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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل،  

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 
 :ملخص •

الع  حتفل   املخطوطات  مانية بنصيب  اخلزائن  الوافدة إيلها من    وافر من 
ا من الزمن جمهولة مغمورة، ويه ال ختلو  قرون    ت  ل  ، ظ  مانخارج املحيط الع  

جة حتمية يف ظل  من نوادر وفرائد ق ل  أن يلتفت إيلها ابلاحثون. وهذه نتي
 .1غياب الفهارس الاكشفة عن خبايا الزوايا 

يات  طوطا جمهول النسبة، يشتمل ىلع مروا خمتستعرض هذه املقالة جزء  
إىل   نسبتها  إلثبات  أسانيدها  يف  وابلحث   أغوارها  سرب  وحتاول  حديثية، 
تقليب انلظر يف اعمة مصنفاته واملوازنة بني   ثم  ابن مجاعة،  العز  القايض 

 . ا وحمتوى هذا اجلزء املخطوط، تلقويم نفاسته وتوضيح أهميتهحمتواه
 

 
املمدخًل    1 هلذا  التفضوض  أرجو  مقالتي:    لوع؛  العر بقراءة  ُعامن.املخطوطات  إىل  الوافدة  واإلسالمية  جملة    بية 

العربية املخطوطات  بال)جملة نصف سنوية حمك    معهد  العربية  املخطوطات  .  قاهرة/ مرص(مة، تصدر عن معهد 

 فام بعدها.  10م. ص2020هـ/ مايو 1441؛ اجلزء األول: رمضان 64املجلد 
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   وصف املخطوط:  •
حممد   السيد  مكتبة  حمفوظات  من  اجلزء  ابلوسعيدي هذا  أمحد    بن 

يف   يب  السِّ ع  بوالية  الرقم  م  سلطنة  )حتت  م1122ان  وهو  األول،    بتور( 
 ت. صفحة من آخره، تليه صفحة مشتملة ىلع قيود السمااع  43منه  بقيت  

لوحة )لك لوحة صفحتان متقابلتان    27يشتمل ىلع  وهو ضمن جمموع
تبت خبط أحدث، وفيها  ثمان صفحات ك   هحسب اتلصوير الرقيم( تتصدر

اذلي هو موضوع    –ابن مجاعة    فوائد متفرقة يف الرتاجم واألدب. أما جزء  
 منه يف اللوحة اخلامسة من املجموع.  فتبدأ أول صفحة   –حديثنا هنا 

أس  –نقطع   مأوهلو ».... عبد    –  لفت  كما  ويبتدئ املوجود منه بقوهل: 
  جنازة    أبا سليمان بن املنذر القزاز يقول: صحبت    الرمحن اخلاريك، سمعت  

وقت   واكن  اجلرامزي،  هل  يقال  موضع  فدخلت    إىل   ، هناك  مسجد    قائلة  ا 
بفنا القبلة، فسلمت عليه،   جالس    ألستظل به من حر الشمس، فإذا شيخ  

 .  2الشيخ سمع من احلديث شيئا؟...«وقلت: 

 حمتوى املخطوط:   •
مرويات   املخطوط  عن  حمتوى  يف    مسندة  فوائد  حتوي  الشيوخ، 

و واملواعظ.  واتلاريخ  واللغة  واألدب  والفقه  أوهل  نظر  احلديث  النقطاع  ا 
مؤلفه  األمر    ب  ل  ط  ت   ملعرفة  املحتوى اكمال  العزيز    زِّ ع    استقراء  ادلين عبد 

إ بن  اهلل    براهيمبن حممد  مج   بن سعد  احل    اعةبن  الشافيع  ثم    وي  م  الكنان 
 

 من املخطوط.   5اللوحة رقم  2
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قاضيها، وابن  املرصية  ادليار  قضاة  قايض  سنة    املرصي؛  ـه 694املولود 
ا بإذن حتقيق صحة النسبة سأعود إيلها الحق    وقضية    .3ه 767واملتوىف سنة  

 اهلل.
مج     والعز   اختصار    –  اعةبن  ي عرف  د   وي  مح     –ا  كما  مشيق  األصل، 

دل، مرصي اإلقامة، ميك الوفاة. درس ىلع مجاعة من الشيوخ يف دمشق  املو
ومكة،والقاهرة   وادل    واإلسكندرية  مجاعة  أوهلم  ابن  ادلين  بدر  ه 

يف سن مبكرة، وويل قضاء مرص    واإلجازة   للتدريس   ر  د  ص  ، وت  4ه( 733)ت
 عدة مرات. برع يف علوم احلديث، وترك مؤلفات عديدة. 

الواضح   مروجد  من  أن  ومؤلِّ ا  راويها  اعتىن  مما  اجلزء  هذا  ها  ف  يات 
لم   متفرقة،  مرويات  ويه  غريه.  ختريج  من  وليست  بنفسه،  باستخالصها 

 
هـ(. حتقيق:  748ن الذهبي )تتصنيف: حممد بن أمحد بن عثام  معجم الشيوخ )املعجم الكبري(؛  انظر ترمجته يف: 3

يق1988هـ/  1408:  1حممد احلبيب اهليلة. ط د  . 401/  1الطائف/ اململكة العربية السعودية.    -م. مكتبة الصِّ

الكربى؛  و الشافعية  السبكي )تطبقات  الكايف  بن عبد  بن عيل  الوهاب  الدين عبد  هـ(. حتقيق: عبد  771لتاج 

حم الطناحالفتاح  حممد  وحممود  احللو،  طمد  العربية1964هـ/  1383:  1ي.  الكتب  إحياء  دار  القاهرة/    -م. 

