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 مخطوطات المدينة المنورة

 في الخزانة الهاشمية الخاصة

 مصطفى عمار منالد. 
 باحث ورئيس قسم المخطوطات والوثائق
 بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

كانتتا المدينتتة المنتتورة فتتي اللتترش اللالتتث ع تتر اله تتر    

 اإلستالمية العربيتة الللافتة مراكتز متن واحتدة المتيالد  اللامن ع تر

 ، متميزةال

وكانتتتا الحركتتتة العيميتتتة فيهتتتا اتركتتتز فتتتي حيلتتتات المستتت د الن تتتو  والمتتتدار  

واألربطة والزوايا المنت رة حوله، يديرها ويحضر فيها عيماء وطالب عيتم متن 

أهل المدينة ومن أنحاء العالم اإلسالمي ، يفدوش ليزيارة أو الم تاورة ، أو الفتو  

الملدستتة وللتتاء شتتيوص تام صتتيتهم  بفتترا التتتدريس والدراستتة فتتي هتت   المدينتتة

 والحصول منهم عيى إجا ات عيمية .

يرفتتد هتت   الحركتتة العيميتتة ويستتهم فتتي إنمائهتتا ممت تتات اابعتتة ليمستت د  وكتتاش

ر  واألربطة، وممت ات أخرى في بيوت العيماء والمللفتين فضتال  االن و  والمد

طتات املتل عن ممت ة عارف حمما الوقفية العامة، واضم ايت  الممت تات مخطو

اإلرث الللتتافي الممتتتد متتن عهتتد مللفيهتتا إلتتى هتت ا اللتترش ، وا تتهد اتتداو   ونستتخا  

وشروحا  واختصارات واعييلات ، وربما مللفتات موافلتة أو معار تة ، وا تمل 

جميعها ايار الللافة العربية اإلستالمية الت   اتناقيته األجيتال ، وقتد بيته عتدد هت   

حتتد الدارستتين ثمتتانين ممت تتة مختيفتتة األح تتا  الممت تتات وفتتق إحصتتائية قتتا  بهتتا أ

والمحتويات ، وه ا العدد بالنس ة لح م المدينة المنورة آنئ  ك ير ، يظهر العنايتة 

 لطتالب وايستيرها وحفظهتا ونستخها جمعهتا فتي الم  ولتة وال هود بالمتب الفائلة
اضتتم  يتتدةجد ممت تتة ن تت ت العيميتتة ةالحركتت ايتت  ووستت  ، الللافيتتة ال يئتتة هتت   العيم.فتتي

 الخزانتة )) ملخرا   سميا والتي هاشم آل ممت ة هي المختارة المخطوطات من م موعة

 . واحولا من الميمية الخاصة إلى الوقف الخير  العا  (( الخاصة الهاشمية

 مدخل
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جعفر بتن حستين بتن يحيتى هاشتم  :أسس ه   الممت ة السيد 

 سييل أسرة مدنية عريلة.، الحسيني 

  ، ومتتن الملستتف أننتتا لتتم ن تتد 1842هتت  1258عتتا   ولتتد بالمدينتتة المنتتورة

استتفدنا  متن أحفتاد   ارجمة مفصية ا ين لنا مراحل اعييمه وشيوخه ، غير أش ما

، ومن ات ع ظروف التعييم في المدينة المنورة في ايت  الفتترة ي عينتا نستتنته أنته 

حيلتات اعيم اللرآش المتريم فتي أحتد المتاايتب التتي كانتا منت ترة آنئت  ، ثتم قصتد 

 المس د الن و  فتيلى فيها العيو  ال رعية واليغوية واألدب والتاريخ.

نعتتترف كيتتتف بتتتدأ شتتتغفه بنستتتخ  وقتتتد استتتتهوا  التتتتاريخ ف ق تتتل عييتتته ، و 

 أ  م يتدا  ليخت  ، ولتم ن تد متا؛ المخطوطات ، فالزركيي ي كر أنه كاش خطاطا  

 عتالم ، لت ا  يدل عيى أنته عمتل فتي مهنتة نستخ المخطوطتات لحستاب ممت تة أو 

نمي  إ  أش نستنته أش رغ ته في ا سيس ممت ة خاصة به ، وشتغفه بتالعيو  التتي 

 أح ها ، وخاصة التاريخ ، هو ال   دفعه إلى نسخ المخطوطات التي كت ها بيد .

وادلنا الع ارات التي كاش يلرص بها المخطوطات التي ينسخها أنه بدأ النستخ 

وع ترين عامتا  ، حيتث نستخ فتي عامته  س عة عمر  وكاش  1868ه   1285عا  

، وعتتاد إليتته عتتا   تاك مخطتتوطتين ، ثتتم اوقتتف عتتن النستتخ ثالثتتة ع تتر عامتتا  

 حيث نسخ مخطوطتين أيضا  ، ثتم واظتب عيتى النستخ بمتا    1881 ه   1298

يلل عن مخطوطة واحدة فتي الستنة ، ونيحتي فتي جتدول اتواريخ النستخ انلطاعتا  

هت  وهت   ملشترات 1322 هت  و1319 هت  و1318 و 1309 و 1305في أعتوا  

يممن أش يموش لها د  ت في ات ع سيراه ال خصية ، وخاصة عندما نلارش بين 

عتتدد المخطوطتتات التتتي نستتخها ومو تتوعااها والظتتروف العيميتتة وا جتماعيتتة 

 والسياسية التي كانا سائدة في اي  السنوات .

هتتت  1334عتتتا   ظتتتل الستتتيد جعفتتتر مواظ تتتا  عيتتتى نستتتخ المخطوطتتتات حتتتتى

  حيتث اوقتف عنته ولتم يعتد إليتته ، وأحستب أش اوقفته يرجتع إلتى عتتاميي 1915 

 76السن والظروف التي طرأت عيى حيااه ، فلد بيه من العمر فتي تلت  الوقتا 

ستتنة ، وكتتاش قتتد نستتخ فتتي ايتت  الستتنة ثتتالث مخطوطتتات ، ثتتم ظتتروف الحتترب 

هتاجر أو أج تر عيتى العالمية األولى التي أصاب بعت  شتررها أهتل المدينتة ، و

الملستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 والت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتيس
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اله رة معظم أهيها، وكاش السيد جعفر واحدا  منهم، حيث خرج من المدينة أثنتاء 

ه  ، وليس لتدينا أيتة 1337حصار الهاشميين لها إلى ال ا  وممث فيها حتى عا  

افصيالت عن إقامته فيها ، وعندما رجع إلى المدينة كتاش الهاشتميوش قتد استيموا 

هت  1340 عتا  وفااه حتى منص ه في وظل الن و  المس د في فعين الح ا  في الحمم

 .   وقد ا او  رحمه هللا اللمانين بعامين1921  

وفضال  عن المخطوطات التي نستخها بيتد  اهتتم باقتنتاء مخطوطتات نستخها 

 تمته  غير  بيه م موعها ثالثا  وخمسين مخطوطتة ، وبت ل  يمتوش م متوم متا

 : و وعااها في العيو  التاليةممت ته مئة وثالث مخطوطات ، او م م

( ، األدب 5( ، الفله )10( ، العليدة والتصوف )13( ، الحديث )4التفسير )

( ، 13( ، المناقتتتب والستتتير )4( ، أدعيتتتة وأتكتتتار)33( ، التتتتاريخ )12والنحتتتو )

 ( .3( ، فنوش أخرى )2( ، الزراعة )4الطب )

 النست ة عيتى استتحوت قتد المنتورة المدينتة اتاريخ فتنش اإلحصتائية اظهر وكما
، فتتنتا أ تتتفنا إليهتتا مخطوطتتات أختتترى فتتي األدب والزراعتتة اختتتت   الم تترى

 اثنتتتين إلتتى المنتتورة بالمدينتتة اتعيتتق التتتي المخطوطتتات عتتدد ارافتتع بالمدينتتة المنتتورة

 مخطوطة . وثالثين

مخطوطتا   51نستخه بيتد   مخطوطتا  وعتدد متا 52اقتنتا  منهتا  وي يه عدد متا

 يدل عيى ااريخ اقتنائها. طوطات الملتناة مايوجد عيى المخ و 

ويغيب عيى الظن أنه بدأ باقتناء مخطوطات المدينة في وقا م مر وق ل أش 

كيفية حصتوله  نعرف المصدر ال   حصل عييها منه و  ي رم في النسخ ، و 

ومات عيى أ  من المخطوطتات التتي ينه لم يمن معنيا  ب كر ه   المعإإت عييها.، 

 أو حتى نسخ منها. اقتناها

ا متع لديته متن مخطوطتات عتن المدينتة ي تمل قستما   والالفا لينظتر أش متا

مهما  من ممت ة المدينة المنورة التراثية ، وإش كاش قد غاب عنها بع  المصادر 

بتتاد ، ووفتتاء الوفتتا ليستتمهود ، ااألساستتية، كتتتاريخ ابتتن شتت ة، والمغتتانم ليفيرو 
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، أما اللالث فماش شائعا  في عدد من ممت تات  لينوربما لم يصل إلى المتابين األو

 . المدينة ، ل ا اهتم بمتب السمهود  األخرى وا او  ه ا ال ائع

ن تد لهتا نستخة أخترى  اتميز بع  مخطوطات المدينة بالندرة واألهمية فال

في ممت ات المدينة ، ملل : إاحاف الزائر وإطراف المليم ليسائر لع د الصمد بتن 

 . ابن عساكر الدم لي المميع د الوهاب 

: الحتدائق الغتوالي  وربما اموش المخطوطة من النسخ النادرة في العالم ملتل

 بين ق ا والعوالي ألحمد بن مسدد الما روني .

وقد أوقف السيد جعفر كت ته وو تع شتروطا  ليوقتف احتدد النتاظر ، وممتاش 

حتتتفي لنفستته حفظهتتا، وكيفيتتة ا طتتالم ، ومنتتع إخراجهتتا متتن ممتتاش حفظهتتا ، وا

بالنظارة وأوصى بها من بعد  ألو د  من األصالب دوش ال طوش وأو دهتم إلتى 

 ا نلراض ومن بعدهم ليممت ة المحمودية في المدينة المنورة.

، ولتم أجتد فتي بمتاب واحد فل  وقد س ل ه ا الوقف في المحممة ال رعية 

 ميحلتات ، و ص  الوقتف إشتارة إلتى أ  كتتاب آختر ، كمتا لتم أجتد حواشتي أو 

صموكا  أخرى ل لية المتب ، غير أنه س ل بخ  يد  عيى بلية المخطوطات أنهتا 

وقتف ، يميحلة بالوقف الم ار إليته ، ووجتدت فتي تيتل اإللحتاز إجتا ة اللا تي ل

اوقيفه ، كما أنتي لتم أجتد لته است يال  فتي المحممتة  ولمن لم أجد ختم اللا ي و 

متميزة وغري ة عن األعتراف الستائدة فتي وقتف ال رعية . ل ل  اعد ه   الوقفية 

 المتب وغيرها.

وقتتد أكتتد الوقتتف فيمتتا بعتتد ولتتدا  : إبتتراهيم ، وعتتز التتدين ، بو تتع ختميهمتتا 

 ب انب ختم السيد جعفر .

حظيا مخطوطات ممت ة السيد جعفر بعناية النظار بعتد وفتاة ملسستها ستنة 

اعاقتب عيتى النظتارة كتل ه ، وانليا معهم إلى ال يوت التي سمنوها ، وقد 1340

 من :

الستتيد إدريتتس بتتن حستتين بتتن يحيتتى هاشتتم أختتو الستتيد جعفتتر )اتتوفي ستتنة  -

 ه (.1360

 ه (.1383السيد إبراهيم بن جعفر بن حسين بن يحيى هاشم )اوفي سنة  -
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 ه (.1407السيد عيي ر ا بن إبراهيم آل هاشم )اوفي سنة  -

 ر هاشم .الناظر الحالي : السيد هاني بن إبراهيم جعف -
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 ن  الوقف واصديق اللا ي
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الممت تة  مخطوطتات بتصتوير هاني السيد مع بالتعاوش اإلسالمية ال امعة وقاما

عيى ميمروفييم كما قا  مركز بحوث ودراسات المدينة بنعداد فهر  احيييي لها 

وأسطوانة ليزر سيصدر بالتعاوش مع السيد هاني ناظر الممت ة في كتاب مط وم 

، وهنتتاك م تتروم إلدختتال نصتتوا المخطوطتتات فتتي الحاستتب وو تتعها عيتتى 

 . التعاوش مع المركز نفسهبأسطوانات ليزر 

 : وسنعرض فيما ييي المخطوطات المتعيلة بتاريخ المدينة المنورة

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 : الختتتتتتتتت نتتتتتتتتتوم 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الح ي ة بطي ة وقع ما تكر في لغري ةا األخ ار

 . المدني الحسيني هاشم يحيى نب حسين السيد بن جعفر

 . ه  1340

 .  الرحيم الرحمن هللا بسم

 ستيدنا عيتى والستال  والصتالة ، فتاش سوا  وما الدايم هللا الحمد

 ... ، عدناش ولد سيد محمد

 هت ا كرامة إلى فانظر ، وال راء ال يع وحصل الدكاكين وفتحا...

