مركزژين للتوثيق والدراسات
فهرست

ً
الكترونيا فقط1
املخطوطات املصورة
علوم القرآن الكريم وتفسيره
 .1تفسيربعض اليات ،ملحمد القزلجي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 26 ،صفحة.
 .2القران الكريم ،بخط حسن بن عبدهللا بن حسن 684 ،صفحة ،نسخه في  5ذي القعدة سنة  984هـ في
قرية نمه شير.
 .3القرآن الكريم :تفسير البيضاوي ،بخط عيس ى بن أحمد 919 ،صفحة ،تأريخ النسخ1172 :هـ.
[محفوظة لدى عبدالرقيب يوسف]
 .4القرآن الكريم ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 339 ،ورقة ( 678صفحة).
 .5القرآن الكريم ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 1108 ،صفحة[ .محفوظة لدى عرفان]
 .6القرآن الكريم ،النسخة املنسوبة إلى الشيخ حسن گڵەزەردە ،الناسخ مجهول (يقال أنها بخط الشيخ حسن
أو بخط أمه ولكن ليس في املخطوطة ما يدل على ذلك) ،تأريخ النسخ مجهول (ولكن في آخره حاشية للشيخ
حسن بن الشيخ معروف الريشالني حفيد الشيخ حسن بتأريخ  1224هـ) 748 ،صفحة.
[محفوظة في گڵەزەردە]
 .7القرآن الكريم ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (نسخ في عهد السلطان عبدالحميد خان العثماني)610 ،
صفحة 17.5 × 28.5 ،سم.
 .8القرآن الكريم :تفسير املواهب العلية لحسين واعظ الكاشفي ،الجزء الول 728 ،صفحة ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن.
ً

ً
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 .9القرآن الكريم :تفسيراملواهب العلية لحسين واعظ الكاشفي ،الجزء الثاني 1048 ،صفحة (ناقصة اآلخير
بصفحات) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن.
 .10القرآن الكريم ،بخط سليمان 549 ،صفحة 17 ،جمادى الولى سنة 1235هـ15.5×9 ،سم( .محمد علي
قرداغي)
 .11القرآن الكريم ،بخط يوسف الشيخ محمد الردالني السياگويزي 606 ،ص1200 ،هـ 13.5 ×19.5 ،سم.
(محمد علي قرةداغي)
 .12القرآن الكريم :بخط مال أحمد حاجي خليفة البسكندي 436 ،صفحة ،تأريخ النسخ1256 :هـ.
 .13القرآن الكريم :أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ،الجزء الثاني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
 724ص.
 .14القرآن الكريم :بخط املال محمد ابن املال أحمد الرباتي 608 ،صفحة ،تأريخ النسخ1247 :هـ.
 .15تەفسيری قورئان (تەفسيری صەفوەت – چرای ڕێی بینین) ،تأليف املال مصطفى صفوت ،بخط املؤلف
نفسه ،تأريخ النسخ مجهول 418 ،صفحة.
 .16تەفسي ــرا ــاڵ (تفس ــير الخ ــال باللر ــة الكردي ــة) ،ت ــأليف ونس ــخ الش ــيخ محم ــد الخ ــال ،الج ــزء الثال ـ م ــن
القرآن الكريم ،ابتدأ به في 1979/12/25م وانتهى منه في 1980/7/3م 181 ،صفحة 21.7 × 35 ،سم.
 .17تەفسيـرا اڵ (تفسير الخال باللرة الكردية) ،تأليف ونسخ الشيخ محمد الخال ،تــأريخ التــأليف والنســخ
مجهوالن ،الجزء الرابع 113 ،صفحة21.5 × 27.8 ،سم.

الحديث وعلومه
 .1بال عنوان (أحادي نبوية مع ترجمتها بالكردية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 93 ،ص.
 .2أحاديـ ــث لـ ــن فيـ ــل ا سـ ــكندرية وعسـ ــقالن ،للحـ ــافظ عثمـ ــان بـ ــن الصـ ــالي الثـ ــري ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه
مجهوالن 40 ،ص.
 .3صــحيا الارــار  ،ملحمــد بــن إســماعيل البخــاري ،الناســخ مجهــول ،تــأريخ النســخ 5 :جمــادى الول 1269ه ـ -
1853/1/21م 1250 ،ص[ .أسرة الحاج املال سعيد كركوكلي زاده – عبدالرقيب يوسف]

 .4إرشاد السار بشرح صحيا الارار  ،أحمد بن محمد الخطيــب القســطالني ،الجــزء الول 28 ،ربيــع الول
ســنة 1209هــ 418 ،ورقــة ( 832صــفحة) 20.5 × 30 ،ســم .عليهــا خــتم و وقفيــة أحمــد پاشااا ن ااي اااپ ا پاشــا
بابان[ .الشيخ محمود السرگلويي]
 .5إرشاد السار بشرح صحيا الارار  ،أحمد بن محمــد الخطيــب القســطالني ،الجــزء الثــاني ،الخمــيس 10
صفر سنة 1210هـ 468 ،ورقة ( 935ص) 20.5 × 30 ،سم[ .الشيخ محمود السرگلويي].
 .6حاش ــية عر ـ ش ــرح م ــال عا ــدالرحلن ال ــام  ،ت ــأليف محم ــد عص ــمت هللا ب ــن محم ــد إس ــماعيل البخ ــاري،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 375 ،ص15.5 × 20.5 ،سم.

األذكارواألوراد واألدعية
 .1مجلد في الدعية والطوالع والبروج والفأل والوفق وكتب باللرة الفارسية ،وهي كما يأتي:
 1/1آداب التعويـ ـ (ف ــي الف ــأل والب ــروي والطوال ــع) ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن11 ،
ورقة.
 2/1ش ــرح األس ــلاي الس ــريانية ال ــواردة ل ــن القص ــيدة ال لوتي ــة املنس ــوبة إل ــى الم ــام عل ــى ب ــن أ ــي طال ــب،
املؤلف الشاري :مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 8 ،صفحة.
 3/1القص ــيده ال لوتي ــة املنس ــوبة إل ــى الم ــام عل ــي ،الن ــاظم :الم ــام عل ــى ب ــن أ ــى طال ــب ،الناس ــخ :ب ــالل،
تأريخ النسخ1303 :هـ 11 ،صفحة.
 4/1بــال عنــوان ،ولكــن كتــب فــي آخرهــا (تمــت شــد كتــا تعبيــر) ،ملؤلــف مجهــول ،بخــط بــالل املحمــدى ،تــأريخ
النسخ 13 :رجب سنة 1313هـ 16 ،ورقة ( 31صفحة).
 5/1ت خــي الايــان ل ــن عالمــات آ ــرالزمــان (نب ــذة مــن عالم ــات املهــدى) ،ملؤل ــف مجهــول ،الناس ــخ وت ــأريخ
نسخه :مجهوالن )6( ،صفحات ونصف.
 6/1أدعية فارسية وعربية ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 3 ،صفحة.
املصدر /أسرة الشيخ بالل الهيرويي.
 .2آداب الـ كروالليليلــة والخــتم فــي الطريقـة النقشــبندية الحســامية ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن3 ،
صفحة.
 .3بال عنوان (في األدعية واألذكار) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 116 ،صفحة.

 .4د ئــل الخيــرات وشــوارا األنــوار ،الشــيخ محمــد جزولــي ،الناســخ مجهــول ،تــأريخ النســخ1285 :هــ288 ،
صفحة 10.5 × 16.5 ،سم( .شيخ بهاءالدين چمپاراو)
 .5مجلوع ــة أدعي ــة بالعربي ــة واح ــدة م ي ــا بالكردي ــة (دفت ــر الش ــاكلي) ،لكث ــر م ــن مؤل ــف وناس ــخ1950 ،م
وفيها أكثر من تأريخ و عضها نسخ في الر عينيات 49 ،صفحة.
 .6األدعية واألذكار (فارس ي) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 800 ،صفحة( .إبراهيم حداد)
 .7دوع ــاى ئاف ــات و عاه ــاتى كش ــتوكام ،ملؤل ــف مجه ــول ،بخ ــط محم ــد خ ــان ب ـگ میش ا

 ،ت ــأريخ النس ــخ

مجهول106 ،صفحة( .شيخ بهاءالدين چ پا ن )
 .8أدعية وأوراد متنوعة ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 48 ،صفحة.
 .9الحصن الحصين من كــالم ســيد املرســلين ،ملحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن يوســف الجــزري الشــاف ي
الدمشقي امللقب بشمس الدين ،بخط خالد بن حسين ،في الثالثــاء  26صــفر ســنة  1214هــ 47 ،ورقــة
( 93صفحة).
 1/10دع ــاي ــتم الق ــرآن ،ملؤل ــف مجه ــول ،بخ ــط محم ــد أم ــين الحس ــيتى اب ــن نص ـرهللا الب ــاينجويي ،ت ــأريخ
النسخ 28 :ربيع الول سنة 1323هـ في بياره ،ورقتان (ثالث صفحات) 15,3 × 22.5 ،سم.
 2/10دعــاي ــتم القــرآن ،املؤلــف :أحمــد بــن زيتــى دحــالن (نســب إليــه) ،الناســخ :محمــد أمــين الحســيتى ابــن
نصرهللا الباينجويي ،تأريخ النسخ 28 :ربيع الول سنة 1332هـ في (قرية بياره) 3 ،ورقة ( 6صفحات)22.5 ،
×  15.3سم.
 3/10دعـ ـ ــاي ـ ـ ــتم القـ ـ ــرآن الشـ ـ ــري  ،ملؤلـ ـ ــف مجهـ ـ ــول ،الناس ـ ــخ :محمـ ـ ــد أمـ ـ ــين الحس ـ ــيتى ابـ ـ ــن نصـ ـ ـرهللا
الباينجوي ،تأريخ النسخ 28 :ربيع الول سنة 1323هـ في قرية بياره ،ثالث صفحات 15.3 × 22.0 ،سم.
 .10مجلـ ــد ييـ ــم م دعـ ــاي ايـ ــام ا سـ ــاوي بالعربيـ ــةس رسـ ــالة بالفارسـ ــية حـ ــو ايـ ــام الحسـ ــاب وم اسـ ــاة
ا نسان عر افعالة الخيرة والشــريرةس الصــة كيلــاي الســعادة ورســالة لــن كيفيــة قــراية ســورة ا يــة
الكرس ي و تم بالطرية النقشبندية س 17.5×11سم.

علم الكالم
 .1بـ ـ ــال عنـ ـ ــوان (رسـ ـ ــالة لـ ـ ــن العقائـ ـ ــد س تـ ـ ــأليف محمـ ـ ــد القزلجـ ـ ــي ،الناسـ ـ ــخ وتـ ـ ــأريخ نسـ ـ ــخه مجهـ ـ ــوالن 8 ،ص،
21×16سم.

 .2ب ــال عن ــوان (ف ــي العقي ــدة الس ــالمية باللر ــة الفارس ــية) ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن82 ،
ورقة ( 164صفحة  -ناقص الول واآلخر) 14 × 21,5 ،سم.
 .3تقريب املرام لن شرح تي يب الكــالم ،للشــيخ عبــدالقادر املهــاجر ابــن الشــيخ محمــد ســعيد املردو ــي التخ ــي،
ت ــأريخ الت ــأليف :رمض ــان  1268ه ــ ،بخ ــط محم ــد أم ــين اله ــوا:ي ،ت ــأريخ النس ــخ 21 :رمض ــان  1313ه ــ 289 ،ورق ــة
( 577صفحة).
 1/4تقريب املرام لن شرح تي يب الكالم ومعه حاشية الپينجويني (نسخة أخرى) ،للشيخ عبدالقادر املهــاجر
ابــن الشــيخ محم ــد ســعيد املردو ــي التخ ــي ،ت ــأريخ التــأليف :رمضــان  1268ه ــ ،الجــزء الول ،بخ ــط نــوري لج ــل
الحاج املال سعيد 256 ،صفحة.
 2/4تقريــب امل ــرام ل ــن شــرح تي ـ يب الك ــالم ومعــه حاش ــية الپينج ــويني ،للش ــيخ عبــدالقادر امله ــاجر اب ــن الش ــيخ
محمــد ســعيد املردو ــي التخ ــي ،تــأريخ التــأليف :رمضــان  1268هــ ،الجــزء الثــاني ،بخــط نــوري لجــل الحــاج املــال
سعيد ،تأريخ النسخ 10 :شوال  1354هـ 123 ،ورقة ( 246صفحة).
 .5تقريــب املــرام لــن شــرح تي ـ يب الكــالم (نســخة أخــرى) ،للشــيخ عبــدالقادر املهــاجر ابــن الشــيخ محمــد ســعيد
املردو ي التخ ي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 149 ،ورقة ( 297صفحة).
 .6تقريــب املــرام لــن شــرح تيـ يب الكــالم (نســخة أخــرى) ،للشــيخ عبــدالقادر املهــاجر املردو ــي التخ ــي ،الناســخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 54 ،صفحة (ناقص الخر).
 .7تقريب املرام لن شرح تي يب الكالم (نسخة أخرى) ،للشيخ عبدالقادر املهاجر املردو ي التخ ي ،بخط املال
عبدهللا ابن الحاج املال سليمان البحركي ،تأريخ النسخ :الر عاء  30رمضان  1349هـ  -شباط 1931م352 ،
صفحة .وعليها حواش كثيرة منها حاشية املزناوي نسخها ابنه املال طاهر املال عبدهللا البحركي.
 .8حاشية الخيــا ن عرـ شــرح العقائــد ال ســفية للتفتــازاني ،املحيـ ي :أحمــد بــن موسـ ى الخيــالي ،بخــط نعمــةهللا
بــن الشــيخ عبــدالكريم الهزاركانيــاني ،تــأريخ النســخ 1298 :ه ـ فــي خدمــة العالمــة عبــدالقادر الكــاني كبــودي167 ،
صفحة.
 .9حاشــية عاــدالحكيم عر ـ الخيــا ن عر ـ شــرح العقائــد ال ســفية للتفتــازاني ،لعبــدالحكيم بــن شــمس الــدين
السيالكوتي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 171 ،صفحة.
 .10حاشــية عرـ شــرح الــدو ان عرـ العقائــد ال ســفية ،ملحـ م مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن48 ،
ورقة ( 96صفحة).

 .11ش ــرح العقائ ــد ال س ــفية ،لس ــعد ال ــدين التفت ــازاني ،بخ ــط نعم ــة هللا ب ــن الش ــيخ عب ــدالكريم الهزاركاني ــاني،
تأريخ النسخ :آخر يوم من شعبان سنة  1328هـ 162 ،صفحة .ثم يــأتى علــى نســخ حــواش كثيــرة فــي مســائل شـ ى
استررقت أكثر من  40صفحات.
 .12شــرح العقائ ــد العي ــدية ،لج ــالل ال ــدين محم ــد بــن أس ــعد الص ــديقي ال ــدواني ،ت ــأريخ الت ــأليف :الر ع ــاء 12
ربيع الول سنة  905هـ ببلدة جرون ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 71 ،ورقة ( 141صفحة).
 .13شرح العقائد العيدية (نسخة أخرى) ،لجالل الدين محمد بن أسعد الصــديقي الــدواني ،الناســخ وتــأريخ
نسخه مجهوالن 113 ،ورقة ( 226صفحة).
 .14حيــاة القلــوب (كتــا فــي عقائــد الشــيعة) ،تــأليف محمــد بــاقر بــن محمــد تقــي ،تــأريخ التــأليف :وســط شــهر
شــوال ســنة  1085ه ــ ،بخــط أميــر صــاد بــن ســيد رنــا ،تــأريخ النســخ 3 :شــوال  1272ه ــ 588 ،صــفحة× 30 ،
 21سم.
 .15عقيدەتنامە (رسالة في العقيدة) ،تــأليف الشــيخ عبيــدهللا النهــري ،بخــط حســين الخــواهرزاد ،تــأريخ النســخ:
 1323هـ 10 ،صفحة.
.16مجلد يضم ما يأتي:
 1/16منظوم ــة كردي ــة ل ــن العقائ ــد ،م ــن نل ــم الس ــيد عب ــدالرحيم املول ــوي ،بخ ــط عب ــدالكريم ،ت ــأريخ النس ــخ:
الجمعة شهر جمادى اآلخر سنة 1305هـ 85 ،ورقة ( 170صفحة).
 2/16ترجيع بند ،من كالم شيخ نعمة هللا الولي ،بخط عبدالكريم 1305 ،هـ 14 ،صفحة.
.17رس ــالة ل ــن عل ــم الك ــالم ،ملحم ــد القزلج ــي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن (يب ــدو أنه ــا بخ ــط املؤل ــف)24 ،
صفحة 21 × 16 ،سم.
 .18مرتص ــرح ــو التوحي ــد ،ملحم ــد القزلج ــي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن (يب ــدو أنه ــا بخ ــط املؤل ــف)25 ،
صفحة 22 × 16,5 ،سم.
 .19نهج األنــام لــن عقائــد ا ســالم ،للمــال خليــل الســعرتي (أو الســعردي) ،بخــط معلــم الصــبيان أحمــد الكرسـ ي،
تأريخ النسخ 29 :ربيع الول  1332هـ 16 ،صفحة.
 .20نهــج األنــام (نســخة أخــرى) ،للمــال خليــل الســعرتي ،الناســخ مجهــول (كتــب :بخــط فــالن بــن فــالن املتو ــل فــي
العصيان) ،تأريخ النسخ 1324 :هـ 25 ،صفحة.