املفيدة؛و.  79/  10مرص.   األعيان  تراجم  يف  الفريدة  العقود  )ت  درر  املقريزي  عيل  بن  أمحد  هـ(.  845تأليف: 

 . 298/  2  لبنان.  /بريوت  -م. دار الغرب اإلسلمي2002هـ/  1423:  1حققه وعلق عليه: حممود اجللييل. ط

الكاو الثامنةالدرر  املئة  أعيان  العسقلين )تمنة يف  ابن حجر  بن عيل  أمحد  تأليف:  هـ.  1349:  1هـ(. ط852؛ 

  .378/ 2حيدر أباد.  -دائرة املعارف العثامنية

بقلم: عبد   .وآثارهالقايض بدر الدين ابن مجاعة، حياته  :  من الدراسات املعارصة املفردة عن والده دراسٌة بعنوان 4

القاهرة/ مرص. سلسلة منشورات جامعة الدراسات   -م. دار البيان للنرش1988هـ/ 1408: 1اجلواد خلف. ط

 . كراتيش/ باكستان -اإلسلمية
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حيث  جامع    أجد   من  بينها  رواي   د  ن  الس    ا  ففيها  املنت،  إىل  أو  مسندة  ات 
آثار   الكرام، وفيها  وأخبار وأشعار    الرسول صىل اهلل عليه وسلم وصحابته 

علم وعن  متأخرين،  عن   ب  ل  غ  ي  اء  للمؤلف  املسندة  الرواية  طابع  عليها 
 سبقه من العلماء.   ن  من مؤلفات م    ة  اد  ج  ه و  د  ي  مما ق   شيوخه، وفيها قليل  

 نماذج من مرويات اجلزء:  •
نماذج من طريقة املؤلف يف تدوين هذا    –فيما ييل    –للقارئ    قتبسأ
 : اضح عن الكتاب ومؤلفه ، ألن استقراءها يقودنا إىل تصور واجلزء

غريب    وقرأت  » من  منتخب  الصالح  بن  عمرو  أيب  الشيخ  خبط 
  .5« احلديث أليب سليمان اخلطايب رمحه اهلل....

عساكر » بن  الفضل  أبو  كندي 6أخربنا  بنت  اهلل   7وزينب  رمحهما 
تعاىل مشافهة عن أيب املظفر عبد الرحيم ابن اإلمام أيب سعد عبد الكريم  

 .8« السمعان....

 
 من املخطوط.   6اللوحة رقم  5

الدمشقي )ت 6 ابن عساكر  اهلل  بن هبة  بن احلسن  أمحد بن حممد  بن  بن هبة اهلل  أمحد  الفضل  انظر  699أبو  هـ(. 

(. حققه: عيل ـه764؛ تأليف: صلح الدين خليل بن أيبك الصفدي )تعوان النرص أعيان العرص وأترمجته يف:  

 . 407/ 1دمشق/ سورية.  -م. دار الفكر1998هـ/ 1418: 1أبو زيد وآخرون. ط

)ت 7 وفاة  البعلبكية  مولدا  الدمشقية  كندي  بن  عمر  بنت  يف:  699زينب  ترمجتها  انظر  العرصهـ(.  /  2  أعيان 

388 . 

 املخطوط.   من 7اللوحة رقم  8
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آخر:  و خبط  احلاشية  بدرجة  »يف  الرواية  هذه  من  بأىلع    وأخربنا 
الشيخ   الصنهايج  بالسماع:  بن عمر بن شبل   9جنم ادلين عبد اهلل بن يلع 

 .10« بقراءيت عليه قال....
وأنبأنا الشيخان املذكوران عن أم املؤيد زينب بنت أيب القاسم عبد  »

 .11«الرمحن بن احلسن الشعري قالت.....
يخ اجلليل بدر ادلين أبو يلع احلسن بن يلع بن أيب بكر  ا الشأخربن»

 .13«إذن ا قال.... 12ل ال  اخل  
عليه    قراءة   14أخربنا الشيخ أبو حفص عمر بن عبد املنعم ادلمشيق»

 .15« أنا حارض.....و
عن أيب ايلمن زيد بن    وأخربين الشيخ أبو حفص املذكور وغريه إجازة  »

 .16« احلسن الكندي ....

 
ي )ت 9  . 707/ 2 أعيان العرصهـ(. انظر ترمجته يف: 724عبد اهلل بن عيل بن عمر بن شبل الصنهاجي احِلْمرير

 من املخطوط.   7اللوحة رقم  10

 من املخطوط.   7اللوحة رقم  11

ل الدمشقي )ت 12  .208 /2 أعيان العرصهـ(. انظر ترمجته يف: 702أبو عيل احلسن بن عيل بن أيب بكر اخلرلا

 من املخطوط.   8اللوحة رقم  13

الدمشقي )ت 14 اس  القو  بابن  الشهري  دير  غر ابن  املنعم  بن عبد  ترمجته يف:  هـ(.  698أبو حفص عمر  أعيان  انظر 

 . 639/ 3العرص 

 من املخطوط.   8اللوحة رقم  15

 من املخطوط.   9اللوحة رقم  16
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الفدا  الشيخ  أخربنا» أبو  العدل عز ادلين  إسماعيل بن عبد    ءاملسند 
 .18...« حضورا  17ء ا ر  الرمحن بن عمر الف  

وشيخ  » الطائفة  أستاذ  احلافظ  اإلمام  الشيخ  رشف  أخربنا  اإلسالم 
ادلين عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن بن رشف بن اخلرض بن موىس  

 .20« أسمع.....عليه وأنا  رمحه اهلل قراءة   19اتلوين ادلمياط 
قراء» املذكور  ادلين  شيخنا رشف  شهر    ة  وأخربنا  يف  أسمع  وأنا  عليه 

ذي القعدة    ويف هذا العام تويف منتصف    –ربيع اآلخر اعم مخسة وسبع مئة  
قال: ق رئ ىلع الشيخ الصالح املعمر أيب احلسن بن أيب    –تغمده اهلل برمحته  

 .21....« عبد اهلل بن أيب احلسن ابلغدادي
اأخرب» إسحاق  نا  بن  املعايل أمحد  أبو  ر  املعم  املسند  اجلليل  بن  ا لشيخ 

 .23«عليه وأنا أسمع قال.... رمحه اهلل قراءة   22املؤيد األبرقويه 

 
شذرات الذهب يف هـ(. انظر ترمجته يف:  700داوي )تاملر  أبو الفداء إسامعيل بن عبد الرمحن بن عمر الفراء 17

ذهب من  )تأخبار  الدمشقي  العكري  أمحد  بن  احلي  عبد  العامد  ابن  تأليف:  عليه: 1089؛  وعلق  حققه  هـ(. 