 .  أجمعين وإيانا هللا رحمهم.  اآلغا ه ا ولطافة اللا ي

 . حسن نسخ

 . المللف

 .هت 111 :ستنة عيتي وبنتي المدينتة أهتل بين الواقعة الفتنة تكر -

 3 ا

 5 ا ه 1134: سنة العهد قصة تكر -

 16 ا. ه 1148:  سنة آغا ب ير ب  فتنة تكر -

 20 ا.ه 1155 : سنة الم ير آغا الرحمن ع د فتنة تكر -

 وأخترى ، المدينة أهل بين وقعا المحن عظيمة فتن جمية -

 : سرور ال ريف وبين بينهم وقعا

 43 ا ه 1187 : سنة ، ياللملم  جماعة فتنة : األولى الفتنة -

 47 ا النوبت ية ووجاز الليع ية وجاز بين : اللانية الفتنة -

 الليعتتة وأهتتل ممتتي أحمتتد متتع اللملم تتي فتنتتة : اللاللتتة الفتنتتة -

 49 ا وا نل ارية

 55 ا.  ه 1189 سنة الدو  فتنة:  الرابعة الفتنة -
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 : الط تتتتتع والن تتتتتر

 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ع :     والمراج

 72 ا.1194 سنة سرور ال ريف فتنة: الخامسة الفتنة -

 81 ا.  اليمن مع المدينة أهل فتنة: السادسة الفتنة -

 85 ا.  ه 1194 سنة ال ردة فتنة:  السابعة الفتنة -

 ( . صفحة 93. )  ز 46 1 2 

 . سطرا   21

 ، مزخترف أولهتا ، ومصتححة ملابية ، الخ  حسنة جيدة سخةن

  ت طا ، مغتاير بخت  وأخترى ، المللتف بخ  هوامش عييها

 .  لبال م كيمااها معظم

   الح تتتة ت  غايتتتة اللالثتتتاء يتتتو  جمعهتتتا متتتن المللتتتف فتتتر 

 . ه 1306

 .  هاشم آل ممت ة وقف ختم:  أولها في

 . هاشم آل ممت ة

احليتتق عاصتتم حمتتداش ا بريطانيتتا اجامعتتة ماا ستتتر ارستتالة 

  1986دكتوراة 

 . 124 2 األعال 

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 : بدايتة المخطوطتة

 

 : المخطوطتة نهاية

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 ةطتفهر  المخطو

: 

أستماء الخط تتاء واألئمتتة الم اشتترين ليخطابتتة واإلمامتتة بمستت د 

  سيد المرسيين

 إبراهيم جعفر حسين هاشم

بستتم هللا التترحمن التترحيم، أستتماء الخط تتاء واألئمتتة الم اشتترين 

 ليخطابة.

 إسماعيل عاشور، يحيى ن د . 

 نسخ حسن

 1ا   431أسماء الخط اء واألئمة، وعددهم :

 26بياش ب سماء األئمة المالمية   ا

 27بياش أسماء الم دية ا
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 

 

 28بياش أسماء الرؤساء والمم رين   ا

 ز16

 مختيف

 نسخة جيدة، حسنة الخ .

 ممت ة آل هاشم.

فييم رقتتتتم : ال امعتتتتة اإلستتتتالمية بالمدينتتتتة المنتتتتورة ، ميمتتتترو

8728 1 

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 ليسائر المليم وإطراف الزائر إاحاف

 ه تة عيتي بتن الحستن بن الوهاب ع د بن الصمد ع د اليمن أبو

 . عساكر بابن المعروف الدم لي اللرشي هللا

 ه  686

 التيمن أبتو الحتافي العالم اإلما  أخ رنا  الرحيم الرحمن هللا بسم

 فتي مختصتر فهت ا:  وبع د.… العالمين رب هلل مدالح:  قال... 

 ………ال  ر سيد سيدنا  يارة

 عييته هللا صتيى هللا رسول من وعمر بمر أبي منزلة كاش كيف

 . وحد  هلل والحمد ام ، اليو  منه منزلتهما فلال وسيم؟

 .  حسن سخن

 .  المدني الحسيني هاشم يحيى بن حسين بن جعفر

 ه  1307   ح ةال ت    7   الخميس يو  ص ح

 2 ا المتاب خط ة

 2 ا اآلداب من جمع بالزيارة ويتعيق: فصل

 ا تلت  فتي العليدة واصحيح النية إخالا في لي تهد: فصل

3 

 3 ا.   ياراه ينو  ثم: فصل

 ستت حانه هللا إلتتى التلتترب متتع ينتتو  أش ليزائتتر ين غتتي: فصتتل
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 إليتته، الرحتتال وشتتد ، مستت د  إلتتى بالمستتافرة التلتترب بزيتتادة

 6 ا.فيه الصالةو

 الصتالة متن يملتر أش له فين غي ليزيارة اقاصد   اوجه إتا: فصل

 10 ا إليه طريله في  هللا رسول عيى والتسييم

 متن النظيتف ولت س المدينة لدخول ا غتسال له يستحب: فصل

 10 ا.اللياب

  10 ا محمد عيى صل اليهم :فييلل المس د دخول أراد فنتا :فصل

 الرو تتة فيلصتتد ستت حانه هللا شتترفه  دالمستت ليتتدخل ثتتم :فصتتل

 11 ا. المعظمة

 أبتي عيتى ليستال  ترام قتدر يمينته صوب عن يت خر ثم: فصل

 14ا   بمر

 وبتتتين بينتتته فيلتتتف الملتتتد  الل تتتر رأ  إلتتتى يتلتتتد  ثتتتم: فصتتل

 16ويستل ل الل ية.ا  هناك سطوانةألا

 عيتتى والتستتييم الصتتالة متتن اإلكلتتار ليزائتتر ويستتتحب: فصتتل

 16 ا ال ريفة بحضراه ى هللا عييه وسيمصي هللا رسول

 عيتم متن الم ستوط فتي هللا رحمته عمترو أبتو شيخنا قال: فصل

 : مال  عن مال 

 بتالل ر الوقتوف وخترج أحتدهم دختل كيما المدينة ألهل كر  أنه

 18 ا

 فتتتي والتتتدعاء الصتتتالة متتتن اإلكلتتتار ليزائتتتر يستتتتحب: فصتتتل

 20ا  ما استطام مدة ملامه بالمدينة ال ريفة الرو ة

 ست حانه هللا ويتدعو عنتد  ويلتف ال ريف المن ر ي اي ثم :فصل

 22و يم د  ويحمد .ا  واعالى

 هللا رستول مست د فتي كيها الصالة ي هد أش ليزائر ين غي :فصل

.25 ا 

 هللا رستول كتاش التتي الموا تع يتت ع أش ليزائر يستحب: فصل

  29يصيي فيها ا 

 متا يفعتل أش السابلة هلوأ العيماء من  ار لمن ين غي  : فصل
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتير

 : الط تتتتتع والن تتتتتر

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ع :والمراج

 35عامة الزوار.ا  يعتمد 

 أش شتترفا   هللا  ادهتتا - بالمدينتتة الملتتا  أراد لمتتن ين غتتي: فصتتل

ملامتته فتتي تلتت  المحتتل المتتريم بزمتتا  الخ تتية  متتدة نفستته يتتز 

 36ا  والتعظيم والتعزير

 39 ا.  ق ر  وصفة ودفنه، ، وفااه تكر في: فصل

 68 ا. وصفته ق ر  تكر في: فصل

 ز 38=  ا 76

 .  سطرا   25

 هتتوامش عييهتتا ملابيتتة، مصتتححة، الختت ، حستتنة جيتتدة، نستتخة

، أولهتا مزخترف ومت هب،  ت طا بعت   الناستخ بخت  قيييتة

 كيمااها بال مل.

فتتي أولهتتا : ارجمتتة ليمللتتف نليهتتا الناستتخ متتن التحفتتة اليطيفتتة 

 ، وختم وقف ممت ة آل هاشم 19 - 18 3ليسخاو  

 . مو وعات  المتاب  فهر:  اللانية اليوحة وفي

 :  وفيها العنواش صفحة ثم

 .  جعفر السيد كاا ها باسم امي  - 1

 اتتتاريخ نستتخة متتن النستتخة هتتت   نليتتا:  نصتتها مالحظتتة - 2

 .  وس عمائة وثمانين اسع 789 سنة صفر 29 في كتابتها

 . ه  1351 سنة هاشم آل ممت ة عيى اح يس - 3

 .  الن و  حر ال شيخ باشا لداود ال عر من بيتاش - 4

 فتتي هلل والحمتتد الطاقتتة بحستتب الملابيتتة متتن بيتته:  آخرهتتا فتتي

 .  ه  1307 ال معة يو    الح ة ت  29

 75 ا.العزيز ع د بن عمر بنا  ال   الحائز صورة

 .  هاشم آل ممت ة

 .ه 1418 ، المنورة المدينة دار ، شمر  حسين ن ر 

  ، 19-18 3 ليسخاو  اليطيفة التحفة ، 11 4 األعال 

 . 395 5 ال هب ش رات
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 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 : ممتتتتتتتاش النستتتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المختار ه رة دار ااريخ في واألسرار النفو  به ة

 ال متتر  اللرشتتي الميتت  ع تتد بتتن محمتتد بتتن هللا ع تتد محمتتد أبتتو

 . اللرط ي المرجاني

 . ه  699

   الرحيم الرحمن هللا بسم

 متتن بلدراتته وأبتتر  ، الموجتتود لطفتته ب تتود عتتم التت   هلل الحمتد

 مصنوعااه بنالاش ال سيطة وراب ، الوجود إلى عد  من شاء

 ويوستف ، أنتس بتن ومالت  ، إستحق وابتن ، عل تة بن وموسى

 هللا وصتيى والستال  ، والواقتد  ، والدراورد  الماج وش، بن

 هلل والحمتد استييما ، وستيم وصتح ه آلته وعيى محمد سيدنا عيى

 .  العالمين رب

 .  حسن نسخ

 .  المدني الحسيني هاشم يحيى بن حسين بن جعفر

  ه 1316   اآلخر ربيع شهر من التاسع   الس ا يو  ظهر

 2 ا المتاب خط ة -

 حتدود متن ال تريفة المدينتة قطر حد تكر في : األول ال اب -

 وفيته ، ساكنيها وأول أسمائها وتكر ، الس عة األقاليم أقطار

 6 ا فصول س عة

 حتتدود متتن ال تتريفة المدينتتة قطتتر تكتتر فتتي:  األول الفصتتل -

 6 ا الس عة األقاليم

 10 ا المدينة أسماء في جاء ما تكر في :اللاني الفصل -

 14 ا ال ريفة مدينةال نزل من أول تكر في : اللالث الفصل -

 العمتاليق بعد الح ا  اليهود سمنى تكر في : الرابع الفصل -

 19 ا

 عيتتى العترب متن أحيتتاء نتزول تكتر فتتي:  الختامس الفصتل -

 20 ا يهود

 المدينتة والختزرج األو  نتزول تكر يف:  الساد  الفصل -

 20 ا
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 والختزرج األو  واستتيالء اليهود قتل في:  السابع الفصل -

 21 ا المدينة عيى

 الن تي وه ترة ال تريفة، المدينتة فتح تكر في:  اللاني ال اب -

 23 ا:  فصالش وفيه ، إليها وأصحابه 

 23 ا فتحها في جاء ما:  األول الفصل -

 المدينتة إلتى وأصتحابه  الن تي ه ترة فتي : اللتاني الفصل -

 25 ا الم رفة

 وتكتتر ال تتريفة المدينتتة حرمتتة إث تتات فتتي:  اللالتتث ال تتاب -

 فيهتا الصيد وحمم حرمها حدود واحديد اواحريمه فضائيها

 38 ا: فصال   ع ر اثنا وفيه ،

 38 ا حرمتها إث ات في:  األول الفصل -

 ا ال تريفة المدينتة غ تار فتي جتاء متا تكتر فتي : اللتاني الفصل -

42 

 ا وثمارهتتا ال تريفة المدينتة امتر فتتي جتاء متا : اللالتث الفصتل -

43 

 46 ا بال ركة لها  الن ي دعاء في جاء ما : الرابع الفصل -

 المدينتتتة ألواء عيتتتى الصتتت ر فتتتي جتتتاء متتتا : الختتتامس الفصتتتل -

 47 ا وشداها

 48 ا عنها رغب من ت  في جاء ما:  الساد  الفصل -

 ال تريفة المدينتة أختاف متن ت  فتي جاء ما:  السابع الفصل -

 49 ا وأهيها

 متتن والتتدجال الطتتاعوش منتتع فتتي جتتاء متتا:  اللتتامن الفصتتل -

 50 ا الم رفة المدينة دخول

 وفضتتيية بالمدينتتة األعمتتال اضتتعيف فتتي : التاستتع الفصتتل -

 54 ا.أمرها إليه يلول وما فيها الموت

 المدينتتتة  الن تتتي احتتتريم فتتتي جتتتاء متتتا:  العاشتتتر الفصتتتل -

 55 ا ال ريفة

 المدينتتتة حتتتر  حتتتدود احديتتتد فتتتي : ع تتتر الحتتتاد  الفصتتتل -
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 56ا  ال ريفة

 60 ا ال ريفة بالمدينة الصيد حمم في : ع ر اللاني الفصل -

 وآبارهتتتا ال تتتريفة المدينتتتة أوديتتتة تكتتتر فتتتي : الرابتتتع ال تتتاب -

 ال تهداء وفضل ، أحد ج ل وفضل ،  الن ي إلى المنسوبة

 61 ا:  فصول خمسة وفيه ، به

 61 ا وفضيه العليق واد  في جاء ما:  األول الفصل -

 68 ا الح ا  نار ظهور -

 ا. الن تي إلتى المنستوبة اآلبتار تكتر في:  اللاني الفصل -

74 

 81 ا  الن ي عين تكر في:  اللالث لفصلا -

 ال تهداء وفضل وفضيه، أحد ج ل تكر في : الرابع الفصل -

 83 ا.عند 

 وفضتتل وفضتتيهم، أحتتد شتتهداء تكتتر فتتي : الختتامس الفصتتل -

 87 ا مطيلا   ال هداء

 وحفتر ، المدينتة من النضير بني إجالء في : الخامس ال اب -

 ا : فصتتول ثتتةثال وفيتته بالمدينتتة قريظتتة بنتتي وقتتتل ، الخنتتدز

115 

 ا المدينتتة متتن النضتتير بنتتي إجتتالء تكتتر فتتي : األول الفصتتل -

115 

 116 ا الخندز حفر تكر في:  اللاني الفصل -

 ال تريفة بالمدينتة قريظتة بنتي قتتل تكر في:  اللالث الفصل -

 118 ا

 وما ، وفضيه  هللا رسول مس د تكر في:  الساد  ال اب -

 ستتت عة وفيتتته ، التتتتاريخ هتتت ا إلتتتى منتتته نلتتت  أو فيتتته  يتتتد

 120 ا:  فصال   وع روش

 120 ا. هللا رسول مس د ابتداء في:  األول الفصل -

 123 ا. هللا رسول مس د ق ية في جاء ما : اللاني الفصل -

 124 ا. هللا رسول مس د فضل في جاء ما : اللالث الفصل -

 هتو التلوى عيى أسس ال   المس د أش في:  الرابع الفصل -



 مخطوطات المدينة المنورة في الخزانة الهاشمية الخاصة

 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 128 ا لمدينةا ؛مس د  الن ي مس د

