَبُو�مَُحّمَ

 = 130 الــــــــــورقــــــــــة: )187 ×  مـــــقـــــيـــــاس  75/ب�-�119،� ــــيــــــاســــــاتــــــهــــــا:  وقــ األوراق  ــــــــدد  عــ
136 × 80(،�عدد األسطر: )13(.

ِحيِم.�اللُهّم�إنّا�نْحَمُدك�عل|�ما�علّْمَت�من�البَياِن.� �الّرَ ِ َ ْ أوله:�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ
وألَْهْمَت�من�التِّبْيان.�كما�نْحَمُدك�عل|�ما�أْسبْغَت�مَن�الَعطاء.�وأسبَلْت�من�الِغطاء.�
ونَعوُذ�بَك�مْن�ِشّرِة�اللَّسِن.�وفضوِل�الهَذِر.�كما�نَعوُذ�بَك�مْن�معّرِة�اللَّكِن.�وفُضوِح�
الحَصِر.�ونَستَْكفي�بَك�االفتِتاَن�بإْطراء�الماِدِح.�وإغضاِء�الُمساِمِح.�كما�نَستَْكفي�
ــــَهـــــواِت.� ـ بـــــَك�االنــــتِــــصــــاَب�إلْزراء�الــــــقــــــاِدِح.�وهـــــتْـــــِك�الــــفــــاِضــــِح.�ونــــْســــتــــْغــــِفــــُرك�مـــــْن�َســــــــْوِق�الـــــّشَ

 .el�-�MAKAMATÜ’l�-�HARİRİYYE’DEN�BİR�KISIM ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�35/1458،� قْم�الَْحِميِدّي:�1/1209،�و]2027[�الّرَ انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1578[�الّرَ

 .880�: قُْم�الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة:�]1235[�الّرَ ومكتبة�الّسُ
 .KASIM�b.�ALİ�b.�MUHAMMED�el�-�BASRİ�،el�-�HARİRİ ›2‹

قْـــــُم� ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة:�]1235[�الـــــّرَ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:�1/1209،�ومــكــتــبــة�الــــّسُ ــــــم�ال قْ ــــّرَ انــــظــــر؛�مــكــتــبــة�راغــــــب�پــــاشــــا؛�]1578[�الــ
 .880�: الَْحميدّيُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   761 األدب والشعر   

ـــْقــــــِل�الــــــُخــــــُطــــــواِت�ال|�ِخــــــَطــــــِط�الــــَخــــطــــيــــئَــــاِت.� ــ ــــِفـــــُرَك�مـــــــْن�نـ ــــْغـ ــــــبُــــــهــــــاِت.�كــــمــــا�نـــــســـــتـ إل|�ســــــــوِق�الــــــّشُ
ِـــســـانـــاً�مــتــحــلـّـيــاً� ْشــــِد.�وقَـــلْـــبـــاً�مــتــقــلِّــبــاً�مـــَع�الـــحـــّق.�ول ونـــْســـتَـــْوِهـــُب�مـــنْـــَك�تــوفــيــقــاً�قـــائِـــداً�إل|�الــــّرُ
ْـــــــِغ.�وَعــــزيــــمــــةً�قـــــاِهـــــرةً�َهــــو|� ي َّــــــداً�بــــالــــُحــــّجــــِة.�وإصـــــابـــــةً�ذائِــــــــــَدةً�عـــــِن�الـــــــّزَ بـــــالـــــّصـــــْدِق.�ونُــــْطــــقــــاً�مــــــؤي
رايــــــــــِة.� َـــــــِة�ال|�الــــــــــدِّ ــــــرةً�نُـــــــــــــــــــْدِرُك�بـــــهـــــا�ِعــــــــــْرفــــــــــاَن�الـــــــــــَقـــــــــــْدِر.�وأْن�تُــــــســــــِعــــــَدنــــــا�بـــــــالـــــــِهـــــــداي الــــــــنّــــــــْفــــــــِس.�وبـــــــصـــــــيـ
َــــِة.�وتـــصـــِرفَـــنـــا�ِمـــَن� َـــِة�فـــي�الــــّرواي وتَـــْعـــُضـــَدنـــا�بـــاإلعـــانَـــِة.�عـــل|�اإلبــــانَــــِة.�وتــْعــِصــَمــنــا�مـــَن�الـــَغـــواي
ْــــِســــنَــــِة.�ونُــــْكــــَف|�َغــــوائِــــَل�الــــّزْخــــرفَــــِة.�فــا� الـــّســـفـــاَهـــِة�فـــي�الـــُفـــكـــاَهـــِة.�حــــت|�نـــأمَـــَن�حـــصـــائِـــَد�األل
ــــنْــــدمَــــٍة.�وال�نُــــْرَهــــَق�بـــتَـــبِـــعـــٍة�وال�مَـــعـــتَـــبَـــٍة.�وال�نُـــلْـــَجـــأَ� نَــــــِردَ�مــــــْوِردَ�مـــأثَـــمـــٍة.�وال�نـــِقـــَف�مــــْوقِــــَف�مَ

