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 انًشّشذٍٛ ٔظٛفخ ٔٚذّذد دشكبتٓب سيٕص ٔٚفّغش انغبيضخ يعبَٛٓب ٕٔٚضخ انذسجبد يٛعج فّٛ ٚصف يختصًشا" ششًدب" ثبنششطَّٕٛخ انذٔٚٓٙ إعطفبٌ أنذك

 :ششٔح أسثعخ إنٗ ٔلّغًّ. انًمّذعخ انذسجبد إنٗ

ل انششح ّٔ ٍ : األ ًّ  .فصصً  عشش أدذ ٔفّٛ انششطَّٕٛخ، ٚمجهٌٕ انزٍٚ يعشفخ ٚتض

 .فصٕل ثًبَٛخ ٔفّٛ انششطَّٕٛخ، نتكًهخ انضشٔسّٚخ انششٔط فٙ : انثبَٙ انششح

 .فصصً  عشش أدذ ٔفّٛ انكُٕٓتّٛخ، انًشاتت رٔ٘ لغًخ فٙ : انثبنث انششح

 .فصٕل خًغخ ٔفّٛ انًُغبيٌٕ، ٚتغهًّٓب انتٙ األشٛبء فٙ : انشاثع انششح

، انجبَٙ ٕٚعف ٚزكش ّٙ ٌّ  سٔيب، فٙ انًبسَّٔٛخ انًذسعخ تهًٛز انًبسَٔ  .طجعّ إنٗ نُٛصبس ،1695 عُخ سٔيب، إنٗ انكتبة ْزا أسعم انذٔٚٓٙ أ

 مخطىطات -أ

ّٙ  فبتٛكبٌ -1  .624 عشث

 فّٛ(. عشش انتبعع انمشٌ يٍ ٚكٌٕ لذ) انُغخ نتبسٚخ ٔال نهُبعخ ركش ال". ٔيعبَٛٓب انغشٚبَّٛخ انششطَّٕٛخ ستجخ فٙ يختصش ششح: "2 ثكشكٙ -2

 .ثبنكششَٕٙ. صفذخ 168

، ٕٚعف انمظّ  َغخخ" ٔيعبَٛٓب انغشٚبَّٛخ انششطَّٕٛخ ستجخ فٙ يختصش ششح: "3 ثكشكٙ -3 ّٙ . 1693 عُخ انذٔٚٓٙ انجطشٚشن أعشاس كبتى انمشطجبَ

اد ٚعمٕة 1700 عُخ َغخّ" نجُبٌ ثججم انًٕاَخ ثطبسكخ عهغهخ" كتبة" انششح" ْزا ٚهٙ ّٕ ، ع ّٙ  ثطشٚشًكب صبس انز٘ طشاثهظ يطشاٌ انذصشَٔ

 .XXXI انصفذخ فٙ انشّجٙ يخبٚم ٔصفٓب. ثعذ يب فٙ

 .18×22 صفذبد، 208. ثبنكششَٕٙ ،"انششطَّٕٛخ ششح: "80 انًشًٌّٕٚٛ سٔيب، -4

ل فٙ انذٔٚٓٙ انجطشٚشن أعشاس كبتى انتٕالٔ٘، صٚتٌٕ نجطشط" انششطَّٕٛخ ششح: "عشمٕد  –ٔثٕنظ ثطشط يبس يذسعخ -5 ّٔ  لجم َغخّ. عٓذِ أ

 .صفذخ 233 يٍ ٚتأنّف. دهت إنٗ اَتمبنّ

 أًٚضب، انتٕالٔ٘ صٚتٌٕ آل يٍ ثطشط انمظّ  ثٛذ ثبنكششَٕٛخ ،"انششطَّٕٛخ ششح" كتبة يٍ ثبَٛخ َغخخ: عشمٕد  –ٔثٕنظ ثطشط يبس يذسعخ -6