 144-129 ا بياض : ع ر الرابع حتى الخامس الفصل من -

 هللا ر تي بتالل ات تين مو تع في:  ع ر الخامس الفصل -

 146 ا عنه

 146 ا الصفة أهل تكر في:  ع ر الساد  الفصل -

 الم تتتهورة األستتتطوانات تكتتتر فتتتي : ع تتتر الستتتابع الفصتتتل -

 المستت د أستتاطين إلتتى الصتتالة وفضتتيية ، وفضتتيها بالرو تتة

 147 ا طيلا  م

 ر تي الخطتاب بتن عمت ر  يتادة في:  ع ر اللامن الفصل -

 150 ا. هللا رسول مس  د في عن ه هللا

  هللا رستول مست د بطحتاء تكتر فتي:  ع ر التاسع الفصل -

 151 ا

 ا عنتته هللا ر تتي علمتتاش  يتتادة فتتي:  الع تتروش الفصتتل -

151 

 الميت  ع تد بن الوليد  يادة في:  والع روش الحاد  الفصل -

 152 ا.مرواش بن

 154 ا المهد   يادة في:  والع روش اللاني الفصل -

 المستتت د بالعتتتات تكتتتر فتتتي:  والع تتتروش اللالتتتث الفصتتتل -

 155 ا فيه كانا التي والسلايات ، صحنه وسائر

 المستتت د احتتتتراز تكتتتر فتتتي:  والع تتتروش الرابتتتع الفصتتتل -

 156 ا ال ريف

 واألبتت واب الختوص تكت ر فتتي:  والع تروش الختامس الفصتل -

 157 ا. هللا رسول مس  د في كانا يالت

 اليتو  المست د ترم تكتر فتي:  والع تروش الستاد  الفصل -

 اللتتتديم، المستتت د حتتتدود وتكتتتر ، وطيلانتتته أستتتاطينه وعتتتدد

 160 ا ال ريف المس د ورس م

 ال تريفة المدينتة ستور تكتر في:  والع روش السابع الفصل -

 164 ا

 فيهتا  يالن ت صتيى التتي المستاجد تكتر فتي:  السابع ال اب -
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 166 ا:  فصول خمسة وفيه ، وغيرها ال ريفة بالمدينة

 بالمدينتتتتة المعروفتتتتة المستتتتاجد تكتتتتر فتتتتي : األول الفصتتتتل -

 166 ا ال ريفة

 فيهتا  الن تي صتيى مستاجد بع  تكر في : اللاني الفصل -

 وهتي ، أماكنهتا بعت  إ  اليتو  يعترف   ال ريفة بالمدينة

 176 ا األنصار قرى في

 بتين  فيهتا صتيى التتي المستاجد تكتر فتي : اللالث الفصل -

 184 ا والمدينة ممة

 هللا رستول فيها صيى التي المساجد تكر في : الرابع الفصل -

 190 ا وا وك المدينة بين 

 التتتي المستتاجد متتن الم تتهور تكتتر فتتي:  الختتامس الفصتتل -

 191 ا وغيرها الغزوات، في  الن ي فيها صيى

 وطهتارة ، نس ه وشرف ،  خيله ابتداء في:  اللامن ال اب -

 ووفتتتاة وفااتتته وتكتتتر ، وصتتتفااه أستتتمائه وتكتتتر ، مولتتتد 

 متن ن ت ة وتكر ، عنهما هللا ر ي وعمر بمر أبي صاح يه

 199 ا:  فصال   ع ر اثنا وفيه ، فضائيهما

  199 ا. خيله ابتداء في:  األول الفصل -

 200 ا. نس ه شرف تكر في:  اللاني الفصل -

 ا. ال تتريف مولتتد  ارةطهتت تكتتر فتتي : اللالتتث الفصتتل -

204 

 ومتتا ، األستتنى الن تتي أستتماء تكتتر فتتي : الرابتتع الفصتتل -

 209 ا الحسنى أسمائه من هللا خصه

 بمحمتد ستمي متن وفضل ، بها والتمني  كنيته في جاء ما -

 219 ا وأحمد

 220 ا وأحمد محمد ا سمين فضل في جاء ما -

 نستت ه تكتتر وفيتته ،  ان يتتته ابتتتداء فتتي:  الختتامس الفصتتل -

 220 ا السال  عييه آد  أبينا إلى ال ريف

 و داته بعتد  أحوالته متن ن ت ة تكتر فتي:  الستاد  الفصل -

 233 ا
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 239 ا اله رة سنين في وقع ما ل ياش دائرة -

 239 ا. صفته في ورد فيما : السابع الفصل -

 ، مواليتته تكتتر وفيتته ،  وفااتته تكتتر فتتي:  اللتتامن الفصتتل -

 243 ا  ورسيه

 هللا ر تي الصتديق بمتر أبتي وفتاة تكر في : التاسع الفصل -

 257 ا عنه

 ا عنتته هللا ر تتي عمتتر وفتتاة تكتتر فتتي: العاشتتر الفصتتل -

266 

 بمتتر اوأبتت  الن تتي أش فتتي جتتاء متتا:  ع تتر الحتتاد  الفصتتل -

 273 ا واحدة طينة من خيلوا عنهما هللا ر ي وعمر

 الل تتور و تتع صتتفة فتتي جتتاء متتا:  ع تتر اللتتاني الفصتتل -

 279 ا الملدسة

 ، وكيفيتهتتا وفضتيها  الن تي  يتارة حمتتم فتي : ستعالتا ال تاب -

 وفضتتييته تلتت  وفتترض ،  عييتته والستتال  الصتتالة وحمتتم

 286 ا فصول ع رة وفيه ، تل  وغير ، وكيفيته

 286 ا. الن ي  يارة حمم في : األول الفصل -

 287 ا.  ياراه فضل في:  اللاني الفصل -

 287 ا.  ياراه كيفية في : اللالث الفصل -

  290 ا. عييه والسال  الصالة حمم في : لرابعا الفصل -

 عيتتى والستتال  الصتتالة فتترض تكتتر فتتي:  الختتامس الفصتتل -

 293 ا. الن ي

 عييته والستال  الصتالة فضتل فتي جتاء ما:  الساد  الفصل -

 295 ا. عييه صيى من صالة وإبالغه

 300 ا. الن ي عيى الصالة كيفية في:  السابع الفصل -

 303 ا  هللا إلى به التوسل في جاء ما:  اللامن الفصل -

 وفااته بعتد حرمتته وبلتاء ، حيااه إث ات في:  التاسع الفصل -

.308 ا 

 متن ال تريفة الح ترة فتي رئي ما تكر في : العاشر الفصل -
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 : الط تتتتتع والن تتتتتر

 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 310 ا الغرائب من بها وشوهد الع ائب

 وكيفيتتة ، وفضتتيه الغرقتتد بليتتع تكتتر فتتي:  العاشتتر ال تتاب -

 متتن وتكتتر ، مطيلتتا   رالل تتو  يتتارة عيتتى والحتت  ،  ياراتته

 هللا ر تتواش وغيتترهم والصتتحابة ال يتتا أهتتل متتن يعتترف

 315 ا : فصول خمسة وفيه أجمعين عييهم

 316 ا وفضيه أصيه في : األول الفصل -

 325 ا ال ليع  يارة كيفية في:  اللاني الفصل -

 ال يتا أهتل متن بتال ليع يعترف من تكر في:  اللالث الفصل -

 327 ا ييهمع هللا ر واش وغيرهم والصحابة

 األربعتة الخيفتاء فضتائل بع  من ن  ة في : الرابع الفصل -

 348 ا

 ال تتريفة المدينتتة استتتوطن متتن تكتتر فتتي : الختتامس الفصتتل -

 متن وغيترهم أجمعين، عنهم اعالى هللا ر ي الصحابة من

 352 ا التابعين

 ( . صفحة 355)  ز 177.5

 سطرا   27

 مصتححة م ه تة، األول مزخرفتة ، الخت  حسنة ، جيدة نسخة

 ، مغتاير بخت  وأخترى ، الناستخ بخت  هوامش عييها ، وملابية

 . المتاب وفصول ألبواب فهر  اأوله في

 األصتل عيتى الطاقتة حستب ملابيتة بيته:  نصته ما اآخره في -

 قتتدر عيتتى وصتتحح التحريتتف متتن بتته متتا عيتتى منتته المنلتتول

 . غيرها نسخة المنورة بالمدينة ن د لم ألننا اإلمماش

 متا ل يتاش دائترة 239:  ا ، الن و  ليمس د مخط  164 ا

 متن مضى ما افصيل جدول 319 ا ، اله رة سنين في وقع

 حتتوادث لتت ع  دائتترة 320 ا ، المرستتي شتت ه التتدنيا عمتتر

 التاريخ

 الناستخ ورثتة أدخيته ثتم ، جعفتر الستيد ليناسخ امي  اأوله في -

 ال ترعية المحممتة فتي المست ل أبتيهم وقتف في ه 1351  عا 
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 ع :والمراجتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 .1305  رجب   3 في

:  باستم وقتف ختتم منته مختيفتة أمتاكن وفي اوآخره اأوله في -

 .المنورة بالمدينة الحسيني هاشم حسين جعفر السيد

 . المنورة بالمدينة هاشم آل ممت ة

 ا ال تتا  مصتتطفى نتتزار بممت تة والدراستتات ال حتتوث مركتتز احليتق

 ج2ه  1418ممة الممرمة 

 الظنتتوش ك تتف ، 451 5 التت هب شتت رات ، 125 4 األعتتال 

1 259 - 302. 

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 : بدايتة المخطوطتة

 

 : نهاية المخطوطتة

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 المرسييناحفة المح ين لزيارة مس د سيد 

 جعفر بن حسين هاشم الحسيني المدني

بستتم هللا التترحمن التترحيم ، الحمتتد هلل التت   متتن عيينتتا بنعمتتتة 

 اإليماش واإلسال ، وجعينا في جوار...

متتتن جهتتتة المواجهتتتة ال تتتريفة واتتت ريخ العمتتتارة احتتتا استتتمه 

 ال ريف.

 نسخ حسن

 المللف

 ه 1326األربعاء   غرة رجب   سنة 

 2خط ة المتاب ا -

ضتتل المستت د  ال تتريف الن تتو  ورو تتته ومن تتر  تكتتر ف -

 3ا 

 ا   منته في وترعه وعماراه الن و  ال ريف المس د تكر -

3

4تكر خ ر ال  م ا  -

5تكر األساطين المنيفةا  -

8ق ية بيا الملد  ا  -

عنهتا  هللا ر تي الزهتراء فاطمتة ابنته وح رة ،  ح ر  تكر -
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 

9ا 

 ا عنتته الىاعت هللا ر تي الخطتاب بتن عمتر ستيدنا  يتادة تكتر -

10

11 ا عنه اعالى هللا ر ي عفاش بن علماش سيدنا  يادة تكر -

12تكر  يادة الوليد بن ع دالمي  ا  -

14تكر  يادة المهد  بن أبي جعفر المنصور ا  -

14تكر  يادة السيطاش قايت ا  ا  -

15المحراب السييماني ا  -

15تكر  يادة السيطاش الغا   ع دالم يد خاش ا  -

يفة الحاويتة ليل تور ال تريفة والحتائز تكر الح رة المن -

16ال   أدير عييها ا 

 ز 10ا = 20

 سطرا   21

 نسخة جيدة، حسنة الخ ، مصححة.

 كت ا رؤو  األبواب والم احث بح ر آخر.

   طا بع  كيمااها بال مل، عييها هوامش قييية.

غترة رجتب  -انتهى المللف من جمعها وكتابتها يتو  األربعتاء 

 ه 1326سنة  -

  ة آل هاشم ) م موم(ممت

 10 8733ميمروفييم  -ال امعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 احليق النصرة بتيخي  معالم دار اله رة

أبتتو بمتتر بتتن الحستتين بتتن عمتتر  يتتن التتدين اللرشتتي الع  تتمي 

 األمو  العلماني المراغي

 ه 816

الحمتتتد هلل التتت   جعتتتل المدينتتتة …. لتتترحمن التتترحيمبستتتم هللا ا
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 : بدايتة المخطوطتة

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ريفة دار ه رة رسوله، وأظهر بها بدر المية.

 بهداها اهتدى ومن التلى فئة        أصحابه النهى أولي المرا  أعني

 ن زت وظني أنه ير  اه ا      والحم د هلل الم ريم وه        

 اما وبتمامها ام كتاب التحليق.