 . 795/ 7دمشق/ سورية.  -م. دار ابن كثري1991هـ/ 1412: 1حممود األرناؤوط. ط

 من املخطوط.   9اللوحة رقم  18

هـ(. انظر ترمجته  570بن أيب احلسن بن رشف بن اخلرض بن موسى التوين الدمياطي )ت  عبد املؤمن بن خلف 19

 . 175/ 3أعيان العرص يف: 

 من املخطوط.  10اللوحة رقم  20

 من املخطوط.  10اللوحة رقم  21

 . 171/ 1 أعيان العرصهـ(. انظر ترمجته يف: 701أبو املعايل أمحد بن إسحاق بن حممد بن املؤيد األربرْرُقوِهي )ت 22

 من املخطوط.   11اللوحة رقم  23
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املعمران  » الشيخان  بدرجتني:  الروايتني  هاتني  من  بأىلع  وأخربنا 
بن   بن حممد  اللطيف  عبد  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  ادلين  رِّيدة  كمال  و 

املقرابن امل إيلنا من بغداد سنة ست    ب  ت  فيما ك   24شيخ املستنرصية  ئ كرب 
وتسعني وستمئة..... ونارص ادلين أبو حفص عمر بن عبد املنعم بن غدير 

 .25«.ا..ادلمشيق إذن  
املجامع  » أبو  ادلين  صدر  الشيوخ  شيخ  العالم  اإلمام  الشيخ  أخربنا 

ادل سعد  اإلمام  الشيخ  بن  حممإبراهيم  املجامع  أيب  أيب ين  بن  املؤيد  بن    د 
مح    بن  بن حممد  بن يلع  اهلل  عبد  بن جعفر  وي  بكر  بن محوية  بن حممد  ة 

 .27«عليه وأنا حارض.... قدم علينا دمشق قراءة   ؛26ين احلمويي  و  اجل  
ست  » احلسن  أم  املعمرة  األصيلة  السيدة  الصاحلة  الشيخة  أخربتنا 

بناألجناس   الوهاب  عبد  بن  أمحد  ابنة  ي ة  ف ق  و  ر د ان  م  اهلل   28و  رمحهما 
عليها بمرص املحروسة يف رجب الفرد سنة اثنيت عرشة وسبع مئة    بقراءيت

 .29«قالت.... –وتوفيت يف الرابع عرش من شعبان من السنة  –
 

يدة ابن املكرب املقرئ البغدادي )ت 24 رِّ هـ(. انظر ترمجته 697أبو الفرج عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن حممد بن ور

 . 28/ 3أعيان العرص يف: 

 من املخطوط.  12اللوحة رقم  25

ة اجلُ  26 ُّوير ْيني احلموي )تأبو املجامع إبراهيم بن حممد بن املؤيد ابن محر عيان العرص  أهـ(. انظر ترمجته يف:  723ور

1 /121 . 

 من املخطوط.  12اللوحة رقم  27

ْردران املرصية )ت 28 ِقياة ابنة أمحد بن عبد الوهاب بن ور فا  . 493/ 5أعيان العرص هـ(. انظر ترمجتها يف: 712ُمور

 من املخطوط.  13اللوحة رقم  29
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الفداء  » أبو  ادلين  فخر  املسند  األصيل  العالم  اجلليل  الشيخ  أخربنا 
بن هبإسماعيل   بن احلسن  بن حممد  بن أمحد  بن عبد بن نرص اهلل  ة اهلل 

ابن عساكر بن احلسني  أسمع سنة مخس   30اهلل  وأنا  قراءة عليه  رمحه اهلل 
وك   الصاحلية.....  باملدرسة  مئة  عز    املشايخ    يل   إ    ب  ت  وسبع  املسندون:  الستة 

الفدا أبو  الفرا   ءادلين  بن عمرو  الرمحن  بن عبد  العباس  ءإسماعيل  وأبو   ،
ا اهلادي  عبد  بن  احلميد  عبد  بن  العباس  31ملقدس أمحد  أبو  ادلين  وتيق   ،

، وشمس ادلين أبو عبد اهلل  32أمحد بن عبد الرمحن بن عبد املؤمن الصوري
، وبدر ادلين أبو يلع احلسن بن  33حممد بن يلع بن أمحد بن فضل الواسطي 

بن  بن    يلع  يوسف  بن  حممد  الفضل  أبو  ادلين  وشمس  اخلالل،  بكر  أيب 
  .35«....34يعقوب اذلهب 

 
هـ(. انظر ترمجته 711)ت  ابن عساكرهلل بن أمحد بن حممد بن احلسن بن هبة اهلل  أبو الفداء إسامعيل بن نرص ا  30

 . 527/ 1أعيان العرص يف: 

 . 253/ 1أعيان العرص هـ(. انظر ترمجته يف: 700أبو العباس أمحد بن عبد احلميد بن عبد اهلادي املقديس )ت 31

أعيان العرص  هـ(. انظر ترمجته يف:  701وري )تأبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عبد املؤمن املقديس الصُّ  32

1 /257. 

 . 603/ 4أعيان العرص هـ(. انظر ترمجته يف: 700أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن أمحد بن فضل الواسطي )ت 33

 . 322/ 5أعيان العرص ظر ترمجته يف: هـ(. ان704أبو الفضل حممد بن يوسف بن يعقوب الذهبي )ت 34

 خطوط. من امل 13اللوحة رقم  35
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الشي» املأخربنا  اجلليل  ابن  خ  حممد  اهلل  عبد  أبو  ادلين  زين  سند 
وِّي  الف  القريش  اهلل  عبد  بن  احلسني  اهلل  عبد  أيب  ادلين  عماد   36القايض 

 .37« عليه وأنا أسمع اعم اثنتني وسبع مئة.... قراءة  
أخربنا الشيخان اإلمامان املعمران أبو الفضل أمحد بن هبة اهلل بن  »

عن أيب املظفر عبد الرحيم ابن اإلمام أيب  عساكر وزينب ابنة كندي؛ إذنا  
 .38«سعد عبد الكريم السمعان....

