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 َذٍذ نلالّ  ٔأصٌذ عُح ثالثًاٌح يُز دًٌحانك انُغخاخ يٕجة عهى ٔادذ يجهّذ فً... انكُٓح سؤعاء تٓا ٌرصّشف" انرً انركشٌغاخ ْزِ انذًٌٔٓ إعطفاٌ جًع

ا تشًء ًّ  ."األَطاكً انكشعً ْا عهى ٔدكًح طٓاسج تكمّ  لثهُا عهفٕا انزٌٍ ٔيعهًَّٕا آتاؤَا انمذط سٔح أتٕاق انشعم يٍ ذغهّى ع

 .فصٕل عششج إنى" انششح" ْزا ٌمغى

ل انفصم - ّٔ  .انكٍُغح ذكشٌظ فً: األ

 .انًزتخ ذكشٌظ فً: انثاًَ انفصم -

 .انًعًٕدٌّح ذكشٌظ فً: انثانث انفصم -

 .انطثهٍد ذكشٌظ فً: انشاتع انفصم -

  .ٔانشًايغح انكُٓح ٔثٍاب انًزتخ ٔثٍاب انزخٍشج ِٔدكّ  ٔانًهعمح كانغكّشجح انمّذاط ٔأٔاًَ ٔانصٍٍُّح انكأط ذكشٌظ فً: انخايظ انفصم -

 .ذذَّغد اإر ٔغٍشْا انمّذاط ٔآٍَح انكُائظ ذثشٌك فً: انغادط انفصم -

ٌ ٔانصهثاٌ انًمثشج ذثشٌك فً: انغاتع انفصم - َٕ  .ٔغٍشْا ٔانمُ

 .انًمّذط انًٍشٌٔ ذكشٌظ فً: انثايٍ انفصم -

 .انعًاد صٌد ذكشٌظ فً: انراعع انفصم -

 .انمُذٌم صٌد ٔفً انًشضى نًشذح انزي انضٌد ذكشٌظ فً: انعاشش انفصم -

 

 مخطىطات -أ

ل كإٌَ شٓش فً َغخّ ذىّ : 28 تكشكً -1 ّٔ  انخٕسي َاعخّ ٌكٌٕ لذ. تانكششًَٕ صفذح، 117. انُاعخ العى ركش ال. غٕعطا فً 1788 عُح األ

  .شٕٓاٌ أَطٍَٕٕط

 .صفذح 316 يٍ ٌرأنّف(. كغشٔاٌ) يمثظ شهٍّطا ياس نذٌش ثاترح ٔلفح انًخطٕط ْزا كاٌ. انُغخ نراسٌخ ٔال نهُاعخ ركش ال: 32 تثكشكً -2

 اتٍ انٍاط انًطشاٌ ٌذ عهى 1720 آراس 15 فً َغخّ ذىّ . انششطٍَّٕح يخرصش ٔششح انششطٍَّٕح سذثح ذتىّ  جًٕعحو ضًٍ يٍ: 34 تكشكً -3

 .انغٕعطأي انًذاعة

 تطشط انخٕسي َغخّ". ٔيعآٍَا انغشٌاٍَّح انششطٍَّٕح سذثح فً يخرصًشا ششًدا" أًٌتا ٌذٕي انزي نهًخطٕط سلى ال: انهثُاٍٍٍَ انًشعهٍٍ يكرثح -4

 .1693 عُح إنى ذعٕد انرً انمشطثاًَ ٌٕعف انخٕسي َغخح عٍ َمالً  ،1876 عُح انفراداخ، تهذج يٍ كٍّىانخ

 .انًمّذعح انركشٌغاخ فً يخرصش ششح ذذٕي( 1740) انثانثح ششاتٍح إغُاثٍٕط انًطشاٌ ششطٍَّٕح: ٔسلح عٍٍ -5

 

 الكتاب طبعة -ب

ًّ  انخٕسي سشٍذ َشش  ٔيخطٕط 28 تكشكً يخطٕط إنى اعرُاًدا ،1902 عُح ،"انكُٓح سأط ٌذ عهى ذصٍش انرً عحانًمذّ  انركشٌغاخ ششح" انششذَٕ

 .80-1 يٍ صفذاذّ. انهثُاٍٍٍَ انًشعهٍٍ يكرثح فً راذّ ْٕ أصثخ ٌكٌٕ لذ انزي كفشدً

 

 


