






































































































































































 سبب حترير رقم فصيح اللسان وموجب تقرير رقم صحيح
البيان بودر كه



بسم اهلل بركة من اهلل لصاحبه











































































 بسالم 













































































حممد

بعض

للله الوفا

الوفا للله



طربيه



لعبد امللك امري املؤمنني

ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل

بسم اهلل ال اله اال اهلل وحده حممد رسول اهلل

بسم اهلل  ال اله اال اهلل  وحده  رسول اهلل 

 اربع وسعني / دمشق



بسم اهلل ال اله اال اهلل وحده حممد رسول اهلل

بسم اهلل رضب هدا الدينار ىف سنه مخس]ه[ و سبعني 

بسم اهلل ال اله اال اهلل وحده حممد رسول اهلل

بسم اهلل رضب هدا الدينار ىف سنه مخسه و سبعني

رضب ىف مخسه وسبعني
بسم اهلل ال اله اال اهلل وحده حممد رسول اهلل

خلفه  اهلل امرياملومنني

حممد رسول اهلل

الييا فلسطني

عبداهلل عبدامللك امري املومنني

ال اله اال اهلل وحده حممد رسول اهلل عامن



ال اله اال اهلل وحده ال رشيك له

حممد رسول اهلل ارسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله

اهلل احد اهلل الصمد مل يلد ومل يولد

بسم اهلل رضب هدا الدينار ىف سنه تسع و سبعني

ال اله اال اهلل وحده ال رشيك له

بسم اهلل رضب هدا الدرهم بدمشق ىف سنه ثمنني

اهلل احد اهلل الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا احد

حممد رسول اهلل ارسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله 
ولو كره املرشكون

ال اله اال اهلل وحده 

حممد رسول اهلل 







/ ـ  ـا  ـى بن ايب عط ـ  ـر االمري/ عيس ـ  )بسـ( ـم اهلل/ ام
ـعه ربع قسط/ واف  ـ   بصن

ـ ( ـد بصنعه نصف/ بسم اهلل ) امر (/عبد امللك بن ) يز (/) ي
ـ ) ـدي (/حممد بن رش/حبيل قسط واف عىل ي

مثقال

دينار 

واف

مما امر به االمري احلسن بن البحباح ابقاه اهلل

عىل يـ ـدي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  / امر اهلل بالعدل و  الوفا/
 وبذلك  امر به عبداهلل/ جعفر ا  المام املتوكل/ عىل اهلل  امري 

املؤمنني اطال  اهلل ابقا  ه  























عيسى عيس

 األعرس



عيسى عيس

األعرس

















































العز واإلقبال والدولة والسالمة والسعادة والنعمة والكرامة







نعمه وسعاده وسالمه



 بسم اهلل الرمحن
حيم الر 

بركه من ]ا[هلل لعامر بن خرج

ش صنعه نذور بن صطفن بجر

صنعه بن حديج بجرش للجاموس





عمل ابو عيسى الواثق  مما
اهلل حس  به   وهو  الوكيل بركة من اهلل 





















































لنوار











برکة من صنعه ابن یزید مما عمل بالبرصة سنة تسع و ستنی.





















برکة ویمن وسعادة وغبطة لصاحبه







برکه





بسم اهلل الرمحن الرحيم برکة من اهلل مما عمل سليمن بمدینة 
العرس سنة ثمنن ومائة









ىف طراز افریقية ن امري املؤ ا اهلل مرو

الر امر [ـين مما ]من







 بسم اهلل الرمحن الرحيم برکة من اهلل ملن یرشب هبذا القدح 
١ ىف سنة  ؟ مما صنع بدمشق عىل یدي سنباط 



الصرب مفتاح الظفر برکة



الإله إال اهلل نرص من اهلل لعبد اهلل و ولّيه نزار أبى 
م العزیز باهلل أمري املؤمننی املنصور اإلما 

صلوات اهلل عليه وعىل أبآئه الطاهرین و أبنآئه اله
  االکرمنی 

ما أمر بعمله ىف طراز اخلاّصة بتنّيس سنة سبع 
وسبعنی وثلثمية 

































بسم اهلل الرمحن الرحيم اهلل ال اله اال هو احلى القيوم ال تاخذه 
سنة وال نوم له ما ىف السموات وما ىف االرض

من ذا الذى ].... [  
ال حييطون بشئ من علمه اال بام شآء وسع كرسيه السموات و 

االرض وال يؤده حفظهام وهو العىل العظيم. حسبى اهلل

بسم اهلل الرمحن الرحيم



بسم اهلل الرمحن/ الرحيم هذا ما  /تشهد به اسمعيل/بن عبد 
السلم بن سو/اراال اله اال اهللهّ  /وحده ال رشيك 

وان/حممدا عبده ورسو/له صىل اهلل عليه  / / له/
وسلم/وان املوت اجلنة/والنار حق



 
 [و[ اله ابيك ابرهيم

واولو العلم قائام بالقسط ال اله اال هو العزيز احلكيم. 
ان الدين عند /

املؤمنني صلوات اهلل عليه و عىل ابائه الطاهرين وابنائه 
االكرمني ولربيبه االمني /

منقوش ىف رخامه دفنت معهم تاريخ املكتوب فيها شوال سنه 
مخس و . . . /



  ربيبه

 بسم اهلل الر

محن الرحيم

هذا قرب

سليامن ب  ن
حممد

ال 

هو الح  ي
]بسم اهللهّ الرمحن الرحيم بمحمد[ /بعيل بفاطمة باحلسن 

باحلسني بعيل بن احلسني/بمحمد بن عيل بجعفر بن حممد 
بموسى بن/جعفر بعيل بن موسى

 بمحمد بن عيل بعيل بن حممد باحلسن بن عيل/باحلجة 
القائم احلمد هلل



بركة كاملة ونعمة شاملة وسعادة متواصلة لصاحبه ممهّا آمر بعمله 
ة ة بطربيهّ ىف طراز اخلاصهّ














































































































