بن  » الرمحن  عبد  الفرج  أبو  ادلين  كمال  املعمر  املسند  اإلمام  أخربنا 
املكرب ابن  حممد  بن  اللطيف  سنة  عبد  بغداد  من  إيل  كتب  فيما  املقرئ   

 بن  ست وتسعني وستمئة عن اإلمام أيب أمحد عبد الوهاب بن يلع بن يلع
ر ابلغدادي.... م  ع   .39«سكينة وأيب حفص عمر بن حممد بن م 

الزبري  » بن  إبراهيم  بن  أمحد  جعفر  أبو  العالمة  األستاذ  وأخربنا 
اثلقف  أيب   40العاصيم  الاكتب  عن  األندلس  جزيرة  من  إيل  كتب  فيما 

وس بفتح الطاء....    .41«إبراهيم إسحاق بن اعمر اهلم دان الط 

 
يبن أبو عبد اهلل حممد  36 وِّ  . 414/ 4أعيان العرص هـ(. انظر ترمجته يف: 703)ت  احلسني بن عبد اهلل القريش الفر

 من املخطوط.  14اللوحة رقم  37

 من املخطوط.   15اللوحة رقم  38

 من املخطوط.  16اللوحة رقم  39

 . 154/ 1أعيان العرص نظر ترمجته يف: هـ(. ا708أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري العاصمي )ت 40

 من املخطوط.  17اللوحة رقم  41
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م ادلين عبد اهلل بن أيب احلسن بن  جلليل املحدث جنأخربنا الشيخ ا»
أنا الشيخان أبو الطاهر حممد    :رمحه اهلل بقراءيت عليه قال  42عمر احلمريي

املقدس وأبو الفتح عمر بن يعقوب بن عثمان اإلربيل  بن مرتىض بن حاتم  
 .43«قراءة عليهما وأنا أسمع.... 

الفضل أمحد بن هبة اهلل» أبو  الشيخان  بن أمحد بن حممد    كتب إيل 
اب املؤيد زينب وتدىع حرة  بن عساكر ادلمشيق وزينب  أم  نة كندي عن 

محد بن سهل  ابنة أيب القاسم عبد الرمحن بن احلسن بن أمحد بن سهل بن أ
املعروف   الصويف  ادلار  انليسابوري  ب دوس اجلرجان األصل  ع  بن  بن أمحد 

بن عمر  بن  حممود  القاسم  أبو  أنبأنا  قالت  عمر    بالشعري  بن  حممد 
 .44« الزخمرشي...

إسحاق  » بن  حممد  بن  أمحد  أنشدنا  قال  الزخمرشي  إىل  وباإلسناد 
اجل حممد  بن  املحسن  سعد  أبو  أنشدنا  قال  أنشدنا  اخلوارزيم  قال  شيم 

احلاكم أبو الفضل إسماعيل بن حممد بن احلسن قال أنشدنا يلع بن عبد  
 .45« وإنما....  انقباض   ولون يل فيك  ق  العزيز اجلرجان القايض نلفسه: ي  

 .46« ....بن عساكر مشافهة  اوأخربنا أبو الفضل »

 
ي املتقدم ذكره. هو نفسه  42  عبد اهلل بن عيل بن عمر بن شبل الصنهاجي احِلْمرير

 من املخطوط.   18اللوحة رقم  43

 من املخطوط.   18وحة رقم الل 44

 من املخطوط.  19اللوحة رقم  45

 من املخطوط.  20اللوحة رقم  46
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املحسن  » عبد  بن  الرمحن  عبد  ادلين  تيق  اإلمام   47الواسطي أنشدن 
 .48«ىن...نلفسه بمسجد اخليف من م  

املسند املعمر عماد ادلين إسماعيل بن يلع  » الشيخ اجلليل  كتب إيل 
 .50«.....49ال بن الطب  ابن أمحد 

املأخربن» املسندونا  الصاحلون  بن    :شايخ  احلسن  يلع  أبو  ادلين  بدر 
عليه وأنا حارض سنة مخس وتسعني وستمئة    يلع بن أيب بكر اخلالل قراءة  

وأبو يلع احلسن بن عمر بن عيىس    ،باملدرسة العاديلة من دمشق املحروسة
وأم حممد زينب ابنة أمحد بن عمر بن أيب    ،51بن خليل بن إبراهيم اهلاكري

 .53«  عليها بالقاهرة....بقراءيت 52كر بن شكر املقدسية ب
 .54«...بن الصالح رمحه اهللارأيت خبط الشيخ أيب عمرو »
ادلين  » اللغة ريض  فريد عرصه يف علم  اإلمام  الشيخ  وشاهدت خبط 

األنصاري   يوسف  بن  حممد  بن  يوسف  بن  يلع  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب 
 .55« ....هت  ور  املعروف بالشاطب رمحه اهلل ما ص  

 
 . 30/ 3أعيان العرص انظر ترمجته يف: هـ(. 744عبد الرمحن بن عبد املحسن بن عمر الواسطي )ت 47

 من املخطوط.  20اللوحة رقم  48

 . 502/ 1أعيان العرص هـ(. انظر ترمجته يف: 708إسامعيل بن عيل بن أمحد ابن الطباال البغدادي )ت 49

 من املخطوط.  21اللوحة رقم  50

 .  228/ 2أعيان العرص هـ(. انظر ترمجته يف: 720ن عمر بن عيسى بن خليل الكردي )تأبو عيل احلسن ب 51

 . 389/ 2أعيان العرص : انظر هـ(. 722بن شكر املقدسية )تأم حممد زينب بنت أمحد بن عمر بن أيب بكر  52

 من املخطوط.  21اللوحة رقم  53

 من املخطوط.  21اللوحة رقم  54
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بن عساكر  اوأخربنا الشيخان املعمران أبو الفضل أمحد بن هبة اهلل  »
 .56«وزينب بنت كندي إذنا...

ادلمشيق  » غدير  بن  املنعم  عبد  بن  عمر  حفص  أبو  الشيخ  أخربنا 
 .57« مشافهة....

