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صخلملا

يتلاةفيظولاديدحتو،اهدييقتببسثيحنم،ِتاطوطخملايفِةلوقنملاِتازاجإلاَروصةلاقملاهذهتلوانت

ديدحتوةخسنلاقيثوتهضرغ:لوألاُفنصلا،تازاجإلاهذهنمفانصأةثالثكانهَّنأَنّيبتدقو،اهبعلطضت

يفهلليمزوأ،ةخسنلابحاصهبموقيلقنلااذهو،اهتميقءالعإيلاتلابو،هبتلباقوهنمْتلَقنيذلااهلصأ

.ملعلاسلجم

ٌرخأتمٌديفتسملقانلانوكيانهو،ءزجللِسّرُدملاخيشلادنستابثإهضرغنوكينأامإ:يناثلاُفنصلاو

ةخسننمهلَّصحةخسنلاهذهنومضمنأتابثإهضرغنوكينأوأ،هسفنِسّردملاخيشلاوأ،ةخسنلانم

.ةخسنللقحالكلامةلاحلاهذهيفلقانلاو،ةديدجلاةخسنلاىلإةميدقلاةخسنلانمهتزاجإلقنيف.ىرخأ

دحألاحلاهذهيفلقانلاو،عيبلادنعاهنمثعفرلاهتميقزاربإوةخسنلاقيثوتهضرغف:ثلاثلافنصلاامأ

.نيزيمملانيقارولا

اهنأامك،لوألافنصلاةلاحيف،اهبسنديدحتوةخسنلاقيثوتيفمهاستتازاجإلااذهةساردنإفهيلعو

.يناثلافنصلانمةثلاثلاةلاحلايفةخسنلاةيكـلملاقتناةكرحعبتٺيفدعاستةادأ
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ةيحاتفملاتاملكلا

ةلوقنملاتازاجإلاروص–طوطخملايبرعلاباتكلايفصوصنلاجراوخ

Keywords

readers’ certificates – Arabic manuscripts – Damascus – transmission of texts – regis-
tration of texts

ةمدقملا

؛ِةّيجولويجلاضرألاتاقبط،طوطخملاباتكلاىلعةمكارتملاةءارقلاوعامسلاِتازاجإُقابطُهباُشت

عضتكلذك.ةنيعمةبقحيفامةعامجهتغلبيذلايراضحلاىوتسملاةقبطلكةساردسكعتامكف

١.حيحصلايراضحلاهراطإيفَطوطخملاَباتكلا—صوصنلاجراوخيقابعم—قابطلاهذهُةسارد

نأالإ،ًءاطعوًاذخأ،يراضحلابناجلاسكعيفصوصنلاجراوخةيمهأنممغرلاىلعو

وهو،ثحبلاوةيانعلانمهقحذخأيملديقكانًهالثمف.ةلوجخلازتامبناجلااذهبةصاخلاتاساردلا

،نيلؤاستريثيرركتملاهدوجونأعم.عرفلاةخسنلاىلإلصألاةخسنلانمةلوقنملاتازاجإلاديق

ةناخيفةرورضلاببصيسيصقتلااذهو؟لقنلانمهتياغامو؟تازاجإلاهذهلقنيذلانم:امه

.ةيناثةهجنمهطيحمعمِهتالعافتويفاقثلاِهكَارِحو،ةهجنمهتابغرويرشبلارصنعلا

اهتغايصيفلمحتالصوصنلاجراوخَّنأىلإهيونتلامهملانمنيلؤاستلانيذهنعةباجإلالبقو

.رخآلصخشنمَةِرّيغُتملا،ةيدرفلاةيناسنإلاةغبصلالمحتلب،َةَدَدحُملاطباوضلايذنوناقلاةغبص

تابثةرورضلابينعيالاذهَّنأالإ،هلةماعتامسبجرختنيُعمٍديقلةنراُقملاةساردلاتناكنإو

مساداريإبةيلاثملاهتغيصلثمتتتافيقوتلاديًقالثمف.ةلاحلكعماهلامتكاةرورضوأتامسلاهذه

.فقاولامتاخامبرو،فقولاخيراتو،فقاولاطورشو،نيديفتسملاروهمجو،فقولاناكمو،فقاولا

تارابتعانيبةيمالسإلاتاطوطخملاةسارديف،ئراقلاوصنلانيبيرشبلارصنعلا.تساجناج،ماكتيو١

/١٤١٤ةرخآلاىدامج/١٩٩٣ربمسيد،يمالسإلاثارتللناقرفلاةسسؤمليناثلارمتؤملالامعأ:رشبلاوةداملا

.١٦٩–١٦٨صص.١٩٩٧،يمالسإلاثارتللناقرفلاةسسؤم:ندنل،ينانعلاديشردادعإ
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نيبتَاِددحُملاهذهداريإتوافتيدحاولافقاولاىوتسمىلعهنأرهُظيلاحلاعقاونأالإ

/ـه٦٤٣ت(يسدقملانيدلاءايضظفاحلاتايفقولاثملاليبسىلعو.لامتكالاوراصتخالا

ّجسحارجلانبعيكونعدهزلاباتكفقوامدنعف.)م١٢٤٥ يضردمحمنيدلاءايضظفاحلافقو”لَ

ّجسينانحلادئاوفنمثلاثلاءزجلافقوامدنعامنيب٢.“ةميقللظفاحنهربالإراُعيالهنعٰهّللا فقو”لَ