ال|�مْعِذَرٍة�عْن�باِدَرٍة.

ْق�لَنا�هذِهِ�الُمنْيَةَ.�وأنِلْنا�هذِه�البُْغيَةَ.�وال�تُْضِحنا�عْن�ِظلَّك�الّسابِِغ.� اللُهّم�فحقِّ
َــِة.�وبَخْعنا�بــاالْســتِــكــانَــِة�لَك� وال�تْجَعلْنا�مُــضــَغــةً�لــلــمــاِضــِغ.�فــقــْد�مــَددْنــا�إلــيْــَك�يــَد�الــمــْســأل
ْــــنــــا�كـــــَرمَـــــك�الـــــَجـــــّم.�ومَـــــنِّـــــَك�الـــــــذي�عـــــــّم.�بـــــَضـــــراَعـــــِة�الـــــّطـــــلَـــــِب.�وبِــــضــــاَعــــِة� والــــَمــــْســــَكــــنــــِة.�واســــتَــــنْــــَزل
ــت� ــِع�فــي�الــمــْحــَشــِر.�الـــذي�خــتَــّمَ ــد�ســيّــِد�الــبــَشــِر.�والــّشــفــيــِع�الــُمــشــّفَ األمَـــــِل.�بــالــتّــوّســِل�بــُمــَحــّمَ
بــــِه�الــنّــبــيّــيــَن.�وأعـــلـــيـــَت�درجــــتَــــهُ�فـــي�ِعـــلّـــيّـــيـــَن.�وَوَصـــْفـــتَـــه�فـــي�ِكـــتـــابِـــك�الـــُمـــبـــيـــِن.�فــُقــلــَت�وأنــــَت�
أصـــــَدُق�الــقــائــلــيــن:�}ک ک گ گ گ{ )1(. }ڳ ڱ ڱ ڱ�ݲ 
ِـــه�الــهــاديــَن.�وأصــحــابِــه�الذين� �علَيه�وعـــل|�آل ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ{ )2(�الــلــُهــّم�فــَصــلِّ
شادوا�الّدين.�واْجَعلْنا�لَهْديِه�وَهديهْم�متّبِعيَن.�وانَْفْعنا�بمحبّتِه�ومحبّتِِهْم�أْجَمعيَن.�

إنّك�عل|�ُكّل�شيء�قديٌر.�وباإلجابِة�َجديٌر.

َوبَْعد؛�فإنّهُ�جَر|�ببَْعِض�أنْديَِة�األدَِب�الذي�ركَدْت�في�اذه�العْصِر�ريُحهُ.�وخبَْت�
َـــديـــُع�الـــّزمـــاِن.�وعـــّامَـــةُ�هـــَمـــذاَن.�رِحـــَمـــهُ�اهللُ.� ْــتَــدَعــهــا�ب مــصــابــيــُحــهُ.�ِذْكـــــُر�الــَمــقــامــاِت�الــتــي�اب
وَعــــزا�إل|�أبــي�الــفــتْــِح�اإلســـكـــنْـــَدرّي�نــْشــأتَــهــا.�وإل|�عــيــس|�بــِن�ِهــشــاٍم�ِروايــتَــهــا.�وِكــاُهــمــا�
مْجهوٌل�ال�يُعَرُف.�ونَِكرةٌ�ال�تتَعّرُف!�فأشاَر�مَْن�إشارتُه�ُحْكٌم.�وطاَعتُه�ُغنٌْم.�إل|�أْن�
أُنْشئَ�مَقاماٍت�أتْلو�فيها�تِلَْو�البَديِع.�وإْن�لْم�يُْدِرِك�الّظالُِع�شأَو�الّضليِع.�فذاَكْرتُهُ�بما�
َــيْــتــاً�أو�بيتَيِن.�واْســتــَقــلـْـُت�مــْن�اذه�الــَمــقــاِم�الــذي� ّـــَف�بــيــَن�َكِلمتَيِن.�ونَــَظــَم�ب قــيــَل�فيَمْن�أل