انلص: بهذا  والعرشين  السادسة  اللوحة  يف  اجلزء  أنشدنا  »  وينتيه 
ادلين أبو الفداء إسماعيل بن عثمان ابن  الشيخ اإلمام شيخ احلنفية رشيد  

 ما سمعنا عليه ثالثيات ابلخاري:    نلفسه عقيب   58املعلم 
ب ة   ر  غ  ة   ش  و و ح  مراض  

 
وأ  ك رب   

 
ز   ل ع اج  ع ن   مج   قد  حال   وء   س   مع 

أو صافه    ت   غ د  ن  ل م  فات   الصِّ  بئس 
 

املم  وما  فات  الصِّ بناجز  ا هذي   ت  
رجاء     ل  لوال  م    ت ف ض  راح   من 

 
ت م    بالفائز  ح  يكن   ولم  خل  اب    ا 

بها   حيىي  رمحة   ز    
جن 
 
أ ربِّ   يا 

 
ما الفضل  فضل    ن حاجز    ك    59« هل  م 

    

 

 
 ن املخطوط. م 21اللوحة رقم  55

 من املخطوط.  22اللوحة رقم  56

 من املخطوط.  24اللوحة رقم  57

حممود  58 الدين  مجال   ]....[ عىل  تفقه  القريش  حممد  بن  متام  بن  الكريم  عبد  ابن  خمتلف:  بخط  احلاشية  يف 

رمجته انظر ت  هـ«.714سنة  تويف  احلصريي، وعليه قايض القضاة ابن احلريري. حدث بجميع البخاري عن ]....[  

 . 501/ 1أعيان العرص يف: 

 من املخطوط.  26اللوحة رقم  59
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 جدول الشيوخ املروي عنهم:  •
املضم   األسانيد  أهم  جممل  ف  هذا  أردنا  ولو  اجلزء،  هذا  ها  ت  ك  ل  ذ  نة 

الشيوخ  د  ر  وج   وفيات  تواريخ  حسب  الرتاجم اعتماد    –ها  كتب  ىلع  ا 
 خللصنا إىل اجلدول اتلايل:   –املعارصة هلم 

 

 صيغة الرواية عنهم  الوفاة  الشيوخ م

عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن   .1
رِّيدة ابن املكرب    حممد بن و 

بغداد   ه 697 من  إيلنا  كتب  فيما  أخربنا 
 سنة ست وتسعني وستمئة 

غدير  عمر    .2 بن  املنعم  عبد  بن 
 ادلمشيق 

مشافهة،  خأ ه698 أخربنا  إذنا،  ربنا 
 أخربنا قراءة عليه وأنا حارض 

عساكر   .3 ابن  اهلل  هبة  بن  أمحد 
 ادلمشيق 

إذنا، أخربنا مشافهة، كتب  ه 699 أخربنا 
 إيل

مشافهة،   ه 699 زينب بنت كندي   .4 أخربتنا  إذنا،  أخربتنا 
 كتبت إيل

بن    .5 بن يلع  فضل حممد  بن  أمحد 
 الواسطي

ت ب  إ يل    ه 700  ك 

بن سإ  .6 الرمحن  عبد  بن  ماعيل 
 عمر الفراء

ت ب  إ يل    ه 700  أخربنا حضورا، ك 

عبد    .7 بن  احلميد  عبد  بن  أمحد 
 اهلادي املقدس 

ت ب  إ يل    ه 700  ك 

املؤيد    .8 بن  إسحاق  بن  أمحد 
 األبرقويه 

 أخربنا قراءة عليه وأنا أسمع   ه701
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عبد    .9 بن  الرمحن  عبد  بن  أمحد 
 املؤمن الصوري 

ت   ه701  إ يل    ب  ك 

بكر    .10 أيب  بن  يلع  بن  احلسن 
 اخلالل 

أخربنا قراءة عليه وأنا حارض سنة  ه702
باملدرسة  وستمئة  وتسعني  مخس 
املحروسة،  دمشق  من  العاديلة 

ت ب  إ يل     أخربنا إذنا، ك 
اهلل  حممد    .11 عبد  بن  احلسني  بن 

وِّي   القريش الف 
اعم   ه703 أسمع  وأنا  عليه  قراءة  أخربنا 

 وسبع مئة اثنتني 
يعقوب   .12 بن  يوسف  بن  حممد 

 اذلهب 
ت ب  إ يل    ه704  ك 

أيب   .13 بن  خلف  بن  املؤمن  عبد 
 احلسن اتلوين ادلمياط

يف  ه705 أسمع  وأنا  عليه  قراءة  أخربنا 
اعم   اآلخر  ربيع  وسبع شهر  مخسة 

 مئة
الزبري    .14 بن  إبراهيم  بن  أمحد 

 العاصيم اثلقف  
ج ه708 من  إيل   كتب  فيما  زيرة  أخربنا 

 األندلس 
بن    .15 أمحد  بن  يلع  بن  إسماعيل 

 الطبال 
 كتب إيل  ه708

أمحد    .16 بن  اهلل  نرص  بن  إسماعيل 
بن هبة اهلل   احلسن  بن  بن حممد 

 ابن عساكر  

سنة   ه 711 أسمع  وأنا  عليه  قراءة  أخربنا 
 مخس وسبع مئة باملدرسة الصاحلية 

ابنة أمحد    .17 ي ة  ف ق  و  م  ست األجناس 
 ر د ان  بن عبد الوهاب بن و  

بمرص  ه712 عليها  بقراءيت  أخربتنا 
الفرد سنة اثنيت  املحروسة يف رجب  
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 عرشة وسبع مئة 
املعلم   .18 ابن  عثمان  بن  إسماعيل 

بن  تمام  بن  الكريم  عبد  ابن 
 حممد القريش 

سمعنا  ه714 ما  عقيب  نلفسه  أنشدنا 
 عليه ثالثيات ابلخاري 

بن    .19 عيىس  بن  عمر  بن  احلسن 
اهلاك  إبراهيم  بن  ري خليل 

 الكردي 

 أخربنا  ه720

أيب    .20 بن  بن عمر  أمحد  ابنة  زينب 
 بكر بن شكر املقدسية 

 أخربتنا بقراءيت عليها بالقاهرة  ه722

ابن    .21 املؤيد  بن  حممد  بن  إبراهيم 
 محوية اجلويين احلموي 

وأنا  ه723 عليه  قراءة  دمشق  علينا  قدم 
 حارض

عمر    .22 بن  يلع  بن  اهلل  عبد 
 احلمريي الصنهايج 

 أخربين بقراءيت عليه ه724

املحسن    .23 عبد  بن  الرمحن  عبد 
 الواسطي

أنشدن نلفسه بمسجد اخليف من  ه744
 مىن

بن   .24 الرمحن  عبد  بن  إبراهيم 
مجاعة  بن  اهلل  سعد  بن  إبراهيم 

 احلموي 

 أنشدن  ه764

 : مجاعة ابن العز إىل الكتاب نسبة حتقيق •
العز بن مجاعة سنة   تاريخ والدة  يف هذا    سرنى ـه694إذا استحرضنا 