ةميقلاظفحينهربالإراُعيالويسدقملادمحأنبدحاولادبعنبدمحمٰهّللادبعيبأنيدلاءايضظفاحلا

٣.“قشمدولبجلاريغىلإراُعيالو

التازاجإلانمةبلاغلاةرثكـلاف٤؛ةءارقلاوعامسلاتازاجإةباتكطورشىلعلاُقيهتاذءيشلاو

،ةظحللاكلتيفةينهذلاهتلاحوعامسلابتاكةيصخشىلإهدرماذهو.ةلماكطورشلاليجستبمزتلت

.ةلوقنملاتازاجإلايفظحاُلياماذهو

:يه،اهنمفانصأةثالثفشكىلإ،ةلوقنملاتازاجإلاعبتٺرفسأدقو

:امه،ناصخشهبموقيو،ةخسنلالصأنمتازاجإلاهيفلقُنت:لوألافنصلا*

.باتكلابحاصأ

.عامسلاسلجميفباتكلابحاصليمزب

خويشدنساهيفىرخألوصأنملب،ةخسنلالصأنمتازاجإلاهيفلقُنتال:يناثلافنصلا*

:مهةلقنلاءالؤهو،نِيلقانلا

تابثإل؛ِعمُسملاهخيشهرضحيذلاملعلاسلجملقنينأرثآ،ةخسنلانمقحالٌديفتسمأ

.باتكلاسيردتيفهقح

سلجمبتكيمث،هيلعةءورقملاةخسنلاىلإهتزاجإدنسلقنيثيح،ءزجللِسَّرُدملاُخيشلاب

.ةءارقلا

يتلاةخسنلاىلإاهسرديتلاةخسنلانمرصتخملكشبهتاعامسلقن،ةخسنللرخأتمٌكلامج

.باتكلااذهيفامليصحتىلعهيونتلانمعونك.اهكـلم

ّرولادحأهبموقيو،ةخسنلالصأنمتازاجإلاهيفلقُنت:ثلاثلافنصلا* .نيقاَ

.]ب/٢[ةقرولا:)١٠٣٣(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٢

.]ب/٢٥[ةقرولا:)٣٨٥٠(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٣

دهعمةلجم،ةميدقلاتاطوطخملايفعامسلاتازاجإ،دجنملانيدلاحالصدنعطورشلاهذهديدحترظنا٤
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باتكلابحاصوهةزاجإلالقان،/أ/:لوألافنصلا

ءاروببسلامهفوأ،ةلوقنملاتازاجإلانمفنصلااذهليقيقحلارودلاةفرعمنكميالةقيقحلايف

سلجموهيناثلاو،باتكلادنسوهلوألا،رصانعةعبرأبةزاجإلاهذهطبربالإاهلقنقاشمدبكت

.اهتازيمولصألاةخسنلابحاصديدحتوهعبارلاو،غارفلاديقوهثلاثلاو،لقانلاهرضحيذلاملعلا

:نايفسنبنسحلافينصتنيعبرألاباتكىلعءاجدقف.ةركفلاحضوييتآلالاثملاو

رهاظةيئايضلابهرقتسموٰهّللاهمحرينارحلالماهنبدمحمٰهّللادبعوبأنيملسملاعيمجىلعهفقو”

٥.قشمد

.ٰهّللاهمحريوسنلاسابعلايبأينابيشلارماعنبنايفسنبنسحلافينصتنيعبرألاباتك

.نادمحنبدمحأنبدمحمورمعوبأخيشلاهنعهاورامم

.هنعيسرافلارفاغلادبعنبدمحمنبرفاغلادبعنيسحلايبأيكزلاخيشلاةياور

تنبةمطافريـخلامأةحلاصلاو،يدعاصلالضفلانبدمحمٰهّللادبعيبأمرحلاهيقفمامإلاةياور

.هنعيدادغبلانسحلانبرفظملانبيلع

ةزاجإيدعاصلانعوًاعامسةمطافنعيدعسلانمحرلادبعتنببنيزةرحلاةخيشلاةياورو

.ًاعامسوأ

.ًاعامسةمطافنعيسوطلايلعنبدمحمنبديؤملانسحلايبأخيشلاةياورو

،حالصلانبابفورعملانامثعنبنمحرلادبعنبنامثعورمعيبأمامإلاهيقفلاخيشلاةياور

قحسايبأظفاحلاخيشلاو،يسدقملادمحأنبدحاولادبعنبدمحم٦]ٰهّللا[دبعيبأنيدلاءايضظفاحلاو

.مهخياشمنعينيفيرصلارهزألانبدمحمنبميهاربإ

،باتكلاوأءزجلاناونعاهيلإفاضيو.٢٣٥–٢٣٤صص،)١٩٥٥ربمفون(٢ج،١جم،ةيبرعلاتاطوطخملا

.ةزاجإلا

.)م١٢٤٥/ـه٦٤٣ت(يسدقملادمحأنبدحاولادبعنبدمحمنيدلاءايضاهأشنأيتلا،ةيئايضلاةسردملايه٥

.قشمديبرغنويساقلبجيفةيحلاصلايف

.لصألانمتطقس٦
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٧“ةلوقنملاقابطلايفروكذموهامىلع

ةسمخلقنءارونماكلاعفادلانًمابناجحرشت،“ةلوقنملاقاِبّطلايفوهامىلع”ةريخألاةرابعلانإ

ىلإًالوصوءزجلاةياوربمهقحتابثإونيروكذملاةاورلادنسنايبتوهو،ءزجلاةياهنيفتازاجإ

،يروزرهشلاحالصلانبامهو،مهيلععمسنيذلاينارحلالماهنبرامعنبمعنملادبعنبدمحمخويش

:ماتخلايفتبثأثيح.ينيفيرصلاخيشلاو،يسدقملاءايضلاو

.نامثعورمعيبأنيدلايقتملاعلامامإلاةخسنبَتلبُوقدقةخسننممعنملادبعنبدمحمهبتك”

بنيزّةرحلاةحلاصلاةخيشلاىلعءزجلااذهعيمجعمس:هتروصامهنملوقنملالصألاىلعناك

نماهعامسقحبيناجرجلايفوصلايرعشلادمحأنبنيسحلانبنمحرلادبعمساقلايبأخيشلاتنب

دمحأنبلضفلانبدمحمٰهّللادبعيبأمامإلاخيشلانماهتزاجإبويدادغبلايلعتنبةمطافةخيشلا

ورمعيبأنع،يسرافلادمحمنبرفاغلادبعنيسحلايبأخيشلانعامهالكً،اعامسنكيملنإيوارفلا

مساقلايبأنبركبيبأنبدمحمفرحألاهذهبتاكةءارقب،ٰهّللاهمحرهفنصمنع،يريـحلانادمحنب

نبنامثعورمعيبأنيدلايقتدهازلانقتملامامإلاهيقفلاهبحاص.هطخاذهويناهبصألالازغلانب

راطعلادومحمنبديشرنبدمحمخيشلاوملعلابٰهّللاهعفنيلصوملامثيروزرهشلانامثعنبنمحرلادبع

ّحصو ىرقنمةيرقذابايومحيفةئامتسونامثةنسلوألاعيبرنمرشععبارلاةعمجلامويكلذمهلَ

٩.“ينارحلارامعنب٨]معنملادبع[نبدمحمهدهاشوهلقن.روباسين

نيدلايضرئرقملالجألامامإلاىلعنايفسنبنسحلانيعبرأعمس:هتروصاًماضيأهيلعناكو”