 نسخ حسن

 حسين بن يحيى هاشم الحسينيجعفر بن 

 ه 1299ربيع اآلخر  3ا ثنين 

 1 خط ة المتاب ا -

 4الفصل األول: في فضل المدينة وسمانها ا  -

 11الفصل اللاني: في أسماء المدينة ال ريفة ا  -

14الفصل اللالث: في فضل المس د ال ريف ا  -

وفيه طرفاش: -

14الطرف األول: ) في َشد ِّ الرحال إليه( ا  -

16لاني : ) في فضل مابين الل ر والمن ر( ا الطرف ال -

 ال تتتتاب األول: فتتتتي بعتتتت  ملتتتتدمات اله تتتترة وورود   -

المدينتتة، وا ستتيس مستت د ق تتاء، وتكتتر مستت د ال معتتة، ثتتم 

يتعيتق بت ل  وفيته ست عة فصتول: ا  مس د المدينتة، ومتا

17

 : فتتتي بعتتت  ملتتتدمات اله تتترة وورود   الفصتتتل األول -

17المدينة ا 

23فضل أهل ق اء ومس دهم ا  الفصل اللاني: في -

26ا  الفصل اللالث: في بناء مس د  واعيين مصال   -

الفصتتل الرابتتع: فتتي تكتتر األستتاطين بالرو تتة ال تتريفة،  -

48وال  م والمن ر ا 

الفصتتل الختتامس: فتتي الختتوص واألبتتواب التتتي كانتتا فتتي  -

.61المس د ال ريف ا 

67 ا ال ريف بالمس د ا دد ما تكر في الساد : الفصل -

72 ا ال ريف بالمس د اتعيق آداب تكر في السابع: الفصل -
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ال اب اللاني: في تكر وفااه عييته الصتالة والستال ، ووفتاة  -

صاح يه ر ي هللا عنهما، ثم تكر الزيارة وآدابهتا، وتكتر 

.75ال ليع ا 

وتل  في فصول: -

75الفصل األول: في الوفاة ا  -

  وبعتتتالفصتتتل اللتتتاني: فتتتي  يتتتارة ستتتيدنا رستتتول هللا  -

85ماورد في فضيها.ا 

وفيه طرفاش: -

الطرف األول: في فضيها. -

الطترف اللتاني: ين غتي ليزائتر أش يستحضتر متن الخ تتوم  -

90ما أممنه ا 

الفصل اللالتث: فتي تكتر ال ليتع وفضتيه، ومتن يعترف فيته  -

104من الصحابة ثم تكر مل رة بني سيمة وفضيها ا 

كتر بليتة ال اب اللالث: في فضل أحد وتكر ال هداء به، وت -

110المساجد، وتكر اآلبار ا 

وتل  في فصول: -

111الفصل األول: في فضل أحد، وتكر ال هداء به.ا  -

الفصتتل اللتتاني: فتتي تكتتر بليتتة المستتاجد بالمدينتتة ال تتريفة  -

وبين ممة والمدينتة ومتا اشتتهر متن المستاجد فتي غتزوات 

115وغيرها ا 

وفيه طرفاش واتمة: -

جد بالمدينة ال ريفة.الطرف األول: في تكر بلية المسا -

الطرف اللاني: في تكر ما عرفا جهته ولتم اعترف عينته  -

.122لتتم به الفائدة. ا 

صتيى فيهتا  التتمة : في تكر المساجد التي نلل أش الن تي  -

بتتين ممتتة والمدينتتة، أو اشتتتهرت فتتي غتتزوة وغيرهتتا ا 

134

 الفصل اللالث: في تكر اآلبار المنسوبة إلتى رستول هللا  -
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143ا 

 تتاب الرابتتع: فتتي تكتتر أوديتتة المدينتتة، وحفتتر الخنتتدز، ال -

وحتتدود حرمهتتا، وج الهتتا، وجهااهتتا، وماخصتتا بتته متتن 

الفضتتائل، ومتتايلول إليتته أمرهتتا وتلتت  فتتي فصتتول: ا 

155.

الفصل األول: في تكر األودية، وفيته تكتر صتدقات الن تي  -

  156ا

166الفصل اللاني: في تكر الخندز.ا  -

169ر  وحدود  ا الفصل اللالث: في تكر الح -

175الفصل الرابع: في تكر بع  خصائصها ا  -

الفصل الختامس : فيمتا يتلول إليته أمرهتا، وأمتر مست دها  -

177ا 

خاامة: ا تمل عيى فصيين: -

178أحدهما: في فضل الموت بالمدينة وطي ه.ا  -

اللتتاني: فتتي تكتتر بعتت  متتا ي تتوز إليهتتا متتن األشتتعار ا  -

178

 ز 91ا = 182

 سطرا   23

امتتة: نستتخة جيتتدة، حستتنة الختت ، أولهتتا مزختترف مالحظتتات ع

ومتت هب، مصتتححة، ملابيتتة،  تت طا بعتت  كيمااهتتا بال تتمل، 

 عييها هوامش، كت ا عناوين األبواب والفصول بخ  ك ير.

فتتي أولهتتا ختتتم وقتتف ممت تتة آل هاشتتم، وفهتتر  مو تتوعات  

المتاب، وارجمة ليمللف، ون  وقتف المتتاب عيتى ممت تة آل 

 هاشم، وختم الوارثين.

 في عدة أماكن منها: أختا  ممت ة آل هاشم.

 في أولها: امي  باسم السيد جعفر بن حسين هاشم الحسيني.

 42انظر: صورة الح رة ال ريفة ا

  12فتتتي آخرهتتتا: فتتتر  المللتتتف متتتن ا ييضتتتها نهتتتار الستتت ا 

 ه .766رجب 
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 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 

 : الط تتتتتع والن تتتتتر

 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ع :والمراج

وفتتي آخرهتتا أيضتتا  متتا نصتته: نستتخا هتت   النستتخة متتن نستتخة 

، ا ريخها في ثتاني جمتادى  - رحمه هللا -قوبيا عيى مصنفها 

 اآلخرة سنة خمس وثمانين وس عمائة.

اما ملابيتها واصحيحها عيى األصتل المنلتول منته ظهتر يتو  

هتتت ، عيتتتى يتتتد 1299اللالثتتتاء الرابتتتع متتتن ربيتتتع اآلختتتر ستتتنة 

المدر  بالمس د الن و  محمد عيي ظاهر الوار  المدني.

 ممت ة آل هاشم.

 1 8742لمنورة، ميمروفييم رقم: ال امعة اإلسالمية بالمدينة ا

  ، احليتق د. ع تد هللا 1955المدينة المنورة ، الممت ة العيميتة، 

 عسيالش .

، مع تتتتم  378 1، ك تتتتف الظنتتتتوش 821 2تختتتتائر التتتتتراث 

   60 3المللفين 

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 :  نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

 التعريف بما آنسا اله رة من معالم دار اله رة

 المطر  محمد بن أحمد جمال الدين أبو ع د هللا

 ه 741

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل ال   شترف طي تة الطي تة بحيتول مصتطفا ، وخصتها 

ب ريف سمنه، ووريف ظتل وطنته وكتريم ملتوا ، وجعيهتا دار 

 …ه راه 

ولو ملل مفح  اللطاة، قالا: قيتا يتا رستول هللا : والمستاجد 

 التي بين ممة والمدينة قال: نعم، والحمد هلل رب العالمين

 نسخ حسن

 جعفر بن حسين بن هاشم الحسيني

 ه 1299صفر  27اللالثاء 

 2خط ة المتاب ا  -

 3ماجاء في فضل المدينة ا  -
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13ا  ماجاء في فضل مس د رسول هللا  -

16ماجاء في فضل مابين الل ر والمن ر ا  -

18ا  تكر  يارة سيدنا رسول هللا  -

،  وفيه احتراز الحر  ال ريف وعماراته  الن ي من ر تكر -

25وحدود المس د اللديم.ا 

تكتتر األستتطوانات الم تتهورة فتتي الرو تتة ال تتريفة ا  -

30

31يخطب إليه ا  تكر ال  م ال   كاش الن ي  -

34من الييل ا  تكر مصيى رسول هللا  -

34 ا  الن ي مس د في كانا التي واألبواب الخوص تكر -

تكر ال ليع وماورد فتي فضتيه، وتكتر متن يعترف فيته متن  -

43وأهل ال يا ر واش هللا عييهم أجمعين ا  الصحابة

 48تكر ماورد في فضل أحد، وتكر ال هداء به ا  -

51تكر المساجد المعروفة بالمدينة ال ريفة ا  -

ومصيى العيتد بالمدينتة ال تريفة  تكر مصيى رسول هللا  -

58ا 

60ا  تكر اآلبار التي انسب إلى الن ي  -

67ا تكر عين الن ي  -

70ة وأسمائها وجهااها ا تكر أودية المدين -

72تكر الخندز ا  -

73تكر واد  العليق وفضيه ا  -

76تكر حدود الحر  ا  -

صتتيى فيهتتا بتتين ممتتة  تكتتر المستتاجد التتتي نلتتل أش الن تتي  -

79والمدينة ا 

تكتتر عتتدة مستتاجد  اعتترف اليتتو  ويعتترف بعتت  أماكنهتتا  -

صتتيى فيهتتا، وهتتي فتتي قتترى األنصتتار  يتت كر أش الن تتي 
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 

 :الط تتتتتتع والن تتتتتتر

 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ع :والمراج

86ر ي هللا عنهم ا 

تكتتر الم تتهور متتن المستتاجد فتتي الغتتزوات، وغيرهتتا.ا  -

95

 ز 51ا=  102

 سطرا   25

 وم هب مزخرف أولها ، مصححة ، الخ  حسنة ، جيدة نسخة

فتتي أولهتتا: ختتتم وقتتف ممت تتة آل هاشتتم ، وفهتتر  مو تتوعات 

 المتاب ، وارجمة المللف .

 . هاشم آل ممت ة وقف ختم : منها متفرقة وأماكن وآخرها أولها في

ي أولها امي  باستم الستيد جعفتر بتن حستين هاشتم الحستيني ، ف

 ون  وقف المتاب عيى الممت ة وختم الوارثين .

شتتوال   5فتتي آخرهتتا: فتتر  المللتتف متتن اصتتنيفه يتتو  ا ثنتتين 

 ه  بدم ق .743سنة

اتمتتة غيتتر داخيتتة فتتي الستتمام ، أولهتتا : قتتال ابتتن  98فتتي ا

 مس د  مربعا  . الن ار : بنى رسول هللا 

ترم المست د الن تو  ، وعتدد األستطوانات  تكتر التتمة ه   وفي

، ومنائر المس د .

 ممت ة آل هاشم

 2 8742 : رقم ميمروفييم، المنورة، بالمدينة اإلسالمية ال امعة

هت  1402 بيتروت اإلسالمي الممتب المنورة المدينة العيمية الممت ة

 ا88

 257 8، مع م المللفين  296 3إيضاح الممنوش 

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 المصطفى دار ب خ ار الوفا خالصة

 السمهود  الحسني أحمد بن هللا ع د بن عيي الحسن أبو الدين نور
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 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 : ممتتتتتتتاش النستتتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه  911

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أخ ارهتتا لستمام ليتتوبال وشتوز ، طابتتة شترف التت   هلل الحمتد

 ... جنابه وعظم اجت ا  ال   لح ي ه واختارها المستطابة،

 وهللا ينيت إلتى هنتاك استي  أ  طريتق:  ن يب مر:  اله ر  قال

 . وإليه المرجع والمآب بالصواب أعيم اعالى

 جيد. نسخ

 ه 996ت  اللعدة  20يو  األربعاء 

 منورةال المدينة

 2خط ة المتاب ا 

 6ا  ومتعيلااه فضيها في:  األول ال اب

 :  فصول ع رة وفيه

 6ا  المع م حروف عيى مرا ة أسمائها في:  األول الفصل

 16ا  ال الد عيى افضييها في:  اللاني الفصل

 ، بهتا والمتوت والصت ر اإلقامة عيى الحث في:  اللالث الفصل

 أحتدث متن ووعيتد ، والت نوب الخ تث ونفيهتا ، األصتل وااخات

 ، أختافهم أو ، بستوء وأهيهتا اهأراد أو ، محدثا   ىآو أو حدثا   بها

 23ا .بهم والوصية

 وبائهتتت ا، ونلتتتل ، وألهيهتتتا لهتتتا التتتدعاء فتتتي:  الرابتتتع الفصتتتل

 32ا .والطاعوش ال دج ال م ن وعصمته ا

 42ا  وثمرها ارابها في: الخامس الفصل

 وستتر بتته، المتعيلتتة واأللفتتاظ احريمهتتا فتتي: الستتاد  الفصتتل

 46ا .بالتحريم رالملدا تل  اخصي 

 55ا حرمها أحما  في:  السابع الفصل

 ا المائتتة عيتتى ازيتد كليتترة وهتي خصائصتتها فتي : اللتتامن الفصتل

62 
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 وقتع وما أمرها، إليه يلول وما ش نها، بدء في:  التاسع الفصل

 69ا  تل  من

 متتتن بهتت ا المنتت ر الح تتا  نتتت ار ظهتت ور فتتي: العاشتتر الفصتتل

 79ا  لحرمها وصولها عن د وانطفائها أر ه ا،

 ا ومتعيلااهمتا الن تو  والمست د الزيتارة فضتل فتي : اللاني ال اب

88 

 : فصول ثالثة وفيه

 ، نت رها وصتحة ، وا كتدها الزيتارة فضتل فتي:  األول الفصتل

 88ا  عييها ا ستئ ار وحمم ، لها الرحال وشد

 لته واستتل اله ربته، إلتى  بته الزائر اوسل في:  اللاني الفصل

 110ا.والم اورة ، الزيارة وآداب ، عائهود سالمه في

 ، ورو تتتته ، الن تتتو  المستتت د فضتتتل فتتتي:  اللالتتتث الفصتتتل

 140ا  ومن ر 

 ا وستمنها بهتا  الن ي حل أش إلى سمانها أخ ار في : اللالث ال اب

159 

 :  فصول أربعة وفيه

 ثتم ، بهتا اليهود وسمنى ، الطوفاش بعد سمانها في : األول الفصل

 لهتم اافتق ومتا ، يهتود عيتى وظهورهم نس هم اشوبي ، األنصار

 159 ا ا َّع مع

 بيتتنهم دختل ومتتا والختزرج األو  منتتا ل فتي:  اللتتاني الفصتل

 174 ا الحروب من

 لتته وم تتايعتهم ،  بتتالن ي لهتتم هللا إكتترا  فتتي : اللالتتث الفصتتل

 185ا بل اء ونزوله ،  وه راه واللانية، األولى بالعل ة

 ، أيتت وب أبتتي بتتدار وستتمنا  ،  متتهقدو فتتي:  الرابتتع الفصتتل

 199ا اله رة سنين في خ  ر  م ن وشيء

 ، ومتعيلااته الن تو  األعظتم مس دها عمارة في : الرابع ال اب

 :  فصال   ع ر ستة وفيه،  217 ا المنيفات والح رات
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 يتميتز ومتا  منته في وترعه له،  عماراه في:  األول الفصل