املخطوط  جدا  اجلزء  مبكرة  الس    روايات  عمر  يف  اكن  منذ  سنة    –ة  ن  تبدأ 
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توفوا وهو    -ـه695 قد  اجلزء  اذلين روى عنهم يف هذا  ل  مشاخيه  ونرى ج 
أحتمل وقوع تصحيف يف تاريخ    –الرأي    بادي    –دون سن العارشة. وكنت   

راجعت   أن  غري  والسبعني،  التسعني  بني  الرتاجم  لمج  والدته  كتب  من  ة 
سنة   ىلع  تتفق  فوجدتها  به  العهد  قريبة  أو  هل  أجد ه694املعارصة  ولم   ،

رواياته املؤرخة عن شيوخه يف هذا    إن تتبعت  ثم  ه.  674ا يذكر سنة  مصدر  
ما تيرس يل من مصادر أخرى غريه فلم أجد رواية مؤر   قبل    ة  خ  اجلزء ويف 

 ه. 694سنة 
آخر؛ هو أن وادله القايض    إىل توجيه    عن احتمال اتلصحيف  ورجعت  

العلم وهو صغري،    ا ىلع إشهاد ودله جمالس  بدر ادلين ابن مجاعة اكن حريص  
وظ   إلفادته  الشيوخ  ماكتبة  من  وىلع  مبكرة  سن  يف  العايل  باإلسناد  فره 

أيل   ،  60حياته  اتلوجيه  بوالدته سنة  ق  وهذا  وقلنا  اتلصحيف  احتملنا  لو  إذ   ،
ابتدا674 ورـهلاكن  سماعه  يف ء  مستبعد  وهذا  العرشين،  سن  بعد  وايته 
قبل  ووادل    –  مع ما اكن هو عليهمثله،    حقِّ  ،  احلرص ىلع اإلسنادمن    –ه  ه 

 
انظر   60 عدة.  مشيخات  منها  وُألِّفت  عندهم،  متبعة  ُسن ة  الزمن، وصارت  ذلك  أعلم  عليها  طريقة مشى  وهذه 

الصخرة(؛مثل:   إمام  )ابن  بـ  املعروف  البياين  إبراهيم  بن  حممد  املسند  مي  مشيخة  لا السا رافع  ابن   ختريج: 

ط774)ت العجمي.  نارص  بن  حممد  أحاديثه:  وخرج  بأصله  قابله  البشائر 2004هـ/  1425:  1هـ(.  دار  م. 

لبنان  -اإلسلمية املنتخبة من سنة    وللستزادة راجع:  .بريوت/  الدمشقية  السامعات  هـ. 750إىل    550معجم 

الصاغرجي. ط ومأمون  السواس،  حممد  وياسني  ليدر،  ستيفن  املع 1996:  1إعداد:  للدراسات م.  الفرنيس  هد 

إعداد: عبد اهلل  رن اخلامس إىل العارش اهلجري )نامذج وأمثلة(؛  خطوط العلامء من الق العربية بدمشق/ سورية. و

ط الكندري.  صالح  وجاسم  الكندري،  حممد  اإلسلمية2014هـ/  1435:  1بن  البشائر  دار  بريوت/    -م. 

 لبنان.  
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من السماع والقراءة، حىت بلغ عدد شيوخه   ث   املرتمجون هل أنه أك    ر  ك  وقد ذ  
 .  ا وثالثمئة نفسألف  

احتمال   أو    وثمة  ابلال  ىلع  طرأ  هلآخر  دراسيت  هو  ل   املخطوط،  ذا 
نسبته   صحة  يف  هذا  الشك  تضاءل  ما  ورساعن  مجاعة،  بن  العز  إىل 

تتكش   بدأت  دالئل  وجود  مع  تالىش  ثم  من االحتمال  فشيئا.  شيئا  ف 
 أهمها:  
 ىلع منت الكتاب،  : ما ورد يف حاشية اللوحة العرشين استدرااك  أوال •

ف ين  »ه:  ص  ون   و   هذه   ت  ظمفن  القضاة  فضالء  بعض    شخص    رشِّ   من  وخ 
 :  األبيات

بتىل    يا  به   بليت   قد  بقضاء    م 
 

 
ز ع ك    –  أيخ  يا  -  واحذر    بالصرب  عليك   ج 

 قصدوا   لو  اخللق  مجيع  بأن  واعلم 
 

 
ع ك    قد  واهلل    يقدروا  لم  أذاك    ف   ر 

 مظلمة    لك   وجان ب    هواك  فاغلب   
 

 
ن    –  فديت ك    –  واصحب    ع ك    قد  بانل صح  م   ن ف 

ك    واسأل   مغفرة    األسحار   يف   إ هل 
 

 
 61« معك  يكون  حىت   معه  وكن[  منه ] 

 
 

 معكوفني سقط من األصل، استدركتُه من املصادر اآلتية.  من املخطوط. وما بني 20اللوحة رقم  حاشية61
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مؤكدة   وردت  األبيات  من    وهذه  مجلة  يف  مجاعة  بن  للعز  النسبة 
 .62املصادر 
  ابن   أنشدن: »املخطوط   من  والعرشين  اثلاثلة  اللوحة   يف   قوهل :  ثانيا •

  بدر   الشيخ  ابن  إبراهيم  إسحاق  أبو  ادلين  برهان  القدوة  اإلمام   الشيخ  عيم
  مجاعة   بن  اهلل  سعد  بن   إبراهيم  بن  الرمحن  عبد  الرباكت  أيب  ادلين

  أنشدن :  قال   املذكور  ادلين   برهان  الشيخ   عيم  ابن  وأنشدن....  63احلموي
  بيتني   املنام   يف 65وادلي  أنشدن  : قال 64إسماعيل   ادلين  عماد   الشيخ  عيم
 : ا وهم

 
هـ(؛ انتقاها ولده:  774تاملنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين أيب العباس أمحد بن رجب احلنبيل )انظر مثل:   62

:  1هـ(. ضبط النص وعلق عليه: عبد اهلل الكندري. ط795أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل )ت

دنا عز الدين لنفسه قال: ومل  . وجاء يف تصديرها: »وأنش152الكويت. ص  -م. رشكة غراس2006  هـ/1426

ها األديب املعارص البن مجاعة: حممد بن عبد اهلل   اسر أقل غريهن، وقد خفت من رش إنسان فعصمني اهلل منه«. وَخر