ءزجلابحاصةءارقب،ةيدادغبلاةمطافنعهتياورب،ةنجلاٰهّللاهباثأ،يسوطلايلعنبدمحمنبديؤملا

وبأنيدلاريصنلجألاريمألا،يلصوملايروزرهشلانمحرلادبعنبنامثعورمعيبأنيدلايقتمامإلا

،دومحمنبركبوبأو،دلاخدمحموبأنيدلادامعمامإلاهاوخأو،يعمسملادوعسمنبدومحمنبدمحمركب

ٰهّللادبعنبكرابمديعسوبأنيدلاةقثو،ينانمسلانابزرملانبدمحمنبيلعنسحلاوبأنيدلايفصو

ّحصو،يسلدنألادمحأنبماشهنبميمتنبدمحأهتبثمو،يرقملاميحرلادبعنب رشعلايفكلذمهلَ

.ينارحلارامعنبمعنملادبعنبدمحمههجوىلعهلقن.ةئامتسونامثةنسنابعشرهشنمطسوألا

.]ب/٦٢[ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٧

.)نومعى(ملققبسلصألايف٨

.ىلوألاةحوللارظنا.]أ/٧٢[ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٩
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نًعاعامسهتياورقحبًةيناثًةرمهنعيضروٰهّللاهديأديؤملانسحلايبأنيدلايضرخيشلاىلعهتأرق

دومحمنبدمحمجارسلابجنألاو،يدّارزلاديشرلادبعنبحوتفلاوبأنيدلاردبمامإلاهعمسف.ةمطاف

عستةنسنممرحملاعبارروباسيننمخيشلاراديفكلذو،يروباسينلاانبلادمحمنبرصنيبأنبدمحمو

نبمعنملادبعنبدمحمهدهاشولصألانمهلقن.هدحوٰهّللدمحلاونامثعٰهّللاديبعبتكو،ةئامتسو

.ينارحلارامع

نيدلايضرمامإلاخيشلاىلعءزجلااذهعيمجعمس:هتروصامهنملوقنملالصألاىلًعاضيأناكو

يلعنسحلايبأتنبةمطافريـخلامأنمهعامسبيسوطلايلعنبدمحمنبديؤملانسحلايبأخياشملاةيقب

بحاصةءارقب.ةئامسمخونيثلثوىدحإةنسيفيسلدنألابيبحيبأنباةءارقب،ةيدادغبلارفظملانب

يبأ،نيثدحملافرش،ءاملعلامجن،نيدلاءايضدهازلاظفاحلادحوألاملاعلا||١٠مامإلاخيشلاءزجلا

دمحأسابعلاوبأنيدلابحمءالضفلاةمئألاخويشلا.يسدقملادمحأنبدحاولادبعنبدمحمٰهّللادبع

زعلاوبأنيدلاردبو،يلازربلاسادييبأنبفسوينبدمحمٰهّللادبعوبأيكزلاو،يلبللاماشهنبميمتنب

،ينيفيرصلارهزألانبدمحمنبميهاربإقحساوبأنيدلايقتو،يشرقلادحاولادبعنبيلعنبلضفم

موييفكلذمهلحصوتلقنهطخنمو.يسلدنألاةلالهنبنسحلانبزيزعلادبعمهئامسأبتاكو

.ـهروباسينخايذاشبخيشلالزنمبةئامتسونامثةنسنابعشنمرشعيداحلاءاعبرألا

هيفاهعامسبنسحلانبنمحرلادبعتنببنيزةحلاصلاةخيشلاىلعءزجلااذهعيمجعمسو

،ليعامسإهدلو،يراخبلايولعلارصننبدمحمنبدمحأليعامسإيبأنيدلاراختفاملاعلاديسلاةءارقب

نبنسحلاو،يسدقملادمحأنبدحاولادبعنبدمحمٰهّللادبعوبأنيدلاءايضمامإلاءزجلابحاص

نابزرملانبدمحمنبيلعو،يشرقلادحاولادبعنبيلعنبلضفملازعلاوبأو،)؟(يدتقملاٰهّللادبع

دمحمنبميهاربإو،ميهاربإنبٰهّللادبعو،)؟(ينزوزلايلعنبيضرلايبأنبهاشبرعو،ينانمّسلا

ةئامتسونامثةنسكرابملاناضمرعباستبسلامويكلذوتلقنهطخنموينيفيرصلارهزألانب

دمحمنبيلعنسحلايبأنيدلاءايضةخسننمينارحلارامعنبمعنملادبعنبدمحمهلقنروباسينخايذاشب

١١.“يسلابلا

ديدحتعم،باتكلااذهسيردتيفهخياشمدنستبثٺيتلاةلوقنملاتازاجإلالجسنأدعبو

:لاقف؛مهيلعهتاعامسركذ،اهنملقنيتلاةخسنلا

.ةيناثلاةحوللارظنا.]ب/٧٢[ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم١٠

.ةثلاثلاةحوللارظنا.]أ/٧٣[ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم١١
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يبأنيدلايقتماشلايتفم،ظافحلالامج،طباضلانقتملاعرابلامامإلاخيشلاىلعهعيمجعمس”