 1/21منلومــة نهــج األنــام (نســخة أخــرى) ،للمــال خليــل الســعرتي ،بخــط ســليمان بــن مــال أحمــد أفنــدي بــن مــال
محمد شريف بن مال سليمان بن مال عباس بن مال أ ي بكر ،تأريخ النسخ مجهول 26 ،صفحة.
2/21منظومـ ــة كرديـ ــة أخـ ــرى فـ ــي العقيـ ــدة وأحـ ــوال القبـ ــر و القيامـ ــة ،ملؤلـ ــف مجهـ ــول ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه
مجهوالن 42 ،صفحة.
 3/21داستان فقي ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 3 ،صفحة.
.22نه ــج األن ــام ل ــن عقائ ــد ا س ــالم (نس ــخة أخ ــرى) ،للم ــال خلي ــل الس ــعرتي (أو الس ــعردي) ،بخ ــط ص ــال  ،ت ــأريخ
النسخ 1322 :هـ 29 ،صفحة.
 .23الفــوائا (منلومــة فارســية فــي علــم الكــالم) ،للســيد عبــدالرحيم التــاوگۆزيي املشــهور بمولــوي ،بخــط محمــد
أمين الچوري ،تأريخ النسخ 1304 :هـ 23 ،ورقة ( 45صفحة).
 .24شــرح العقائــد ال ســفية ،لســعد الــدين مســعود بــن عمــر التفتــازاني ،بخــط محمــد ســعيد بــن عبــدهللا لجــل
علي أفندي ،تأريخ النسخ :شهر ربيع اآلخر سنة  1304هـ 138 ،صفحة.
 .25مجلد يضم كتا وعدة رسائل في علم الكالم:
 1/25رسالة بال عنوان ،ملال محمد الكوان دولي ،بخط عمر ابن الشيخ محمد أمين القرةداغي1326 ،هـ في 3
من شهر جمادى الخرى 77 ،ورقة 16 × 22 ،سم.
 2/25الرسالة العللية أو رسالة العلم ،لعبدالحكيم بن شمس الدين السيالكوتي ،بخط الشيخ عمر
القرداغي املشهور بـ(ابن القرداغي)1324 ،هـ في بلدة قرەداغ 12 ،ورقة16 × 22 ،سم.
 3/25بال عنوان (في الكالم اللفلي والنفس ي وكيفية قيامهما باملتكلم) ،ملؤلف مجهول ،بخط مولود وكان
تلميذا للشيخ عمر القرةداغي 3 ،صفحة1324 ،هـ في  2من شهر ربيع الول 16 × 22 ،سم.
 4/25زبدة لن املادي واملعاد ،رسالة للشيخ عبدالقادر املهاجر ابن الشيخ محمد سعيد املردو ي التخ ي،
الناسخ مجهول 15 ،ربيع الول سنة 1324هـ 5 ،صفحة 16 × 22 ،سم.
 5/25الزوراي مع الحواش ي املعلقة علييا باسم الحوراي ،لجالل الدين الدواني ،بخط عمر بن الشيخ محمد
أمين القرةداغي1327 ،هـ 16 ،ورقة 16 × 22 ،سم.
 .26تقريب املرام في شري تهذيب الكالم ،للشيخ عبدالقادر املهاجر ،بخط عبدالكريم1298 ،ه 171 ،ورقة،
15×21سم.

التصوف ا سالم
 .1مجلد يشتمل على عدد من الرسائل في التصوف ألفت بالفارسية و عضها اآلخر ّ
بالعربية ،وهي كما يأتي:
 1/1رسالة املادأ واملعادس لإلمــام ّ
الربــانى (الســيد أحمــد بــن عبدالحــد الفــارولى الســرهندي النقشــبندي) ،تــأريخ
الت ــأليف1019 :ه ــ ،نس ــخها وجمعه ــا محم ــد الص ــديق البدخي ـ ى الكش ـ ى امللق ــب بالهداي ــة ،ت ــأريخ النس ــخ :س ــنة
1031هـ في أواخر شهر رمضان 57 ،ص 15 × 21.5 ،سم.
 2/1مكت ــوب املع ــارف اللدني ــة ،م ــن مكتوب ــات أحم ــد ب ــن عبدالح ــد الف ــارولي النقش ــبندي الس ــرهندي املع ــروف
بالمـ ــام الربـ ــاني ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه مجهـ ــوالن 37 ،ورقـ ــة ( 74ص) 15 × 21.5 ،سـ ــم( .أسـ ــرة الشـ ــيخ بـ ــالل
الهيرويي)
 .2كن ــزاله ــدايات ل ــن كش ـ الا ــدايات وال ياي ــات (باللر ــة الفارس ــية) ،ملحم ــد ب ــاقر ب ــن ش ــرف ال ــدين الحس ــيتى
العباس ـ ى الاله ــوري ،ت ــأريخ الت ــأليف1080 :ه ــ ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن ،الورا املتبقي ــة منه ــا  51ورق ــة
(ناقص اآلخر) 15 × 21.5 ،سم( .أسرة الشيخ بالل الهيرويي)
 .3مجلد ييم عدة رسائل ،باللرات الفارسية والعربية كاآلتي:
 1/3املكت ــوب األو ل ــن الص ــيام (باللر ــة الفارس ــية) ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ :مجه ــول (إال أن ــه كت ــب ف ــي النهاي ــة
حـ ــرره أمـ ــين ي .)..ممـ ــا يـ ــدل علـ ــى أن اسـ ــمه أمـ ــين ..وكتبـ ــه لوجـ ــه هللا .تـ ــأريخ النسـ ــخ مجهـ ــول )16( ،ورقـ ــة)32( ،
صفحة 22.5 × 16 ،سم.
 2/3بــال عنــوان (مكتــو فــي صــدقة الفطــر) ،ملؤلــف مجهــول ،الناس ـ م مجهــول (إال أنــه كتــب فــي نهايــة املكتــو
كسابقته حرره أمين ،ي) .تأريخ ال س م مجهول 7 .ورقة ( 14صفحة) 22.5 × 16 ،سم.
 3/3م ــن ص ــفحة  .49نقـ ــل فيه ــا بع ــل االدعيـ ــة املختلف ــة ال ـ ـراض واملوانـ ــع .كم ــا كت ــب فيهـ ــا بع ــل املرويـ ــات
املتفرقة واملتنوعة في موانيع عديدة ،وتطر فيها إلى بعل املسائل الفقهية ،وهذا يمتد إلى صفحة .61
 4/3مكتــوب لــن في ــيلة الــدعاي وا دعي ــة املخصوصــة بمعالج ــة بعــل االم ـراض والحــاالت س ــميت ب ــ(منتجس
كيمياى نويون) ،ير منسوبة لحد ،الناسخ :بالل ،تأريخ النسخ1313 :هـ (؟؟) 6 .صفحة 22.5 × 16 ،سم.
 5/3رسالة لن املاايعة القادرية ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 8 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.

 6/3رســالة لــن طريقــة الشــيخ أمــل القاســم ال نيــد الا ــداد  ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ مجهــول ،كتــب فــي ســنة
139هـ (؟؟) في شهر محرم  13 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.
 7/3رس ــالة ص ــريرة ف ــي فض ــل ال ــذكر والتفك ــر ف ــي هللا وف ــي مخلوقات ــه وعل ــيم قدرت ــه (باللر ــة الفارس ــية) .ملؤل ــف
مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 3 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.
 8/3موعظة او مكتوب لن (عقد امل لس) وهو مسألة فقهية ذكرها باللرــة الفارســية .ملؤلــف مجهــول ،الناســخ
وتأريخ نسخه مجهوالن (يبدو أن ناسخها هو بالل) 3 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.
ً
 9/3موعظة ثالثة (مكتوب لن عقد امل لس أيضا ،ملؤلف مجهول ،الناسخ :بــالل ،وتــأريخ نســخه1309 :هــ4 ،
صفحة 22.5 × 16 ،سم.
ً
 10/3موعظ ــة رابع ــة (مكت ــوب ل ــن عق ــد امل ل ــس أيي ــا ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ :ب ــالل (كس ــابقتها) ،وت ــأريخ
نسخه :مجهول ،صفحة واحدة 22.5 × 16 ،سم.
 11/3مكتــوب لــن الــرد عرـ الــرو افض ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن (يبــدو أن ناســخها هــو
بالل) ،صفحتان 22.5 × 16 ،سم.
 12/3مكتــوب لــن ال ياــة باللرــة الفارســية ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن (يبــدو أن ناســخها
هو بالل) 3 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.
 13/3مكت ــوب ل ــن الواجا ــات املالي ــة والادني ــة ف ــي الش ــريعة الس ــالمية ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه
مجهوالن 3 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.
 14/3مكتــوب لــن (ا فاقــة مــن ا مــرا  ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن 4 ،صــفحة× 16 ،
 22.5سم.
 15/3مكتوب لن حرمة املس د ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 7 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.
 16/3مكت ــوب ل ــن قي ــاي الح ــوائاس ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن 4 ،ص ــفحة22.5 × 16 ،
سم.
 17/3مكتوب لن ترك الصالةس ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 16 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.
 18/3مكتوب لــن فيــل صــالة ال لاعــةس ملؤلــف مجهــول ،نســخه بــالل الرريــب1335 ،هــ(؟؟) 14 ،صــفحة16 ،
×  22.5سم.
 19/3مكتــوب لــن الق ــر (باللرــة الفارســية) ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن (يبــدو أن ناســخها
هو بالل) ،صفحتان 22.5 × 16 ،سم.
 20/3مكتــوب ع ــن الو ي ــة وأهليليــا وأق ــوال العلم ــاء واملتصــوفين فيه ــا ،ملؤل ــف مجهــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه
مجهوالن ،صفحتان 22.5 × 16 ،سم.
 21/3مكتــو باســم (كتــاب ســراا الســالكين) .للســيد حســين الحســتي البرزنجــى فــي الطــر الصــوفية (القادريــة
والنقشبندية والچشتـية  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 6 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.

 22/3مكتــوب لــن ــتم الشــيخ عاــدالقادرال يالنــل وشــاه نقشــبند ودعــاء التوجــه و يــر ذلــك ،ملؤلــف مجهــول،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (يبدو أن ناسخها هو بالل) 4 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.
 23/3مكت ــوب ل ــن التوس ــل باس ــم حي ــرة ال ــو ا عظ ــم ف ــي املص ــائب واملش ــكالت ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ
وتأريخ نسخه مجهوالن ،صفحتان 22.5 × 16 ،سم.
 24/3مكتـ ــوب لـ ــن فيـ ــل ال هـ ــة وحالتيـ ــا والـ ــدعاء فـ ــي يـ ــوم الجمعـ ــة ،ملؤلـ ــف مجهـ ــول ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه
مجهوالن 5 ،صفحة 22.5 × 16 ،سم.
 25/3مكتوب لن عدة أسئلة وأجوبة في مختلــف القضــايا واملســائل الشــرعية واالعتقاديــة ،يــر منســوبة لحــد،
ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن ،صفحة واحدة 22.5 × 16 ،سم.
 .4مكتوبــات الشــيخ عاــدالقادر يالن ـ  ،نســخه مــوالن ب ـگ زاده عبــدالرحمن نــاجم النقشــبندي لجــل الفنــدي
عبدالله پاشا1307 ،هـ 47 ،صفحة.
 .5مكتوب ــات مو ن ــا ال ــد النقش ــبند  ،بخ ــط عب ــدالفتاي النقش ــبندي الخال ــدي 21 ،ش ــعبان  1263ه ــ400 ،
صفحة.
 .6رسالة لن التصوف بالفارسية ،للمستوره خانم الكردستاني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 56 ،صفحة.
 .7شــرح كللــات باباطــاهرالهلــدان  ،لعــين القضــاة الهمــداني ،الناســخ :أحمــد بــن الحــاج عبــدالقادر التبريــزى فــي
بلدة همدان ،جمادى الثاني سنة  1255هجري 196 ،صفحة( .كتيبخانةي عمومي آية هللا العل ي گلپایگانی)
 .8شـ ــرح كللـ ــات باباطـ ــاهر بالعربيـ ــة ،تـ ــأليف قـ ــوام الـ ــدين بـ ــن سـ ــيد حيـ ــدر الحسـ ــيتى ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه
مجهوالن (نسخت في القرن  160 ،)13صفحة (ناقص اآلخر)( .كتيبخانةي عمومي آية هللا العل ي گلپایگانی)
 .9الحدائق الوردية في حقائق أجالء النقشبندية ،تأل ف عبدنملج د ي مح د ااي مح ااد ااي عبااد ن ااان
ن الدي نلنقشبندي ،خط عبدنلرح ي 1384 ،ها (؟؟) 510 ،صفحة.
 .10رسالة حول الطريقة النقشبندية ،لپش خ عبد دهپوي نلنقشبندي نملشهو بغالم علي ،نلناسخ تأ يخ
نس ه مجهوال  49 ،صفحة.
 .11س رررال الق ،ررو ألب ا ق اار لغ ااا نلغ ااوي ،خ ااط عب اادنل رير ااي م ااال عپ اااي نم ا نألص ا 1306 ،
 1307ها 560 ،صفحة 17 × 21.5 ،ار.
 .12کنــزالهدا ــة ،تــأليف مــال فخرالــدأن بــن أحمــد بــن خضــر رودبــار  ،بخــط ابــن الشــيخ نعمــةهللا الســنندجي،
تأريخ النسخ :شعبان  1283هـ 179 ،ورقة ( 339صفحة) 19 × 31 ،سم.
 .13رسائل لن الطريقة النقشبندية (منها رسالة الشــيخ عمــر ورســالة الشــيخ عــالء الــدين بيــاره إلــى مــال أفنــدي)،
لكثر من ناسخ بتواريخ مختلفة 14 ،صفحة.
 .14مفتـ ــاح املعيـ ــة لـ ــن الطريقـ ــة النقشـ ــبندية ،املؤلـ ــف :عبـ ــدالرتى بـ ــن إسـ ــماعيل النابلس ـ ـ ى الحنفـ ــى القـ ــادرى
النقش ــبندى ،تـ ــأريخ التـ ــأليف 27 :رمضـ ــان 1087هـ ــ ،الناسـ ــخ :مجهـ ــول (ولكـ ــن يبـ ــدو أنـ ــه بخـ ــط املؤلـ ــف) ،تـ ــأريخ
النسخ :مجهول ،وإذا صـ كونــه بيــد املؤلــف فتــأريخ نســخه هــو تــأريخ تأليفــه 60 ،ورقــة ( 120صــفحة)15 × 21.5 ،
سم( .أسرة الشيخ بالل الهيرويي)

 .15أخ ررالمل انحن ررنین ،حس ا نل ا ااهو نملش ااهو حس ا نل ااونع ،،نلناس ااخ مجه ااون ،ت ااأ يخ نل س ااخ

ا ا اانة

 1238ها 14.5 × 23 ،ار.
 .16بیان األسرارللطالاين ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 28 ،صفحة 15 × 20 ،سم.
 .17مجلد يضم ما يأتي:
 1/17بع ـ ــض األدعي ـ ــة والتوس ـ ــل بمش ـ ــايخ السلس ـ ــلة النقش ـ ــبندية ،ملؤل ـ ــف مجه ـ ــول ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ نس ـ ــخه
مجهوالن 7 ،صفحة.
 2/17رسالة في كيفية تم الخواجگان ،نلناسخ تأ يخ نس ه مجهوال  3 ،صفحة.
 3/17رسالة ملوالنا خالد إلى ا ا دن ن الفة نلعظمو ،نلناسخ تأ يخ نس ه مجهوال  9 ،صفحة.
 4/17نلراااالة نلقداا ة ،ملح ااد ااي مح ااد نملپقا

خون ااه مح ااد پا اااا ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن42 ،

صفحة.
 5/17رس ررالة الحق ررائق ( ا ااالة ا ااي نل ق ااوب) ،ملح ااد ااي مح ااد نملپق ا

خون ااه مح ااد پا ا ااا ،الناس ــخ وت ــأريخ

نسخه مجهوالن 28 ،صفحة.
 6/17حوائج العرفان (لااون م موال ااا ااام ) ،ملوال اا عباادنلرح ا ن جااام ن رناااان  ،خااط نل اللااي 1254 ،هاا،
 32صفحة.
 7/17إيضاح الطريقة ،لپش خ عبد

نلدهپوي نملشهو بغالم علي ،نلناسخ مجهون ،تااأ يخ نل سااخ  1255هاا،

 38صفحة.
 8/17دير رروان جر رران جانر رران امل ر ررر ،لشا ا ي نلا اادجي حباا ا

ا ااا

ا ا ااا نملظها اار نلعپا ااوي نلهنا اادي ن حنفا ا

نلنقشبندي ،خط مح د كرير ي مح د م  ،تأ يخ نل سخ مجهون 67 ،صفحة.
 9/17ديوان موالنا خالد النقشبندي ،خط نل اللي ،تأ يخ نل سخ مجهون 95 ،صفحة.
 10/17مكتوبات موالنا خالد النقشبندي ،نلناسخ تأ يخ نس ه مجهوال  121 ،لة ( 242صفحة).
 .18مناقررا النررحد أح ررد الرفررا ي (نلش ا خ ح ااد ااي حس ااي نلرفاااهي) ،ملللااف مجه ااون ،نلناسااخ تااأ يخ نس ا ه
مجهوال  102 ،صفحة.
 .19مج،د جضر
 1/19مناقا الشحخ أبي بكربن قوام ،ملللف مجهون ،خط مح د ااي نلسا د صااا ي فناادي نل يالنــي الحنفــي
الصالحي ،تأ يخ نل سخ

ادى نلثان  1203ها 40 ،صفحة.

 2/19مناق را الشررحخ يرردي بررن منررافرالشررامي ،ملللااف مجهااون ،نلناسااخ مجهااون (جبااد مدااا خااط مح ااد ااي
نلس د صا ي فندي نل يالني) ،تأ يخ نل سخ 4

ادى نلثان  1204ها 56 ،صفحة.