الصائغ )ت نسبة األصل الب749ابن  ه مع  ُة مصادر ختميسر لرْت عدا ونرقر العز بن مجاعة  هـ(،  كتاب  منها  ن مجاعة، 

في األلباء  انظر:  نفسه: )نزهة  األدباء(.  األدباء ام يروى عن  يروى عن  فيام  األلباء  نزهة  للعز بن مجاعة. منتخب  ؛ 

،  92بريوت/ لبنان. ص  -م. دار الكتب العلمية2015:  1حققه وقدم له وعلق عليه: حممود حممد العامودي. ط

»و فيها:  املؤلف  كلم  نظونص  التي  األربعة  األبيات  ذكره  املتقدم  الصائغ  ابن  اسر  بعض  َخر خوفني  وقد  متُها، 

القضاة من رش إنسان، وأنشدين ختميسه من لفظه«. وهذه الطبعة سقيمة جدا، صححُت نصها من خمطوطة املكتبة 

 شعر(.   401التيمورية )رقم 

إبراهيم بن سعد اهلل   63 بن  إبراهيم بن عبد الرمحن  هـ(. انظر ترمجته يف: 764بن مجاعة احلموي )تأبو إسحاق 

 . 35/ 1 الدرر الكامنة

 .  495/ 1 أعيان العرصهـ(. انظر ترمجته يف: 703إسامعيل بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة احلموي )ت 64
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ل   معو  عنك  وللسلوان   مايل 
 

ل    ذ   الع  هواك  يف  يتعب   فعالم 
ح   ة  د  ج    يوم    لك    ك  ب  يزداد 

 
لقلب  آخر    فكأن     .«ل  أو    ه 

تعاىل هذين ابليتني فقال    وأنشدت  »يف احلاشية:  زاد    وادلي رمحه اهلل 
 ن الطرائف أن أروي هذين ابليتني ف  يل: م  

 
أيخ  نشدهما عن ابين عن ابن  أ

 . وهذا من لطائف األسانيد.«عن أيخ عن أيب يف املنام 
 قيود  املخطوط   من  والعرشين  السابعة  اللوحة  يف  اسخانل  ل  ق  ن  :  ثاثلا •

»فقال   األصل،  ىلع   السمااعت    أصل   ىلع  وجدت  .  العاملني  رب  هلل   احلمد : 
  مصنفه   لفظ  من  اجلزء  هذا  جبميع  السماع  بلغ:  صورته  ما  منه  املنقول
  العلماء   مجال  العامل  الورع   احلافظ  األوحد  العالم  اإلمام   الشيخ  وجامعه

  العزيز   عبد  عمر  أيب  ادلين  عز  القايض  وعمدتهم  ثحلدي ا   أصحاب  قدوة
 اهلل  عبد أيب ادلين  بدر السلف بقية  اإلسالم شيخ  القضاة قايض شيخنا  ابن

 . «.....اهلل حرسهما الشافيع الكنان مجاعة بن اهلل  سعد  بن إبراهيم بن حممد
ع   »وص    د  د  ثم  قال:  أن  إىل  وث    ح  السمااعت  األحد    ت  ب  ذلك  يوم  يف 

والاثل مئةامن  وسبع  وعرشين  سبع  سنة  األول  ربيع  من  باجلامع   عرشين 
القاهرة 66]....[  . فهذه ثالثة أدلة تؤكد نسبة الكتاب للعز ابن مجاعة.  «من 

 
)ت 65 احلموي  الكناين  مجاعة  بن  اهلل  سعد  بن  يف:  675إبراهيم  ترمجته  انظر  القهـ(.  بتاريخ  اجلليل  دس األُنس 

)تواخلليل  احلنبيل  الدين  جمري  تأليف:  ط927؛  يف  1968هـ/  1388:  1هـ(.  احليدرية  املطبعة  منشورات  م. 

 .  150/ 2النجف. 

هنا.   66 املكتوبة  الكلمة  قراءة  أستطع  اجلامعمل  بناء  تاريخ  حول  انظر  ر.  األرْقمر أهنا:  وأخباره:    األقمر  واألقرب 

. قابله بأصوله هـ(845محد بن عيل بن عبد القادر املرْقريزي )تتأليف: أ ؛املواعظ واالعتبار يف ذكر اخِلطط واآلثار
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من    وتاريخ   واثلالثني  اثلاثلة  يف  وهو  مبكرة  سن  يف  تأيلفه  ي ثبت  السماع 
بقليل. ذلك  قبل  أو  فيها  وماكن    عمره،  استقر  اليت  بمرص  معظم    السماع 

   حياته.  
سطران  السماع  عليهر  د  ت  س  م    وبآخر  »وس    اكن  فيهما:  مع    ع  م  جاء 

ابنا   احلسني؛  الطيب  وأبو  تمام،  حامد  أبو  انلجيبان  األخوان  اجلماعة: 
املسلمني   مفيت  العالمة  اإلمام  عبد  الشيخ  بن  يلع  احلسن  أيب  ادلين  تيق 

 هأحلق  .السبيكبن تمام  الاكيف  
 
  .«67ايمس  ك احل  ب  ي  : أمحد بن أ

 . تارخيه النقطاع آخره ط  ق  آخر س   يليه سماع  

 نفاسة ـهذا املخطوط:  •
منقولة    –السابقة    مااعتالس   اكنت  ثالث    واحدة    د  ع  ت    –وإن  من 

 املخطوط.   زءاجل احسنة امتاز بها هذ زيات  م  
اثلانيةأما   نسخة    ه  خ  س  ن  فيه  :  املزية  من  مؤلفه  حياة  ىلع    يف  مقروءة 

وعلي خ  املؤلف  يف  ط  ها  ورد  فقد  رب  ه.  اهلل  حبمد  اجلزء  »آخر  اخلتام:  قيد 
وسالمه وصحبه  وآهل  حممد  خلقه  خري  ىلع  وصلواته  يد[    ؛العاملني،  ]ىلع 

الصويف   احلسن  بن  أمحد  بن  حممد  ورضوانه:  ربه  رمحة  إىل  الفقري  العبد 

 

أيمن فؤاد سيد. ط للرتاث اإلسلمي2013هـ/  1434:  2وأعده للنرش:  لندن/ اململكة   -م. مؤسسة الفرقان 