نسحلايبأنيدلاءايضمامإلاهيقفلاةءارقب.هرخآيفهعامسبنامثعنبنمحرلادبعنبنامثعورمع

نبرامعنبمعنملادبعنبدمحمو،يبلعثلادمحمنبنوراهنبنمحرلادبع،يسلابلايلعنبدمحمنبيلع

نبىيحينبفسوينساحملاوبأو،رافصلارمعنبدمحمنبدمحمٰهّللادبعوبأو،هطخاذهوينارحلالماه

دوعسمدعسوبأو،يبرغملايلعنبىيحينبنارمعو،يرصملاليمجنبماصمصنبليمجو،يملسلايلع

ىلع١٢]…[ةيكـلملاثيدحلارادبةئامتسونيثالثةنسةجحلايذسداسءاثالثلامويكلذو،يسوطلا

.كلذ

دحاولادبعنبدمحمٰهّللادبعيبأنيدلاءايضةقثلاظفاحلامامإلاخيشلاىلعءزجلااذهعيمجتأرق

ٰهّللادبعنبتوقاينبدمحأسابعلاوبأملاعلامامإلاهيقفلاهعمسف.هيفهعامسقحبيسدقملادمحأنب

دبعنبدمحمبتكوةئامتسونيثالثةنسةجحلايذنمطسولارشعلايفدحألامويكلذو،ينارحلا

.هلآودمحمهلوسرىلًعايلصموٰهّللاًادماحينارحلالماهنبرامعنبمعنملا

.يسدقملادحاولادبعنبدمحمدنسبكلذحيحص

يقتظفاحلامامإلاخيشلاىلعنايفسنبنسحلافيلأتنيعبرألاباتكوهوءزجلااذهعيمجعمس

فسوينيدلاردبءالجألاةداسلا،هيفلوقنملاهعامسبينيفيرصلارهزأنبميهاربإقحسايبأنيدلا

،يبلحلايلعنبدامحنبركبوبأنيدلاصلخمهيقفلاو،يلبنحلانبمجننبدمحأنيدلاءاهبهيقفلانب

دمحمنبدمحأنبدمحمٰهّللادبعوبأيقتو،يلبنحلانبكلملادبعنيدلادجمنبباهولادبعنيدلامجنو

ينارحلالماهنبرامعنبمعنملادبعنبدمحمهتبثمةءارقب.ركبيبأنبودنمنبدوعسمو،يناهبصألا

.،ةئامتسونيثالثوىدحإةنسىلوألاىدامجنملوألارشعلايفةعمجلامويكلذو

مامإلاةرضحبنيعبرألاهذهلىعامسناكودمحمينباعمسوينيفيرصلاميهاربإهبتكحيحصعامسلا

ٰهّللاعتميلبنحلانبنيدلامجننبنمحرلادبعجرفلاىبأنيدلاحصانفلخلاةودقفلسلاةيقبملاعلا

١٣“.ينارحلامعنملادبعنبدمحمهبتكهئاقبلوطبنيملسملا

نبمعنملادبعنبدمحم،اهفقاوواهخسانوةخسنلابحاصوهتازاجإلاروصلقاننأ:نيبتياذكهو

ّرحلالماهنبرامع مهيلعسردنيذلاهخياشمدنسركذوهتازاجإلالقنةيلمعنمضرغلانأو.يناَ

ّيبدقف،هتخسنةميقزاربإيقيقحلاهفدهنأالإ.ءزجلااذه ةخسنىلعةلباقماهنأةلوقنملاهتازاجإتنَ

.امهتءارقعطتسأملناتملك١٢

.ةعبارلاةحوللارظنا.]ب/٧٣[ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم١٣
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نبنامثعورمعيبأنيدلايقتةخسنىلعاهرودبةلباقملا،يسلابلادمحمنبيلعنسحلايبأنيدلاءايض

ًاذإ١٤.يسدقملانيدلاءايضظفاحلاةخسنىلعكلذكو.يروزرهشلاحالصلانبنامثعنبنمحرلادبع

.سيفنلصأنمٌعرفهذههتخسنف

ّرصامك يرجهلاعباسلانرقلايفقشمدءاملعرابكنمةعبرأنأ:ةلوقنملاتازاجإلاهذهتحَ

،ينيفيرصلاو،يلازربلاسادينبفسوينبدمحمو،يسدقملاءايضلاو،يروزرهشلاحالصلانبامهو

اذهيفقشمديفةيركفلاةكرحلاخيرأتيفةمهمةمولعمهذهو.ملعلايقلتلروباسينىلإاولحترا

ةعيبطىلإانعجرياذهو.اهادعتيالوةلاحلاهذهبصاختامولعملانمعونلااذهنكـلو،نرقلا

اهلثمتىلوألاةلحرملا.ثيدحلالقنيفةأرملارودلةزيمملحارمثالثكانه.هدرفتويرشبلارصنعلا

يرجهلاثلاثلانرقلافصتنمنمدتمتةيناثلاةلحرملاو،ةشئاعةصاخدمحميبنلاءاسنوتايباحصلا

ةياهنىتح،يرجهلاسماخلانرقلاةيادبنمدتمتةثلاثلاةلحرملاو،يرجهلاعبارلانرقلاةياهنىتحو

:ةيتآلابابسأللثيدحلالقنيفةأرملارودًلاعجارتةيناثلاةلحرملاتدهشدقو.يرجهلانماثلانرقلا

ثيدحلااوربتعاو،سنجلاساسأىلعثيدحلاةاورنيباوزيمةلحرملاهذهيفءاملعلانأ—١

.لجرهلقنييذلاثيدحلانمةبترملقأةأرماهلقنتيذلا

.ءابرغلابالطلاونيسردملاعمةأرملالعافتوطالتخاتعنمةينيدلاديلاقتلاوفارعألانأ—٢

.ملعلابلطلةلحرلايفةأرملاةكرحتلبكةينيدلاديلاقتلاوفارعألانأ—٣

ببسب،ثيدحلالقنيفةأرملارودًلاجارفناتدهشف—يكولمملاويبويألا—ةقحاللاروصعلاامأ

نيسنجلانماهئانبأميلعتىلعتصرحةقيرعةيملعرسأروهظو،ثيدحلارودوسرادملاءانبيفعسوتلا

ىلإتاريغصلامهتانباورضحاامًاريثكف.قشمدةيحلاصيفةنطوتسملاةيسدقملاةمادقينبةرسألثم

ءاملعنمتازاجإلاىلعنهلوصحيًفامساحًارودنهئابرقأةعمسلناكنربكامدنعو،ملعلاسلاجم

.لاحرتلاورفسلاىلإةجاحلانودراصمألا

.ةلوقنمةزاجإلكدرفتنايبتلرخآلاثمداريإديفملانمو

.هنعٰهّللايضريساورلاحارجلانبعيكوثيدحنمهيفءزجلا

.هنعيسبعلاثراحلانبريكبنبٰهّللادبعنبميهاربإةياور

.هنعراطعلانسحلانبيلعنبنسحلاورمعيبأةياور

.كلذفشكنميهةلوقنملاتازاجإلانكـلو،يسدقملاءايضلاةخسنىلعةلباقماهنأبحرُصيملهنًأاملع١٤
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.هنعيدغاكلاميحرلادبعنبرصننبروصنملضفلايبأةياور

