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  سم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العا ني سأفضل الص ع سأمت التسليم عل  سةيدنا حممةد تةل  اهلل عليةه سسةلم سعلة  رلةه 
 حبه سالتا عني س عدست

فاةةذا تعريةةةف ل  ةةوا" ال ةةةن ال بةةوي" لةةةداسد  ةةةن أيب الحةةرج احل بلةةةي، أ ةةوع  تحقيقةةةه، سأرجةةةو اهلل أب 
 ييسر يل إ امه يف أ رب فرتة

 التعريف  ا   وا:
تةةةححا  كتبةةةص خبةةةت كبةةةع يف إحةةةدى نسةةة ه،  216لوحةةةا  أي  113يتةةةألف هةةةذا ا   ةةةوا مةةةن 

 أ جمموعة سومر.79يكية، ر م سمصدرها هو ا كتبة ال بية األمر 
تححة كتبةص خبةت تةغع يف ال سة ة ال انيةة، سمصةدرها جامعةة  يةل ر ةم عةريب  174لوحة أي  87س

537. 
تةةححة  162لوحةةة أي  81، مكتو ةةة يف 4129سه ةةا  نسةة ة ثال ةةة مةةن مكتبةةة  ايزيةةد عمةةومي ر ةةم 

 ه.982س د كتبص س ة 
سةة سمخسةوب حةدي ا مرفوعةا، عةدا اآلثةار ا و وفةة ( أر عمائة سمخ455هذا سيضم ا   وا  ني دفتيه )

 يف هذا اجملاهب. ملسو هيلع هللا ىلصعل  الصحا ة سهي لاملة  عظم ما نسن إآ رسوهب اهلل 
سجتةدر ا لةةارع إآ أب ه ةا  نسةة ة ساحةدع  بعةةص مةن هةةذ  ا   و ةة، حققاةةا األسةتاذ عبةةد ا ع ةةي 

سةةو ة إآ موفةةق الةةدين سذكةةر أهنةةا م  99161 لعلةةي، سذكةةر أهنةةا مةةن جامعةةة كمحيةةدج س مةةل ر ةةم 
 ه 1137ه . ستلك ال س ة مكتو ة عاع 629عبد الل يف البغدادي   

س العودع إآ ال سل اليت ألر  إلياا سا توافرع  ني يدي فقد انتا  ال اس وب من كتا تاا يف عاع 
س ة، كما أهنا  توي العديد من الحقرا  غع ا وجودع  251ه أي  بل تلك ال س ة حبوايل 868
 نس ة  لعلي، كما أب نسبتاا إآ البغدادي ي تص  كما ذكر أك ر من فار  سأك ر من يف

 اح ، سإشا ت سن لداسد  ن أيب الحرج احل بلي عل  األت . سهذا ما سيتم حسمه  التحقيق  ئذب 
اهلل تعاآ.  
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 تر ة ا مثلف:  -
اُ َداُسُد ْ ُن َأيب اْلَحرَِج،  َم ةْ َمْلِقيُّ ال نِبيُن.اللنْيُل اْلَعامِلُ الدن  ورِيُّ الدِّ

كاب َنصرانيان مث أسلَم عل  يد الل يل ا ن تَةْيِمينة َسَ َة ِإْحَدى َسَسْبِع ِمائٍَة، َسَحِحَ  اْلُقْررَب 
َع ِمْن َ َاَعٍة، َسَنَسَل َتِحيَ  اْلُبَ ارِين  س ر  ست  ف كتاب "ال  ن ، 1َستَةَحقنَه َستَةَعبنَد َستَِ

كتاب نافٌع حيوي سمحردا  نبوية، سحك  فيه ُنصوتان عن أمحد، سكل ما   ال بوي " سهو
ذكر فيه من ال ن مركن عل   اعدع مذهن أمحد، سذكر يف رخر  فص ن يف التلري ،  اهب 

 2،3هة عن أر ع سستني س ة.( 737الذنهيبُّ: توىف س ة 
  اذا هذا ا   وا: 