 .20املخطوطة الزيكية ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 34 ،صفحة (ناقص الول واآلخر).
 .21صفوة الصفا ،الناسخ مجهول18 ،جمادى الولى 896هـ 230 ،صفحة.
 .22مجلد يضم ما يأتي:
 1/22رسالة لن مناقب املوحدين ،تأليف الشيخ حسين ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 5 ،صفحة.
 2/22رسـ ــالة فـ ــي آدا الطريقـ ــة النقشـ ــبندية و عـ ــل أقـ ــوال مشـ ــايخ هـ ــذه الطريقـ ــة ،ملؤلـ ــف مجهـ ــول ،الناسـ ــخ
مجهول ،تأريخ النسخ 1241 :هـ 90 ،صفحة.
 3/22رسالة ملو نا الد في التصوف ،موالنا خالد النقشبندي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 6 ،صفحة.
 4/22مناجاة واجه عادهللا النصاري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 44 ،صفحة.
 5/22رباعيات باباطاهر عريان ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 4 ،صفحة.
 6/22رباعيــات الشــيخ أمـ ســعيد أ ــي الخيــر وقصــائد أخــرى لشــعراء آخــرين ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،
 72صفحة.
 7/22رشحاتس نلم وتأليف مال حامد خليفة ،الناسخ مجهول ،ذي الحجة  1330هـ 14 ،صفحة.
 8/22القصيدة الخلرية ،للشيخ عبدالقادر ال يالني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 3 ،صفحة.
 9/22آداب الختلة النقشبندية ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 45 ،صفحة.
 .23الشـ ـ رة األلهی ــة ل ــن عل ــوم الحق ــائق الرباني ــة (مش ــتملة عل ــى خم ــس رس ــائل) ،لش ــمس ال ــدأن محم ــد ب ــن
محم ــود الش ــهرزوري ،بخ ــط عب ــدالرحيم ب ــن مع ــروف ،ت ــأريخ النس ــخ :ش ــعبان  859ه ـ و ربي ــع الول  860ه ــ249 ،
ورقة ( 498صفحة).
 .24ت فـ ــة املريـ ــدين ،مليـ ــرزا عبـ ــدالرحيم وفـ ــايى ،بخـ ــط املؤلـ ــف نفسـ ــه ،تـ ــأريخ النسـ ــخ مجهـ ــول 636 ،صـ ــفحة.
(عبيدهللا ى ايوبيان)
 .25بال عنوان ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 800 ،صفحة( .إبراهيم حداد البشدري)
 .26رسالة لــن ســلوك الطريقــة النقشــبندية ،لشــاه عبــدهللا الــدهلوي امللقــب برــالم علــي ،الناســخ وتــأريخ نســخه
مجهوالن 25 ،ورقة ( 49صفحة).
 .27مجلد يضم:

 1/27بال عنوان (رسالة في التصوف) ،ملؤلف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن (يبــدو أنهــا بخــط الســيد
طاهر الهاش ي) ،صفحة واحدة (ناقص).
 2/27بــال عنــوان (رســالة فــي التصــوف والســلو ) ،ملؤلــف مجهــول ،بخــط الســيد طــاهر الهاشـ ي ،تــأريخ النســخ:
 1332-7-24شـ املوافق لـ  7صفر  1373هــ 2 ،ورقة ( 4صفحة).
 3/27ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي التص ــوف) ،ملؤل ــف مجه ــول ،بخ ــط الس ــيد ط ــاهر الهاش ـ ي ،ت ــأريخ النس ــخ-7-24 :
 1332شـ املوافق لـ  7صفر  1373هــ 2 ،ورقة ( 3صفحة).
 4/27ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي التص ــوف – املقام ــات والس ــلو ) ،ت ــأليف :الش ــيخ عب ــدهللا ال ــدهلوي النقش ــبندي
املج ــددي امللق ــب بر ــالم علـ ـي ،بخ ــط الس ــيد ط ــاهر الهاشـ ـ ي الق ــادري الس ــولي ،ت ــأريخ النس ــخ 1332-7-29 :ش ـ ـ
املوافق لـ  12صفر  1373هــ 25 ،صفحة.
 5/27إيي ــاح الطريق ــة (رس ــالة ف ــي التص ــوف) ،ت ــأليف :الش ــيخ عب ــدهللا ال ــدهلوي النقش ــبندي املج ــددي امللق ــب
بر ــالم عل ــي ،بخ ــط الس ــيد ط ــاهر الهاش ـ ي الق ــادري الس ــولي ،ت ــأريخ النس ــخ 1332-8-8 :شـ ـ املواف ــق لـ ـ  21ص ــفر
 1373ه ـ (ذكــر الناســخ أنــه نســخ الرســالة عــن نســخة كتبــت بيــد املرحــوم مــال نلــام الهاشـ ي بتــأريخ 1284ه ـ فــي
طويلة) 34 ،صفحة.
 6/27رسـ ـ ــالة املاـ ـ ــدأ واملعـ ـ ــادس لإلم ـ ــام ّ
الرب ـ ــانى (الس ـ ــيد أحم ـ ــد بـ ـ ــن عبدالح ـ ــد الف ـ ــارولى الس ـ ــرهندي الحنفـ ـ ــي
النقش ــبندي) ،ت ــأريخ الت ــأليف1019 :ه ــ ،بخ ــط الس ــيد ط ــاهر الهاش ـ ي الق ــادري الس ــولي ،ت ــأريخ النس ــخ/8/24 :
 1332شـ  7 -ربيع الثاني سنة  1373هـ 63 ،صفحة.
 7/27عل ـ ــوم إلهامي ـ ــة ومع ـ ــارف لدني ـ ــة ،م ـ ــن مكتوب ـ ــات الس ـ ــيد أحم ـ ــد ب ـ ــن عبدالح ـ ــد الف ـ ــارولي النقش ـ ــبندي
الس ــرهندي املع ــروف بالم ــام الرب ــاني ،بخ ــط الس ــيد ط ــاهر الهاش ـ ي ،ت ــأريخ النس ــخ مجه ــول (نل ـرا لن ــه ن ــاقص
اآلخر) 43 ،صفحة.
 .28رشحات في النقشبندية ،بخط محمد رحيم494 ،ص.
 .29مرطوطات مو نا الد النقشبند م
 .1ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 79 ،صفحة.
 .2ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 85 ،صفحة.
 .3ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 95 ،صفحة.
 1/4 .4ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 230 ،صفحة.

 2/4جزء من مكتوبات مو نا الد ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 78 ،صفحة.
 .5دي ــوان مو ن ــا ال ــد النقش ــبند  ،بخ ــط حس ــن حل ــي الخي ــاني ،ت ــأريخ النس ــخ 1273 :ف ــي بل ــدة دي ــاربكر،
 121صفحة .وفي آخره قصائد ملحمد بهاءالدين شاهـ نقشبند( .نسخة آمد)
 .6ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 116 ،صفحة( .نسخة القاهرة)
 .7دي ــوان مو ن ــا ال ــد النقش ــبند  ،الناس ــخ مجه ــول ،ت ــأريخ النس ــخ 30 :ذي الحج ــة  303ه ـ (الل ــاهر أنه ــا
 1303هـ) 99 ،صفحة( .محمود أفندي)
 .8مكتوبات مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 207 ،صفحة.
 .9مكتوبات مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 84 ،صفحة.
ّ
 .10جالية األكداروالسي الاتارلن الصالة عر املختارس تأليف موالنــا خالــد النقشــبندي ،الناســخ وتــأريخ
نسخه مجهوالن 58 ،صفحة( .نسخة أستنبول)
 .11وصية مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 8 ،صفحة.
 .12الرســالة ا عتقاديــة ،ملوالنــا خالــد النقشــبندي ،تــأريخ التــأليف 1238 :هــ ،الناســخ :محمــد رســتم ،تــأريخ
النسخ 1269 :هـ 68 ،صفحة.
 .13دفــع الظلــوم عــن الوقــوي لــن عــر هـ ا املظلــوم (أو القــول الصــوا فــي رد مــا سـ ي بتحريــر الخطــا )،
رســالة فــي الــدفاو عــن موالنــا خالــد النقشــبندي ،تــأليف :محمــد أمــين أفنــدي الســويدي البرــدادي ،بخــط
حاجي داود بلخي ،تأريخ النسخ 1341 :هـ 140 ،صفحة)Esad Efendi 1404( .
 5 .14من رسائل مو نا الد ،الناسخ مجهول 5 ،صفحة.
 .15بـ ــال عنـ ــوان ،ملوالنـ ــا خالـ ــد النقشـ ــبندي ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه مجهـ ــوالن 168 ،صـ ــفحة (نـ ــاقص الول
واآلخر).

آداب الا ث واملناظرة
 .1أجزاي القيية (نسخة برداد) ،تأليف املال علي القزلجي ،بخط محمد 4 ،صفحة 17 ،رمضان  1309هـ.
 .2أجزاي القييةس املؤلف :محمد التوكلي ،بخط محمد أسعد عبيدهللا 3 ،ورقة ( 6صفحة) في آخره ورقة
منلومة ،نسخ في  1197برداد.
 .3حاشية عر األمير أم الفتا لن آداب الا ث ،ل ي الفتح محمد بن حسين ،بخط نعمة هللا ابن الشيخ
عبدالكريم الهزاركانياني املردو ي 1298 ،هـ في خدمة مال عبدالقادر.

 .4الرسالة الحنفية شري الرسالة العضدية في اآلدا  ،ملوالن حنفي ،بخط سيد طاهر الهاش ي 18 ،ورقة،
تأريخ النسخ 1328/12/8 :بالتأريخ االيراني املوافق  7جمادى الولى سنة  1349الهجرية 17.5 × 22.5 ،سم.
 .5آداب الگلناو مع حاشية بينجويني ،للمال عبدالرحمان الپانجويني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن20 ،
صفحة.
 .6مجلد في ( )62صفحة ،يضم ما يأتي:
 1/6رســالة لــن ال ســب بــين القيــايا ،للعالمــة عبــدهللا بــن حيــدر ،بخــط املــال رســول التالنــي ،صــفحتان (ناقصــة
الول) 15 ،رمضان  1344هـ.
 2/6آداب الا ـ ــث -القي ـ ــية املش ـ ــروطة ،للم ـ ــال عب ـ ــدالرحمان الپانج ا ااويني ،خ ا ااط نمل ا ااال ا ا ااون نل الن ا ا 11 ،
صفحة 16 ،مضا ( ي مي انة  1344ها).
 3/6ب ررال ين رروان (ا ااي عپ اار ن دنل) ،مللل ااف مجه ااون ،نلناس ااخ مجه ااون ( ل ااي جب ااد ااه نمل ااال ا ااون نل الن ا )46 ،
صفحة ،تأ يخ نل سخ مجهون.
 4/6صفحة مي رسالة في ي،م الوضع ،ملللف مجهون ،نلناسخ تأ يخ نس ه مجهوال .

الفقه ا سالم وأصوله
 .1كتــاب لــن الفقــه ا ســالم  -كتــاب الطهــارة ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن 252 ،صــفحة،
 16.5 × 21سم( .من مخطوطات مال شيخ بهاءالدين چمپاراوى)
 .2الف ــرائض نظل ــا ،للم ــال عل ــي القزلج ــي ،بخ ــط محم ــد امل ــدرس1371 ،ه ـ 1952-ف ــي الس ــليمانية 18 ،ص ــفحة،
 21×16سم.
 .3املصقو لن علم األصو  ،تأليف جلي زاده املال محمد بن املال عبدهللا بن املال أسعد بن املال عبدهللا الجلــي
الك ــويي الش ــهير ب ــ(م الی گ ەی ک ااۆ ) ،بخ ــط املؤل ــف نفس ــه ،ت ــأريخ النس ــخ 8 :ذي الحج ــة 1351ه ـ  4 -نيس ــان
1933م 138 ،صفحة.
 .4ب ــال عن ــوان (ح ــواش ومس ــائل فقهي ــة) ،للم ــال عب ــدالرحمان الپینج ــويتي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن64 ،
صفحة (ناقصة الول) 16.5 × 22.5 ،سم( .من مخطوطات عائلة الشيخ عبدهللا الشيخ رسول التكي يي)

 .5ش ــرح م ي ــاا الط ــالاين للن ــووي ،ت ــأليف ج ــالل ال ــدين املحل ــي ،الناس ــخ وت ــأريخ النس ــخ :مجه ــوالن 187 ،ورق ــة
( 374صفحة  -ناقص)21×15 ،سم.
ا
 .6ل ـ ّب األص ــو (مختص ــر لكت ــا جم ــع الجوام ــع لت ــاج ال ــدين الس ــبكي ف ــي عل ــم أص ــول الفق ــه) ،لش ــيخ الس ــالم
القاض ـ ي زكريــا النصــاري ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن 29 ،ورقــة ( 57صــفحة) 12,5 × 20 ،ســم( .الــدكتور
عبدهللا مردوخ)
 .7جلــع ال وامــع مــع شــرح املحرــن ،لتــاج الــدين الســبكي ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن 530 ،صــفحة( .مــن
مخطوطات الهزاركانياني)
 .8ڕابەری زەکــات وڕۆژوو و حەل ،ت ااأل ف نس ااخ نمل ااال مق ااغفا ن ااي ن ح ااا نمل ااال ا ااون نل اادجپ يي ،ت ــأريخ النس ــخ
مجهول 72 ،صفحة.
 .9ڕابەری زەکــات وڕۆژوو و حەل ،ت ااأل ف نس ااخ نمل ااال مق ااغفا ن ااي ن ح ااا نمل ااال ا ااون نل اادجپ يي ،ت ــأريخ النس ــخ:
 25صفر  1382هـ 1962/7/27 -م 71 ،صفحة.
 .10الدرة املنجية لن كش غــوامض فــرائض القزل يــة ،الشــاري :الشــيخ عمــر املشــهور بــابن القرداغــي ،تــأريخ
التأليف 1329 :هـ ،بخط املال عبدالكريم املدرس في خدمة مؤلفه ،تأريخ النسخ :جمادى الثــاني  1340هــ155 ،
صفحة( .مال عمر أحمد نيلامي)
 .11ال ـ ّـرد الس ــديد عر ـ ع ــدم جوازالتقلي ــد ،للح ــاج امل ــال أحم ــد ف ــائز اب ــن الح ــاج امل ــال رس ــول ال ــديلي يي ،نس ــخت
بخط املؤلف ،تأريخ النسخ 1953/10/17 :م ،صفحة واحدة.
 .12ب ـ ــال عن ـ ــوان (كت ـ ــا فقه ـ ــي بالفارس ـ ــية) ،ملؤل ـ ــف مجه ـ ــول ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ نس ـ ــخه مجه ـ ــوالن 47 ،ص ـ ــفحة.
(د.عبدهللا مردوخ)

المنطق
 .1الرسالة اللزومية ،تأليف الفانل شمس الدين ،بخط محمد رشيد ،تأريخ النسخ مجهول 6 ،صفحة.
 .2الرســالة الشلســية لــن القواعــد املنطقيــة ،بخــط أحمــد البيتو ـ ي ،تــأريخ النســخ :الحــد محــرم ســنة  1355ه ـ فــي قريــة
( ێش ) في خدمة الستاذ املال خضر 187 ،صفحة.
 .3ت ريرالقواعد املنطقية لـن شـرح الرسـالة الشلسـيةس لقطــب الــدين الـرازي ،بخــط عبــدالرحيم بــن محمــد تقــي ،تــأريخ
النسخ 2 :ذي الحجة  1295هـ 302 ،صفحة( .من مخطوطات الهزاركانياني)

 .4حاشــية عاــدالحكيم عرـ الرســالة الشلســية لــن القواعــد املنطقيــة ،لعبــدالحكيم بــن شــمس الــدين ،الناســخ وتــأريخ
نسخه مجهوالن 353 ،صفحة.
 .5حاشية الپينجويني عر تي يب املنطق وشــرحه لعبــدهللا يــزدي ،للعالمــة عبــدالرحمن الپينجــويتي ،بخــط خضــر ،تــأريخ
النسخ 1343 :هـ في قرية كسنزان 94 ،صفحة.
 .6رسالة لن املنطقس املؤلف والناسخ :محمد القزلجي ،تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن 8 ،صفحة 22 × 16,5 ،سم.

علم الصرف
 .1مهدا املاتدئين ،ملؤلف مجهول ،الناسخ :مجهول ،تأريخ النسخ 27 :شهر جمادي الولى لسنة
1327هـ 13 ،ورقة 15 × 21 ،سم.
 .2الشافية لن الصرفس البن الحاجب ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 94 ،صفحة.
 .3شرح تصري

الزنجان (املشهور بتصريف مال علي) ،تأليف :علي بن الشيخ حامد الشنوي

الشيخاني ،بخط فخرالدين ،تأريخ النسخ 1314 :هـ 158 ،صفحة.
 .4تصري

مال عرن ا شنو (نسخة أخرى) ،تأليف علي بن الشيخ حامد الشنوي ،بخط مال حسين

الدشتێوي ،تأريخ النسخ :رمضان سنة 1345هـ 92 ،صفحة.

الن و
 .1الاه ة املرضية لن شرح األلفية ،لجالل الدين أ ي بكر السيوطي ،بخط نعمة هللا بن الشيخ
عبدالكريم الهزاركانياني ،تأريخ النسخ 1301 :هـ وابتدأ به سنة  1293هـ 350 ،صفحة.
 .2الاه ة املرضية لن شرح األلفية ،لجالل الدين أ ي بكر السيوطي ،بخط محمود ،تأريخ النسخ :جمادى
الثاني سنة  1264هـ 212 ،صفحة .وفي آخره رسالة لعمر العمري النقشبندي (يبدو أنه املال عمر
َ
الواش َمزيتي) إلى مال حسن( .إبراهيم حداد)
 .3رسالة الظروف ،للمال أحمد بن املال عبدالرحمن (النوتي ي) ،بخط عبدالرحمن بن فضل الدين بن
عبدالرحمن بن أحمد النوتي ي ،تأريخ النسخ 1316 :هـ 12 ،صفحة.
 .4الو افية لن شرح الكافية ،ابن حاجب ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 386 ،صفحة (ناقصة اآلخر).

 .5تلرين الطالب لن إعراب األلفية ،خالد بن عبدهللا الزهرى ،بخط مصطفى بن عبدو آ ا ،تأريخ النسخ
مجهول 315 ،صفحة( .إبراهيم حداد)
ّ
 .6شرح امل ني للچارپردي ،الشاري :محمد بن عبدالرحيم بن محمد العمر ّي
امليالني ،بخط شيخ كمال
الدين الطالي ي ،جمادى اآلخر سنة  1304هـ 134 ،ورقة ( 262صفحة) 17,5 × 21,5 ،سم.
ّ
 .7شرح امل ني للچارپردي (نس ة خرى) ،الشاري :محمد بن عبدالرحيم بن محمد العمر ّي
امليالني،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 206 ،صفحة 16 × 22 ،سم.
 .8كاش النقاب عن وجوه امل ني وا عراب (شري املرتي للچارپردي) ،الشاري :رسول ابن عمر الهوريتى،
تأريخ التأليف :يوم الجمعة  28رمضان  1140هـ ،الناسخ مجهول (يبدو أنها بخط املؤلف ،فيكون
ً
 1140تأريخ النسخ أيضا) 634 ،صفحة.
 1/9 .9متن العوامل لن الن و ،املؤلف :الشيخ عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني ،الناسخ :مجهول،
تأريخ النسخ :يوم الجمعة  19صفر لسنة 1311هـ 10 ،ورقة ( 20صفحة) 11× 17,5 ،سم.
 2/9كتاب سعدهللا الص ير لن علم الن و (شري عوامل الجرجاني) ،سعدهللا الصرير (سعدالدين بن
سعدهللا البردعي) ،بخط مرزا أحمد نسخه لجل محمد توفيق ،صفر سنة  1311هـ 31 ،ورقة (61
صفحة) 11× 17,5 ،سم.
 .10بال عنوان (في علم النحو) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 41 ،صفحة (ناقص اآلخر).
(د.عبدهللا مردوخ)
 .11کتاب الترکیب باللرة الكردية ،مال محمد علی ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 1322 :هـ 53 ،صفحة.
 .12کتاب الترکیب باللرة الكردية ،مال محمد علی ،الناسخ وتأريخ النسخ :مجهوالن 47 ،صفحة.
ّ
 1/13 .13حاشیه شرح امل خ  ،املتن ملحمود الچرميتي ،والشري لقاض ي زاده الرومي ،املحي ي :علي
برجندي ،بخط شمس الدين ابن الشيخ عبدهللا الباني ،تأريخ النسخ 12 :ذي الحجة  1084هـ174 ،
صفحة.
 2/13حاشية شرح الچ ليني ،املحي ي :مال أحمد بن مال سيد أحمد ،بخط شمس الدين بن الشيخ
عبدهللا الباني 8 ،صفحة.
 3/13حاشية الالر عر شرح الهداية ،ملصل الدين محمد الالري ،بخط شمس الدين بن الشيخ عبدهللا
الباني 19 ،رمضان  1084هـ 130 ،ص.