 217 ا به

 الل يتتة احويتتل ق تتل بتته ليصتتالة  هملامتت فتتي:  اللتتاني الفصتتل

 231 ا به يتعيق وما ، وبعدها

 ، بهمتتا يتعيتتق ومتتا والمن تتر ال تت م خ تتر فتتي:  اللالتتث الفصتتل

 243 ا المنيفة وباألساطين

 هللا ر تي فاطمتة ابنته وح رة ،  ُحَ رِّ  في:  الرابع الفصل

 260 ا عنها

 264 ا منها استلنى وما األبواب بسد األمر في : الخامس الفصل

 المست د، فتي عنته هللا ر تي عمر  يادة في : الساد  الفصل

 271ا بناحيته ال طحاء وااخات 

 وااختتات  عنتته، هللا ر تتي علمتتاش  يتتادة فتتي:  الستتابع الفصتتل

 277ا.الملصورة

 وال ترفات المحتراب وااخات  الوليد،  يادة في:  اللامن الفصل

 283ا  منه به ال نائز عيى الصالة من والمنع والمنارات،

 293ا المهد   يادة في:  التاسع الفصل

 ليل تتور الحاويتتة المنيفتتة بتتالح رة يتعيتتق فيمتتا:  العاشتتر الفصتتل

 بهتا ال تريفة الل تور وصفة عييها، أدير ال   والحائز ال ريفة،

 296 ا

 الترأ  جهتتي لتمييز عالمة جع ل فيم ا:  ع ر الحاد  الفصل

 ، ال تتتتريفة الح تتتت رة متتتت ن ج ريتتتتل وملتتتتا  ، ال تتتتريفين والوجتتتت ه

 والملصتت ورة ومعاليلهتتا، واخييلهتتا، وكستتواها، بالرختتا  وا  يرهتتا

 ا المست د ستطح ب عيى لها المحاتية وق ته ا ، عييه ا أديرت التي

314 

 ال تريفة، بتالح رة المت تددة العمتارة في:  ع ر اللاني الفصل

 وم تتتاهدة ، المستتت د ستتتلف احتتتا لطيفتتتة بل تتتة ستتتلفها وإبتتدال
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 328 ا أمرها عييه استلر ما ويرواص ، و عها

 الرصتاا متن مميتوء خنتدز عمتل متن نلتل فيما:  خاامة وفيه

 336 ا حولها

 عيتتتى المستتتتولي األول الحريتتتق فتتتي:  ع تتتر اللالتتتث الفصتتتل

 متن أعيتد ومتا ال تريف المس د سلف وعيى السابلة الزخارف

 341 ا عييه اراب وما اللاني الحريق ثم ، تل 

 األروقتة متن المست د عييته احتتوى افيمت:  ع تر الرابع الفصل

 واحصتتتتتتي ه ونحوهتتتتتتا، والحواصتتتتتتل والتتتتتت رم واألستتتتتتاطين

 356ا  وإجمار  واخييله ومصابيحه

 ومتتا وخوخااتته المستت د أبتتواب فتتي:  ع تتر الختتامس الفصتتل

 المحيطتة التدور حت ال وشترح لهتا، المحاتيتة التدور من يميزها

 364 ا به

 لمستت د،ا حتتول الم عتتول التت الط فتتي:  ع تتر الستتاد  الفصتتل

 وستورها المدينة وسوز س ق، م ا غير الدور من به طاف وما

 380ا

 الن ويت ة ومساجدهت ا بهتا، األعيتاد مصتيى فتي:  الختامس ال اب

 389ا به وال هداء أحد وفض ل ومل ابرها،

 : فصول ستة فيهو

 389ا األعياد مصيى في:  األول الفصل

 الضتتترار مستتت د وخ تتتر ، ق تتتاء مستتت د فتتتي:  اللتتتاني الفصتتتل

 397ا

 ا  ماننتتا فتتي العتتين المعيومتتة المستتاجد بليتتة فتتي : اللالتتث الفصتتل

408 

 مستاجدها متن عينته اعيتم ولم جهته عيما فيما:  الرابع الفصل

 428 ا

 دفتن متن بعت  واعيتين ، ملابرهتا فضتل فتي: الخامس الفصل

 442 ا بها المعروفة والم اهد ، ال يا وأهل الصحابة من بال ليع
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 : األوراز عتتتتتتتتتتتدد

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 463ا  به وال هداء أحد، ضلف في : الساد  الفصل

 ، والغتترا  والعتتين ، الم اركتتات آبارهتتا فتتي:  الستتاد  ال تتاب

 فصت الش فيتهو ، 471 ا منستوبات  لين ي هي التي والصدقات

 : 

 الحتتروف ارايتتب عيتتى الم اركتتات اآلبتتار فتتي:  األول الفصتتل

ا  اليتو  الموجتودة والعين  له المنسوبة العين في اتمة وفيه

471 

 494 ا ال ريفة بيد  غرسه وما ،  صدقااه في : لانيال الفصل

 صتتيى التتتي المست اجد متت ن  إليتته يعت زى فيمتتا:  الستتابع ال تاب

 500ا  والغزوات األسفار في فيه ا

 : فصول ثالثة وفيه

 إلتتى  يستتيمها كتتاش التتتي الطريتتق مستتاجد يفتت : األول الفصتتل

 510ا  وغير  الحه في ممة

 الحتاج يستيمها التتي بالطريق تل  من كاش فيما:  اللاني الفصل

 تلت  متن قترب ومتا ، الم تياش وطريتق ، ممت ة إلتى  ماننتا في

 510ا 

 ا وعمتتر   بغزوااتته المتعيلتتة المستتاجد بليتتة فتتي : اللالتتث الفصتتل

513 

 وآطامهتتا، وبلاعهتتا، وأحمائهتتا، ، أوديتهتتا فتتي:  اللتتامن ال تتاب

 515ا  وج الها ، أعمالها وبع 

 :  فصول أربعة وفيه

 وشتيء ، وحتدود  وعرصتته العليتق واد  فتي:  األول لفصلا

 ومتعيلتات ال تعر، متن تلت  فتي قيل مما وبع  ، قصور  من

 515ا  تل 

 522ا  المدينة أودية بلية في:  اللاني الفصل

 حمتى حتال وشترح ، حماهتا ومتن األحماء في:  اللالث الفصل
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 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 : الط تتتتتع والن تتتتتر

 

 

 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ع :والمراج

 528ا  بالنليع  الن ي

 أعمالهتتتتتا وبعتتتتت  ، اوآطامهتتتتت بلاعهتتتتتا فتتتتتي : الرابتتتتتع الفصتتتتتل

  وبغيتر  بت ل  المتعيلة األسماء و     ، وج الها ، وأعرا ها

 533ا  اله اء حروف ارايب عيى إليه الحاجة امس مما

 ز312ا =  634

 سطرا   25

 ، ومزختترف متت هب أولهتتا ، مصتتححة ، الختت  حستتنة ، جيتتدة نستتخة

 كت ا عناوين األبواب والفصول والم احث بخ  ك ير

 307ال ريفة ا صورة الح رة  -

 336صورة العمارة المت ددة بالح رة ال ريفة ا  -

فتتي أولهتتا: فهتتر  بمو تتوعات المتتتاب صتتنفه وكت تته الستتيد  -

 جعفر آل هاشم.

 ختم وقف ممت ة آل هاشم.

لطيفة نصها : وجد من تخائر الح ترة ال تريفة ب حستن خت   -

 عيتتى شتتمعداش تهتتب قتتائم، مو تتع ال تتمعة منتته عيتتى  متتردة

 ا قدر افاحة خضراء، ه اش ال يتاش :خضراء قدره

متتتع لحاظتت  فتتي محاس تت ن منظتتر      لتتترى ع ائتتب مليهتتا لتتم 

 يعهد

 قمر عيى غصن الزبرجد جاثم     ين ي  عن حب الوليد ألحمد

هتت  ، لموجتتب انتتاول ستتعود متتافي 1223محتتر   22وتلتت  فتتي 

 الح رة ال ريفة واغي ه عييها.

 ه 1305ي سنة امي  باسم : جعفر بن حسين هاشم الحسين

 ممت ة آل هاشم

ط ع عدة مرات، منها: ط عتة الممت تة العيميتة بالمدينتة المنتورة 

 ا659 ، 1972ه = 1392

دراسة واحليق: محمتد األمتين محمتد ال منتي، ط تع عيتى نفلتة 

 ج2ه  1418السيد ح يب محمود أحمد، المدينة المنورة، 
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، مع تتتم 2016 2، ك تتتف الظنتتتوش 245 5الضتتتوء الالمتتتع 

 740 5، هدية العارفين 129 7فين الملل

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى المدينة الدرة اللمينة فيما لزائر الن ي 

 أحمد بن محمد صفي الدين الل اشي المدني الدجاني

 ه .1071

بسم هللا الرحمن الرحيم، وبه نستعين ، وصتيى هللا عيتى ستيدنا 

محمتتد الهمتتم، بالليتتل األقتتو ، ل تترو  األمتتر منتته إلتتيهم بتتداعي 

 سول ...جامع قوله اعالى: وما آااكم الر

إلتتتى آختتتر  ستتت يال ، وأقتتتو  قتتتيال ، وستتت حاش هللا ومتتتا أنتتتا متتتن 

الم تتركين، وإش كنتتا لمتتن المستت حين بتتنتش أرحتتم التتراحمين، 

س حاش ربت  رب العتزة عمتا يصتفوش وستال  عيتى المرستيين، 

 والحمد هلل رب العالمين.

 نستعييق

 ه 1289 2جمادى اآلخرة   26الس ا 

 أ 2ملدمة 

مدينتتة الم ترفة وأستتمائها، ومااعطيتته الفصتل األول: فتتي ستر ال

 أ 6النا ل بها من إكرامااها 

ثم تكر اسعة واسعين اسما  ليمدينة، مع شترحها و ت طها عنتد 

 الحاجة.

 أ 15 الم رفة المدينة إلى السائرين آداب بع  في اللاني: الفصل

 ب 26الفصل اللالث: في مرااب الداخيين بعد ا ستلرار 

 ب 54مرااب الزائرين  الفصل الرابع: في ا ديل

الخاامتتة: فتتي جمتتل متفرقتتة ميحلتتة بتت ل ، ن تتير إليهتتا كالتتمتتة 

لتت ع  متتا ستت ق، متتع بعتت  األحاديتتث المنلولتتة فتتي تلتت  متتن 

 ب 58الخالصة ليسمهود   

 ز 67.5
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 

 : الط تتتتتع والن تتتتتر

ادر المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ع :والمراج

 سطرا   25

نستتخة جيتتدة، مصتتححة، ملابيتتة، عييهتتا هتتوامش كليتترة، كت تتا 

 عناوين الفصول والم احث بخ  ك ير

ه  ثم اما ملابيتها مرة ثانيتة 1289رجب   3في  اما ملابيتها

عيى األصل المنسوص منها وغير  بحضرة جمتع متن الفضتالء 

 ه  بداخل الحر  ال ريف1296ربيع األول  27يو  األربعاء 

هت ، 1057رجتب    13نليا عن نسخة ممتوبة في يو  الس ا 

بهام تها: نلتل متن نستخة قابيهتا المصتنف بيتد ، وعييهتا  ووجتد

 بخطه، وقوبيا بتي  النسخة اخاريه

 المدني الرفاعي منصور ال يخ بن ألحمد األول: اميماش: أولها في

 واللاني: لحسين بن يحيى هاشم الحسيني

 وقف ممت ة آل هاشم

 ممت ة آل هاشم

 2 7832ال امعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، ميمروفييم: 

 ه 1326ط ع في اللاهرة مط عة التلد  العيمية  

 .170 2، مع م المللفين 457 3اح الممنوش إيض

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 

 

 : بدايتة المخطوطتة

 

المدينة المنتورة متن الستيطنة صورة الفرماش الوارد إلى أهالي 

باليغة العربية حول استيالء فرنسا عيى مصتر عتا   العلمانية )

 ( ه 1213

 آد  أفند  الحي ي

إش  : بعتتد أمتتا …العتتالمين رب هلل الحمتتد ، التترحيم التترحمن هللا بستتم

 … ناكسة وأعالمهم ، دارسة ديارهم هللا جعل ، الفرانسة طائفة
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 : نهاية المخطوطتة

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

م         تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رق

 : ي          الحف

، فلطتع  قد خاب من حمتل ظيمتا  ، و وعنا الوجو  ليحي الليو 

 ، والحمد هلل رب العالمين دابر اللو  ال ين ظيموا

 نسخ حسن

 جعفر بن السيد حسين بن يحيى هاشم الحسيني المدني

 210 خط ة المللف ا -

 210 بياش عليدة طائفة الفرنسة ا -

 211-210 تكر كيدهم وممرهم ا -

 211 صورة الن  الحرفي ال   كت ه بونابرت وفيه ا -

 عيى إيلاظ الفتنة بتين العترب والدولتة العلمانيتة ا الح  -

211-212 

 212 الح  عيى ا مي  المسيمين بدينهم وملدسااهم ا -

 212 ا آخر الوثيلة -

 212 دعوة المسيمين لييلظة وإبطال كيد الفرنسة ا -

 213 ا ودولتهم المفار من وال راء ، ودولته لإلسال  الو ء -

 214الخاامة ا -

 (.214-209ز )3ا=

 را  سط 2

، فتي آخرهتا ختتم وقتف  ، مصتححة ، حسنة الخ  نسخة جيدة

 السيد جعفر حسين هاشم الحسيني

 مت ة آل هاشم )م موم(.م

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

صتتورة كتتتاب الوقتتف ال تتريف الستتيطاني التتوارد إلتتى التتديار 

المصتتترية المتضتتتمن إيلتتتاف جهتتتات عيتتتى المستتتوة ال تتتريفة 
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 : بدايتة المخطوطتة

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : امتتةمالحظتتات ع

 بالحرمين ال ريفين

،  الترحيم، الحمتتد هلل التت   رفتع الل تتة الخضتترا التترحمن هللا بستم

 … ، مائه األفالكس، وسم  في  وو ع بساط الغ را

، جتترى تلتت   وأجتتر المواقتتف بعتتد تلتت  عيتتى أرحتتم التتراحمين

، في أواختر صتفر المظفتر  باألمر العالي الخاقاني   ال عاليا  

المنختترط فتتي ستتي  شتتهور ستتنة ستت ع وأربعتتين واستتعمائة متتن 

 ن ي بعد  صيى هللا عييه وعيى آله وصح ه وسيم ه رة من  

 نسخ حسن

 لحسينيجعفر بن السيد حسين بن السيد يحيى هاشم ا

 2 ، واسم محررها.ا خط ة الوثيلة -

 3 فضل الوقف ا -

 3 الواقف السيطاش سييماش خاش ا -

 4 : المسوة ال ريفة بالحرمين ال ريفين ا جهة الوقف -

،  : ع تتر قتترى فتتي الو يتتة ال تترقية بمصتتر أمتتوال الوقتتف -

 5 وبياش غية كل قرية في السنة السابلة.ا

 6 مصارف الوقف ا -

 6 لمع ة ال ريفة االم يه المحدد ألستار ا -

،  ، وبيتتاش عتتددها الم يتته المحتتدد ألستتتار المدينتتة المنتتورة -

 7 ا واعيين أماكنها

 7 طرز انمية الوقف ا -

 8 ا ه 947 سنة صفر آخر الوقف ااريخ تكر وفيها الخاامة -

 ز 4ا =  8

 ا  سطر 21

 ، ملابية ، مصححة ، حسنة الخ  نسخة جيدة

 سين هاشم الحسينيفي أولها وآخرها ختم وقف السيد جعفر ح

 ه 1307شوال   21: بيه ملابية حسب الطاقة  في أخرها
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م        تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رق

 : ي           الحف

 ممت ة آل هاشم

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 كسر ال مامة لي يخين كرامة

 عمربن عيي السمهود  المدني

 ه 1157

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

، الحمتد  وصيى هللا عيى سيدنا محمد وعيى آله وصتح ه وستيم

د دعتتائم هتت ا التتدين بالموصتتوف بالصتتح ة بتتن  هلل التت   شتتي

 ن ...المتاب الم ي

العتزة  رب ربت  ست حاش ، األصتدز فتي الع تاراين بااحتاد صتدز فلتد

 رب هلل والحمتتتد ... ، المرستتتيين عيتتتى وستتتال  يصتتتفوش عمتتتا

 العالمين

 خ حسننس

 جعفر بن السيد حسين بن يحيى هاشم

 ه 1311  محر     7الخميس 

 2 ا ملدمة -

 3ة ومصدرها.ا وصف ال مام -

رف  شيخ الحتر  أحمتد آغتا نصتب ال تمامة حت اء الوجته  -

 4 ا المريم

 األولتى.ا الل تة إلتى نليا ثم ، الع رة دار في ال مامة و عا -

4 

المنتتع الخاقتتتاني متتتن و تتعها بتتتالح رة ال تتتريفة، واألمتتتر  -

 4 ابردها إلى شا  الع م.