.هنعيسافلايدومحملادومحمنبيلعنبدمحأنبرهاطنسحلايبأةياور

١٥.هنعيعوشخلايشرقلارهاطنبميهاربإنبتاكربرهاطيبأةياور

يزاغنبمعنملادبعنبظفاحلادبع،هبتاكوءزجلابحاصهرضحةءارقسلجمدجنءزجلاةياهنيفو

لقنبيعاقفلارمعنبركبيبأنببويأرصنيبأخيشلاىلععمجأهتأرق”:هيفءاجثيح،يسدقملا

دبعنبيزاغنبظفاحلادبعدمحموبأنيدلازعهيقفلاهبتاكوهبحاصهعمسفيعوشخلانمهيفهعامس

دبعنبزيزعلادبعرصنيبأنيدلالامكخيشلاىلعايناثهتأرقمث،ٰهّللاهقفويسدقملايزاغنبمعنملا

روكذملانيدلازعهبحاصهعمسفهيفهعامسلقنب،دبعنبابفُرعيثراحلالبشنبرضخلانبمعنملا

موييفنيتءارقلابكلذحصو،زابخلاميهاربإنبليعامسإو،عمسملادلونمؤملادبعانبايلعودمحمو

عيمجروكذملاظفاحلادبعلويلناعمسملازاجأوةئامتسونيتسوسمخةنسلوألاعيبررشاعةعمجلا

١٧.“هنعٰهّللاافعيبلحلامثيلصوملاسيفننبدوعسمنبيلعبتكو١٦]…[هطرشبهتياورامهلزوجيام

خيشلاىلعءزجلااذهعيمجعمس:هتروصامهنملوقنملاهلصأىلعتدهاش”:هبحاصلجُسيمث

هدنسبميركـلادبعدمحميبأنمهعامسبيعوشخلايشرقلارهاطنبميهاربإنبتاكربرهاطيبأنيمألا

)؟(نامرزنبميهاربإنبدمحمنبدمحأ،مهنمةريثكةعامجيبشنلامساقلانبرفظملانبيلعةءارقب،هيف

ةرخآلاىدامجنملوألارشعلايفكلذو،هوبأ،يعاقفلايلعنبرمعنبركبيبأنببويأو،يفنحلا

.ىلاعتٰهّللااهسرحقشمدعماجبةئامسمخونيعستونينثاةنس

هعامسبيعوشخلارهاطنبميهاربإنبتاكربرهاطيبأخيشلاىلعءزجلااذهعيمجعمس.ًاضيأاهيلعو

وبأنيدلاءاهب،يرفاعملادمحمنبفسوينبميهاربإجرفلايبأنيدلاجاتمامإلاةءارقبميركـلادبعنم

مامإلاءانبأزيزعلادبعونمحرلادبعو،ليعامسإهدلوو،يخونتلاٰهّللادبعنبركاشنبميهاربإقحسا

رجحةلحمبعمسملالزنميفكلذو.دبعنبابفُرعيثراحلالبشنبرضخلانبمعنملادبعدمحميبأ

ظفاحلادبعهعيمجكلذلقن.ةئامسمخونيعستوسمخةنسةجحلايذعبارنينثالاموييفبهذلا

.هلآودمحمهيبنىلعٰهّللاىلصوٰهّللدمحلاوًارصتخميناذمهلاهاشبرعنبدمحمنيدلارصانلٍةخسننم

.]ب/١٣١[ةقرولا:)٣٧٤٠(مقرعومجملا:قشمدبينطولاةبتكملاةطوطخم١٥

.اهتءارقعطتسأملةملك١٦

.ةسماخلاةحوللارظنا.]أ/١٣٦[ةقرولا:)٣٧٤٠(مقرعومجملا:قشمدبينطولاةبتكملاةطوطخم١٧



يناموجلا 91

Journal of Islamic Manuscripts 9 (2018) 100–72

مامإلاخيشلانبليعامسإدمحميبأنيدلايقتملاعلامامإلاخيشلاىلعهعيمجءزجلااذهعيمجعمس

يبأنًمالوقنمهارتهيفهعامسب،ٰهّللاهباثأ،يخونتلاٰهّللادبعنبركاشنبميهاربإقحسايبأنيدلاءاهب

يسدقملارمعنبيزاغنبمعنملادبعنبظفاحلادبعو]…[ملاعلاةءارقبهيفهدنسبيعوشخلارهاط

نيتسوعبرأةنسنملوألاعيبرنيرشعوعباسيفتبثوكلذحصومهلوهلٰهّللارفغ،هطخاذهو

خيراتلايفكلذبظفلتوهتياورهلزوجيامعيمجنيروكذملاةعامجللعمسملازاجأو،قشمدبةئامتسو

.ىلعٰهّللاىلصوٰهّللدمحلاوروكذملا

١٨.“يخونتلارسيلايبأنبميهاربإنبليعامسإبتكوكلذحيحص

رمعنبيزاغنبمعنملادبعنبظفاحلادبع،هبتاكوءزجلابحاصوهةزاجإلالقانًاضيأانهو

هتخسننأنايبتفسيئرلاهفدهامأ،ءزجلاسيردتيفهخيشدنسنايبتلوألاهضرغو.يسدقملا

لصأنأيأ،ةرشابميعوشخلاىلعةءورقملايناذمهلاهاشبرعنبدمحمنيدلارصانةخسننمةلوقنم

.سيفنهتخسن

لصألاىلعتدهاش(ةرابعبةخسنلابحاصلِبقنمةلوقنملاةزاجإلائدتبتالدقًانايحأو

لصألانمةلوقنماهنأبديُفيامبةزاجإلامتخُتنأدبالنكـل.كلذديفياموأ،)هتروصامهنملوقنملا

:كلذلاثم،اهنملوقنملاةخسنلاىلإةراشإعم

يبأنيدلاسمشظفاحلامامإلاجيرخت،هنعٰهّللايضرةفينحيبأمامإلايلاوعنمهيفءزجلا”

لامكةودقلاملاعلاظفاحلامامإلاخيشلاةياور،ٰهّللاهمحريقشمدلاٰهّللادبعنبليلخنبفسويجاجحلا

نبدمحمهكـلاموهبتاكلعامس،هنعيفنحلايبلحلايرهاطلاٰهّللادبعنبدمحمنبدمحأسابعلايبأنيدلا

١٩.“نقلملاءاقبنبدمحمنبيلعنبميهاربإ

:ةيتآلاةزاجإلاةروصءزجلاةياهنيفو

وهو،يمدآلاٰهّللادبعنبليلخنبفسويجاجحلايبأظفاحلاهِجّرخُمىلعهبقحلأامىوسهعمس”

لصأنمقابّطلاهذهلقن]…[يشرقلاميهاربإنبدمحأنبدمحمٰهّللادبعيبأمامإلاةءارقب،هجيرخت

هطخنمو،ٰهّللامهمحرسدنهملانبدمحماهلقنهطخنمو،يراخبلاءالعلاوبأهرصتخمطخبِجّرخملا

.]أ/١٣٦[ةقرولا:)٣٧٤٠(مقرعومجملا:قشمدبينطولاةبتكملاةطوطخم١٨

.]ب/٤٣[ةقرولا:)٣٧٤٤(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم١٩
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نمةلوقنملا،سدنهملانبدمحمةخسننمةلوقنم،نقلملانباةخسننأيأ٢٠،“هدحوٰهّللدمحلاواهتلقن