›1‹�سورة�األنبياء،�اآلية:�107. 
›2‹�سورة�التكوير،�اآليتان:�19 - 20. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    762

فيِه�يَحاُر�الَفْهُم.�ويَفُرُط�الوْهُم.�ويُْسبَُر�غْوُر�العْقِل.�وتتَبَيُّن�قِيَمةُ�الَمْرِء�في�الفْضِل.�
ــــلَّــــَمــــا�َســـِلـــَم� ِـــــِب�َرْجــــــــٍل�وَخـــــيْـــــٍل.�وقَ َـــــيْـــــٍل.�أْو�َجـــــال َـــــُكـــــوَن�َكــــَحــــاِطــــِب�ل ُــــْضــــَطــــّرُ�صـــاِحـــبُـــه�إل|�أْن�ي وي
َــبَّــيْــُت� َــِة.�ل َــِة.�وال�أَْعـــــَف|�مـــَن�الــَمــقــال ُــْســِعــْف�بــاإلقــال ِمـــْكـــثـــاُرهُ.�أو�أُقــيــَل�لـــهُ�ِعـــثـــاُرهُ.�فــلــّمــا�لـــْم�ي

دْعَوتَهُ�تلبِيَةَ�الُمطيِع.�وبَذلُْت�في�مُطاَوَعتِه�ُجْهَد�الُمستَطيِع.

وأنْشأُت�عل|�ما�أُعانِيه�مْن�قَريحٍة�جاِمدٍة.�وفِْطنٍَة�خاِمدٍة.�وَرِويٍّة�ناِضبٍَة.�وُهموٍم�
ناِصبٍَة.�خْمسيَن�مَقامةً�تْحتَوي�عــل|�ِجــّد�الــَقــْوِل�وهــْزلِــه.�وَرقــيــِق�اللّْفِظ�وجــْزلِــه.�وُغــَرر�
الــــــبَــــــيــــــاِن�ودَُرره.�ومُــــــــلَــــــــِح�األدَِب�ونـــــــــــــــــــــواِدِره.�إل|�مــــــا�وّشـــــْحـــــتُـــــهـــــا�بــــــــِه�مــــــن�اآليـــــــــــــــاِت.�ومَـــــحـــــاِســـــِن�
اانكِلياِت.�ورّصْعتُهُ�فيها�من�األمْثاِل�العربيِّة.�واللّطائِِف�األدبيِّة.�واألحاجّي�النّْحويِّة.�
ّــــِة.�والـــــّرســـــائِـــــِل�الــــُمــــبــــتَــــَكــــرِة.�والــــُخــــَطــــِب�الــــُمــــَحــــبّــــرِة.�والـــــمـــــواِعـــــِظ�الـــُمـــبْـــِكـــيـــِة.� ـــتـــــاَو|�الــــلّــــغــــوي ـــَفــ والــ
ــُروجــّي.�وأْســنَــْدُت� ْــٍد�الــّسَ واألضــاحــيــِك�الــُمــلـْـِهــيَــِة.�مــّمــا�أمْــلـَـيْــُت�جميَعهُ�عــل|�لِــســاِن�أبــي�زي

ِروايتَهُ�إل|�الحاِرِث�بِن�َهّماٍم�البِْصِرّي...