 4/13ساع مقدمات نرورية في علم الهيئة ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 3 ،ص.
 .14شرح امل ني لن الن و ،اسم مؤلف املــتن :أحمــد بــن الحســين ال ــارررد  ،الشــاري :محمــد بــن عبــدالرحيم محمــد العمــري
امليالن ــي ،الناس ــخ :عب ــدالعليم روس ــياه ،ت ــأريخ النس ــخ1244 :ه ــ 278 ،ص ــفحة15×21 ،س ــم[ .املص ــدر :ال ــدكتور عب ــدهللا
مردوخ]

علم الوضع
 .1حاشية الحريرا الو اقعة عر رسالة عصام الدين االسفرائيلي في علم الونع ،للمال محمد بن املال
حسين الحريري ،بخط نعمة هللا بن الشيخ عبدالكريم الهزاركانياني املردو ي ،تأريخ النسخ 1294 :هـ
بقرية جانمرد في خدمة أستاذه املال عبدالسالم 38 ،صفحة.
 .2الصة الوضعس للمال أ ي بكر املير روست ي ،بخط محمد بن الشيخ مصطفى القرداغي ،تأريخ النسخ
مجهول 9 ،صفحة.

الاالغة
 .1املط ــو (ش ــري عل ــى تلخ ــيص املفت ــاي للخطي ــب القزويت ــي) ،املؤل ــف :س ــعدالدين مس ــعود ب ــن عم ــر التفت ــازاني،
تأريخ التأليف748 :هـ ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 536 ،صفحة (ناقص الول واآلخر)( .إبراهيم حداد)

العرو  -الشعر
 .1ال ــدرة العروض ــية (أرج ــوزة ف ــي عل ــم الع ــروض) ،للش ــيخ مع ــروف الن ــودهي ،بخ ــط أ ــي بك ــر اب ــن امل ــال عب ــدهللا
الشهير بابن الچروستاني ،تأريخ النسخ 15 :شعبان  1373هـ 1954/4/18 -م 27 ،صفحة 21×16 ،سم.
 .2مجلد يحتوي على رسائل في علم العروض مع رسالة في علم الونع ،وهي كما يأتي:
 1/2نظم رسالة عيدالدين في الونع ،للشيخ معروف النودهي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 6 ،صفحة.
 2/2أرجــوزة لــن علــم العــرو

والقــوالن ،تــأليف املــال محمــد حســن بــن املــال علــي القزلجــي ،بخــط محمــد ســعيد،

 1347هـ 10 ،صفحة.
 3/2الدرة العروضية (أرجــوزة فــي علــم العــروض  -نســخة أخــرى) ،للشــيخ معــروف النــودهي ،بخــط محمــد ســعيد
في بلدة سقز عند أستاذه مال أحمد ،تأريخ النسخ 27 :ذي الحجة  1349هـ 16 ،صفحة.
 4/2دو ائرلن العرو  ،للقزلجي ،بخط محمد سعيد البوكاني ،شهر ذي الحجة  1349هـ 3 ،صفحة.

 .3الــدرة العروضــية (أرجــوزة فــي علــم العــروض  -نســخة أخــرى) ،للشــيخ معــروف النــودهي ،بخــط النيرگســجاري،
 1349هـ 21 ،صفحة.
َ
 .4نظ ــم الكــالن ل ــن عل ــي الع ــرو

و الق ــوالن ،للم ــال عب ــدهللا ب ــن محم ــد البيتو ـ ي ،بخ ــط ن ــوري 1349 ،ه ــ16 ،

ورقة ( 32صفحة).
 .5رف ــع الش ـ و امل ــين ل ـ ت ر ــرالفن ــين (رس ــالة ف ــي عل ــم الع ــروض) ،عب ــدالوها ب ــن يوس ــف الكب ــرى ،الناس ــخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 120 ،صفحة.

األدب الكرد
(كشكو الشعر
 .1كشــكو شــعر (يضــم شــعر :بيســاراني ،ميــرزا شــفيع ،مــال ولــد خــان ،شــيخ شــها  ،زەبــوني ،رنجــوري،
خانى قوبادي وآخرين) ،نسخ املال عبدالكريم املدرس ؟ ،تأريخ النسخ مجهول 65 ،صفحة.
ً
 .2كش ــكو ش ــعر يتض ــمن أش ــعار أكث ــر م ــن ثالث ــين ش ــاعرا ،إع ــداد ونس ــخ نج ــم ال ــدين امل ــال– 1937 ،
1938م 340 ،صفحة.
 .3كشكو شعر (ئەدەبياتل كوردا  ،إعداد ونسخ نجم الدين املال1953 ،م 94 ،صفحة.
 .4کەشــڵی شــیعری کــوردی (كشــكول الشــعر الكــردي) ،إعــداد ونســخ نجــم الــدين املــال1954 ،م410 ،
صفحة.
 .5ئەدەبيات هەرەمه (كشكول شــعري لعــدة شــعراء الكــرد) ،جمــع ونســخ نجــم الــدين املــال ،الجــزء الثــاني،
 1352 – 1934هـ 230 ،صفحة.
 .6ــادی شــەوبەک بەکرەجــی (كشــكول شــعري) ،جمــع ونســخ نجــم الــدين املــال ،تــأريخ النســخ مجهــول44 ،
صفحة.
 .7بي ـ ــا

أش ـ ــعارك ـ ــرد  ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ نس ـ ــخه مجه ـ ــوالن 262 ،ص ـ ــفحة 8 × 13 ،س ـ ــم( .ک ێبخ ا ااا ی

م پیسهو شو نی یسالمی ێ ن )
 .8بيا

شعر  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 343 ،صفحة( .من مخطوطات الشيخ بالل الهيرويي)

 .9بيا

شعر  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 18 ،صفحة.

 .10كشكو شعر بيا  ،الناسخ مجهول1345 ،هـ 147 ،صفحة.

 .11بەشـ ـ

لە کەشـ ــڵی مە عەبـ ــدو قـ ــادر (جـ ــزء مـ ــن كشـ ــكول مـ ــال عبـ ــدهللا قـ ــادر يضـ ــم شـ ــعر ولـ ــي

دي ــوانە ،مي ــرزا ،فق ــي ق ــادر هەمەوەن ــد ،ف ــائق ب ـێک س وآخ ــرين) ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن77 ،
صفحة( .عوا ا مح م د ه نمی)
 /1 .12دولتنــامەس ملــال خضــر الرودبــاري ،بخــط الســيد طــاهر الهاش ـ ي لجــل مــال علــي صــبار ،تــأريخ النســخ:
 1393هـ  1352 -شـ 66 ،صفحة.
 2/12دي ــوان وف ــا ( زلي ــات الش ــيخ عب ــدالرحمن النقش ــبندي) ،بخ ــط الس ــيد ط ــاهر الهاش ـ ي ،ت ــأريخ النس ــخ:
 1393هـ  1352 -شـ 46 ،صفحة.
 3/12ديوان وە ن ديوانه ،بخط السيد طاهر الهاش ي 1393 ،هـ  1352 -شـ 37 ،صفحة.
 .13ب ــال عن ــوان (كش ــكول ش ــعر -عر ــي فارس ـ ي ك ــردي) ،جم ــع ونس ــخ الش ــيخ محم ــد اب ــن الش ــيخ نج ــم ال ــدين
البي ــاري ،ت ــأريخ النس ــخ1330 :ه ـ ف ــي فص ــل الربي ــع 249 ،ورق ــة ( 498ص ــفحة  -ن ــاقص اآلخ ــر)17 × 20 ،
سم( .املصدر :جمال ابن الشيخ كاظم ابن الشيخ محمد البياري النقشبندي)
 .14كشــكو شــعركــرد (يضــم شــعر صــيدي وســيد عبــدهللا عــارف وەلجآتــى ومولــوي وآخــرين) ،الناســخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 124 ،صفحة( .عوا ا مح م د ه نمی)
 .15كشكو شعركرد – فارس ي (يضم شعر وفــايي و محــزون وفكــري ،وذليــل و كــوردى و حــافظ وجــامي
وآخرين) ،بخط الگلزردي ،تأريخ النسخ 1347 :هـ 102 ،صفحة (ناقص الول واآلخر) 16 × 11 ،سم.
 .16كشـ ــكو شـ ــعركـ ــرد (يضـ ــم شـ ــعر محـ ــوي ومخلـ ــص وعـ ــاجز وشـ ــيخ نورالـ ــدين البريفكـ ــاني وآخـ ــرين)،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 78 ،صفحة 17.5×12 ،سم.
 .17كش ــكو ش ــعر (يض ــم ش ــعر بيس ــاراني ومفت ــون و ول ــي ديوان ــه وهج ــري وس ــيد فت ــاي جب ــاري وآخ ــرين)،
بخط مال عبدالكريم املدرس ،تأريخ النسخ مجهول 46 ،صفحة.
 /1 .18كشـ ــكو شـ ــعر أدم ـ ـ (كەشـ ــكولى كەريـ ــم بە ـگ ــي جـ ــاف) ،جمـ ــع كيخسـ ــرو بيـ ــك ابـ ــن محمـ ــود باشـ ــا
الج ـ ــاف ،الج ـ ــزء الول ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ النس ـ ــخ :مجه ـ ــوالن 250 ،ورق ـ ــة ( 500ص ـ ــفحة) 14×20 ،س ـ ــم.
(املصدر :الدكتور حسن الجاف)
 2/18كشكو شعر أدم (كەشكولى كەريم بەگي جاف) ،عائــد لكيخســرو بيــك ابــن محمــود باشــا الجــاف،
الج ــزء الث ــاني ،الناس ــخ وت ــأريخ النس ــخ :مجه ــوالن (بخ ــط أكث ــر م ــن ناس ــخ) 260 ،ورق ــة ( 520ص ــفحة)× 20 ،
 12.5سم( .املصدر :الدكتور حسن الجاف)

ا
 .19كش ـ ــكو ش ـ ــعر الكردي ـ ــة (وەش ـ ــجیلی ح ـ ــاجی مەحم ـ ــود أ ـ ــاروە س) ،جم ـ ــع ونس ـ ــخ الح ـ ــاج محم ـ ــود
ياروەيس ،تأريخ النسخ والتأليف 1287 :هـ 297 ،صفحة 21 × 10.7 ،سم.
 .20بـ ــال عنـ ــوان (كشـ ــكو شـ ــعر ) ،جمـ ــع ونسـ ــخ مـ ــال معـ ــروف ابـ ــن مـ ــال رسـ ــول السـ ــيريي ،تـ ــأريخ النسـ ــخ:
مجهول 107 ،ورقة ( 214صفحة) 11 × 20.5 ،سم( .الدكتور عزالدين مصطفى رسول)
 .21بال عنوان (كشكو شعر يضم شعر شعراء مــن الكــرد والفــرس) ،الناســخ مجهــول نســخه مــن أجــل
موالنا حمزة بن موالنا علي ،تأريخ النسخ 1110 :هــ 233 ،صفحة.
 .22كشكو شعر (بياض) ،الناسخ :عبدالكريم أمين أحمد ،تأريخ النسخ :مجهــول 134 ،صــفحة10.5 ،
×  5.5سم.
 .23كشكو شــعر (كەشــكولى مەال عەبــدوالى قزلجەيــي – يضــم شــعر نــالي وســالم وشــيخ رنــا ومصــباي
الديوان وناري و رلي وآخرين) ،بخط مــال عبــدهللا ،عليهــا أكثــر مــن تــأريخ 1355 :هــ 1360 ،هــ1939 ،م،
 1341هـ 141 ،صفحة( .محمد علي قرداغي)
 .24كش ــكو ش ــعر (بي ــاض يض ــم ش ــعر وف ــايي وش ــيخ عبي ــدهللا وآ ــا ئيس ــماعيل وآخ ــرين) ،الناس ــخ :مي ــرزا
أحمـ ــد بـ ــن آ ـ ــا طـ ــه ،تـ ــأريخ النسـ ــخ 71 ،1334 :صـ ــفحة 12.5 × 20.5 ،سـ ــم( .مكتبـ ــة محمـ ــد عبـ ــدلي –
مهاباد)
 .25كشكو شعر (وەشجیلی شآعر کورد و فارس ى) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 100 ،صفحة.
 .26لە ە ش ـ ــاعيراندا (كش ـ ــكول أحم ـ ــد حس ـ ــين أحم ـ ــد) ،بخ ـ ــط أحم ـ ــد حس ـ ــين أحم ـ ــد ،ت ـ ــأريخ النس ـ ــخ:
1969م 74 ،صفحة.
 .27کشڵو شعر (بياض) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 316 ،صفحة( .عەبدوڵاڵ حەبآبى)
 .28كشكو شعر (كەشكیلى مەال مــحەمەد يووســف – يضــم شــعر الشــيخ شــها الــدين والشــيخ عمــر
ومــال أحمــد القاضـ ي وآخــرين) ،بخـط مــال محمــد يوســف ســعيد (رهنمــون) ،تــأريخ النســخ مجهــول104 ،
صفحة.
 .29كش ــكو (كەش ــكولى م ــوف ي زەه ــاوى -فيه ــا أش ــعار للزه ــاوي و ي ــره ،وموان ــع أخ ــرى) ،الناس ــخ وت ــأريخ
نسخه مجهوالن (يبدو أنها بخط الزهاوي) 44 ،صفحة.
 .30كشــكو شــعر (كهشــكیلی شــآعر هــهورامی) ،جمــع ونســخ املــال عبــدالكريم املــدرس ،تــأريخ النســخ:
 1392هـ  1972 -م 20 ،صفحة.

 .31ئەنجـ ــومەنل ئەديا ـ ــانل ك ـ ــورد ،لمـ ــين في ـ ـ ي ا ااگ ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه مجهـ ــوالن 117 ،صـ ــفحة.
(أستانبول)
 .32كش ــكو (ک ش ا ۆ مەحم ــود پاش ااای اااب) ،ج ــامع الكش ــكول :محم ــود باش ــا الج ــاف ،أكث ــره بخ ــط
محمود باشا نفسه ،و عضه بخط أمين بن عثمان بـگ ،تــأريخ النســخ :مــا نســخه محمــود باشــا مجهــول،
أم ــا أم ــين عثم ــان ب ــك نس ــخه ف ــي ش ــوال س ــنة  1284ه ــ ،وفيه ــا موان ــع تأريخي ــة وأدبي ــة أخ ــرى (مث ــل ت ــأريخ
ُ َ
الوالدة والوفاة ،وأشعار كتبت ملناسبة) ،وفيها كتابة أشخاص أخر كثيــرين ،منهــا :عالءالــدين ســجادي،
حسـ ــن فه ـ ــي جـ ــاف ،زيـ ــن الـ ــدين نجـ ــم الـ ــدين النقشـ ــبندي ،محمـ ــود هوشـ ــمند جـ ــاف ،د.حسـ ــن جـ ــاف
وآخرين ،الجزء الول 651 :صفحة ،والجزء الثاني 359 :صفحة( .الدكتور حسن الجاف)
 .33كشـ ـ ــكو شـ ـ ــعر (يض ـ ــم ش ـ ــعر :عب ـ ــدالقادر ـ ــاورەایي ،موالن ـ ــا خال ـ ــد النقش ـ ــبندي ،مول ـ ــوي ،ش ـ ــيخ
عب ــدالرحمان الخ ــالص ،خان ــاى قوب ــادي ،بيس ــاراني ،وآخ ــرين) ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن321 ،
صفحة.
 .34كشــكو شــعر (يضــم شــعر :مولــوي ،محتشــم ،خيــام ،أحمــد یااگ ،مثنــوي كــالم ،وآخــرين) ،الناســخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 268 ،صفحة 14.5 × 6.5 ،سم.
 .35كشــكو شــعر (يضــم شــعر :مولــوي ،فقــه حســن بانــه ،أحمــد یااگ کۆمایااهو ،شا خ نع ااة

ااون ي،

م ا ن ش ااف ف ،جوا ااف اگ ،ا ااعدي ،ر اااهر ،موال ااا خال ااد وآخ ــرين) ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن،
 200صفحة 8.5 × 18.5 ،سم.
 .36كشـ ــكو شـ ــعر (يضـ ــم شـ ــعر :بلبـ ــل ،سـ ــعدي ،رنـ ــا:ي ،حي ـ ـران ،كلـ ــيم ،شـ ــيخ شـ ــها  ،أحمـ ــد یا ااگ
کۆمایهو ،مستوره خانم ،وآخرين) ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ :شهر شوال 1333هــ 317 ،صــفحة،
 10 × 16.5سم.
 .37كشــكو شــعر (يضــم شــعر :مولــوي ،كــوردى ،نعمــت هللا ولــي ،صــيدي ،خيــام ،ســعدي ،شــيخ عزيــز
تخ ي ،شيخ عمــر ،وآخــرين) ،بخــط جــالل الــدين1266 ،هــ ،وعليهــا تأريخــان آخـران 9 :شــوال  1324ه ـ و
 11شوال  1324هـ 424 ،صفحة 6.5 × 12 ،سم.
 .38كشــكو شــعر (يضــم شــعر :مولــوي معــدومي ،أحمــد ديوانــه ،موالنــا خالــد ،ســيدي ،موالنــا يعقــو
چر ي وآخرين) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 86 ،صفحة 16 × 6 ،سم.

 .39كش ـ ــكو ش ـ ــعر (يض ـ ــم ش ـ ــعر :مول ـ ــوي مع ـ ــدومي ،م ـ ــال مص ـ ــطفى ،فخ ـ ــري ،باباط ـ ــاهر عري ـ ــان ،ش ـ ــيخ
عالءالدولة وآخرين) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 192 ،صفحة 12.5 × 6.5 ،سم.
 .40كش ــكو ش ــعر (يض ــم ش ــعر :مول ــوي مع ــدومي ،أحم ــد ،ول ــي ديوان ــه ،رن ــا وآخ ــرين) ،بخ ــط حس ــن
شريف آبادي1303 ،هـ ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 380 ،صفحة 12 × 6 ،سم.
 .41كش ــكو شـ ــعر (يض ــم ش ــعر :مول ــوي مع ــدومي ،ن ــالي ،ك ــوردى ،كل ــيم ،خاق ــانى ،وآخ ــرين) ،الناس ــخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 201 ،صفحة.
 .42كشكو شعر  -بيا

(يضم شعر :مولوي وشــعراء آخــرين) ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن116 ،

صفحة.
 1/ .43كشــكو شــعر (زلــزل حــانى ،شــانامەى ك ــوردى و شــيعرى مەولەوى و كیماس ـ ى و ســيد يعق ــو )،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 124 ،صفحة.
 2/43منظومــة شــعرية (منــاظرەی ااا ا

ەما ) ،ملللااف مجهااون ،نلناسااخ تااأ يخ نسا ه مجهااوال 16 ،

صفحة.

