


 سلسلة المصطفى 

 من المخطوطات العربية واإلسالمية 

  )٥ ( PDFالمرتبة والمفهرسة 
 ملتقى أهل الحديث

 
  رسول اهللاىالحمد هللا والصالة والسالم عل

 :أما بعد 

فهــذا مــشروع توفيــر المخطــوطات العــربية واإلســالمية المخطــوطة وتقــريبها إلــى     

،  األجــداد واألســالف طلــبة العلــم الــشريف ليتعــرفوا عــن قــرب علــى ميــراث    

ومــا خلفــوه لــنا مــن هــذا الــتــراث العظــيم الــذي ال يــوجد عــشر  معــشاره عــند        

 غــيرنا من األمم والحضارات األخرى 

  مـع فهرسـته ووضـع عـناوين فرعية           PDFوالغايـة مـنه عـرض المخطـوط بـصيغة           

لتــسهيل مطالعــته وقــرائته والــتعامل معــه انــتظارا لتحقــيقه ونــشره مطــبوعا إلفــادة 

 الخاص والعام 

والـــرجاء مـــنكم  إبـــداء النـــصح واإلرشـــاد والـــدعاء بظهـــر الغـــيب أن يـــشد مـــن 

عـزيمتنا ويقـوي همتـنا حتـى نمـضي  فـي طـريق خدمـة إخوانـنا مـن طلـبة العلم              

 في مشارق األرض ومغاربها 
 

 أبو يعلى البيضاوي/ أخوكم في اهللا ومحبكم 

 غفر اهللا له ولوالديه
 

 ملتقى أهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com 
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