مَـــــــْشـــــــِقـــــــيّـــــــة.�حــــــــــك|�الـــــــــحـــــــــارُث�بـــــــــُن�هــــــــّمــــــــاٍم�قـــــــال:� آخــــــــــــــــــــره:...�الـــــمـــــقـــــامـــــة�الـــــثـــــانـــــيـــــة�عــــــشــــــرة�الـــــــدِّ
ُــلـْـِهــيــنــي� شـــخـــْصـــُت�عـــــَن�الـــــِعـــــراِق�إل|�الــــغــــوَطــــِة.�وأنــــــا�ذو�ُجــــــــْرٍد�مــــربــــوطــــٍة.�وِجـــــــــَدٍة�مـــْغـــبـــوَطـــٍة.�ي
ْرِع.�ويْزدَهيني�ُحفوُل�الّضْرِع.�فلّما�بلْغتُها�بعَد�شّق�النْفِس.�وإنْضاء�العنِْس.� �الّذَ ُخلّوُ
ألــَفــيــتُــهــا�كــمــا�تــِصــُفــهــا�األلـــُســـُن.�وفــيــهــا�مــا�تشتَهي�األنـــُفـــُس�وتــلَــّذ�األعـــيُـــُن.�فــشــكــْرُت�يــَدي�
ْــــُت�طــلـَـقــاً�مـــع�الــــَهــــو|.�وطـــِفـــْقـــُت�أفُـــــّض�ُخـــتـــومَ�الــــّشــــَهــــواِت.�وأْجـــتَـــنـــي�قُــطــوَف� الــــنّــــو|.�وجــــَري
اللّّذاِت.�إل|�أن�شرَع�َسْفٌر�في�اإلْعــراِق.�وقِد�أْشَفْقُت�مَن�اإلْغــراِق.�فعادَني�عيٌد�مْن�
َــِة.� تَْذكاِر�الوَطِن.�والَحنيِن�إل|�العَطِن.�فقّوْضُت�ِخيامَ�الَغيبَِة.�وأسَرْجُت�َجــوادَ�األوب
ولّما�تأّهبَِت�الّرفاُق.�واستتّب�االتّفاُق.�ألَْحنا�مَن�المسيِر.�دوَن�استِْصحاِب�الَخفيِر.�
فُردْناهُ�مْن�كّل�قَبيلة.�وأْعَملنا�في�تحصيِله�ألَف�حيلٍة.�فأْعَوَز�ِوْجدانُه�في�األحياء،�
حــت|�خلنا�أنــه�ليس�مــن�األحــيــاء�مــخــارت�لــعــوزه�ُعـــزومُ�الــســيّــاَرِة.�وانْـــتَـــَدْوا�بــبــاِب�َجــيْــروَن�

�وَعقٍد. لاستِشاَرِة.�فما�زالوا�بيَن�حلٍّ

مــــاحــــظــــات:�الــــكــــتــــاُب�لـــيـــس�كـــــامـــــاً،�والـــــمـــــوجـــــود�فـــــي�هذه�الـــمـــخـــطـــوطـــة�هـــــو�مـــــن�أول�
المقامات�حت|�المقامة�الثانية�عشرة؛�الدمشقية،�وبقية�المقامات�غير�موجودة.�نوع 
ــُطــوِر� َـــيْـــَن�الــّسُ الــخــط:�الــنــســخ�الـــواضـــح�الــمــضــبــوط�بــالــحــركــات،�وتُـــوَجـــُد�عـــل|�الـــَهـــَواِمـــش�َوب
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قْــم�الَْحِميِدّي:� بعض�التَّْعِليَقات�َوالتَّْصِحيَحات.�وباقي�مُواصَفاتِِه�مثل�مُواصفات�الــّرَ
3/458.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 459.�مطبوع�فارسي ]846[ الّرَ

عنوان المطبوع:�نصائح�فارسية )1(.
المؤلف:�لجنة�من�نظارة�التعليم�الُْعثَْمانيَّة )2(.