 4 له.ا ف تش ، بالح رة و عها السيطاش من ثانية ال ا  طيب -
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 فتي والعيمتاء اللا تي اجتمتع ممتة متن ال تامي الحه رجوم بعد -

 ا الم ترف الممتاش فتي بو عها السيطاني األمر فلرأ الصفة

4-5 

 5م األغوات من و عها إ  بعد فتحها.ا اامتن -

 ي تدو .ا فيتم الصتندوز، إحضتار وطي وا ثانية ال ميع اجتمع -

5 

 5 اسرقة ال مامة. -

 5معرفة اليصوا وتكر أسمائهم.ا  -

 5كيفية السرقة بالتفصيل.ا  تكر -

 6ا  األمر بالل   عيى اليصوا -

استتتتخالا بعتتتت  العن تتتتر والفصتتتتوا متتتتن اليصتتتتوا  -

 7واسييمه ليلا ي ع د هللا أفند  قدر   ادة.ا 

 والعن تر. الست ائ  متن عند  اجتمع ما تل  من الحر  شيخ أ اف -

 7ا 

 8حفي المسروقات في الليعة.ا  -

 8عزل شيخ الحر  ونائ ه.ا  -

 10د آغا شيخ الحر .ا ح س محم -

 11 ااألماش. وإعطائهم النا  من ال مامة قطع ب مع األمر -

 منهتتا اختترج ثتتم ، أو    العن تتر رائحتتة لهتتا ، ال تتمامة حليلتتة ك تتف -

 11 ا الع م دسائس من دسيسة أنها فت ين كريهة رائحة

 11 إقرارهم.ا وطريلة ، ال مامة من قطعا   أخ وا من أسماء -

 13في س ل اللا ي ا اس يل أسماء المتهمين  -

 14ا  إرسال المحضر ليدولة العيية -

 14 ا والح رة المس د مافي ل ميع الحر  شيخ اآلغا استال  -

 15تكر بع  نفائس الح رة ال ريفة ا  -

 15    جميع نفائس الح رة بما فيها اللناديل.ا  -
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 16من نفائس الح رة المصحف ال ريف العلماني ا  -

 16    نفائس الل ة ال ريفة ا  -

في آخر المس د ال ريف، وخوخة أبي بمر      جميع ما -

 17ا  الصديق

رستال الضت   متع الستيد محمتد أستعد المفتتي إا افاز عيى  -

 18ا  الحنفي

 ستتنة الح تتة ت  غتترة إرستتاله ثتتم التركيتتة باليغتتة الضتت   كتابتتة -

 18 ا اللاب ي آغا محمود جماعة من رجل مع ، ه 1119

ايتتب متتن الدولتتة العييتتة قتتد  المدينتتة رجتتل متتن ال اديتتة بمما -

مضمونها العفو عن المتهمتين إ  واحتدا  ، واألمتر بتغريمته 

 19ا  الحلوز التي عييه

عودة رسول اللاب ي بستة أوامتر متن الستيطاش أحمتد ختاش  -

 20ا  ميخصها :

 . مصر يسمن أش عيى سابلا ، ال ريف الحر  شيخ عن العفو - 1

ستابلا  والستماح  العفو عن علماش آغا نائب الحر  ال تريف - 2

 له بسمن المدينة .

 وع تا  الهنتد  وستراج الم ترقي محمتد ال تيخ عن العفو - 3

 المدينتتة فتتي باإلقامتتة وأمتترهم ، وال تتمور  وراشتت د الصائتت ه

 ال ريفة

 العفتتو عتتن أحمتتد التت ور  والخيييتتين وأحمتتد عتتامر وع تتد - 4

 ، واألمر بنخراجهم من المدينة ال ريفة . الغفور

 21ه أمر الم كورين ا تكر ما آل إلي -

 21 ا األمر بصنع ال مامة من خال  العس د -

 22ا  ميخ  رحية السيد محمد أسعد المفتي إلى الرو  -

تكر بع  ملالب ال يعة نلال  عن الصواعق المحرقة  بتن  -

 23ح ر ا 
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ع :والمراج

خاامة فيها سلال ل يخ اإلسال  الحتافي العراقتي عتن مح تة  -

 25الخيفاء الراشدين ا 

 ز ( 14ا )  28

 سطرا   25

نسخة جيدة ، حسنة الخ  ، مصححة ، ملابيتة ، كت تا رؤو  

، كت تتا عنتتاوين بعتت  المطالتتب عيتتى  المطالتتب بختت  ك يتتر

 الهوامش .

جاء في آخرها : كاش مطيعها بمدينة الرسول صيى هللا عييته  -

وامامهتتا ب يتتد هللا الحتترا  ، ووقتتع الفتترا  متتن التحريتتر  وستتيم ،

 ه  .1120لينصف من رمضاش بممة ، عا  

نلل الناسخ في أولها نصا  من ااريخ ع د الترحمن بتن حستين  -

 ، لخ  فيه قصة ال مامة األنصار 

 في أولها وآخرها : ختم وقف ممت ة آل هاشم -

 : ممت ة آل هاشم األصل

 5 8735 ، رقم ، ميمروفييم : ال امعة اإلسالمية مصورة

،  184 - 183 3ستتتي  التتتتدرر  ، 273 - 272 المح تتتتين احفتتتة

 300 7مع م المللفين 

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 المناهل الصافية الع بة في بياش ماخفي من مساجد طي ة

 إبراهيم بن منصور ع ا  المدني

 ه 1300

بستتم هللا التترحمن التترحيم وصتتيى هللا عيتتى ستتيدنا محمتتد وآلتته 

وصتح ه وستيم، حمتدا  لمتن بست  األرض، وااخت  لته بهتا بيواتتا  

 يع د  بها الملمنوش ...

ع تد هللا ينتيخ ، يتحترى  وأناص بنا سالم يتوخى المناص ال   كاش

 معر  رسول هللا صيى هللا عييه وسيم ، انتهى وهللا أعيم
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 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخ حسن

 جعفر بن حسين بن يحيى هاشم الحسيني

 ه 1327جمادى اآلخرة  25األربعاء 

 2خط ة المتاب ا  -

 3ا عتناء بمعرفة المساجد الن وية ا  -

 4عمارة الن ي صيى هللا عييه وسيم ليمساجد ا  -

 6كل مس د وبع  ماورد فيه ا بياش معرفة  -

من المساجد التي في ق اء مس داش أما  المست د الملستس  -

 6عيى التلوى أحدهما : ليصديق والفاروز ا 

 6واللاني: ليسيدة فاطمة الزهراء ا  -

 7ومنها: مس د بني واقف ا  -

 8مس د بني بيا ة ا -

 8مس د التوبة ا  -

 8مس د بني سالم بن عوف األك ر ا  -

 9ا  مس د بني دينار -

 9مس د جهينة ا  -

 10المس د ال   عند بيوت المطرفي ا  -

 10مس د بني  ريق ا  -

 11مس د بني حرا  األصغر ا  -

 11مس د بني حرا  األك ر ا  -

 13مس د بني قريظة ا  -

 13مس د م ربة أ  إبراهيم عييه السال  ا  -

 14مس د اللرصة ا  -

 14مس د بني ع د األشهل ا  -

 14مس د الخربة ا  -

 16 مس د العرصة ا -
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 

 : الط تتتتتع والن تتتتتر

 

 17مس د العنابس ا  -

 17مس د المعر  ا  -

 ز 9ا=  18

 سطرا   23

 نسخة جيدة، حسنة الخ ، مصححة

 ممت ة آل هاشم ) م موم(

 9 8733ال امعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، ميمروفييم 

إبتتتراهيم ، المدينتتتة المنتتتورة ، مطتتتابع  عيتتتي متتتر وز : احليتتتق

 ا 108  ، 1993ه =1413الرشيد ، 

   

 المخطوطتتة شعنتوا

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

 الم اور واعزية الم اور نصيحة

 التدين بتدر المتالمي شفرحو بن اللاسم أبي بن محمد بن ع د هللا

 محمد أبو

 ه 769

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 بصتدمته وكستر ، ال هتل أهتل رقتاب بالعيم أتل ال   هلل الحمد

 اا تتع لمتتن العييتتا اليتتد وجعتتل ، العلتتل ستتخيف ال تتمل بتتارد كتتل

 ... المصطفى هدى

وال غضتتاء التتتي افتترز بتتين األصتتحاب ، وافتتتح متتن ال تتر كتتل 

 باب بمنه وكرمه

 حسن نسخ

 عفر بن السيد حسين هاشم بن يحيى هاشم الحسينيج

 ه 1298جمادى اآلخرة   4ا ثنين 

 2خط ة المتاب ا 

 2فضل العيماء والتح ير من انتلاصهم ا 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 ا والمفتي والعالم ليلا ي المس د في مو ع ااخات استح اب

 7التح ير من بدم أحدثا في المس د ا 

 16أخالز الم اورين ا 

 وأحتوالهم ستيرهم متن وشتيء ، والم تاورين حينالصال الخدا  تكر

 27-20 ا وهم :

 المعتتروف المظفتتر كتتافور ،( 20)ا الدولتتة عزيتتز العزيتتز 

 ظهيتر ،( 22)ا  هترالزا التدين سعد ،( 20)ا بالحرير 

 هللا عطتا نصتر التدين ناصر ،( 22)ا األشرفيمختار  الدين

 مختت  التدين شترف ،( 23دينتار )ا التدين عتز ،( 23)ا

 يتاقوت ،( 25)ا الخزنتدار  الدين شرف ، (24)ا الدير 

 (27)ا الخزندار  ع د هللا بن

 المتخييتين الصتيحاء الختدا  الختدا  متن أدركتا إنتي ثم:  فصل

 ، مهابتتة هللا متن وعيتيهم جاللتة لهتتم أقوامتا   ال تيوص هتل ء أيتا 

 34-27ا:  منهم

 ، (27) ا الخضتر  هللا ع تد بتن كافور الدولة ش ل طواشي

 صتواب التدين شتمس ، الستعد  هللا ع د بن رشيد ينالد شهاب

 ،( 28)ا الفتتاخر  ن يتتب التتدين ستتعد ، الناصتتر  الحمتتو 

 التتدين شتتمس ، المرمتتوني شتتفيع ، الحي تتي مختتتار التتدين عتتز

 ،( 30)ا ال تتدر  دينتتار التتدين عتتز ،( 29) المغيلتتي صتتواب

 صتتتواب التتتدين شتتتمس ، ياالتتدورخا بتتتن رشتتتيد التتتدين شتتمس

 مختتار التدين ظهيتر ، اإلخميمي محسن ينالد جمال ، دار هال 

 الطواشتتي ، الفتتاد  مرشتتد التتدين شتتهاب ،( 32)ا الزمتترد 

 ريحتتاش التتدين عتتز ، بالمولتته المعتتروف التتدين مختتتار ، نصتتر

 ال هاد  خال  هللا أمين ، الهند  ريحاش ،( 32)ا الط اخي

 الطواشتتتت ي ،( 33)ا الهنتتتتد  مفتتتتتاح عن تتتتر الموصتتتتيي ، ،

 ال غتداد  مختتار ، المحستني كتافور ، النطامي ن يب ، صندل

 (34) وغيرهم ، التمريتي كافور ،
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 والم تتايخ اللتتدماء الم تتاورين متتن جماعتتة تكتتر فتتي:  فصتتل

 89-34 ا.ومناق هم أحوالهم بم ف والتعريف الصيحاء

 : منهم ف كر

 ع تتتد الواحتتتد  ،(35) ال ستتتمر  هللا ع تتتد محمتتتد أبتتتو:  ال تتتيخ

 أحمتد الع ا  بوأ ، (39) ال اسطي الدين عز ، (38) ال زولي

 عيتي ،( 42) التيمستاني متر وز بمتر أبتي بتن محمد بن محمد

 هللا ع تتد أبتتو ، (45) الغمتتار  ستتييماش الربيتتع أبتتو ، (44) الواستتطي

 الع تتدر  الستت تي ال ينستتي اللرشتتي حريتتث بتتن عيتتي بتتن محمتد

 (47) األنصتار  اللصتر  غصن بن محمد هللا ع د أبو ، (46)

 محمتتد بتن محمتد اللاستم أبتتو ،( 49) وادراشتيال هللا ع تد أبتو ،

 ،( 50) الغرنتاطي نحتو ال الملتر  بن سهل مال  بن سهل بن

 ييتمح ،( 51) ال ريف يعلوب ، (51) سييماش بن ع د هللا أبو

 ،( 57) األستتواني حستتن التتدين نتتور ،( 53) الحتتوراني التتدين

 شتهاب ، (60) وأبنتاؤ  الزرنتد  الحستن بتن يوستف الدين عز

 األمتتتين بتتتن أحمتتتد بتتتن محمتتتد هللا ع تتتد أبتتتو ، (61) للرمتتتيا التتتدين