ً
 .44ســیزا نيشــتلان (كشــكول شــعر يتضــمن أشــعار أكثــر مــن ثمــانين شــاعرا) ،إعــداد ونســخ نجــم الــدين
املال 457 ،صفحة1942 ،م 21 × 29.5 ،سم.
 .45كش ـ ــكو ش ـ ــعر (يض ـ ــم ش ـ ــعر :س ـ ــيد قي ـ ــدار الهاش ـ ـ ي ،س ـ ــيد وجي ـ ــه ال ـ ــدين الهاش ـ ـ ي ،س ـ ــيد ط ـ ــاهر
الهاش ـ ي ،بابارس ــول ،أحم ــد بي ــك حم ــدي و ي ــرهم ،وفيه ــا رس ــائل وموان ــع أخ ــرى متنوع ــة) ،لكث ــر م ــن
ناسخ (منهم سيد طاهر الهاش ي وسيد وجيه الدين) 119 ،صفحة.
 .46كشكو شعر – بياض (يضــم شــعر :نــالي ،مــال خالــد ،عبــدهللا ،حــافظ ،فــائق ،شــيخ أحمــد هــاتف)،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 192 ،صفحة 8 × 14.5 ،سم.
 .47بال عنوان كشكو شــعر (يتضــمن ديــوان أشــعار أحمــد حمــدي بـگ صــاحبقران وشــعر :ع ــل اگای،
موالن ــا خال ــد ،بيس ــاراني ،أحم ــد ف ــوزي ،بيخ ــود) يب ــدأ دي ــوان حم ــدي م ــن بداي ــة املخطوط ــة إل ــى ص ــفحة
( )224ث ــم ي ــأتي عل ــى ذك ــر ش ــعر ش ــعراء آخ ــرين ،إع ــداد ونس ــخ نج ــم ال ــدين امل ــال1940-8-31 ،م217 ،
صفحة.
 .48كش ـ ــكو ش ـ ــعر (فارس ـ ـ يس ك ـ ــورد س عرم ـ ـ س مجه ـ ــول املؤل ـ ــف والناس ـ ــخ ،ت ـ ــأريخ الت ـ ــأليف والنس ـ ــخ
مجهوالن 172 ،ورقة (344ص)8.5 × 20 ،سم.

ُ
 .49كشكول شعر كردي ،بخط نجم الدين املال408 ،1954 ،ص 21 × 29.5 ،سم.

األدب الكرد (الكرمانجية الشلالية
 -1بال عنوان (ديوان شعر) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 52 ،صفحة.
 -2معراج ــا نب ــيس مل ــال محم ــود ب ــن م ــال عب ــدالرحمان الهوس ــەر  ،ت ــأريخ الت ــأليف 9 :أيل ــول  1938م – 27
رج ــب  1358ه ــ ،بخ ــط م ــال خل ــف ب ــن رمض ــان الب ــاف يي ،ت ــأريخ النس ــخ1979 / 10 / 2 :م 38 ،ص ــفحة.
(عبدالرقيب يوسف)
 -3ئەســپا رە  ،للشــيخ خالــد زيبــاري ،مــأخوذ مــن صــوت حــاجى حســن بــن اااپ بــن حســن الرگو ااهو ،نقلــه
وكتبه من صوته عبدالرقيب يوسف1991/5/16 ،م 10 ،صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 -4مەولودنــامە ،تــأليف مــال أحمــد بــات یی ،بخــط محمــد شــريف البــاراڤي الكــردي الســاكن فــي الصــالحية فــي
حارة الكراد ،تأريخ النسخ مجهول 57 ،صفحة.
 -5مەولودن ــامە ،ت ــأليف م ــال أحم ــد ب ــات یی ،بخ ــط م ــال محم ــد ،ت ــأريخ النس ــخ 9 :ذي القع ــدة  1305ه ــ47 ،
صفحة.
 -6مەولودنــامە (املولــد الشــريف) ،تــأليف الســيد فــيل هللا بــن الشــيخ محمــد بــن الشــيخ حســن الفنــدكى،
تأريخ النلم1983 :م ،بخط املؤلف نفسه ،تأريخ النسخ1983 :م 16 ،صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 -7ســي امللــوك وبــديع ال لــا س للشــاعر الكــردي محمــد املــتخلص ب ــ(سياپۆش) ،الناســخ وتــأريخ نســخه
مجهوالن 163 ،صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 -8مجلد يضم ما يأتي:
 1/8سيس ـەبان (ملحم ــة سيس ــبان تتح ــدث ع ــن ــزوة لج ــي الس ــالم ف ــي منطق ــة سيس ــبان) ،للش ــيخ خال ــد
الزيباري ،بخط محمد سراج الدين خليلي ،تأريخ النسخ 11 ،1377 :صفحة.
 2/8ش ـ ـێخی س ر ررە عان ،لفق ـ ــي ت ی ا ارن (م ـ ــال محم ـ ــد أترو ـ ـ ي) ،بخ ـ ــط م ـ ــال محم ـ ــد س ـ ـراج ال ـ ــدين اب ـ ــن م ـ ــال
عبدالحكيم الخليلي ،تأريخ النسخ 1381 :هـ 1961 -م 16 ،صفحة.
 3/8برصيص ي عابد ،لفقي ت یرن  ،بخط مال محمد سراج الدين الخليلي 10 ،1377 ،صفحة.

 4/8قص ـ ــائد أ ـ ــرا لفق ـ ــي ت ی ا ارن  ،بخ ـ ــط م ـ ــال محم ـ ــد س ـ ـراج ال ـ ــدين ،ت ـ ــأريخ النس ـ ــخ مجه ـ ــول  6ص ـ ــفحة.
(عبدالرقيب يوسف)
 -9سيسـ ـەبانس للش ــيخ خال ــد زيب ــارى ،الناس ــخ مجه ــول وعليه ــا خ ــط م ــال يوس ــف الزفنك ــي ،ت ــأريخ النس ــخ:
1382هـ 6 ،صفحة.
 -10سیس ــەبانس للش ــيخ خال ــد الزيب ــاري ،بخ ــط م ــال خل ــف ب ــن رمض ــان الب ــاف يي ،ت ــأريخ النس ــخ47 ،1992 :
صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 -11سيسەبانس للشيخ خالد زيبارى ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 19 ،ورقــة ( 38صــفحة)( .عبــدالرقيب
يوسف)
 -12ق ــو سيس ــاان (نث ــر مس ــجوو) ،للش ــيخ خال ــد الزيب ــاري ،بخ ــط الس ــيد أحم ــد أرزن الفن ــدلي لج ــل ح ــاج
أمين ،تأريخ النسخ :ربيع الول  1392هـ 8 ،صفحة.
 -13سیســەبانس للشــيخ خالــد الزيبــاري ،الناســخ مجهــول ،تــأريخ النســخ :نصــف جمــادى اآلخــر 1371ه ـ 29 -
شباط 1952م 36 ،صفحة( .من كتب مال خلف  -عبدالرقيب يوسف)
 -14سيس ـ ـەبانس للشـ ــيخ خالـ ــد زيبـ ــارى ،الناسـ ــخ مجهـ ــول ،تـ ــأريخ النسـ ــخ1371 :ه ـ ـ 1952 -م 29 ،صـ ــفحة.
(نسخة مال أحمد يوسف – أخ عبدالرقيب يوسف)
 -15رسالة لكساندرخ اتريان إلى عبدالرقيب يوسف حول منطقة سيسبان وملحمة سيسبان ونســخه
املخطوط ــة ،الكس ــاندر ،جاتري ــان ،بخ ــط الكس ــاندر ،ت ــأريخ النس ــخ مجه ــول 5 ،ص ــفحة .ومعه ــا مقال ــة
منش ـورة ف ــي مجل ــة (م ت ا – نلع اادد  )100لرش ــيد فن ــدي ح ــول ملحم ــة سيس ــبان ومؤلف ــه الش ــيخ خال ــد
الزيباري( .عبدالرقيب يوسف)
 -16مەم و ز ــن ،لحم ــد خ ــانی ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن (كت ــب عل ــى الورق ــة الثاني ــة م ــن املخطوط ــة:
صاحبه دروي إبراهيم بن محمد الكرد بسليمانية في سنة  1282هـ) 110 ،صفحة.
 -17مەم و ز ن ،لحمد خانی ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (شطب على اسم الناسخ) 186 ،صفحة.
 -18مەم و ز ن ،لحمد خانی ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 194 ،صفحة (ناقص).
 -19مەم و ز ن ،لحمد خانی ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 54 ،صفحة.
 -20مەم و ز ن ،لحمد خانی ،بخط عبدالبالي ،تأريخ النسخ 1221 :هـ 219 ،صفحة.
 -21مەم و ز ن ،لحمد خانی مع ترجمته بالعربية ،الناسخ مجهول1885 ،م 50 ،صفحة.

 -22مەم و ز ن مع الترجمة العربية ،لحمد خانی ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 98 ،صفحة.
 -23مەم و ز ن ،لحمد خانی ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 57 ،صفحة.
 -24غزوة حنين ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 23 ،صفحة( .من كتب مال خلف بــاف یی-
عبدالرقيب يوسف)
 -25مجلد يضم:
 1/26لير ــن و مجنـ ــون ،ت ــأليف الش ــاعر الس ــوادى ،بخ ــط م ــال محم ــد سـ ـراج ال ــدين خليل ــي ،ت ــأريخ النس ــخ:
1383هـ 1963 -م نسخه على نسخة كتبت في سنة  1329هـ 58 ،صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
ا
 2/26طا ــا ك ــرد  ،ت ــأليف :م ــال محم ــود ،بخ ــط م ــال محم ــد س ـراج ال ــدين خليل ــي ،ت ــأريخ النس ــخ1383 :هـ ـ -
1963م نسخه على نسخة كتبت في سنة  1212هـ 10 ،صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 -26مجنون ولير  ،للسوادي ،بخــط رمضــان بــن رشــيد الشــكف ي ،تــأريخ النســخ 1355 :ه ـ فــي خدمــة أســتاذه
مال عبدالقادر 60 ،صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 -27لير ـ ومجن ــون ،للس ــوادي ،بخ ــط محم ــد كم ــال الك ــردي ب ــن الش ــيخ ن ــوري ،ت ــأريخ النس ــخ 1387 :ه ــ66 ،
صفحة( .نسخة تطوان – عبدالرقيب يوسف)
 -28لير ـ ــن ومجن ـ ــونس للس ـ ــوادي ،بخ ـ ــط محف ـ ــوا الهيزان ـ ــي ،ت ـ ــأريخ النس ـ ــخ 1383 :ه ـ ـ 1963م 54 ،ص ـ ــفحة.
(عبدالرقيب يوسف)
 -29ههلاهســتين بــالی وميــموو ن مردنــا هنــده نا ــداران (مجموعــة أشــعار لعــدة شــعراء الكــرد ،مــع وفيــات
بعـ ــل أعـ ــالم الكـ ــرد) ،بخـ ــط مـ ــال خلـ ــف بـ ــن رمضـ ــان البـ ــاف يي ،تـ ــأريخ النسـ ــخ1977 / 11 / 24 :م47 ،
صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 1/ -30جگر وين ..شاعر كوردي ،ملحمد موكري ،بخط محمد موكري 3 ،صفحة.
 2/30شيعرا كرمانج بە پيتى تينى ،بخط د.محمد موكرى ،تأريخ النسخ مجهول 6 ،صفحة.
 -31مجلد يضم:
 1/31ش ـێخ صــەنعان (شــيخ صــنعان باللرــة الكرديــة) ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،
 27صفحة.
 2/31منظومــة ليرـ ومجنــون بالكرديــة ،ملؤلــف مجهــول ،بخــط أحمــد املــذنب ،تــأريخ النســخ 1324 :هــ50 ،
صفحة.

 3/31منظومة يوس و زليرا بالكرديــة ،ملؤلــف مجهــول ،بخــط أحمــد ،فــي  28محــرم ســنة  1325هــ132 ،
صفحة.

األدب الكرد (الكرمانجية املتوسطة -السورانية
 .1ديوان أحلد مرتارجاف ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 44 ،صفحة{ .عزالدين مصطفى رسول}
 .2بەيتى م ەمەدی حەنەفیە (بيت محمد بن الحنفية) ،مأخوذ من صوت صوفي صال أحمد ڕن ی یی،
نقله وكتبه من صوته عبدالرقيب يوسف 6 ،شباط 1982م 41 ،صفحة.
 .3مرطوطة تيم أشعار للسيد قيدار الهاش ي والسيد طاهر الهاش ي ،الناسخ :السيد طاهر بن
قيدار الهاش ي السولي البرزنجي1389 ،هـ 166 ،صفحة.
 .4ديوان نعت ومدايا ناوية ومناقب غوثية وغزليات عرفانية وغرامية ،نلم ونسخ السيد محمد
طاهر الهاش ى1390 ،هـ  1349 -شـ 116 ،صفحة.
 .5كشكو شعر (يضم شعر السيد طاهر و عل الشعراء اآلخرين)س الناسخ السيد طاهر الهاش ي
لجل سركوت شيخ محمد طاهر 152 ،1389 ،صفحة.
 .6د وان طاهر بیگ جاف ،بخط عثمان پاشا زاده (يمكن أن يكون بخط الشاعر نفسه ،أو أحد
إخوته) ،تأريخ النسخ1334 :هـ 138 ،صفحة 20 ×13 ،سم.
 .7ديوان حەريق ،ملال صال الحريق ،بخط ميرزا محمود شابندري سابالغي لجل السيد رشيد خانقا،
تأريخ النسخ 28 :شعبان  1312ه ـ –  1895م 42 ،صفحة 19 × 22.5 ،سم.
 .8ديوان نا ن ،مال خضر أحمد شاويس امليكائلي الشهرزوري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 36 ،ورقة
( 72صفحة).
 .9ديوان نا ن (نسخة أخرى) ،مال خضر أحمد شاويس امليكائلي الشهرزوري ،الناسخ :داود ،تأريخ
النسخ 29 :رمضان  1332هـ 23 ،ورقة ( 45صفحة).
 .10ديوان نا ن (نسخة أخرى) ،مال خضر أحمد شاويس امليكائلي الشهرزوري ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن 13 ،ورقة ( 25صفحة)( .د .كمال فؤاد)
 .11رباعيات يام (بالكردية) ،املترجم :شيخ سالم العازباني ،الناسخ :علي با ير آ ا ،تأريخ النسخ :أيلول
 110 ،1948ورقة ( 220صفحة) 16.5 × 21.5 ،سم.

 .12ديوان ميرزا غفور ،مليرزا فور بن حاجي عمر بن حاجي عباس ،بخط الناظم نفسه 175 ،صفحة.
 .13ديوان كهما  ،لعلي كمال با ير آ ا ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 48 ،صفحة.
 .14مجلوعة أشعارس ملال حامد بن مال حمدون الذكي ،بخط الناظم نفسه 36 ،صفحة.
 .15شێرزاد و و شاد ،ملال حامد حمدون الذکي ،تأريخ التأليف 1949 :م ،بخط فانل حاجي عمر سليم
ە ن یی ،تأريخ النسخ 1956/3/25 :م 336 ،صفحة)Fazil Zengene, 26.09.2014( .
 .16ديوان سالمس عبدالرحمان بيگ ساحبقران ،بخط علي أكبر سنندجي (يبدو أنه علي أكبر وەقا ع
نيگارى كوردستاني) ،تأريخ النسخ 18 :شهر ربيع الول سنة  1321هـ 1903/6/14م 143 ،صفحة،
 20.1 × 14.7سم( .نسخة أملانيا – ۆا ا ما )
 .17ديوان سالم (نسخة مكتوبة للشاعر نفسه) ،عبدالرحمان بيگ ساحبقران ،الناسخ مجهول ،تأريخ
النسخ :الحد  22شهر شعبان سنة  1278هـ  1862/2/21م 214 ،صفحة 20 × 11.8 ،سم( .نسخة
أملانيا – ۆا ا ما )
 .18ديوان سالم ،عبدالرحمان بيك ساحبقران ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (ناقص الول واآلخر)،
 95صفحة 17.5 × 11 ،سم( .نسخة نافع ملهر  -برلين)
 .19ديوان سالمس عبدالرحمان بيك ساحبقران ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (نسخه لجل أحمد آ ا)،
 151صفحة 17 × 12 ،سم( .نسخة أحمد آ ا)
 .20ديوان سالمس عبدالرحمان بيك ساحبقران ،بخط سيد علي (يمكن أن يكون علي كمال اپ ) نسخه
لجل أحمد مختار بيگ 83 ،صفحة 20 × 12 ،سم( .ک ێبخا ی م پیسهو شو نی یسالمی ێ ن )
 .21ديوان شيخ رضا الطالاان  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 23 ،صفحة 19 × 12 ،سم( .مكتبة
شوراى ميلى ايران)
 .22ديوان شيخ رضا الطالاان  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 80 ،صفحة ( .منقول من نسخة
محفوظة لدى ابن صاحب الديوان)
 .23د وان شیخ رضا با ترجمه فارس ى ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 95 ،صفحة( .ومعها بعل
القصائد لشعراء أخرين)
 .24بال عنوان (كشكول شعر يضم شعر مولوي ،وسعدي وسيد أحمد هاتفي وميرزا محمد وآخرين)،
جمع ونسخ الشيخ أحمد شاكلي 1381 ،هـ 1962 -م 49 ،صفحة.