عدد الصفحات: 23.
أوله:�)نصيحة�الحكماء(.�چنين�روايت�كنند�خداوندان�اخباركه�در�روز�كار�
پيشين�درميان�ملوك�وساطين�رسم�آن�بودكه�اكر�ايشا�نراكار|�عظيم�پيش�آمد|�
هــــيــــج�كــــارنــــكــــر�دنــــــــد|�تـــــابـــــا�حــــكــــمــــا|�زمــــــــان�مـــــشـــــورت�نـــــگـــــردنـــــد|�وازتـــــدبـــــيـــــر�ورأ|�حـــكـــمـــا�
درنــــكــــذ�شـــتـــنـــد|�ال�جـــــرم�مـــقـــصـــود�ايــــشــــان�حــــاصــــل�شـــــد|�وكـــــس�پــــــود|�كــــه�صــــد�فـــرســـنـــك�
يادوست�فرسنك�را�رفت|�ورنج�سفر�كشيد|�تا�حكيم|�رادريا�فت|�وباو|�مشورت�
كرد|�واز�حكمت�سخن�شنبد|�تا�انكاه�كه�پادشاه|�بنو�شيروان...�ورسول�عليه�
الـــصـــاة�والـــســـام�فـــرمـــوده�اســـت�كـــه:�>جـــالـــســـوا�الـــكـــبـــراء�وخـــالـــطـــوا�الـــحـــكـــمـــاء<،�يــعــن|:�
بـــــاپـــــيـــــران�نـــشـــبـــنـــيـــد�وبـــــــا�حــــكــــيــــمــــان�در�آمـــــيـــــزيـــــد.�)حــــكــــمــــت�أول(:�آنـــــســـــت�كــــــه�خـــويـــشـــيـــنـــن�
را�بـــــشـــــنـــــا�ســـــــيـــــــواز�آمـــــوخـــــتـــــيـــــن�عـــــلـــــم�وأدب�نـــــنـــــك�مــــــــداريــــــــد�وعــــــمــــــر�خـــــــــود�را�بـــــــنـــــــا�دان|�ضــــايــــع�

مكنيد...

آخره:...�حرف�الهاء:�هوا�پرست؛�نفس�وهواسنه�تابع
همنشين:�دائماً�برابر�اوتورن

حرف�الياء:�يادآ�وريد:�خاطره�كتوريكزو�ذكر�ايديكز

ياوه�كو:�معنا�سز�وراهطب�سزال�قيرد|�سويليان.

 .NASAYİH�-�İ�FARİSİYE ›1‹
الــــطــــبــــعــــة�الـــــســـــادســـــة�مــــــن�كــــــتــــــاب:�)نـــــصـــــائـــــح�فــــــارســــــيــــــة(،�وهــــــــو�بــــالــــلــــغــــة�الـــــفـــــارســـــيـــــة،�ومــــخــــصــــص�لــــلــــَمــــرتــــبــــة�الــــثــــانــــيــــة�مــن�

المدارس�الّرُشديّة�الُعثمانيّة،�ومُرتّبة�عل|�حروف�الهجاء.�
 .NEZARETÜ’L�-�TE’LİMİ’l�-�OSMANİYYE ›2‹



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   األدب والشعر    764

َـــــــــــــة�ســـــــــايـــــــــهء�شـــــــاهـــــــانـــــــه�ده�بــــــيــــــك�ايـــــــكـــــــيـــــــوز�يـــــتـــــمـــــش�درت� اشـــــــبـــــــو�نــــــصــــــائــــــح�فـــــــارســـــــيـــــــة�نــــــــــــام�ِرَســـــــــــــال
 ســــــــــنــــــــــه�س|�جــــــــــــــمــــــــــــــاد|�اآلخــــــــــــــــــــــــــــره�ســــــــــنــــــــــك�آخـــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــده،�طــــــــــبــــــــــخــــــــــانــــــــــهء�عــــــــــــــامــــــــــــــره�ده؛�طــــــــــبــــــــــع�وتــــــمــــــثــــــيــــــل

اولنمشدر.

مــاحــظــات: تــاريــخ الطباعة:�أواخـــر�جــمــاد|�اآلخـــره�سنة�)�1274ھ/�1857م(؛�
ْـــــِغـــــاف�ِجــــلـْـــد�ُعــــثْــــَمــــانــــّي،�وقـــف� بــــــدار�الـــطـــبـــاعـــة�الـــعـــامـــرة�فــــي�إِْســــتَــــانْــــبُــــول.�الــــوضــــع الــــعــــام:�وال
د�عزت�بن�َعِلّي�الكانقروي )1(،�الساكن�في�دار�المثنوي�سنة��1284ھ؛� درويش�مَُحّمَ

مع�الخاتم.�وقف:�دار�المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 460. ]847[ الّرَ

عنوان المخطوط:�يُوُسف�وزليخا )2(.