سمةدى الحائةدع ا تحقةق مةن العمةل عليةه، سيكحةي  د ي رح البعض تسةاؤي حةوهب أحمليةة هةذا ا   ةوا 
أب ألع ه ا إآ أب هذا ا   وا حوى ك عا مما مل حيويه ما  بله من كتن ال ن ال بوي ألنةه متةأخر 
 ال سةةبة هلةةا، سألب ال ةةن يف س تةةه تقةةدع ك ةةعا علةة  مةةا كةةاب مةةن  بةةل، س التةةايل حةةوى جديةةدا يف علةةم 

 ة سرثارها الصحية سغعها. التلري  سيف الرياضة البدنية سال حسي
 حمتويا  ا   وا:  -

  سم ا مثلف كتا ه إآ ف وب ث ثة:
 الحن األسهب: يف  واعد ال ن )علمه سعمله( -

:سيلتمل عل   لتني

                                                           

، مكتبة 94هة(،  قيق: د. حممد احلبين اهليلة ص 748ا علم ا  تص  ا دثني،  ق الدين أ و عبد اهلل حممد الذهيب )  (1)
 ع. 11988الصديق، ال ائف، ا

 هة( 919اعوهر ا  ضد يف  بقا  متأخري أتحاب أمحد،  اهب الدين، ا ن ا ِبةَْرد احل بلي )  (2)
 ع. 2111، 1ا ملكة العر ية السعودية، ا-، مكتبة العبيكاب، الرياب 1/38حققه الدكتور عبد الرمحن  ن سليماب الع يمني 

هة(  قيق: الدكتور  لار 748ن أ و عبد اهلل حممد الذهيب )ا توىف: تاريل ا س ع َسَسفيا  ا لاهع َساألع ع،  ق الدي (3)
 ع 2113 1، دار الغرب ا س مي، ا15/285معرسف، 
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 :اعملة األسآ: يف  واعد اعزء العلمي سيلتمل عل  أر عة أجزاء 

 يعة.األسهب: يف أمور ال ب                                        
 ال ا : أحواهب  دب ا نساب.                                        
 ال ال : األسباب                                        
 الرا ع: الع ما                                          

 :اعملة ال انية يف  واعد اعزء العملي سيلتمل عل  جزأين 
 األسهب: حح  الصحة.                      

 ال ا : مداسع ا رض .                     
 الحن ال ا : يف األدسية ساألغذية سيلتمل عل : -

األدسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األغذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )مرتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةةة  حةةةةةةةةةةةةةةةةةةرسف ا علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم(                              
 األدسية ا ركبة سيلتمل عل :                              

  وانني تركين األدسية.                                       
 ذكر  عض األدسية ا ركبة.                                       

 الحن ال ال : يف ع ج األمراب سيلتمل عل  األجزاء التالية: -
 .فصل يف احل  عل  تعلم ال ن 
 .فصل يف  ياب ال ن 
 .فصل يف اجت اب من ي حيسن ال ن 
 أب يسم   بين. فصل يف كراهية 
 .فصل يف الر   سالتمائم 
 .فصل يف معرفة ا رب  اعق 
 .فصل يف إ احة مداسع ال ساء للرجاهب
 غع ذسا  ا ارع، سالرجاهب لل ساء 
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 .فصل يف تلاية ا ريض سإ عامه ما يلتاي 
 .فصل يف م افع ماء اللعع 
 . فصل يف ال اي عن التداسي  ال لاسا 
  البارد.فصل يف مداساع احلم   ا اء 
 .فصل يف ع ج السعاهب 
 .فصل يف ع ج الكلن 
 . فصل يف ع ج ا لسو 
 .فصل يف ال اعوب 
 .فصل يف الغيل 
 .فصل يف أب العني حق 
 .فصل يف الر   سالتعاسيذ 
 .فصل فيما يكتن إذا عسر عل  ا رأع سيد ا 
 .فصل يف األدسية ال بوية 
  فصل جامع يف فضل األمراب سعيادع ا رض 
 لري  سكيف يصل الغذاء إآ األعضاء.فصل يف الت 
  فصل يف السما 
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 نماذ  من المخطوطة:
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