.يمدآلايقشمدلاٰهّللادبعنبليلخنبفسويّجرخُملالصأنمةلوقنملا،يراخبلاءالعلايبأةخسن

ملعلاسلجميفباتكلابحاصليمزوهةزاجإلالقان،/ب/لوألافنصلا

ةمدخكو،سلجملادييقتبةءورقملاةخسنلابحاصءالمزنمنيعماسلادحأموقيملعلاسلاجمضعبيف

بحاصمدخيكلذبو،هنمةلوقنملااهلصأىلعتناكيتلاتازاجإلاهتخسنىلإلقنيهليمزلهنم

ةلباقموةطوبضمةخسننمناكمهعامسنأبسلجملايرضاحعيمجمدخيامك،اهلصأنيُبيوةخسنلا

.ةحصلابهلٌدوهشملصأىلع

:ىلعءاجام،عونلااذهىلعلاثمكو

كسمتلاونيدلاعئارشةفرعموةنّسلالهأبهاذمحرشلفيطللاباتكنمنيرشعلاءزجلا

.ننسلاب

.ٰهّللاهمحرنيهاشنببويأنبدمحأنبنامثعنبدمحأنبرمعصفحيبأفينصت

.هنعيريجانطلاٰهّللادبعنبيلعنبنيسحلاجرفلايبأةياور

ّزرلانبابفورعملابتاكلانايبنبدمحمنبدمحأنبيلعمساقلايبأةياور .هنعزاَ

.هنعينارحلابيلكنبدعسنبمعنملادبعنبباهولادبعجرفلايبأةياور

.هنعيسدقملادمحأنبةمعننبمئادلادبعنبدمحأسابعلايبأانخيشةياور

ناميلسنبملاسنبيلعنسحلاوبأنيدلاءالعلضافلايزاغلالجألاهبتاكوهبحاصلعامس

٢١.ٰهّللاهدعسأينصحلاينابرعلانب

طخب،لصألانمهتلقننيهاشنباباتكنمنيرشعلارخآوهو،باتكلارخآ”:دروءزجلاماتخيفو

.عامسلاخيراتيفهنعٰهّللاافع،ينصحلاينابرعلانبناميلسنبملاسنبيلعريقفلادبعلاهكـلام

.]أ/٤٩[ةقرولا:)٣٧٤٤(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٢٠

.رشعةيناثلاةحوللارظنا.]ب/٦٩[ةقرولا:)٩٥٥(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٢١
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:هتروصاملصألاىلعتدهاش

تسرازهةءارقبزازرلانايبنبدمحمنبدمحأنبيلعمساقلايبأسيئرلاىلعءزجلااذهعيمجعمس

كلذوينارحلابيلكنبدعسنبباهولادبعنبمعنملادبعجرفلاوبأو،ةعامج٢٢،يورهلاضوعنب

دبعنبدمحمًارصتخمهلقنةئامسمخوتسةنسنمرخآلاعيبررهشنمنيرشععباسنينثالاموييف

.هلآودمحمىلعٰهّللاىلصوهدحوٰهّللدمحلاوهطخنمهتلقن،يريجانطلاةخسننمينغلا

بيلكنبباهولادبعنبمعنملادبعجرفلايبأخياشملاةيقبةقثلاخيشلاىلعءزجلااذهعيمجعمس

دبعركبيبأنيدلاديشرةءارقبفنصملانعيريجانطلاجرفلايبأنعنايبنبانمهعامسبينارحلا

يلعو،دمحأنبدحاولادبعنبميحرلادبعدمحموبأهبحاص،يذبيملادمحأنبيلعنبدمحمنبديشرلا

دمحمو،راجنلادمحميبأنبدومحمنبدمحمو،نويسدقملادمحأنبمئادلادبعنبدمحأو،يلعنبركبيبأنب

رهشيناث/ةعمجلا/سيمخلاموييفكلذو،هطخاذهويسدقملاةمادقنبدمحمنبدمحمنبٰهّللادبعنب

،عيمجلاتلقن،دمحمىلعٰهّللاىلصوهدحوٰهّللدمحلاوةئامسمخونيعستوسمخةنسنمبجرٰهّللا

.هلآودمحمىلعٰهّللاىلصوٰهّللدمحلاوهنعٰهّللاافعزابخلاميهاربإنبليعامسإ

ةمعننبمئادلادبعنبدمحأسابعلايبأنيدلانيزملاعلامامإلاخيشلاىلعءزجلااذهعيمجعمس

رضحدمحأركبوبأهدلو،يسدقملاميحرلادبعنبدمحمنيدلاسمشةءارقًبالقنهيفهعامسقحبيسدقملا

ينابرعلانبناميلسنبملاسنبيلعنسحلاوبأنيدلاءالعخألاةخسنلاةبحاصو،ةثلاثلاةنسلايف

يفرضحدمحمٰهّللادبعوبأاهوخارضحو،بنيززيزعلاةمايتنباو،ملعلابٰهّللاهعفن٢٣يلبنحلاينصحلا

نبنمحرلادبعنبدمحانبنمحرلادبعو،ديمحلادبعنبدمحأزعلاانباركبوباوٰهّللادبعو،ةثلاثلاةنسلا

يداحمويةيشعتبثوكلذحصو.هنمءورقملالصألاىلعنورخآومراكنبدمحمنبدمحأو،نسح

ىلاعتٰهّللاىلإريقفلادبعلاهبتك.عمسملاخيشلالزنمبةئامتسونيتسوسمخةنسنملاوشرهشرشع

دمحمىلعٰهّللاىلصوهدحوٰهّللدمحلاوهنعٰهّللاافعزابخلادعسنبتاكربنبملاسنبميهاربإنبليعامسإ

٢٤.“ملسوهلآو

نبليعامسإةءارقلاسلجمبتاكو،ةخسنلابحاصليمزوهانهعامسلالقاننأنيبتياذكهو

خيشلادنسنايبتوهةزاجإلالقننملوألاضرغلاو.زابخلادعسنبتاكربنبملاسنبميهاربإ

:ظاقيإلاةرصبتوظافحلاةركذت:دربملانبارظنا.)ـه٥١٥(يورهلاريـخلاوباضوعنبتسرازهوه٢٢

٢٥٩.