الــمــؤلــف:�عــبــد�ارل�بــن�أحــمــد�نـــور�الــديــن�الــجــامــي؛�مــا�جــامــي�)ت��898ھ/�
�1492م( )3(.

عـــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 139،�مــــقــــيــــاس الـــــــورقـــــــة: )211 × �146=�مـــخـــتـــلـــف�×�
مختلف(،�عدد األسطر:�)مختلف(.

ِحيِم. �الّرَ ِ َ ْ أوله:�آغاز.�بِْسِم�اهلِل�ارّلَ

بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــايآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�غــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــچــــــــــــــــــــــــــــــــــه�امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�بـــــــــــــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــا| جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� از� گــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــي�

بـــــــــــــــــاغـــــــــــــــــم غــــــــــــــــــنــــــــــــــــــچــــــــــــــــــه� آن� لـــــــــــــــــــــــــــــــــب� از� وز�ايـــــــــــــــــــــــــــن�ُگـــــــــــــــــــــــــــل�عــــــــــــــطــــــــــــــر�پــــــــــــــــــــــــــــــــــرور�كـــــــــــــــــــــن�دمــــــــــــــاغــــــــــــــمبـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــدان�

مـــــــــــــــــــــــــواســـــــــــــــــــــــــا ب|� ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا|� مـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــت� بـــــــــــــــــه�نــــــــــعــــــــــمــــــــــت�هـــــــــــــــــــــــا|�خــــــــــــويــــــــــــشــــــــــــم�كـــــــــــــــــن�شــــــــنــــــــاســــــــادريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�

انــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــه�گــــــــــــــــــــــــــــــــــردان زبــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــم�را�ســـــــــــــتـــــــــــــايـــــــــــــش�پـــــــــــيـــــــــــشـــــــــــه�گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردان...ضـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرم�را�ســـــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــاس�

قْم�الَْحِميِدّي:�1/4.  ›1‹�انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
 .YUSUF�-�Ü�ZÜLEYHA ›2‹

قْم�الَْحِميِدّي:�3/1075.�وتُوَجُد�منه�مخطوطة�أخر|�في�مكتبة�دار� انظر؛�مكتبة�راغب�پاشا؛�]1386[�الّرَ
قْم�الَْحِميِدّي:�461.  المثنوي؛�الّرَ

 .NUREDDİN�ABDURRAHMAN�b.�AHMED�el�-�HORASANİ�،el�-�CAMİ ›3‹
قْم�الَْحِميِدّي:�176.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
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آخـــــره:...�خــاتــمــه�در�شــكــر�اتــمــام�وتــاريــخ�اخــتــتــام�ودعــــا|�بــعــض�اكــــرام�ابــقــاهــم�اهلل�
تعال|�ال|�يوم�القيام

زمـــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــه رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم� پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� اهلل� بــــــــــــــــــــــــــــه�پــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــان�آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�دلـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــش�فـــــــــــــســـــــــــــانـــــــــــــهبــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــد�

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود...دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم�كــــــــــــــــــــــــــز�نــــــــــــــــــظــــــــــــــــــم�ســــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــج|�در�عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــود تـــــــــــــــنـــــــــــــــگـــــــــــــــنـــــــــــــــا� در� قــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه� فــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــر� ز�

تـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــام| داد|� دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� از� را� يــــــــــــــــــــــــــــــــه�آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزش�زبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�بــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــا|�جــــــــــــــــــــــــــــــــام|ســـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــن�

بـــــــــــشـــــــــــو|�از�چـــــــــشـــــــــم�پـــــــــــــرخـــــــــــــون�نـــــــــــامـــــــــــه�خـــــــويـــــــشســـــــــيـــــــــه�كـــــــــــــــــــــــار|�مـــــــــكـــــــــن�چــــــــــــــــــون�خــــــــــــامــــــــــــه�خـــــــويـــــــش

وز�ايــــــــــــــــــــــــــــــــن�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد�نــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــه�طــــــــــــــــــــــــي�كــــــــنازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�صــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــرا�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد�خــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــه�پــــــــــــــــــــــــــــي�كــــــــــن