 .25بال عنوان (مجموعة شعرية ومذكرات ،جمع وتأليف ونسخ الشيخ أحمد شاكلي 1383 ،هـ 1964 -م،
 195صفحة.
 .26بال عنوان (مجموعة أشعار) ،للشيخ أحمد شاكلي ،بخط الناظم نفسه ،تأريخ النسخ مجهول44 ،
ورقة ( 88صفحة).
 .27بال عنوان (كشكول شعر لعدة شعراء ،منها شاكلي نفسه ،وموالنا خالد وسعدي) ،جمع ونسخ الشيخ
أحمد شاكلي 1374 ،هـ 1955 -م 22 ،صفحة.
 .28بال عنوان (قصائد ملوالنا خالد و الشيخ أحمد شاكلي) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 23 ،صفحة.
 .29شيعر ميرزا بی كوژرانل ش خ سعيد و ئەحلەدا حەفيد لە مووسل (شعر ميرزا لقتل الشيخ
سعيد وابنه في املوصل) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 12 ،صفحة.
 .30مولود نامە ،ملؤلف مجهول ،بخط مال حآدر جواد ،تأريخ النسخ 1393 :هـ  1972 -م 35 ،صفحة.
 .31دیوا ی ئەدە (لسر مي ديوان مقباح نلدجون نمل خپص األدل) ،لعبد

نمل ري نمل خپص

األدل ،نلناسخ مجهون ،تأ يخ نل سخ نلثالثاء  2ذي ن حجة  1303ها 7 ،لة ( 14صفحة).
 .32مجلوعة أشعارشيخ رضا (وشعراء أخرين منهم الناسخ)س بخط مال مصطفى بن مال محمد املزناوي،
تأريخ النسخ 1324 :هـ 34 ،صفحة.
 )١( .33ترج ة گ،نتان سعد س للشيخ مصل الدين سعدي شيرازي ،ترجمه إلى الكردية مال مصطفى
صفوت 1381 ،هـ 1961 -م 82 ،صفحة 16.5 × 20.5 ،سم.
( )2هەشت بە هەشت ،ترجمه إلى الكردية مال مصطفى صفوت81 ،ص 16.5 × 20.5،سم.
 .34ديوان نفعن (كوردي ،فارس ي ،عر ي) ،لنف ي ،بخط محمد سعيد الكردي (السليماني) لجل رسول
أفندي ،تأريخ النسخ :رجب  1263هـ في بلد الشام 119 ،ورقة ( 238صفحة)( .نسخة استنبول)
 .35نسختان من مهد نامه ،البن الحاج الجيشانةيي:
 1/35مهد نامهس ملال محمد ابن الحاج ،بخط طه بن أحمد من أهالي كويسنجق لجل مال أ ي بكر
الصدباري ،تأريخ النسخ 1254 :هـ 17 ،ورقة ( 34صفحة)( .عبدالرقيب يوسف)
 2/35مهد نامه ،ملال محمد ابن الحاج ،بخط محمد دروي

(نسبه تزويرا إلى نفسه!) ،تأريخ النسخ:

 1276هـ 23 ،صفحة 12 × 18 ،سم( .عبدالرقيب يوسف – نسخة مكتبة الوقاف – السليمانية)

 .36چەند پارچە شيعريكل زێوەر (قصائد للشاعر زيوەر) ،ملال عبدهللا زيور ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن 8 ،صفحة 17 × 22 ،سم.
 1 .37مەولود نامە (نلما ونثرا) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 56 ،صفحة.
 2/37بيروباوەڕی ئەهلی حەمل بالكردية (كتا في العقيدة السالمية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ مجهول،
تأريخ النسخ 1353-10-6 :هـ شـ 101 ،صفحة.
 .38د وانک چا ک ،ل االک تاڵەبانی ،بخط الناظم نفسه ،عليها أكثر من تأريخ 59 ،صفحة.
 .39تعليقات عر ديوان سالم املطبوو (طبعة كوردي و مريواني) مع زيادة قصائد أخرى ،للسيد طاهر
الهاش ي ،الديوان املطبوو وتعليقات السيد طاهر  146صفحة.
 .40من أشعار سالمس لشيخ سالم عازباني ،الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن (يمكن بخط الناظم)،
صفحتان.
 /1 .41کاخ ڕۆژگار ،تأليف ونسخ محمود أحمد ،الدفتر الول1957 ،م 83 ،صفحة.
 2/41کاخ ڕۆژگار ،تأليف ونسخ محمود أحمد ،الدفتر الثاني1957 ،م 103 ،صفحة.
 3/41کاخ ڕۆژگار ،تأليف ونسخ محمود أحمد ،الدفتر الثال 1957 ،م 34 ،صفحة)Feryad Fazil( .
 /1 .42ەرامان ،تأليف ونسخ محمود أحمد1960 ،م ،الدفتر الول 108 ،صفحة.
 2/42ەرامان ،تأليف ونسخ محمود أحمد1960 ،م ،الدفتر الثاني 86 ،صفحة.
 .43شیوهن و ر ان ،نلم ونسخ محمد توفآق ورد 1945 ،م 60 ،صفحة.
 .44چەماازمژدەمێ ،نلم ونسخ إحسان فؤاد 2007 ،السليمانية 7 ،صفحة.
 .45هینراونامەس لدكتور شۆ (أحمد شوكري) ،الجزء الول ،بخط املؤلف ،عليها أكثر من تأريخ110 ،
صفحة.
 .46سیس ــەبان ،للش ــيخ ن ــوري الش ــيخ ه ــادي گردەش ااینو ،بخ ــط أحم ــد گ اوالني ،ت ــأريخ النس ــخ 1366 :هـ ـ -
1947م 21 ،صفحة.
 .47سیسەبان ،للشيخ نــوري الشــيخ هــادي گردەشااینو ،بخــط أ ــي بكــر ـكـانيالني ،تــأريخ النســخ 1366 :ه ـ فــي
خدمة املال محمد الهوريوي 11 ،ورقة ( 21صفحة)( .عبدالرقيب يوسف)
 .48سیسـ ــەبان ،للشـ ــيخ نـ ــوري الشـ ــيخ هـ ــادي گردەشا ااینو ،بخـ ــط محمـ ــود خالـ ــد خوشـ ــناو ،تـ ــأريخ النسـ ــخ:
1978م 66 ،صفحة.

 .49سیسـ ــەبان ،للش ــيخ نـ ــوري الش ــيخ ه ــادي گردەشا ااینو ،الناس ــخ وتـ ـأريخ نسـ ــخه مجه ــوالن 19 ،صـ ــفحة.
(نسخة أهداها الحاج املال أحمد اول ا دی لعبدنلرل

جواف).

 .50سیسـ ــەبان ،للش ــيخ نـ ــوري الش ــيخ هـ ــادي گردەش ااینو ،بخ ــط عبـ ــدالرحمان اب ــن الحـ ــاج محم ــد رسـ ــول
قلع دزەي ــى (مي ــرزا ع ااد لاەح انی ا ا عاتێ ل د اای) ،ت ــأريخ النس ــخ 10 :ربي ــع الول  1361ه ــ57 ،
صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 .51سیســەبان ،للشــيخ نــوري الشــيخ هــادي گردەشااینو ،الناســخ مجهــول ،تــأريخ النســخ 9 :صــفر  1360هــ،
 10ورقة ( 20صفحة)( .عبدالرقيب يوسف)
 .52سیســەبان ،للشــيخ نــوري الشــيخ هــادي گردەشااینو ،بخــط عمــر ابــن مــال محمــد أمــين املشــهور بقــاوغ فــي
خدمة أستاذه مال عبدالعزيز ،تأريخ النسخ 1345 :هـ 16 ،صفحة.
 .53رس ــالة لعم ــر أم ــين محم ــد ص ــال إل ــى عب ــدالرقيب يوس ــف ح ــول نس ــخة م ــن سیس ــەبان ،للش ــيخ ن ــوري
الشـ ــيخ هـ ــادي گردەشا ااینو ،ونقـ ــل صـ ــفحتين مـ ــن النسـ ــخة املخطوطـ ــة ،ويـ ــذكر أن املخطوطـ ــة نسـ ــخ فـ ــي
رمضان  1360هـ بخط عمر عارف ،تأريخ الرسالة1978 :م( .عبدالرقيب يوسف)
 .54بەهنەس را (ملح ااة ت ح اادز ع ااي س ا ن دن اااس ا ااي ا اانة  22ه ا ا ااي عه ااد ع اار ااي ن غ ااال) ،للم ــال س ــعيد
الهيراني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 11 ،صفحة( .أحمد بانكوالني)
 .55بەهنەس رراس للم ــال س ــعيد الهيران ــي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن (يمك ــن بخ ــط املؤل ــف نفس ــه)88 ،
صفحة( .نسخة کوپ لرن – عبدالرقيب يوسف)
 .56بەهنەسرراس للمــال ســعيد الهيرانــي ،مــن البدايــة إلــى صــفحة  36بخــط مــال أ ــي بكــر الهيرانــي ،ومــن صــفحة
 36إل ــى نهاي ــة الكت ــا بخ ــط م ــال محم ــد س ــليم الهيران ــي وكالهم ـا م ــن أحف ــاد املؤل ــف ،ت ــأريخ النس ــخ12 :
رمضان  1362هـ 98 ،صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 .57بەهنەساس للمال سعيد الهيراني ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 1352 :هـ 28 ،صفحة.
 .58بەهنەسر رراس للمـ ــال سـ ــعيد الهيرانـ ــي ،بخـ ــط عبـ ــدالرحمان ابـ ــن الحـ ــاج محمـ ــد رسـ ــول قلع دزەيـ ــى (ميـ ــرزا
ع ا ا ااد لاەح انی اا ا ا عاتێ ل د ا ا اای) ،تـ ـ ــأريخ النسـ ـ ــخ 18 :جمـ ـ ــادى الول  1374هـ ـ ــ 244 ،صـ ـ ــفحة.
(عبدالرقيب يوسف)
 .59رأس ال و أو فتا اليلن ( زاى قەاڵى يەمەن) ،للشيخ نوري الشيخ هادي گردەشینو ،خط اا د
مح د يوي خوشنا  ،تأ يخ نل سخ  1356ها 56 ،صفحة( .عبدنلرل

جواف)

 .60رأس ال ـ ــو أو فـ ــتا الـ ــيلن ( زاى قەاڵى يەمەن) ،للشـ ــيخ نـ ــوري الشـ ــيخ هـ ــادي گردەشا ااینو ،خا ااط
عب ا اادنلقاد پ ا ااي خ ا ااد ش اش ا ااانی ،ت ـ ــأريخ النس ـ ــخ 1392 :ه ـ ـ ـ 1972 -م 102 ،ص ـ ــفحة( .عب ـ ــدالرقيب
يوسف)
 .61رازی تەني ـ ــا ک ،للش ـ ــاعر أحم ـ ــد ه ـ ــردي ،الناس ـ ــخ مجه ـ ــول (الل ـ ــاهر أنه ـ ــا بخ ـ ــط الن ـ ــاظم)1957 ،م16 ،
صفحة.
 .62عقائ ــدا عا ــدالرحلن ،بخ ــط محم ــد كافس ـ ى دوز ،ت ــأريخ النس ــخ 1325 :ه ــ 14 ،ص ــفحة( .عب ــدالرقيب
يوسف)
 .63دي ــوان م ــو  ،م ــال محم ــد ب ــن م ــال عثم ــان الب ــالخي ،الناس ــخ مجه ــول (أ ل ــب الل ــن أن ــه م ــن نس ــخ س ــيد
ً
طاهر الهاش ي ،لنه نفس خطه عن طريق املقابلة بمستنسخاته ،ولنه كان نمن مخطوطاته أيضا)،
تأريخ النسخ مجهول 25 ،ورقة 18×22,5 ،سم.
 .64قصائد شعرية ،لحمد شوكري ،بخط الناظم نفسه1951-12-20 ،م 3 ،صفحة.
 .65مجلد يضم:
 1/65مه ــد نام ــه (بالفارس ــية) ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ مجه ــول ،ت ــأريخ النس ــخ 1328 :ه ــ 56 ،ص ــفحة،
 10.8 × 15.5سم.
 2/65مه ــد نام ــه (بالكردي ــة) ،مل ــال محم ــد اب ــن الح ــاج الجيش ــان يى ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن3 ،
صفحة 10.8 × 15.5 ،سم.
 .66معراا نامه (باللرة الكردية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 18 ،ورقة ( 36صفحة).
 .67تیش ــەک ڕاس ــتاى و ئ ــازادیس (دي ــوان ش ــعر س ال ــزي الث ــان والثال ــثس الن ــاظم والناس ـ م م ل ــد توفي ــق
ورد س 170صس مصورعر ورا فولسكاب.

األدب الكرد (الگورانية
 .1قصائد وأشعار ،لبلبل (شاعر معاصر ملولوي) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 3 ،صفحة.
 .2ترجل ــة به ــة األس ــرار بالهورامي ــة ،املت ــرجم :م ــال عب ــدالقادر ب ــانەيی ،الناس ــخ :محم ــد س ــعيد م ـرادي ،ت ــأريخ
النسخ مجهول (ولكن يبدو أنها نسخت سنة  1337شـ) في قرية قەاڵگاى تيلەكی 165 ،صفحة.

 .3دەربارەی ڕۆستەم (قصائد حول ملحمة روستم) ،لفقي رشيد هموند ،بخــط النــاظم ،تــأريخ النســخ مجهــول،
 24صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 .4داس ــتانک ه ــهفت لش ــكرو س ــپاه كش ــیدن افراس ــیاب ،ملؤل ــف مجه ــول ،بخ ــط محم ــد امل ــال ك ــريم ،أواخ ــر ربي ــع
الثاني  1375هـ 355 ،صفحة.
 .5فەقێ رەشيدا هەمەوەند (نبذة عن سيرته وتوصيف لبعل مؤلفاته املخطوطة) ،كتابة ونســخ عبــدالرقيب
يوسف ،تأريخ النسخ مجهول 8 ،صفحة.
 .6روس ــتەم نام ــه ،لرش ــيد َ
همون ــد (فەل ــە رەش ــيدى هەمەوەن ــد) ،بخ ــط مه ــدي 15 ،ربي ــع الث ــاني  1351ه ــ336 ،
صفحة.
 .7ش ــەما و زە ن ،عب ــدهللا ب ــوركەيی ش ــارەزوور  ،بخ ــط د.ص ــديق ب ـۆ ەک یی 59 ،1966 ،ص ــفحة( .كتابخان ــه
مجلس شوراي ملي إيران)
 .8غەزەلیاتک مەولەوی ( زليات مولوي) ،بخط عبدهللا أملاس ي 10 ،1306 ،صفحة.
ُ
 .9مجلد صرير الحجم يضم رسالتين (باللرة الكردية):
ً
 1/9رسالة لن بيان وفاة الرسو (عليه الصلوة والسالم) شعرا ،املؤلف (الناظم) :مجهول ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 7 .ورقة ( 14صفحة) 10.5 × 16.5 ،سم.
ُ
َ 2/9سلا و زمين (بالكردية الگورانية) .املؤلف :خاناي قوبادي ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن 4 ،ورقــة (8
صفحة) 10.5 × 16.5 ،سم.
 .10ديـ ــوان صـ ــید هەورامـ ــک (بيـ ــاض) ،مـ ــال محمـ ــد سـ ــليمان صـ ــيدي ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه مجهـ ــوالن32 ،
صفحة .وفي آخره قصائد لسيد عبدهللا عارف.
 .11دي ــوان ص ــيدا ه ــورامل ،ش ــري وتحقي ــق :عب ــدالكريم محم ــد امل ــدرس ،بخ ــط امل ــدرس نفس ــه ،ت ــأريخ النس ــخ
مجهول 100 ،صفحة.
 .12كشكو شعر هورامي ،جمع ونسخ مال عبدالكريم املدرس ،تأريخ النسخ مجهول 138 ،صفحة.
 .13مەحشــەرنــامە ،ملؤلــف مجهــول ،بخــط محمــد ولــي عبــدالكريم خــان الســاكن فــي قريــة شــيخ جعفرانــي ،تــأريخ
النسخ :رة شعبان سنة  1346هـ 148 ،صفحة.
.14ديوان مولو  ،للسيد عبدالرحيم التاوگۆزيى ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 83 ،صفحة.

.15دي ـ ــوان مول ـ ــو (مجموع ـ ــة م ـ ــن أش ـ ــعار مول ـ ــوي) ،للس ـ ــيد عب ـ ــدالرحيم الت ـ ــاوگۆزيي ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ نس ـ ــخه
مجهوالن 102 ،صفحة( .كتابخان ی آيةهللا گلپاأگانی)
 .16ديــوان مولــو  ،للســيد عبــدالرحيم التــاوگۆزيي ،بخــط ســيد عبــدهللا املــدرس ،تــأريخ النســخ 1304 :هــ148 ،
صفحة 14 × 21.5 ،سم( .مكتبة جامعة طهران/ايران)
 .17ديــوان مولــو (بآــاض أشــعار مولــوي  ،للســيد عبــدالرحيم (ميــرزا عبــدالرحآم مولــو مــتخلص بمعــدوم)،
بخ ــط م ــال باأزس ــد س ــاروقام

 ،ت ــأريخ النس ــخ مجه ــول (ق ــرن  148 ،)13ص ــفحة .اوتابخان ــه ،آرش ــآو و مجموع ــه

شخص ى محمد عبدلی»
.18ديــوان مولــو  ،للســيد عبــدالرحيم التــاوگۆزيي ،بخــط عبــدهللا أملــاس 1328-1-25 ،شمسـ ي ،فــي قريــة قوجــه
كندي 14 ،صفحة.
 .19ديــوان مولــو  ،للســيد عبــدالرحيم التــاوگۆزيي ،جمــع ونســخ الســيد طــاهر الهاشـ ي ،تــأريخ النســخ مجهــول،
 140صفحة.
.20ديوان مولو (ناقص الخير) ،للسيد عبدالرحيم التاوگۆزيي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 31 ،صفحة.
(ک ێبخا ی م پیسهو شو نی مللى ێ ن )
 .21ديــوان مولــو  ،للســيد عبــدالرحيم التــاوگۆزيي ،بخــط الســيد طــاهر الهاشـ ي ،تــأريخ النســخ 21 :ربيــع الول
 1371هـ 113 ،صفحة( .نسخة برلين)
 .22دي ـ ــوان مول ـ ــو  ،للس ـ ــيد عب ـ ــدالرحيم الت ـ ــاوگۆزيي ،الناس ـ ــخ مجه ـ ــول ،ت ـ ــأريخ النس ـ ــخ 146 ،1300 :ص ـ ــفحة.
(مكتبة أستانقدس)
 .23ديوان مولو  ،للسيد عبدالرحيم التاوگۆزيي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (نسخة ناقصة) 38 ،ص.
 .24دي ـ ــوان مول ـ ــو  ،للس ـ ــيد عب ـ ــدالرحيم الت ـ ــاوگۆزيي ،بخ ـ ــط س ـ ــيد نج ـ ــم ال ـ ــدين ،ت ـ ــأريخ النس ـ ــخ مجه ـ ــول101 ،
صفحة.
 .25ديوان مولو (بياض شعري) ،للسيد عبدالرحيم التاوگۆزيي ،الناسخ مجهول 1357 ،هـ 124 ،صفحة.
 .26ديوان مولو  ،للسيد عبدالرحيم التاوگۆزيي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 184 ،ص 12.5 × 20 ،سم.
.27ديــوان مولــو  ،للســيد عبــدالرحيم التــاوگۆزيي ،بخــط عبــدهللا أملــاس 1328-11-6 ،شمسـ ي ،فــي قريــة قوجــه
كندي افشار 8 ،صفحة.