ل فٙ كتجٓب ّٔ  ساجع. ٚذِ ثخظّ  تصذٛذبد ثعض انُغخخ ْزِ عهٗ األخٛش ْزا عهّك ٔلذ. نهذٔٚٓٙ انجطبسكخ عهغهخ كتبة آخشْب فٙ. 1680 آة أ

 .752( 1927) 25" انًششق"

 ششح كتبة عٍ 1876 آراس 16 فٙ ،(انجتشٌٔ) انفتبدبد ثهذح يٍ انذكّٛى، ثطشط انخٕس٘ َغخّ. نهًخطٕط سلى ال: انهجُبٍَٛٛ انًشعهٍٛ يكتجخ -7

 سشٛذ طجعّ انز٘ َفغّ ْٕ انًخطٕط ْزا ٚكٌٕ ٔلذ(. 3 عذد ثكشكٙ أعصِ ساجع) 1693 عُخ انمشطجبَٙ ٕٚعف انمظّ  َغخٓب انتٙ انششطَّٕٛخ

، ّٙ  انُغختبٌ ْٔبتبٌ. كفشدٙ  –يبسٌٔ ٕٚدُّب يبس يذسعخ ثشعى عُٛطٕسح، يٍ صفٛش دّغبٌ ٕٚعف انخٕس٘ ٚمّذيّ أٌ لجم كبٌ، كَّٕ انششتَٕ

 .يغعذ ثٕنظ انجطشٚشن( انذكّٛى ثطشط انخٕس٘) نهُبعخ عهًًّٓب

 عصيخ َّصبس ٕٚعف انخٕس٘ َغخٓب ،"انششطَّٕٛخ ستجخ عٍ انًختصش انششح" نكتبة ثبَٛخ َغخخ أًٚضب انًكتجخ ْزِ فٙ: انهجُبٍَٛٛ انًشعهٍٛ يكتجخ -8

 أٌ َتّٕصم نى ٔانتٙ ،1678 عُخ إنٗ َغخٓب تبسٚخ ٚعٕد انتٙ كفشصُٚب لشٚخ يٍ انٛبط انمّغٛظ َغخخ عٍ ،1900 آراس 22 فٙ غضٚش، جذٚذح يٍ

 .اٌٜ ٔجٕدْب يكبٌ عٍ ٔال شٛئًب عُٓب َعشف

ّٙ  سشٛذ ٚزكش: كفشدٙ  –يبسٌٔ ٕٚدُّب يبس يذسعخ يكتجخ -9 ٌّ  انششتَٕ  كتبة يٍ َغخخ عهٗ أطهعّ ،(انجتشٌٔ) كٕس ثهذح يٍ طعًخ ثٕنظ انخٕس٘ أ

ّ٘  ٚمّذو ٔنى نُبعخٓب ٔال َغخٓب نتبسٚخ ركش ال. 1902 عُخ انكتبة نٓزا طجعّ فٙ إنٛٓب فبعتُذ" انششطَّٕٛخ ششح"  تختهف ال أَّٓب عٕٖ نٓب ٔصف أ

 .انششطَّٕٛخ ششح عهٗ تكشٚغبد ثتمذٚى إالّ  ثكشكٙ َغخخ عٍ

ّٙ  سشٛذ ٚزكش -10 ٌّ  انششتَٕ  .640( 1899) 2" انًششق" يجهّخ فٙ يمبنخ عُٓب كتت ،"انششح" ْزا يٍ َغخخ شجهٙ ثطشط انخٕس٘ نذٖ أ

 

 الكتاب طبعة -ب

، انخٕس٘ سشٛذ َشش ّٙ ل ،"انغشٚبَّٛخ انششطَّٕٛخ ستجخ ششح" كتبة ٕٚعف، انمّذٚظ كهّٛخ فٙ انخطبثخ ٔيذّسط انجشٛش جشٚذح يذّشس انششتَٕ ّٔ  عُخ يّشح أل

 .293-81: انكتبة صفذبد. ثٛشٔد فٙ ،1902

 