 (62) الهتور  محمتد ،( 62) ستعادة ال يخ ، (61) ق هر اآل

 التتدين شتتمس ، تر   تتال أحمتتد ،( 64) ال تتيرا   بمتتر أبتتو ،

 ،( 64) ستتانياالخر أحمتتد ،( 64) تر   تتال أحمتتد بتتن محمتتد

 صتفي ، الفيرو آبتاد  ،  رونياالمت عمتر ،  رونياالمت محمد

 ، الخترا  الحستن أبتو ،( 65) الستالمي أحمد بن بمر أبو دينال

 ستتتتييماش ، (68) اشيتتتتالعر إبتتتتراهيم ، الحتتتتزا  ع تتتتد هللا أبتتتتو

 بتتن العزيتتز ع تتد بتتن أحمتتد التتدين شتتهاب ، (69) الون ريستتي

 ، خييتل الفليته ،( 70) العلييتي النوير  الرحمن ع د بن اللاسم

 ع تد أبتي بتن يترالخ أبتو ، (73) ال تافعي الفليته سالم بن محمد

 أبتو ، التونستي عرفتة بن محمد هللا ع د أبو ، (74) الفاسي هللا

 أبتو ،( 75) المراك تي عيي بن موسى ،( 74) ين الط الغمر

 التدين شتمس ،( 76) ال الستي محمد ،( 76) الل تور  هللا ع د
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 (77) الهوار  جابر بن عيي بن أحمد بن محمد ع د هللا أبو

 اتتاج ،( 77) الغرنتتاطي مالتت  نبتت يوستتف بتتن أحمتتد جعفتتر أبتتو

 هللا ع تتد أبتو ، (78) األنصتار  عيتاد بتن عمتتر بتن الواحتد ع تد التدين

 متتيحالم علمتتاش ، التمتترور  قاستتم ،( 79) العصتتيااي محمتتد

 (80) المغربي الغزاو  موسى ،( 80)

 منهتا منصتور آل ختروج عنتد نهتب متن ليمدينة حصل ما تكر

 ه 750 سنة

 :81ا  الصيحاء م ايخوال الم اورين أسماء اممية

 صتتتهر الهستتتمور  عيستتتى ،( 83) ال  راتتتي ع تتتد التتترحمن

 يحيتى ،( 84) غتانيولما عيتي بتن الحميد ع د ، (84) المللف

 (89)ا خترال محمد ،( 88) ينيسنطالل يحيى ،( 85) التونسي

 ال تتتتابي بتتتتابن المعتتتتروف اللتتتتاهر  إبتتتتراهيم التتتتدين برهتتتتاش ،

 (89) العلي ي محمد ، األربيي المسرور 

 97 - 89ا في الحر  ال ريف : الملتنين من جماعة تكر

 ، (90) المتلتش التدين عتز ، (90) المطر  محمد الدين جمال

 بتتن يحيتتى بتتن العزيتتز ع تتد ، (91) هللا ع تتد أبتتو التتدين عفيتتف

 ، هللا ع تد محمتد أبتو ولتد  ، (94)المتلتش إبتراهيم بن محمد ، العفيف

 ،( 95) الستن ار  الدين فخر ، الملتش ع د الرحمن بن محمد

 بتن محمتد بتن محمتد هللا ع تد أبتو ، (95) محمد الدين شمس ولد 

 ابتتن ، (96) مع تتد المصتتر  بتتن عيتتي ، الغرنتتاطي بتتن محمتتد

 ، (97) األعمتى بتن عمر الدين سراج ، يوسف بن محمد أخته

 بن يوسف ، ياقوت ع د الرحمن ، اللطاش وأحمد اللطاش سنح

 (97) يعلوب الدين معي أخو  ، الهاشمي اللرشي جمال

 103-98من ال يوص : ا صح ته وممن

 ح تاج بتن هللا ع تد محمتد أبتو ،( 98) الصتنعاني التدين شهاب

 محمتتتد بتتتن أيمتتتن ال ركتتتات أبتتتو ، التتترأ  بمم تتتوف ال تتتهير

 محمتتتتد ، التيمستتتتاني فرغتتتتوا بتتتتن عيتتتتي ،( 99) الستتتتعد 



 م ية مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

146  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمتتتتد هللا ع تتتتد أبتتتتو ، الرومتتتتي أستتتتعد ،( 101) الهزميتتتتر 

 ، التونستتي  كنتتوش بتتن ع تتد العزيتتز فتتار  وأبتت ، التمتترور 

 (102) الخوجند  الدين شمس

 الحتر  عمتارة فتي المتلتدمين العيمتاء األكتابر متن أدركنتا  ممن

 الن ار بالمحوجب المعروف يوسف بن بمر أبو بالن ارة

 108-104 ا:  الورعين الم ايخ من أدركنا

 ،( 104) المتتا روني محمتتد التتدين صتتفي ، التيمستتاني إبتتراهيم

 ،( 105) الحييمتي يوسف بن محمد الدين شمس ، السخاو  عيي

 بهاء الملتش ،( 107) ي الخ  يحيى بن محمد بن الدين شمس

 الهند  محمد بن عمر الدين

 هللا فتتتي إختتتوة كتتتانوا م تتتاركوش جماعتتتة أصتتتحابنا متتتن وكتتتاش

 متنهم ، متظتاهرين بتالعيم وا شتغال الخير فعل وعيى متالئمين

 114-108 ا: 

 الستال  وع تد ، اجتا حال عيسى بن الحسن عيي أبو : هللا في اشاألخو

 ال تيخ ، هتاد  أبتو ال يخ ، (108) اللرو  الغالب ع د بن سعيد بنا

 ، إليتا  وال تيخ ، التمترور  علماش ، الس تي محمد ، السالو  قاسم

 (110) التيمستتتاني ومحمتتتد ، الحاجتتتا  عمتتتر بتتتن صتتتالح وال تتتيخ

 ، الستالوياش ومحمتد وعيي ، ال سمر  ومحمد ، الممناسي وإبراهيم

 بتن محمتد التدين شمس ، (112) المصر  باله بن أحمد الدين شهاب

 (114) السلا أحمد ، (113) ال  راي العزيز ع د

 114بنو م مور ا 

 115بيا ال مييين ا 

 115جماعة ال مريين ا 

 116جماعة العمريين ا 

 116جماعة ترية األنصار ا 

 116ة ا ظهور النار في المدين

 119غرز بغداد ا 
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 120حريق المس د ال ريف وعماراه ا 

وقعتتة التتتتار وخ تتر الخييفتتة المستعصتتم وو يتتر  العيلمتتي ا 

121 

وصتتتف المللتتتف ليحتتتر  ال تتتريف ، وهيئتتتة جيتتتو  العيمتتتاء 

 122وغيرهم فيه ا 

 122الفراشوش في الحر  ال ريف ا 

 من أعياش الفراشين :

، أحمتد  123ضتر  ا ، ع تد هللا الخ 122عيي الفراش ا 

، ستعيد الهنتد   123، عيتي بتن ميمتوش ا 122األميني ا 

، ستتعيد ال تتاجي  123، بتتردة عتيتتق الحريتتر  ا  123ا 

، إق تتال الحريتتر  ا  123 ، عن تتر الصتترخد  ا 123ا

 123، يوسف الصعيد  ا  123

 123السلاؤوش بالحر  ال ريف : ا 

 124 ا  ال يرا  رستم بن عيي بن حسين ، 123ا السلا محمد

 : المدينة رؤساء تكر

 يحيتى بتن عيي الدين نور ، الصيفي بن عيي الدين نور:  منهم

 126 ا الرومي يوسف بن الدين ن م ، ملد  بن يوسف ، 125 ا

 126 ا : الخدا  ك ار مناقب تكر

 127 ا.له الخدا  ك ار ونصرة األمير مع الدين سراج خ ر وتكر

 : المدينة رؤساء تكر إلى عود

 128 ا.المسمي سن ر عيي بن حسن لدينا عز

 129 ا سناش بن مهنا الدين ن م ال يعة قا ي خ ر تكر

 : وأئمتنا قضاانا تكر في:  فصل

 بتن طتراد ظتافر بتن بتن الخضتر  أحمتد بتن عمر الدين سراج

 130 الخزرجي ا األنصار  الفتوح أبي

 130 الدين ا سراج اللا ي السنة ألهل خطب خطيب أول

 استتلر ثتم ، الستخاو  التدين شرف ثم ، الحي ي الدين شمس ثم
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 131 سنة ا أربعين خطي ا   الدين سراج

 132 ا.المدينة إلى اإلمامية م هب أدخل من أول

 133 ا بهم يحمم حاكم لهم يموش أش السنة أهل طيب

 133ا  الدين سراج:  السنة أهل قضاء ولي ممن و

 135 ا اللرشي جمال بن يعلوب الدين عيم:  بعد  وليه ثم

 المصتر  ا ستالمة بتن الدين بهاء:  واإلمامة الخطابة وولي

135 

 135 ا األميوطي الدين شرف:  اللضاء ولي ثم

 135ثم ولي الخطابة واإلمامة ا 

 138 ا المطر  الدين جمال واإلمامة والخطابة الحمم ولي ثم

 138 ا الهوريني ع د الرحمن الدين الي ثم

 139ا  الحمم في المللف عنه واستناب

 : اإلمامية قضاة ومن

 139 ا عزيز الميلب سناش بن حسن

 139 ا المدينة كااب سناش بن مهنا

 نائ تتا   المللتتف وجيتتو  لالست تتفاء مصتتر إلتتى الهتتوريني ستتفر

 139 ا اإلمامية عيى وا ديد  عنه

 بتن أحمتد بن حسن الدين بدر واإلمامة والخطابة الحمم ولي ثم

 140 ا الليسي الرحمن ع د بن محمد

 140 ا ليليسي نائ ا   المللف

 140 ا( ه 750 سنة) ثابا بن سعد المدينة إمارة ولي

 ع تتد هللا أبتتو التتدين شتتمس واإلمامتتة والخطابتتة الحمتتم ولتتي ثتتم

 المصتر  المنتاني ستالم بتن المعطتي ع تد الدين  كي بن محمد

 140 ا الس ع بابن المعروف

 ورد  لألحمتا التعترض من وغيرهم سناش آل منعي سعد األمير

 141 ا السنة ألهل جميعه األمر

 141 ا ال يعة دابر وانلطام السنة أهل روظه
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 142 الس ع ا ابن الدين شمس اللا ي أخ ار تكر إلى عود

 142 ا الخ اب بنا الدين بدر واولية الدين شمس اللا ي عزل

 142 ا الخ اب بنا الدين بدر اللا ي أخ ار تكر

 143 ا بالخ ا ابن وعزل الس ع ابن إعادة

 ، ليمدينتتتة أميتتترا   منصتتتور بتتتن جمتتتا  األميتتتر:  اوليتتتة تكتتتر

 عتز الخدا  شيخ وعزل ، قا يا   الهوريني الدين الي واللا ي

 144 الدين ا افتخار ال يخ واولية دينار الدين

 144 ا.ليلا ي نائ ا   المللف

 ، عييتت ه كتتانوا متتا إلتتى اإلماميتت ة إرجتتام جمتتا  األمتت ير حتتاول

 144 ا.المدينة أهل عيي ه فاعترض

 144 ا الهوريني الدين الي وفاة

 144 ا المركي علماش بن محمد الدين ااج : المنصب ولي ثم

 ستتنة ستتييماش بتتن محمتتد التتدين شتتمس واوليتتة ، المركتتي عتتزل

 146 ا ه 766

 عيتتى و يتتتهم ومتتدة أمرائنتتا متتن أدركتتته متتن تكتتر فتتي:  فصتتل

 146 ا ختصارا  س يل

 146 ا قاسم بن هاشم بن ةيحش بن جما  الدين عز األمير

 147 ا قاسم واألمير شيحة األمير

 147 ا الزنمي الدين ونور ، أيوب آل ميوك بع  مناقب تكر

 148 ا.عيونها إجراء و ، المدينة سور بناء : الدين نور أعمال من

 149 ا الزنمي الدين نور مناقب تكر

 150 ا الدين صالح مناقب تكر

 أهتل يهود م ن أصيهم وأش ،  دع ي بني دولة أخ ار بع  تك ر

 151 ا س يمية

 152 ا الع يدية الدولة خيفاء أسماء تكر

 ، والنصتيرية ليترواف  ومستاعداهم ، الع يتديين جترائم بع  تكر

 152 ا تل  وغير ليصحابة وس هم والفلهاء لعيماءا وقتيهم

 153 ا األيوبي الدين صالح مناقب تكر إلى عود
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 157 ا النصيرية جرائم بع  تكر

 157 ا وتريته مهنا بن قاسم األمير تكر من ماالد  عيى انعطاف

 157 ا قاسم األمير ملتل تكر

 157 ا المدينة شيحة األمير دخول تكر

 157 ا شيحة األمير ملتل تكر

 158 ا شيحة بن عيسى المدينة أمير

 158 ا عيسى األمير خيع

 158 ا شيحة بن منيف الحسين أبو المدينة حاكم

 158 ا شيحة بن جما  الدين عز واولية ف،مني وفاة

 158 ا مال  أخيه ابن جما  من انتزعها ثم

 158 ا جما  إلى أعادها ثم

 158 ا منصور لولد  عنها ونزل الو ية من نفسه جما  خيع ثم

 159 ا فتن و قتل من جما  آل بين ماحصل تكر

 161 ا.منصور بن ك يش واولية منصور األمير قتل

 161 ا منصور بن طفيل يةواول ك يش قتل

 164 ا طفيل وفاة

 165 ا.يومين المدينة م ارك بنا اشمهي حمما

 165 ا أميرا   المدينة جما  بن ثابا بن سعد األمير دخول

 166 ا المدينة إلمارة قاسم بن فضل األمير اولي تكر

 166 ا.المدينة مارةإل عيي بن مانع األمير اولي تكر

 167 ا المدينة مارةإل نصورم بن جما  األمير اولي تكر

 168ا.المدينة مارةإل منصور بن عطية األمير اولي تكر

 والتتد  أحتتوال متتن شتتيء بتت كر المتتتاب وأختتتتم:  المللتتف قتتال

 169 ا هللا رحمهم وأخو   

 176 ا قتيه واوحاول المللف عيى األعداء احامل

 176قصيدة ليمللف ي كر فيها مصي ته وحاله ا 

 179 ا اهانسم إلى والت ويق المدينة فضل في ليمللف قصيدة
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 