.٥١:٣٣٧ج:مالسإلاخيرات:يبهذلارظنا.)ـه٦٨٨(ينصحلاينابرعلاناميلسنبملاسنبيلع:وه٢٣

.ةسداسلاةحوللارظنا.]ب/٧٨[ةقرولا:)٩٥٥(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٢٤
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يناثلاضرغلاو،ءزجلاسيردتيفهقحويسدقملاةمعننبمئادلادبعنبدمحأسابعلايبأعمسملا

،يسدقملادمحأنبدحاولادبعنبميحرلادبعدمحميبأةخسنىلعةلباقموةلوقنمةخسنلاهذهنأنايبت

.ةخسنلاهذهةميقزربيامم.يريجانطلاةخسنىلعاهرودبةلباقملا

ملعلاسلجملقنينأرثآ،ةخسنلانمقحالديفتسموهةزاجإلالقان،/أ/يناثلافنصلا

باتكلاسيردتيفهقحتابثإلِعمُسملاهخيشهرضحيذلا

ٌرمأاذهف.عرفلاةخسنلاهنعتلُقنيذلالصألاديدحتىلإةزاجإلالقانتفتليالعونلااذهيف

هخيشهرضحيذلاملعلاسلجمركذىلعهمامتهابصنيلب،اهتلاصأزاربإليعاسلااهبحاصبطونم

ماتخسنبادئاوفنمءزجىلعيسهفقألاهبتكامكلذىلعلاثملاو.ءزجلاسيردتيفهتيقحأتبثيو

:لاقذإ

نمو،عامسلابتكو،بحملانبدمحأنبٰهّللادبعةءارقبهيلعامهعمسو.نيملاعلابرٰهّللدمحلا”

دبعوٰهّللادبعهادلوويديلتيبلاظفاحلادبعنبيلجمنبرمعنبنيدلانيزمهنمةعامجتصخلهطخ

نبدمحمنبدمحأخيشلاو،ةعبارلايفيناتسرحلارهاطنبنسحلايبأنبليلخنبٰهّللادبعو،نمحرلا

ةنسرخآلاعيبررشعيناثءاثالثلامويحصوةيناثلالئاوأيفيلعهنباويوادرملادومحمنبٰهّللادبع

دمحمنبدمحمنبليلخدبعلاهصخلزاجأونويساقحفسبيرفظملاعماجلابةئامعبسونيثالثوىدحإ

.يسهفقألا

يلبنحلايناتسرحلارهاطنبنسحلايبأنبليلخنبٰهّللادبعدمحميبأدنسملاخيشلاىلعامهعمسو

٢٥.“]…[ةعامجلاطخلاهلويسهفقألادمحمنبدمحمنبليلخدبعلاةءارقًبالقنهارتهروضحب

.ةنماثلاةحوللارظنا.]ب/٤٩[ةقرولا:)١٠٨٨(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٢٥
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َّرُدملاخيشلاوهةزاجإلالقان،/ب/يناثلافنصلا ىلإهتزاجإدنسلقن،ءزجللسَ

ةءارقلاسلجمبتكمث،هيلعةءورقملاةخسنلا

لبقناكف.)م١٣٤١/ـه٧٤٢ت(ّيِزملافسوينبنمحرلادبعيكزلانبفسويخيشلاةئفلاهذهلثمُي

اذهو.سوردملاءزجلاسيردتيفهتزاجإدنسلقنبموقي،هيلعَِسُرديذلاملعلاسلجمتبُثينأ

نمسماخلاءزجلا،يدادغبلاٰهّللادبعنبديعسريـخلاوبأنيدلامجنخيشلاهيلعأرقامدنعهلعفام

:بتكفءزجلاسيردتيفهقحدكؤتيتلاتازاجإلاروصةيادبلقنف.جّارسلادمحأنبرفعجدئاوف

نبادومحمنبيلعنبدمحمدماحيبأنيدلالامجظفاحلانيمامإلانيخيشلاىلعهلبقاموهعمسو]…[”

امهعامسبيرتشألانبارابجلادبعنبدمحمنبٰهّللادبعنبدمحأسابعلايبأنيدلانيمأو،ينوباصلا

نًماضيأيناثلاعامسبويرزجلاريثألانباميركـلادبعنبدمحمنبيلعنسحلايبأنيدلازعمامإلانم

لصوملابيطخنمامهعامسبيوحنلايبلحلاشيعينبيلعنبشيعيءاقبلايبأنيدلاقفوممامإلا

بتاكو،راطعلانبادوادنبميهاربإنبدواد،يبلحلابوقعينبدمحأنببوقعينيدلافرشةءارقب

رخآلاعيبرنمعساتلاءاثالثلاموينورخآوّيِزملافسوينبنمحرلادبعيكزلانبفسويعامسلا

٢٦.“ةئمتسونيعبسوعبسةنس

خياشملانعيِزملافسوينبنمحرلادبعيكزلانبفسويعامسلابتاكىلعءزجلااذهعمس]…[”

ديعسريـخلايبأنيدلامجنلضافلاملاعلاليلجلاخيشلاهبحاصةءارقبهالعأّنَيُبملامهدنسبةمالعلا

موييفوصلاينانبللاٰهّللادبعنبكرابمريـخلاوبأنيدلانيمأخيشلا،يريرحلايدادغبلاٰهّللادبعنب

قشمدبةيفرشألاثيدحلارادبةئمعبسونيثالثوعستةنسةدعقلايذنمنيرشعلاويداحلانينثالا

٢٧.“ٰهّللااهسرح

.ةعباسلاةحوللارظنا.]ب/١٢٩[ةقرولا:)٣٧٦٤(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٢٦

.ةعباسلاةحوللارظنا.]ب/١٢٩[ةقرولا:)٣٧٦٤(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٢٧
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رصتخملكشبهتاعامسلقن،ةخسنللرخأتمكلاموهةزاجإلالقان،/ج/يناثلافنصلا