ده خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش|� گــــــــــــــــــــــــــــــــوشــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــال� را� كــــــــــه�هـــــــســـــــت�از�هــــــــرچــــــــه�گــــــــــــــــوي|�خــــــــــامــــــــــش|�بــــهزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاران� درود� پــــــــــــــــــــــــــــر�صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــب�ذو�الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــار.هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاران� زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــه�

ماحظات:�تُوَجُد�في�أوله�صفحة�من�الفوائد�أشعار،�وعل|�الَهَواِمش�تصحيحات�
ــــِغــــــاف�ِجــــلـْـــد�ُعــــثْــــَمــــانــــّي،�وعـــلـــيـــه تــمــلــك:  ْــ وتـــعـــلـــيـــقـــات.�الــــوضــــع الــــعــــام:�خـــــّط�الـــتـــعـــلـــيـــق،�وال
د�أمين�نجل�السيد�ولي�الدين،�وكلذ�في�شهر�ربيع�األول�من�شهور�سنة� السيد�مَُحّمَ
)�1258ھ/�1842م(،�َوتَــــَمــــلـُّـــك:�تــحــســيــن�أَفَـــــنْـــــِدي.�وفــــي�آخـــــره�خـــاتـــم�تــمــلّــك:�الــســيــد�

د�صالح�سنة�)�1230ھ/�1815م(. مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 461. ]848[ الّرَ
عنوان المخطوط:�يُوُسف�وزليخة )1(.

الــمــؤلــف:�عــبــد�ارل�بــن�أحــمــد�نـــور�الــديــن�الــجــامــي؛�مــا�جــامــي�)ت��898ھ/�
�1492م( )2(.

عدد األوراق وقياساتها: 139،�مقياس الورقة: )185 × 120 = 135 × 80(،�
عدد األسطر: )13(.

 .YUSUF�-�Ü�ZÜLEYHA ›1‹
قْم�الَْحِميِدّي:�460.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ

 .NUREDDİN�ABDURRAHMAN�b.�AHMED�el�-�HORASANİ�،el�-�CAMİ ›2‹
قْم�الَْحِميِدّي:�176.  انظر؛�مكتبة�دار�المثنوي؛�الّرَ
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قْم�الَْحِميِدّي:�460. أوله وآخره:�مثل�الّرَ
ــــاِب�بــتــاريــخ�يـــوم�األربـــعـــاء�بــيــســت�وهــفــتــم�شهر� ْــــَوّهَ ْـــَمـــِلـــِك�ال ـــت�الــكــتــاب�بِــــَعــــْوِن�اهلل�ال تَـــّمَ
رمــضــان�الــمــبــارك�سنة�أربـــع�وثمانين�وتــســع�مــئــة.�كتبه�عــل|�يــد�ضعيف�بنياد�ابن�پاشا�

عماد.�تم�تم�تم.

ماحظات:�تُوَجُد�في�آخره�صفحة�من�الفوائد�المنظومة.�الناسخ:�بنياد�ابن�پاشا�
عــمــاد.�تــاريــخ النسخ:�يــوم�األربــعــاء�شهر�رمــضــان�الــمــبــارك�سنة�)�984ھ/�1576م(.�
الوضع العام: نوع الخط:�نسخ�واضــح�وَعنَاِوين�المواضيع�مَْكتُوبَة�بِاللَّْوِن�األَْحَمر،�
ــــْكـــــتُـــــوٌب�فِـــــي�آِخـــــــــــِرِه:�تــــم�شـــــــراؤه�مــن� والـــــغـــــاف:�جـــلـــد�ُعـــثْـــَمـــانـــي�مــغــلــف�بــــــورق�اإليـــــبـــــرو،�ومَـ
مخلّفات�نائب�أحمد�أَفَــنْــِدي�بمبلغ:�)63(.�وعليه تملك الواقف:�السيد�الحافظ�
د�مَُراد؛�شيخ�َخانَقاه�مَُراد�مُّا؛�مع�خاتم�الوقف،�سنة�)�1248ھ/�1832م(.� مَُحّمَ

وقف:�دار�المثنوي.
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