 

 

 

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 : الط تتتتتع والن تتتتتر

 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ع :والمراج

 ز91ا=  182

 سطرا  25

حستتنة الختت ، أولهتتا مزختترف متت هب ، عييهتتا  ، جيتتدة نستتخة

 هوامش بخ  الناسخ

 في أولها :

 امي  باسم جعفر بن السيد يحيى هاشم الحسيني المدني -

 ختم وقف السيد جعفر حسين هاشم الحسيني -

فتتتي المحممتتتة نتتت  وقتتتف المتتتتاب عيتتتى الممت تتتة واستتت ييه  -

 ال رعية

 ه 777رمضاش  11انتهى المللف من ا ليفها في  -

 ممت ة آل هاشم

 ، شتمر  عيتي محمتد حستين:  به واعتنى الخطية أصوله قابل

 295 ،  1996 = هت 1417 ، المنتورة المدينتة دار ، المنتورة المدينة

 ا

 العتتتارفين هديتتتة ، 300 2 المامنتتتة التتتدرر ، 126 4 األعتتتال 

5 467 

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 

 تروة الوفا بما ي ب لحضرة المصطفى صيى هللا عييه وسيم

 عيي بن ع د هللا بن أحمد السمهود 

 ه 911

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمتد هلل الت   شتترم لع تاد  اعظتيم أهتتل وداد  ، وجعتل الغايتتة 

 من تل  لح ي ه وصفيه

وينيل الساعي في إاما  تلت  م مولته كيته وستلله ، وأش ي عينتا 

ت عين لسنة سيد المرستيين الم تن تين لالبتتدام فتي التدين من الم

 بمنه وكرمه ، آمين

 نسخ حسن
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 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 جعفر بن السيد حسين بن السيد يحيى هاشم الحسيني

 ه 1302محر   29ص ح يو  ا ثنين 

 2خط ة المتاب ا

ال اب األول : فيما تكر  الملرخوش في س ب الحريق المت كور 

 بس  ه ، وبياش عتد  إ التة متاه  ، وكيفيته ، وما اافق 654سنة 

في تلت  متن ا عتت ار ،  أبدو  وما ، الملدار ال ييل المحل أصاب

وتكر إعادة ستلف المست د ، وكيفيتة متا جعتل عيتى متا يحتات  

الح تترة ال تتريفة والطتتابق التت   يتوصتتل منتته إليهتتا متتن بتتين 

 4سلفي الل ة المنيفة ، وغير تل  مما يتعيق به ا 

ش وجتتوب إ التتة متتا أصتتاب تلتت  المحتتل ال تاب اللتتاني : فتتي بيتتا

الصتالح  الستيف بفعل عييه وا ست هاد ، الوا ح الملد  بالدليل

ق تتورهم  فتي عيتيهم وستتالمه هللا صتالة األن يتاء حيتتاة عيتى ، والمتال 

 19ا 

ال اب اللالث : في بياش حال جماعة سماش المدينتة ال تريفة فتي 

ظهتور  تل  الزمن ، وما خصا به ايت  ال ماعتة بحرمهتا متن

النيراش التي لم يسمع بمليها لي طتل التمست  بفعيهتا ، وبست  متا 

 64اافق ب غداد ليظهر غدر أهيها ا 

الخاامتتة : فتتي أمتتور أختتر يتعتتين التن يتته عييهتتا اتعيتتق بالمستت د 

 82ال ريف ، ومصيى العيد المنيف ا 

 ز 57ا = 114

 سطرا   23

نستتخة جيتتتدة ، حستتتنة الختت  ، مصتتتححة ، أولهتتتا مزختتترف ، 

 ب ، كت ا عيى هوام ها عناوين المطالبم ه

وكتتاش …. كتتتب فتتي آخرهتتا : قتتال مللفتته ر تتي هللا عنتته  -

استتتهالل ربيتتع اللتتاني متتن ستتنة ستتا الفتترا  متتن جمعتته لييتتة 

ال تتتروم فيتته بالمستتت د ال تتتريف  وستت عين وثمانمائتتتة ، وكتتاش

 الن و  ، ليية اللالث ع ر من ربيع األول من السنة الم كورة
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 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

 

 : الط تتتتتع والن تتتتتر

 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ع :والمراج

 ر  بمو وعات المتابفي أولها : فه -

في أولها : أيضا  ختم ممت ة آل هاشم ، ثم ن  وقتف المتتاب  -

 عيى الممت ة ، وختم الوارثين

 في آخرها : -

بيه ملابية حستب الطاقتة وهلل الحمتد عيتى األصتل المنلتول  - 1

عنتته عيتتى متتا بتته متتن التحريتتف فتتي م تتالس آخرهتتا فتتي 

عيتي  ه  وكت ه محمد1302الخامس من ربيع األول سنة 

 بن ظاهر الوار 

بيه ملابية ه   النسخة محمد ستعيد وحستين الزبيتد  ، فتي  - 2

 ه  ، قوبيا بحسب الطاقة1306شع اش   23

يلول كاا ها عفا هللا عنه، قد ظفرت بنسخة أخرى في سنة  - 3

كتاش ناقصتتا  فتي هت   النستتخة  هت  وأاممتا منهتتا متا1303

 وقد كميا ه   النسخة وهلل الحمد

 اشمممت ة آل ه

 1 8737 : رقم ميمروفييم - المنورة بالمدينة اإلسالمية ال امعة

هتت  1392ن ترها األستتات حمتد ال استتر االريتاض ادار اليمامتة 

 179-93دينة ا  من رسائل في ااريخ الم

 العتارفين هديتة ، 2016 2 الظنتوش ك تف ، 245 5 الالمع الضوء

 ( فىالمصط دار ب خ ار الوفا تروة : المتاب سمى ) 740 5

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 : اتتتتتتتاريخ وفااتتتتتتته

 تيل ا نتصار لسيد األبرار

 عمر ابن السيد عيي السمهود  المدني المفتي

 ه 1157

، والعاق تتتة  بستتتم هللا التتترحمن التتترحيم الحمتتتد هلل رب العتتتالمين
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 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 : نهاية المخطوطتة

 

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : استتتتتتتتم الناستتتتتتتتخ

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 : ممتتتتتتتاش النستتتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، أقتتول : لمتتا وقعتتا  ، و  عتتدواش إ  عيتتى الظتتالمين ليمتلتتين

 …الواقعة اآلاي بيانها 

آمتين      ، وعيتى متن قتال:آمين  آمتين وعتراه متن آل ياستين

 ميناآبل ألف آمين في ألفين  أر ى بواحدة

 والحمد هلل رب العالمين…… قال تل  بفمه 

 نسخ حسن

 جعفر بن السيد حسين بن يحيى هاشم الحسيني المدني

 ه 1299  شع اش    27األربعاء ، 

 المدينة المنورة

احتتدث المللتتف عتتن الفتنتتة الواقعتتة بتتين أهتتل المدينتتة وق ائتتل 

 ه  :1134األعراب عا  

 هتت  أق يتتا الل ائتتل وأحاطتتا بالمدينتتة1134شتتع اش   17فتتي  -

 196ا 

 197  شع اش.ا  20أول للاء بين الطرفين في  -

 198  شع اش.ا  24المواجهة اللانية في  -

 198سدت الل ائل عين الماء بالح ارة.ا  -

أمر اللا ي بالخروج إلى مصتيى األعيتاد ، فخترج الختاا  -

 198ا  والعا 

 199الز ال اب ال امي والغربي.ا إغ -

 200 يوما .ا ع ر خمسة ، العين وسد ، ال ابين قفل استمر -

 200دخول ق ائل األعراب إلى ق اء والعالية وقرباش.ا  -

 200 ا عدد الملاايين واللتيى من الطرفين -

 200استمر الحصار ثالثة أشهر إ  ع رة أيا .ا  -

ل الحتاج خضتر ال غتداد  السعي ليصيح بين الطرفين متن ق ت -

 200ا  المدني

قدو  ش يخ ق ائل األعراب ابن مضياش ومع ه ابنه قائتد جتيش  -

 201 ا الصيح عيى لالافاز ، ق اء مس د إلى هزام المحاربين
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ع :جوالمرا

من أهل المدينتة ال تيخ محمتد ستعيد ابتن ال تيخ  ممن است هد -

 202العالم إبراهيم ا 

 203ا  الصيح في شهر ت  اللعدة -

 203 ا ال ا  من الح اج ركب مع المريم ع د السيد ةعود -

 203تكر ال ليين الموقدين لنار الفتنة.ا  -

 208 - 204ا  دعاء وشمر -

 ز 7.5= ا. 15(  209 - 195) ا : 

 سطرا   25

، عييهتتا هتتوامش بختت   ، مصتححة ، حستتنة الختت  نستخة جيتتدة

وقع الفرا  من احريرها في آختر النصتف األول متن  الناسخ ،

ل النصف اللاني من ال زء اللاني ع ر بمدينة سيد ال  تر ، أو

 ه 1134عا  

 ه 1134أ  في نصف ت  الح ة عا  

 ممت ة آل هاشم )م موم(

 184 - 183 3سي  الدرر ،  273 - 272احفة المح ين 

   

 المخطوطتتة عنتواش

: 

 

 : استتتتتتتم المللتتتتتتتف

 

 : بدايتة المخطوطتة

 

 

 كتتل عتتن الرستتول مستت د انزيتته فتتي ليمح تتوب المحتتب احفتتة

 وم  وب خصي

 الن تتو  ر بتتالح الخطيتتب)  التتدين  يتتن بتتن محمتتد التتدين شتتمس

 ( ال ريف

  الرحيم الرحمن هللا بسم

 العيتيم الفتاح هلل الحمد ، العظيم العيي باهلل إ  قوة و  حول و 

 … والل   ال س  بيد  ، ال اس  اللاب  ،

 ، محمتتد ومو نتتا ستتيدنا ، أن يائتته وختتاام ، أصتتفيائه قتتدوة عيتتى
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 : نهاية المخطوطتة

 

 : نتتتتتتتتتوم الختتتتتتتتت 

 : لناستتتتتتتتخاستتتتتتتتم ا

 : اتتتتتتاريخ النستتتتتتخ

 : ممتتتتتتتاش النستتتتتتتخ

 ةطتفهر  المخطو

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . العالمين رب هلل والحمد ، أجمعين وصح ه آله وعيى

 .سنح نسخ

 المدني الحسيني هاشم يحيى السيد بن حسين السيد بن جعفر

 ه  1312   الح ة ت  27 الخميس يو  ظهر

 نورةالم المدينة

 2خط ة المتاب ا  -

قال المللف : فتنش ممتا عمتا بته ال يتوى فتي هت   األ منتة  -

 لمست د وختداما   ستدنة الخصتياش الع يتد الطواشية إقامة هل ء

متن التنل  والخصتال ال ميمتة متع متا فتيهم  عتدناش ولد سيد

 2ا 

 3 افضل مس د المدينة  -

 3 ا وأكميهم النا  أفضل من المس د خدا  يموش أش ين غي -

استت تخدامهم،  كراهتت ة إلتتى وأصتتحابه حنيفتتة أبتتو اإلمتتا  تهتتب -

 4تل  جمهور أهل العيم ا  ىووافله عي

 5في حيااه.ا  أكابر الصحابة كانوا يخدموش الن ي  -

اش الموج تتتة إلبعتتتادهم عتتتن تكتتتر بعتتت  مستتتاو  الخصتتتي -

 5المس د الن و  ا 

 6تكر بع  أعمالهم الل يحة ا  -

 7ابتداء حدوث الطواشية بالمس د الن و  ال ريف.ا  -

عتتدد الطواشتتية عنتتد ابتتتداء حتتدوث أمتترهم ، وكيتتف كتتاش  -

 8حالهم.ا 

 8أجناسهم ، وسوء حالهم ا  -

 8تكر شيء من خيانتهم.ا  -

 9 ا اللناديل أحد سرقة عيى الن و  الحر  خا ندار إقدا  -

 9خيانتهم ليخاصة والعامة ا  -

 9ا  ههم بالنساء في حركااهم وكالمهم ا  -
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 : عتتتتتتتتتتتدد األوراز

 : عتتتتتتدد األستتتتتتطر

 : مالحظتتات عامتتة

 

 

 

 

 

 : رقتتتتتتتتم الحفتتتتتتتتي

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

 ع :والمراج

حتت  و ة األمتتر عيتتى طتترد الخصتتياش متتن المستت د.ا  -

10 

 يتادة عتدد الخصتياش عتتن شترط الواقتف، وانتفتاء شتتروط  -

 10الوقف عنهم.ا 

متتن أعظتتم المصتتائب أش بعتت  الطواشتتية استتتمال بعتت   -

م وبتتتة فتتتي تكتتتر فضتتتائل م العيمتتتاء ف متتتع لتتته أحاديتتتث

 11الطواشية.ا 

 12 ح ر.ا ابن إلى المتاب فنسب الم اب المللف ه ا ا رأ -

الحتتت  عيتتتى طتتترد الخصتتتياش، وطيتتتب اعيتتتين العيمتتتاء  -

 13والفلهاء ممانهم.ا 

 ز 7ا =  14

 سطرا   21

 عيتتتى كت تتتا ملابيتتتة، مصتتتححة، الختتت ، حستتتنة جيتتتدة، نستتتخة

 . المطالب بع  عناوين الهامش

 عتتا  بالمحممتتة المستت ية الوقفيتتةب ز المتتتابحتتاإل:  أولهتتا فتتي -

 ، وختم وقف ممت ة آل هاشم. الوارثين وختم ه ،1305

 متتن منلولتتة قديمتتة، نستتخة عتتن نليتتا:  نصتته متتا آخرهتتا فتتي -

 . ه  931 سنة ، األولى جمادى عاشر كتابتها ااريخ مسودة

 . هاشم آل ممت ة

 . ماشوسيي سييم ليسيطاش كت ها:  وقال 373  1 الظنوش ك ف

   

 