 .28دي ــوان مول ــو  ،الس ــيد عب ــدالرحيم املول ــوي امل ــتخلص بمع ــدوم ،بخ ــط م ــال ف ــرج هللا داري ــاني ،ت ــأريخ النس ــخ
مجهول 30 ،صفحة.
 .29كشكو شــعر  -بيــاض (يضــم شــعر عــدة شــعراء ومــنهم مولــوي) ،الناســخ مجهــول ،تــأريخ النســخ1312 :هــ،
 140صفحة( .كتابخان ی آيةهللا گلپاأگانی)
 .30دي ــوان مول ــو  ،الس ــيد عب ــدالرحيم املول ــوي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن 187 ،ص ــفحة( .نس ــخة م ــال
عبدالحكيم)،
 31جواهربو (منلومة باللهجة الگورانية) ،ملؤلف مجهــول ،بخــط بهـرام ميــرزاي ابــن عبــاس خوشــخوان12 ،
رجب سنة  137؟ (يمكن أنها  ،)1137صفحتان.
 .32ديــوان مــال پەرێشــان ،ملــال پریشااا كرماشااان  ،نلناسااخ تااأ يخ نس ا ه مجهااوال  111 ،صاافحة( .كتبخــانەى
دائرە املعارف بزرگ اسالمي ايران)
 .33ديــوان مــال پەرێشــان ،ملــال پریشااا كرماشااان  ،نلناسااخ مجهااون ،تااأ يخ نل سااخ  3ذي ن حجااة ااانة  1324هاا،
 39صفحة( .كتبخانەى مجلس ي شورا ملی اأران)
 .34د وان مە پەرێشان ورماشانی ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 20 ،ورقة ( 40صفحة).
.35ديوان مال پەرێشان ،نسخ وتصحيح ومقابلة :ضنفري 1362/4/14 ،شـ 124 ،صفحة.
.36مجلد يضم:
 1/36مجلوعة أشعار ،ملال پریشان ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 28 ،صفحة.
 2/36مواعظ وإرشادات ،لكيكاوس بن أسكندر ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 1323 :هـ 7 ،صفحة.
 3/36أصـ ى امل حلــة فــي بيــان عالقــات الوقــا:ع الر يــدة والنقمــة ،لنجيــب الــدين الصــفهاني ،الناســخ مجهــول،
تأريخ النسخ 1323 :هـ 39 ،صفحة.
 4/36مجلوعة أشعار ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 1324 :هـ 22 ،صفحة.
 5/36قصائد شعرية ،ملحمد بن زين العابدين بن محمد الحسيتي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 3 ،ص.
 6/36رشـ ــحات نوريـ ــة ،لعـ ــين الـ ــدين حسـ ــين املوسـ ــوي ،بخـ ــط محمـ ــد صـ ــاد البروجـ ــردي1319 ،هـ ــ 13 ،ورقـ ــة
(25ص).
 .37مجلد يضم:

 1/37ديوان مال پريشان ،الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن 18 ،ورقة ( 36صفحة) 10.5 × 17 ،سم.
 2/37ابی ــات ا ــل بیگــک ج ــاف در خط ــا ب ــه گ ــوران س ــنة  ،1302ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ مجه ــول 4 ،ص،
 10.5×17سم.
 3/37منظوم ــة ع ــن تنبي ــه ال ــنفس ،نل ــم مل ـ

حس ــين خ ــان گلآ ــا:ی امل ــتخلص بمج ــرم ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه

مجهوالن 35 ،صفحة (ناقص الخير) 10.5 × 17 ،سم.
 4/37منظومة لن مدح ا مام عرن ،لرالم رنا ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 6 ،صفحة 10.5 × 17 ،سم.
 5/37منظومة لن ا عتقاد ،مليرزا شفيع ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 36 ،صفحة 10.5 × 17 ،سم.
 .38ديوان مال پريشان ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ :شهر شوال سنة  1307هـ 17 ،صــفحة 18 × 27 ،ســم.
مخطوطة في مكتبة مجلس شورى إيران)
(من صفحة  187إلى صفحة  203من
م
 .39ديوان مال پريشانس الناسخ
 .40ديوان مال پريشانس الناسخ
 .41ديوانل مەستورەی ئەردە ن (ديوان مستوره الكردستاني) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 39 ،صفحة.
 .42ليرن ومجنون ،مليرزا شفيع الهورامي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 44 ،صفحة( .عبدالرقيب يوسف)
 .43شير ن و ەسرەو ،لخانا قوباد  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 68 ،صفحة.
 .44شــير ن و ەســرەو ،لخانــا قوبــاد  ،الناســخ مجهــول ،تــأريخ النســخ 1298 :هــ 309 ،صــفحة( .كتابخــان ی
مجپي شوراى ملى ايران)
 .45ليرن ومجنون ،تأليف خاناى قوبادي ،بخــط عبــدالرحمن شــيخ عبــاس ،تــأريخ النســخ :ربيــع الول  1295ه ـ -
فروردين  1254شـ 93 ،صفحة.
 .46ليرن ومجنون،
 .47مجلد يضم:
 1/47شير ن و ەسرەو ،تأليف مال أملاس خان الكنوليي (ئەڵماس خانی وەنوڵەیی -گیرانى) ،الناسخ مجهول،
تأريخ النسخ :شهر جمادى الثاني سنة  1306هـ 407 ،صفحة( .دانشگاه وپنهاگن)
2/47

 .48شيرين وخەسرەو (نسخة أخرى) (ك ا عپادااا شــيرأن و فرهــاد) ،تــأليف مــال أملــاس خــان الكنــوليي (ئەڵمــاس
خانی وەنوڵەیی -گیرانى) ،بخط محمد رحيم ،تأريخ النسخ 5 :ربيع الثاني سنة  1332هـ 305 ،صفحة.
 .49مجلد يضم:

ً
 1/49مناجات (أدعية ومناجات بالكردية الگورانيــة نلمــا) ،ملــال أملــاس خــان وەنــوڵەیی ،بخــط محمــد رحــيم ابــن
 11 ،صفحة.
 2/49اورزمين ،لملاس خان وەنوڵەیی ،الناسخ مجهول (أ لب اللن أن ناسخها هــو محمــد رحــيم الناســخ ملــا
قبلها) ،تأريخ النسخ 14 :ربيع الثاني  1333هـ 486 ،صفحة.
 .50نادرنامه ،ملال أملاس خان ک وڵ یی ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (ناقص) 92 ،صفحة.
 .5١گ رررمە وم ررو س مل ــال أمل ــاس خ ــان ک ااوڵ یی ،نلناس ااخ ت ااأ يخ نس ا ه مجه ااوال ( ااالص نألخ ا ) 10 ،ص اافحة.
(كتابخان ی مجپي شوراى ملى ايران)
 .52گفته املاس خان
 .53شيعرا یرانک -ارسان ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 80 ،صفحة.
 .54ديوان وا  ،جمع ونسخ :السيد طاهر الهاش ي ،تأريخ النسخ مجهول 81 ،صفحة.
 .55ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 79 ،صفحة.
.56ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 85 ،صفحة.
.57ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 95 ،صفحة.
 .58مجلد يضم:
 1/58ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 230 ،صفحة.
 2/58جزء من مكتوبات مو نا الد ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 78 ،صفحة.
.59ديــوان مو نــا الــد النقشــبند  ،بخــط حســن حل ــي الخيــاني ،تــأريخ النســخ 1273 :فــي بلــدة ديــاربكر121 ،
صفحة .وفي آخره قصائد ملحمد بهاءالدين شاهـ نقشبند( .نسخة آمد)
.60ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 116 ،صفحة( .نسخة القاهرة)
 .61دي ــوان مو ن ــا ال ــد النقش ــبند  ،الناس ــخ مجه ــول ،ت ــأريخ النس ــخ 30 :ذي الحج ــة  303ه ـ ـ (الل ــاهر أنه ــا
 1303هـ) 99 ،صفحة( .محمود أفندي)
 .62قصيدة ملو نا الد النقشبند س مكتو باآللة الكاتبة ،صفحة واحدة( .د .محمد موكري)

 .63موالنا خالد النقشبندي،
.64شــير ن و فرهــاد ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن 228 ،صــفحة 20 × 14 ،ســم( .كتابخانــه
مجلس الشورى السالمي  -إيران)
.65داس ــتان هف ــت لش ــكر(منلوم ــة كردي ــة گوراني ــة) ،ملؤل ــف مجه ــول ،بخ ــط س ــيد بهاءال ــدين ب ــن س ــيد قط ــب
الدين ،تــأريخ النســخ :جمــادى الخــر ســنة  1359هــ 342 ،صــفحة 12.5 × 20 ،ســم( .كتابخانــه مجلــس الشــورى
السالمي  -إيران)
.66نادرنامه ،ملال أملاس خان ک وڵ یی ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (ناقص) 208 ،صــفحة10.5 × 16.5 ،
سم( .كتابخانه مجلس الشورى السالمي  -إيران)
.67جنگنامەی نادرشاس ملــال أملــاس خــان ک ااوڵ یی ،الناســخ :مــال فــرج هللا بــن عزيـزهللا تركاشــوند ،تــأريخ النســخ:
صفر  1277هـ 162 ،صفحة 12 × 18 ،سم( .كتابخانه مجلس الشورى السالمي  -إيران)
.68ملح ررة شررعرية بال،گوررة گورانی رةس ملؤلــف مجهــول ،تــأريخ التــأليف1339 :هــ ،بخــط محمــد ســليم بــن طمــر
خان سنقري 21 ،رجب 1347هـ 398 ،صفحة.
.69مسنوی شاهنامه بالله ة الكردية الگورانية ،تأليف عزيــز ،الناســخ مجهــول ،الخمــيس شــهر شــوال ســنة
 1288هـ 89 ،صفحة.
 .70ورشید اور ،ملال نور علي كندولي ،الناسخ مجهول ،الحد  6جمادى الول 1330هـ ؟ 116 ،صفحة.
 1( .71ديوان بيسارانل ،جمع وإعداد وشري ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،تأريخ النسخ مجهول 109 ،ص.
( )2ديواني بيساراني ،جمع وإعداد وشري ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،تأريخ النسخ مجهول65 ،ص،
 .72خطبة ادا وتهليلة3 ،1949/1338 ،ص.

األدب الكرد (لەک و کەلهوڕ
 -1چيرۆكل كازردلك بە كرماشانل (قصة كازردلك باللهجة اللورية الكرماشانية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 11 ،صفحة( .د .محمد موكري)
 -2گ ر ر را ی بە ل ر رروڕی (بعـ ــل ال نيـ ــة باللهجـ ــة اللوريـ ــة) ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه مجهـ ــوالن 46 ،ص ـ ــفحة.
(د.محمد موكري)

األدب الفارس ي
 .1الجزء الول من مكتوبات الحاج كا أحمد الشيخ ،مجلد يضم ( )32مكتوبا كما يأتي:
 1/1املكت ـ ــو األو  :ف ـ ــي العقائ ـ ــد ا س ـ ــالمية ،الناس ـ ــخ مجه ـ ــول ،ت ـ ــأريخ النس ـ ــخ :رج ـ ــب  1295ه ـ ــ 6 ،ورق ـ ــة (12
صفحة).
 2/1املكتــو الثــان  :ا رهاصــات لــن أحــوا ســيد الكائنــات (فــي إرهاصــات النبــوة املحمديــة) ،الناســخ مجهــول،
تأريخ النسخ 4 :رجب  1295هـ 6 ،ورقة ( 11صفحة).
 3/1املكتـ ــو الثالـ ــث :فـ ــي املع ـ ــزات الناويـ ــة ،الناسـ ــخ مجهـ ــول ،تـ ــأريخ النسـ ــخ :رجـ ــب سـ ــنة 1295هـ ــ 8 ،ورقـ ــة
(15ص).
ً
 4/1املكتو الرابع :في املع زات أيضا ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 9 :رجب  1295هـ 12 ،صفحة.
ً
 5/1املكتو الخامس :في املع زات أيضا ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 10 :رجب  1295هـ 11 ،صفحة.
 6/1املكتو السادس :في املعراا ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 26 ،صفحة.
 7/1املكتو السابع :في ال كر ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 18 :رجب  1295هـ 42 ،صفحة.
 8/1املكتو الثامن :في الفكر ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 10 ،ورقة ( 20صفحة).
 9/1املكتو التاسع :في اتلة الكفر ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 2 ،ورقة ( 4صفحة).
 10/1املكتو العاشر :في التوبة ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 12 ،ورقة ( 24صفحة).
 11/1املكتو الحاد عشر :في ا ست فار ،الناسخ مجهول 18 ،رجب  1297هـ 6 ،ورقة ( 12صفحة).
 12/1املكت ــو الثـ ــان عشـ ــر :ف ــي تعلـ ــيم الصـ ـ ار ،الناس ــخ مجه ــول 14 ،ذي الحج ــة س ــنة 1294هـ ــ 10 ،ورقـ ــة
(20ص).

 13/1املكتو الثالث عشر :في عقائد قال التلقين واملاايعة ،بخط محمد أمــين ابــن محمــود شــعبان 9 ،ورقــة
( 17صــفحة) .ثــم تــأتي قصــيدة فارســية مكونــة مــن ثمانيــة أبيــات نلمهــا ســلطان محمــد أفرــاني فــي مــدي الشــيخ
عيس ى البرزنجي ،كتبت في سنة 1319هـ.
 14/1املكتو الرابع عشر :في عقد امل لس ،الناسخ مجهول 4 ،رجب  1296هـ 15 ،صفحة.
 15/1املكتو الخامس عشر :في الواجاات ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 3 ،ورقة ( 6صفحة).
 16/1املكتو السادس عشرم لن معاونة املسللين ،الناسخ مجهول 1296 ،هـ 7 ،ورقة ( 14صفحة).
 17/1املكتـ ــو السـ ــابع عشـ ــرم لـ ــن فيـ ــل العللـ ــاي ،بخـ ــط أحمـ ــد الكاتـ ــب ،تـ ــأريخ النسـ ــخ مجهـ ــول 5 ،ورقـ ــة (9
صفحة).
 18/1املكتو الثامن عشرم لن فييلة التعليم والتعلم ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 4 ،ورقة ( 7صفحة).
 19/1املكتــو التاســع عشــرم لــن الكيليــاي الناويــة ،بخــط أحمــد الكتــا  ،تــأريخ نســخه مجهــول 13 ،ورقــة (26
صفحة).
 20/1املكتو العشرونم لن ال هاد ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 14 ،صفحة.
 21/1املكتو الحاد والعشرونم لن القرعة ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 6 ،ورقة ( 11صفحة).
 22/1املكتو الثــان والعشــرونم لــن فيــائل ا حســان باأليتــام ،الناســخ مجهــول 11 ،ذي القعــدة 1297هــ9 ،
صفحة.
 23/1املكتو الثالث والعشرونم لن املخوفة ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 8 ،أورا ( 15صفحات).
 24/1املكتو الرابع والعشرونم لن الق روالقيامة ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 7 ،أورا ( 14صفحات).
 25/1املكتو الخامس والعشرونم دعاي ليلة النص من شعاان ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن ،صفحة
واحدة.

 26/1املكتــو الســادس والعشــرونم لــن أســفارالقيامــة ،الناســخ مجهــول 22 ،صــفر  1295هــ 10 ،أورا (19
صفحات).
 27/1املكت ــو الس ــابع والعش ــرونم ل ــن ال ن ــة (ن ــاقص اآلخ ــر) ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن 17 ،ورق ــة (34
صفحة).
 28/1املكت ــو الث ــامن والعش ــرونم ل ــن الس ــخاوة ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن 15 ،ورق ـة 29 -ص ــفحة .ث ــم
تأتي صلوات على النبي ،انشاء الشيخ معروف النودهي ،في صفحة واحدة.
 29/1املكتو التاسع والعشرونم لن السلوك ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 6 ،ورقة ( 12صفحة).
 30/1املكتو الثالثونم لن آداب الكساةس الناسخ مجهــول ،ســلخ جمــادى الثانيــة ســنة  1297هــ 6 ،أورا (12
صــفحات) .ثــم تــأتي صــفحة واحــدة فيهــا وصــية الشــيخ عبــدالقادر الجيلــي باللرــة العربيــة ،لــم يكتــب عليهــا اســم
الناسخ وال تأريخ النسخ.
 31/1املكت ــو الح ــاد والثالث ــونم رس ــالة ل ح ــافظ الس ــيوط تتعل ــق ب ــالجهر بال ــذكر والس ـرار ب ــه .الناس ــخ
وتأريخ نسخه مجهوالن (كتب هذا املكتو بيد ناسخين على أ لب اللن) 7 ،صفحة.
 32/1املكتو الثان والثالثونم لن نصي ة الكساة والتجار ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 4 ،صفحة.
 .2الج ــزء الث ــاني م ــن مكتوب ــات الح ــاج كــا أحم ــد الش ــيخ ،ت ــأريخ الت ــأليف :ب ــين س ــنوات (1297-1294ه ــ)،
الناس ــخ :مع ــروف چن ــارەيي .ت ــأريخ النس ــخ :ت ــواريخ مختلف ــة .ع ــدد الورا  204 :ورق ــة ( 408ص ــفحة ع ــدا البيض ــاء
منها) ،ه ا امل لد يضم ( )32مكتوبا.
 .3مجلد يضم عدة مكتوبات وقصائد في مونوعات مختلفة( :من مخطوطات الشيخ بالل الهيرويي)
 1/3مكتوبات لن تعليم الص ار (فارسية) ،ملؤلف :مجهول (اللاهر أنها أحد مكتوبات كا أحمد الشيخ)،
الناسخ :مجهول ،تأريخ النسخ :مجهول 19 ،ورقات ( 17صفحات)15.5×21 ،سم.
 2/3مكتوب (ارهاصات النبــي صــر هللا عليــه وســلم (فارسـ ي) ،املؤلــف :الســيد ـكـا احمــد الشــيخ ،الناســخ:
بالل املحمدي ،تأريخ النسخ :مجهول 4( ،أورا =  8صفحات)15.5×20.5 ،سم.
 3/3مكت ــوبم مع ــزات مك ــة ،املؤل ــف :مجه ــول (الل ــاهر أنه ــا أح ــد مكتوب ــات كــا أحم ــد الش ــيخ) ،الناس ــخ:
بالل املحمدي ،تأريخ النسخ1318 :هـ 6 ،ورقة ( 12صفحة) 15.5 × 20.5 ،سم.