اذهيفامليصحتىلعهيونتلانمعونك،اهكـلميتلاةخسنلاىلإاهسرديتلاةخسنلانم

باتكلا

كلتماهنأهنعفورعملانمف.)م١٥٠٣/ـه٩٠٩ت(يداهلادبعنبنسحنبفسويعونلااذهلثمُي

ةعومجملابلغأنأظحاُليو٢٨،قشمدةيحلاصبةيئايضلاةسردملاةبتكمتافوقومنمةريبكةعومجم

اهسرديتلاخسنلانمءازجألاهذهيقلتيفهدنسلقنبماقاذل.نيددعتمخويشىلًعالبقاهسردناك

.اهكـلتمايتلاةديدجلاخسنلاىلإ

نمتازاجإلقنيالهنأل)هتروصاملصألاىلعتدهاش(ةرابعمدختسيملةلاحلاهذهيفو

تنبةمطافةخيشلاىلعنيعبرألاهذهتأرق”لثمىرخأتارابعمدختساهنكـل،ةخسنلالصأ

دبعنبنسحنبفسويبتكو،ةئامنامثونيتسوعستةنس،ةخسنلاهذهريغنميناتسرحلاليلخ

٢٩.“يداهلا

اذههيلععامسسلجمكانهةقباسلاةرابعلادعًبالعفو.ءزجلااذهسيردتيفهقحديكأتهضرغو

،ٰهّللادبعتنبلبلبهمأونسحنيدلاردبهوخأويداهلادبعيدلويظفلنمهعمسٰهّللدمحلا”:هصن

ّحصو هوورينأمهلتزجأو،ةئامنامثونيعستوعبسةنسىلوألاىدامجرهشنماثءاعبرألامويكلذَ

٣٠.“يداهلادبعنبفسويبتكو،هطرشبهتياوريلزوجيامعيمجوينع

)ةخسنلاهذهريغنم]…[تأرق(ةرابعركذيمليداهلادبعنبفسوينأىلإهيونتلانمّدبالو

امكرصتخملكشبةخسنلكيفهدنسركذهنأالإ،ةيئايضلافقونماهكـلتمايتلاخسنلالكىلع

يتلاةيئايضلاةسردملاةبتكمتاينتقمضعبىلعةيقابلادهاوشلاو٣١.ًالماكسلجملاركذيملو،فلس

ماقيتلاةرصتخملاتازاجإلابولسأرسفنميه٣٢،يداهلادبعنبفسويكُلميفاهلوخدتبثٺ

.اهلقنب

.دعبرشنيملهنكـلو،ةبتكملاهذهخيراتنعثحبدادعإبتمق٢٨

.ةعساتلاةحوللارظنا.]ب/١٥٧[ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٢٩

.ةعساتلاةحوللارظنا.]ب/١٥٧[ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٣٠

ثيح.ةرشاعلاةحوللارظنا.]ب/١٤٩[ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٣١

“.اهريغةلماكةخسننملب،اهنمةءارقلانكتملوصقناهيفةخسنلاهذه”نأّهون

تافوقومنموهو،“يداهلادبعنبفسوًياذقنتسمهكـلم”هيلعءاجيذلا،يزارللةخيشملاباتكلثم٣٢
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نيقارولادحأوهةزاجإلالقان،ثلاثلافنصلا

/ـه٧٣٣ت(يريونلاميركـلادبعنبباهولادبعنبدمحأنيدلاباهش،نيزيمملانيقارولاءالؤهنمو

ناكو،تاّرمينامثهبتك،تاّرميراخبلابتكً،اريثكبتك”هنأيدفصلاهنعركذ.)م١٣٣٣

٣٣.“فلأومهردةئمعبسباهعيبيواهدلجيو،اهيلعقابطلالقنيو،اهلباقيوةخسنلابتكي

كلامالإهبموقيال،عرفلاةخسنلاىلإلصألاةخسنلانمةزاجإلالقننأحضتيقبساممو

سيردتيفهخويشدنسنايبتوهءارجإلااذهنمضرغلاو،عامسلاسلجميفهلليمزوأةخسنلا

ىلعديكأتللكلذلك،اهتازيمزاربإواهنملقنيتلاةخسنلاديدحتوهسيئرلايناثلاضرغلاو،ءزجلا

تدهاش(ةرابعبةداعقبُسيةلوقنملاةزاجإلانمعونلااذهو.اهنومضمبقوثومةطوبضمهتخسننأ

،اهبلقنلائدتبيالًانايحأو،)هلاثماملصألاىلع(ةرابعبوأ،)هتروصامهنملوقنملالصألاىلع

.هنملقنيذلالصألاىلإريُشينأّدبالنكـل

قيثوتسيلهنمضرغلانألةخسنلالصأنمنوكيالف،ةلوقنملاتازاجإلانميناثلافنصلاامأ

وأ،ةخسنلانمقحالديفتسمةلاحيفاذهو،ِعمُسملاخيشلادنسركذامنإو،اهلصأديدحتوةخسنلا

ىلعءزجلااذهنومضملَّصحهنأنايبتلقنلانمضرغلانوكيوأ،ةخسنلايِسّرُدمضعبةلاحيف

يفديُفيةزاجإلاهذهلقناذل؛ةخسنللرخأتمكلامةلاحيفنوكياذهو،ىرخأةخسننمامخيش

.ةخسنلاةلحرعبتٺ

ىلإ—تازاجإلا—قابطلالقنبماق،نيقارولادحأوه،تازاجإلايلقاننمثلاثفنصكانهو

.عيبلادنعاهنمثعفرواهقيثوتضرغبةديدجلاةخسنلا

هتيفرحبِلُقنةءارقُديقوأعامسُديق:اهنأبةلوقنملاتزاجإللفيرعتعضوضرعلااذهدعبنكميو

ًالصأتسيلىرخأةخسننملقنلامتًيانايحأو،ةيعرفلاةخسنلاىلإمألاةخسنلانمرصتخملكشبوأ

ةخسنللديدجلاكلاملادنستالاحلاضعبيفو،ِعمسملاخيشلادنساهيفَّنأالإاهيلإلوقنملاةخسنلل

.ةيناثلا

.]ب/١٣٥[:ةقرولا:)٣٧٧٠(عومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخمرظنا.ةيئايضلاةسردملاةبتكم

.رشعةيداحلاةحوللارظنا

.١:٢٨١ج:رصعلانايعأ:يدفصلارظنا٣٣
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عجارملاورداصملا

تاطوطخملا

.)٩٥٥(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم

.)١٠٣٣(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم

.)١٠٨٨(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم

.)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم

.)٣٧٤٠(مقرعومجملا:قشمدبينطولاةبتكملاةطوطخم

.)٣٧٤٤(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم

.)٣٧٦٤(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم

.)٣٧٧٠(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم

.)٣٨٥٠(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم

تاساردلا
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ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم١ةحوللا
]أ/٧٢[



82 تازاجإلاروص
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:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٢ةحوللا
]ب/٧٢[ةقرولا
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]أ/٧٣[ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٣ةحوللا



80 تازاجإلاروص
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ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٤ةحوللا
]ب/٧٣[
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]أ/١٣٦[ةقرولا:)٣٧٤٠(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٥ةحوللا



78 تازاجإلاروص
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ةقرولا:)٩٥٥(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٦ةحوللا
]ب/٧٨[
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]ب/١٢٩[ةقرولا:)٣٧٦٤(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٧ةحوللا
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]ب/٤٩[ةقرولا:)١٠٨٨(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٨ةحوللا
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ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم٩ةحوللا
]ب/١٥٧[



74 تازاجإلاروص
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]ب/١٤٩[ةقرولا:)١١٣٩(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم١٠ةحوللا
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]ب/١٣٥[:ةقرولا:)٣٧٧٠(عومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم١١ةحوللا
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ةقرولا:)٩٥٥(مقرعومجملا:قشمدبةينطولاةبتكملاةطوطخم١٢ةحوللا
]ب/٦٩[