ن رت به،  156. وقد قال املقريزي عنه )ص150/  4املتحدة.   وهو  (: »وهبذا اجلامع درٌس للشافعية، وال أعرف مر

   إىل اآلن، وكان بيد قايض القضاة بدر الدين بن مجاعة الشافعي، ثم بيد أوالده من بعده«. مستمر 

 . 175/ 1 أعيان العرصهـ(. انظر ترمجته يف: 749أمحد بن أيبك بن عبد اهلل احلسامي املرصي الدمياطي )ت 67
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الكرين الشافيع. ]وقع[ الفراغ منه يوم اثلالثاء اثلالث والعرشين من شهر  
القعدةذ بمنه  ي  ضِّ ق  ت    سنة مخس وأربعني وسبع مئة، أحسن اهلل    ي  ها خبري، 

 .68وكرمه. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل«
زيادات خبطٍّ غري خط انلاسخ، ويه من الكم    خطوط وىلع حوايش امل 

شارات عدة، منها ما  إاملؤلف نفسه، منقولة من أصله خبطه. تدل ىلع ذلك  
اثلانية   اللوحة  ابن شكر  ورد يف حاشية  األول ىلع  القراءة يف  »بلغ  عرشة: 

املرشدي[ ]أو  املرشد  إبراهيم  بن  حممد  كتبه:  سمااع.  و «واجلماعة  ىلع  . 
فيه ىلع  حاشية قيد اخلتام  املقروء  ابن شكر؛  العراض بأصل شيخنا  »بلغ   :

 مؤلفه وعليه خطه«. 
الشافيع  ادليري  شكر  بن  معىل  بن  شكر  بن  حممد  هو  شكر:    وابن 

احلافظ    ص  صالح ادلين الصفدي يف )أعيان العرص(، وخل   هل    م  ج  ر  ، ت  انلاسخ
  الشافيع   ادليري   شكر  بن  حممد»فقال:  ترمجته  ابن حجر يف )ادلرر الاكمنة(  

  ،احلرف  بعلم  اعرفا  ،بالسبع  مقرئا  واكن  ،الكثري  خ  نس    ،ادلمشيق  انلاسخ
  علوم يف  مشاراك

 
 .69«753 سنة  احلجة ذي يف مات  .رخ  أ

أج  اثالث املزيات وأـهمهو لم  اليت  الفريدة  مادة املخطوط  ا  هلا نظري    د  : 
)مشيخة  عليه من مؤلفات العز بن مجاعة، فيه ال تتطابق مع    يف ما وقفت  

املسم   مجاعة  بن  ادلين  عز  بالسماع  اإلمام  املعينة  املرويات  فهرست  اة: 
 

 من املخطوط.  26اللوحة رقم  68

العرصانظر:   69 و472/  4  أعيان  و456/  3الكامنة  الدرر  .  الرشقية.  وتقديم  ؛  الذخائر  عواد؛ مجع  لكوركيس 

 .  80/ 4 بريوت/ لبنان. -م. دار الغرب اإلسلمي1999: 1وتعليق: جليل العطية. ط
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، 71  ، وال تتطابق مع )أنس املحارضة بما ي ستحسن يف املذاكرة(70واإلجازة( 
تت مع  وال  نظم  طابق  من  روي  ما  بعض  يف  األبلاء  نزهة  العلماء  )منتخب 

 .72  واألدباء(
هذ  ر  كِّ ع  وي   نفاسة  انقطاع    ا ىلع  وتفّشِّ   املخطوط:  يف  أوهل،  الرطوبة   

و أوراقه،  ذلك    –ظل  يجنبات  اعيلة    –مع  مرتبة  العلمية  يف  القيمة  من 
 واألثرية. 

 
 

 
املسامة:   70 الدين بن مجاعة  بالسامع واإلجازةمشيخة اإلمام عز  املعينة  ؛ ختريج: زين الدين عبد  فهرست املرويات 

م.  2016هـ/  1438:  1عراقي. حققه وقدم له وعلق عليه: عامر حسن صربي التميمي. طالرحيم بن احلسني ال

 ص. 784مملكة البحرين.  -املجلس األعىل للشؤون اإلسلمية

املذاكرة 71 ُيستحسن يف  بام  املحارضة  أفندأنس  اهلل  فيض  العز بن مجاعة. خمطوط مكتبة  تأليف:  تركيا؛ رقم   -ي؛ 

البسملة1579 بعد  مقدمته  ويف  والفوائد    .  اآلثار  من  ُيستحسن  مما  يشء  فهذا  بعد؛  »أما  والصلة:  واحلمدلة 

واحلكايات، ويبعث كثرٌي منه عىل أنواع من اخلريات، وسميته )أنس املحارضة بام ُيستحسن يف املذاكرة(؛ أخرجته 

أ فيام  التوفيق  اهلل  وأسأل  أرويه،  ما  بعض  وآتيه«.من  للكتا  ذره  خمطوطة  عىل  الزركيل  يف واطلع  مؤلفها  بقلم  ب 

سنة   أنجزها  انظر:762مغنيسا،  عمره.  أواخر  يف  أيلول/ األعالم   هـ  العارشة:  الطبعة  الزركيل.  الدين  خلري  ؛ 

 .26/ 4بريوت/ لبنان.   -م. دار العلم للمليني1992سبتمرب 

تأليف: العز بن  ؛ األصل واملنتخب كلمها من  نظم العلامء واألدباءمنتخب نزهة األلباء يف بعض ما روي من     72

. وُطبعت طبعة سقيمة مليئة باألخطاء يف  بخط املؤلف  شعر تيمور  401مجاعة. خمطوطة دار الكتب املرصية برقم  

ملنظوم عن  دار الكتب العلمية )سبق توثيقها(. ويف مقدمة الكتاب قال املؤلف: »أما بعد؛ فهذا يشء مما أدونه من ا

ء، منتخٌب باختصار من تأليفي: )نزهة األلباء يف بعض ما روي من بعض من أدركت حياته من األعيان واألدبا

ما  ببعض  ثم  املعجم،  حروف  ترتيب  عىل  بغريهم  ثم  باألمحدين،  ثم  باملحمدين،  مبتدئا  واألدباء(.  العلامء  نظم 

 نظمته...«.  
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 الصفحة األوىل من املخطوط 
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 املخطوط  إحدى صفحات



 28 

 
 الصفحة األخرية من املخطوط 
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 السمااعت صفحة 

 