 4/3مرتصــرمكتــوب منترــب كيلي ــاا الناــوا اســت ،املؤلــف :مجه ــول (اللــاهر أنهــا أح ــد مكتوبــات كــا
أحمــد الشــيخ) ،الناســخ :معــروف (چنــارى) ،تــأريخ النســخ 24 :ربيــع الثــاني 1298هــ ،ورقتــان ( 4صــفحة)× 20.5 ،
 15.5سم.
 5/3قص ــيدة ش ــعرية بالل ــة الفارس ــية ،الش ــاعر :مجه ــول ،الناس ــخ :مجه ــول ،ت ــأريخ النس ــخ 1343 :ه ــ7 ،
صفحة 15.5 × 20.5 ،سم.
 6/3جالي الروح (قصيدة فارسية تصوفية) ،ملوالنا عبدالرحمان الجامي ،الناسخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،
 9صفحة 15.5 × 20.5 ،سم.
 .4مجلد من ( )27صفحة{ :د .عمر عبدالعزيز}
 1/4مشاعرنامه ،املؤلف :حسن ابن شيخ شها الدين ،الناسخ :مجهول] .أ لب اللن أنه من نسخ املؤلــف[،
تاريخ النسخ :مجهول 11 ،ورقة ( 21صفحة)  11×17سم.
 2/4رسـ ــالة شـ ــعرية أخـ ــرى (أشـ ــعار فارسـ ــية فـ ــي مبحـ ـ اليمـ ــان والسـ ــالم – ناقصـ ــة اآلخـ ــر) ،ملؤلـ ــف مجهـ ــول،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 5 ،صفحة 11×17 ،سم.
 .5منــاظرا نشــاي ّ
(العربيــة والفارســية) ،املؤلــف :محمــود ابــن الشــيخ محمــد ال يالنــي (ت 886هــ) ،الشــاري :مــال
خضر (نالي) الشاعر الكردي ،الناسخ :سليمان ،تأريخ النسخ1266 :هــ 104 ،ورقــة ( 207صــفحة)20.5 × 26 ،
سم.
 .6ديــوانل مەســتورەی ئەردە ن (ديــوان الشــعر) ،ملســتوره خــانم الكردســتاني الردالنــي ،الناســخ وتــأريخ نســخه
مجهوالن 39 ،صفحة.
 .7دي ــوان ع ــارف ،للح ــاج الش ــيخ محم ــود الكردس ــتاني ،بخ ــط محم ــد جعف ــر ب ــن لطف ــي ب ــك كوردس ــتاني ،ت ــأريخ
النسخ 27 :شوال  1313هـ 303 ،ورقة ( 605صفحة).
 .8ديوان أفسر ،ميرزا علي أكبر مني ي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 32 ،صفحة.
 .9ديوان صائب الت ريز  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 253 ،صفحة 8.5×16 ،سم.
 .10ب ــال عن ــوان (أش ــعار فارس ــية) ،منس ــوبة إل ــى الش ــيخ جني ــد البر ــدادي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن52 ،
صفحة 15.5×22 ،سم.

 .11ب ـ ــال عن ـ ــوان (ن ـ ــاقص الول واآلخ ـ ــر) (دي ـ ــوان ش ـ ــعري لش ـ ــولي بالفارس ـ ــية و قص ـ ــائد أخ ـ ــرى) ،الن ـ ــاظم :ش ـ ــولي
وآخرون ،الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن 226 ،صفحة 17 × 13 ،سم.
 .12ش ــرح بي ــت لح ــافظ ش ــيرازا حس ــب عقي ــدة الش ــاعرة بالفارس ــية ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه
مجهوالن 30 ،صفحة.
 .13إسلاعیل نامە (بالفارسآة) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 39 ،صفحة.
 .14جنگ زرد آهنگ ورستم ،ملؤلف مجهول ،الناسخ مجهول1241 ،هـ 17 ،ورقة ( 34صفحة).
 .15مجلد يضم ما يأتي:
 1/15رســالة لــن قواعــد الســلوك ،آلقــا ميــرزا بابــا ،الناســخ مجهــول ،تــأريخ النســخ 3 :ذي القعــدة ســنة  1283هــ،
 39صفحة.
 2/15رسالة مرتصرة لن علم القافية ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 9 ،صفحة.
 3/15رس ــالة ل ــن عل ــم الع ــرو

والقافي ــة والص ــنا ع الش ــعرية ،لوحي ــد التبري ــزي ،بخ ــط أحم ــد ،ت ــأريخ النس ــخ:

 1288هـ 99 ،صفحة.
 4/15جزي من قصيدة لعبيد الزاكاني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن ،صفحة واحدة.
 5/15نان و حلوا و شيروشكر ،للشيخ البها:ي ،الناسخ مجهول 1279 ،هـ 36 ،صفحة.
 6/15رباعيات الشيخ البها:ي ،الناسخ مجهول 1279 ،هـ 5 ،صفحة.
 7/15رباعيات باباطاهر الهمداني (عريان) ،الناسخ مجهول 1279 ،هـ 6 ،صفحة.
 .16أشعارفارسية ،للمال عبدالكريم املدرس ،بخط الناظم نفسه ،تأريخ النسخ مجهول117 ،ص.
 .17جنگ شعر (مجموعة أشعار تضــم شــعر نليــر زەنصنــه ،وصــباي كاشــاني ،وميــر صــاد تفر ـ ي ،ميــرزا نصــير
طبيب ،هاتف وآخرين) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 279 ،ص.
 .18مجلد يضم:
 1/18رس ــالة درمعل ــا (رس ــالة ف ــي املع ــى واللر ــاز) ،ملي ــر حس ــين ب ــن محم ــد الحس ــيتي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه
مجهوالن 37 ،صفحة.

 2/18أسـ ــلايهللا الحسـ ــنى مـ ــع شـ ــري معانيهـ ــا بالعربيـ ــة ،ملؤلـ ــف مجهـ ــول ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه مجهـ ــوالن5 ،
صفحة.
 3/18أس ــلايهللا الحس ــنى م ــع ش ــري معانيه ــا بالفارس ــية ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن7 ،
صفحة.
 4/18ت فة املحاوب ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 22 ،صفحة.
 5/18رسالة لن التصوف ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 19 ،صفحة.
 .19الفــوائا (منلومــة فارســية فــي علــم الكــالم) ،للســيد عبــدالرحيم التــاوگۆزيي املشــهور بمولــوي ،بخــط محمــد
أمين الچوري ،تأريخ النسخ 1304 :هـ 23 ،ورقة ( 45صفحة).
 .20ديوان حافظ ،للحافظ الشيرازي ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ :جمادى الثاني  936هـ 276 ،صفحة.
 .21ديوان حافظ ،للحافظ الشيرازي ،بخط إسحا بن إبراهيم ،تأريخ النسخ مجهول 282 ،صفحة.
 .22د وان سلطان سلیم ،لسلطان سليم ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 58 ،صفحة.
 .23كراس أملعن ،لرالمحسين أفضل امللك أمل ي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 385 ،صفحة.
 .24كشـ ــكو شـ ــعر فارس ـ ـ ي ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه مجهـ ــوالن 137 ،صـ ــفحة( .كتابخـ ــان ی مجلـ ــس شـ ــوراى
إسالمي إيران)
 1/25مكت ــوب كيلي ــاا نا ــوا (مكت ــوب ل ــن الكيلي ــاي الناوي ــة  ،املؤل ــف :الس ــيد ك ــا أحم ــد الش ــيخ ،الناس ــخ
مجهول ،تأريخ النسخ 15 :شعبان 1297هـ؟ (هكذا يبدو ،فالتأريخ املكتو ال يقرأ بسهولة) 24 ،صفحة.
 2/25بع ــض أدعي ــة وأوراد متنوع ــة ،ملؤل ــف مجه ــول (بعض ــها نس ــبت إل ــى ك ــا أحم ــد الش ــيخ) ،الناس ــخ وت ــأريخ
نسخه مجهوالن 6 ،صفحة.
 .26بوس ــتان ،للش ــيخ مص ــل ال ــدين س ــعدي الش ــيرازي ،بخ ــط ش ــولي ،ت ــأريخ النس ــخ :االثن ــين  20جم ــادى الول ــى
سنة 1240هـ 270 ،صفحة.
 .27م ــواعظ مو ن ــا الس ــيد أحل ــد الن ــود ن الق ــادر (مكتوب ــات كــا أحم ــد الش ــيخ) ،الناس ــخ مجه ــول ،ت ــأريخ
ً
النسخ 1311 :هـ ،هذا املجلد من ( )70صفحة يضم ( )18مكتوبا لكا أحمد الشيخ ،كتب بعنوان (املوعلة).
 .28مجلد يضم املنلومات اآلتية باللرة الفارسية:

 1/28بال عنوان ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 7 ،صفحة.
 2/28حكاية سلطان جلجلة ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 9 ،صفحة.
 3/28بال عنوان (وهي منلومة إسماعيل نامه) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 9 ،صفحة.
 4/28منظوم ــة ل ــن لق ــاي نس ــاي ق ــريو م ــع النب ــي (ص وقص ــة زف ــاف الس ــيدة فاطل ــة ب ــت النب ــي (ص) ،ملؤل ــف
مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن15 ،ص.
 .29ديوان مو نا الد النقشبند  ،بخط بالل محمد هيرويي 42 ،ورقة1325 ،ه 18.5 × 11 ،سم.
 .30بــال عنــوان ،كشــكول شــعري يتضــمن شــعر و زليــات :طالــب ،حكــيم شــفا االصــفهاني ،ميــر عقيــل همــداني،
مال حرفي االصفهاني180 ،ص12×19 ،سم.
 .31بال عنوان (بياض شعر فارس ي) ،الناظم والناسخ مجهوالن81 ،ورقة14×8.5 ،سم.
 .32مجلد يتضمن:
 1/32آيشده ،بخط القاض ي محمد سعيد املريواني14 ،ورقة1354 ،هـ،
 2/32آفتا منلومة ذات الشفا املترجمة للفارسية 32 ،ورقة1353 ،هـ
 .33منتخبات خسرو و شرين664 ،ص،

األدب العرم
 .1أدب الەاتبس تأليف أ ي محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدأنوري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
 494صفحة 18 × 15 ،سم.
 .2أدب الەاتبس تأليف أ ي محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدأنوري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
 533صفحة 16 × 22 ،سم.
 .3أدب الەات ــبس ت ــأليف أ ــي محم ــد عب ــدهللا ب ــن مس ــلم ب ــن قتيب ــة ال ــدأنوري ،الناس ــخ مجه ــول ،ت ــأريخ النس ــخ:
 1284هـ 326 ،صفحة 15 × 22 ،سم.
 .4مجلد يضم ما يأتي:

{أسرة الشيخ بالل الهيرويي}

 1/4ذات الشــفاي لــن ســيرة النبــي والخلفــايس ل ــي الخيــر شــمس الــدين محمــد بــن محمــد املعــروف بــابن الجــزري،
بخ ــط ب ــالل (الل ــاهر أن ــه الش ــيخ ب ــالل الهيروي ــي) ،ت ــأريخ النس ــخ :ش ــتاء س ــنة  1298ف ــي قري ــة بي ــارة 33 ،ورق ــة (65
صفحة) 16 × 20 ،سم.

 2/4ترل ـ ــيس عر ـ ـ قص ـ ــيدة ال ـ ــردة للبويص ـ ــري ،املخمـ ــس :الش ـ ــيخ مع ـ ــروف النـ ــودهي ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ نس ـ ــخه
مجهوالن 38 ،صفحة (ناقص الول واآلخر).
 3/4ترل ــيس الش ــيخ مع ــروف عر ـ القص ــيدة املي ــرية للبويص ــري ،املخم ــس :الش ــيخ مع ــروف الن ــودهي ،بخ ــط
خضر ،تأريخ النسخ :مجهول 4 ،ورقة ( 7صفحات) 16 × 20 ،سم.
 4/4مـ ــتن القصـ ــيدة امليـ ــرية فـ ــي الصـ ــلوة علـ ــى خيـ ــر البريـ ــة ،للشـ ــيخ محمـ ــد البوصـ ــيرى (ت 696ه ـ ــ) ،الناسـ ــخ:
مجهول ،تأريخ النسخ :مجهول .عدد االورا  :صفحتان ونصف صفحة 16 × 20 ،سم.
 5/4ترلــيس قصــيدة (يــا مــن يــرا لإلمــام الشــاف ى ،املخمــس :الشــيخ معــروف النــودهي ،الناســخ :مجهــول ،ت ــأريخ
النسخ :مجهول ،ورقتان ( 4صفحة) 16 × 20 ،سم.
 6/4نظ ــم م اس ــن النب ــي (ص أو (نظ ــم املحاس ــن ال ــرر) املكون ــة م ــن ( )160بيت ــا ،املؤل ــف :محم ــد ب ــن الح ــاج
الحسن املعروف بـ (ابن الحاج) السنجوى ،الناسخ :بــالل النقشــبندي املحمــدي ،تــأريخ النســخ1298 :ه ـ فــي قريــة
(گوڵپ) بمنطقة حلبجة 19 ،صفحة 16 × 20 ،سم.
 7/4أوراا باقيـ ــة مـ ــن املجلـ ــد ( 20صـ ــفحة) وهـ ــي بمثابـ ــة كشـ ــكول متعـ ــدد املوانـ ــيع واملكتوبـ ــات مـ ــن التصـ ــوف
والفقــه والدعيــة و عــل مســائل تأريخيــة ،أ لبهــا مكتوبــة باللرــة ّ
العربيــة وقســم منهــا مكتــو باللرــة الفارســية،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 10 ،ورقة ( 20صفحة).
 .5بال عنوان ،مال مصطفى صفوت ،الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن (اللاهر أنها بخط صفوت) 33 ،صفحة.
 .6مجلد من رسائل الشيخ معروف النودهي البرزنجي ،وهو كما يأتي:

{الشيخ محمد الخال}

 1/6رسالة لن التوسل والدعاي بأســماء هللا الحســتى ،للشــيخ معــروف النــودهي ،الناســخ مجهــول ،تــأريخ النســخ:
 1293هـ 29 ،صفحة.
 2/6ال ــوهراألس ــنى ل ــن الص ــلوات املش ــتللة عر ـ أس ــلاي هللا الحس ــنى (كت ــا الص ــلوات  -مش ــتملة عل ــى تس ــع
وتس ــعين ص ــيرة وكيفي ــة م ــن الص ــلوات) ،للش ــيخ مع ــروف الن ــودهي البرزنج ــي ،بخ ــط مع ــروف ب ــن الش ــيخ محم ــد
السياگويزي ،تأريخ النسخ 1300 :هـ 82 ،صفحة.
 3/6دعاي ليلة النص من شعاان ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن ،صفحتان.
 1/7عقــود ال لــان لــن عــدم صــحاة أبنــاي الزمــان ،ملرت ـ ى بآـ بــن مصــطفى بيـگ نبــن حســن بيـگ الجــوردي،
بخــط الســيد عبــدالرتي ابــن الســيد عبــدهللا ابــن الســيد أحمــد الشــويكي العلــوي الحنفــي ،تــأريخ النســخ :الجمعــة
 21جمادى الول سنة  1158هـ 88 ،صفحة.

 2/7الكش والايان عن أوصاف صا شــرارأهــل هـ ا الزمــان ،للشــيخ محمــد الحــافظ النجــار الدمشــقي،
بخط السيد سليمان القادري الدمشقي ،تأريخ النسخ :رة ربيع الثاني  1210هـ 365 ،صفحة.
 .8شرح أبيــات تفســيرالكشــاف ،ملحمــد علــي أيــو البســري ،تــأريخ التــأليف :بدايــة شــوال ســنة  676هــ ،الناســخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 219 ،صفحة.

األدب الترك
 .1ديوان واجة عادهللا الص ي الطالاان (تركي وفارس ي) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 56 ،صفحة.
 .2مەم وزي ــن ،أحم ــدى خ ــانى ،املت ــرجم مجه ــول ،الناس ــخ مجه ــول ،ت ــأريخ النس ــخ1273 :ه ــ 60 ،ورق ــة (119
صفحة)( .ک ێبخا ی مجپسهو شو نی مپل – نیرن )
 .3دي ــوان في ــو ن ،ملوالن ــا فض ــولي بر ــدادي ،بخ ــط مص ــطفى ب ــن محم ــد الرن ــوي الحس ــيتي ،ت ــأريخ النس ــخ:
1008هـ 65 ،ص.
 .4ديوان عادالرحلن الطالاان 61 ،ص،

التأريخ والسير

ا
 .1ا مام ــة والسياس ــة (ت ــأريخ اب ــن ق ــتياة  ،ت ــأليف أ ــي محم ــد عب ــدهللا ب ــن مس ــلم ب ــن قتيب ــة ال ــدينوري،
الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 21 :رجب  1241هـ 244 ،صفحة.
 .2بەش ـ ـێك لـ ــه ژيـ ــانل حـ ــاخ ش ـ ـ خ ئەميناـ ــى ـ ــا (نبـ ــذة عـ ــن حيـ ــاة الحـ ــاج الشـ ــيخ أمـ ــين الخـ ــال باللرـ ــة
الكردية) ،للشيخ محمد الخال ،تأريخ النسخ مجهول 23 ،صفحة.
 .3تأريخ األكراد (أواخر قاجارية) ،املؤلف :نليرى ،الناسخ مجهول ،تــأريخ النســخ 1299 :هــ 75 ،صــفحة،
 16.5 × 20.5سم( .مكتبة آية هللا املرعي ي في قم)
 .4ت ــأريخ الس ــوران باللر ــة الكردي ــة ،ت ــأليف امل ــال أس ــعد ب ــن امل ــال عم ــر الخيالن ــي املت ــوفى س ــنة ( 1930م) ف ــي
رواندز (ألفه بالتماس سيد طه شمزينان ،تأريخ التأليف 22 :شعبان  1345هـ في قرية ورده ،الناسخ، :
تأريخ النسخ1969 / 5 / 29 :م 125 ،صفحة.

 .5بيرەوەری (ذكريات يومية باللرة الفارسية) ،للمجتهد ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن (يبــدو أنهــا بخــط
املؤلف) 326 ،صفحة.
 .6تأريخ حياة الشيخ طه ابن الشيخ أحلد بن الشيخ م لد قسيم الس ندخن (باللرة العربية) ،تأليف
عبدهللا عبداملجيد الشيخ طه السنوي ،بخط املؤلف ،برداد سنة  36 ،1971صفحة.
 .7تــأريخ كردس ــتان -أوا ــرالقاجاري ــة (بالفارس ــية) ،تــأليف مي ــرزا عب ــد هللا املس ــتوفي ،الناس ــخ مجه ــول3 ،
ذي الحجة  1320هـ 210 ،صفحة 14 × 20 ،سم( .ک ێبخا ی مجپي انا – نیرن )
 .8تأر خ األکراد (بالفارسية) ،تأليف مستورة الردالن الكردستانی ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن124 ،
صفحة.
 .9أكراد و حقوقن آنيا ،لتوما بوا ،ترجمة إلى الفارسية أ .بروش1947 ،م –  1327شـ 97 ،صفحة.
 .10ت ــواريخ الحكل ــايم نزه ــة األرواح وروض ــة األف ــراح ،ش ــمس ال ــدين الش ــهرزوري ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه
مجهوالن 244 ،ورقة ( 488صفحة).
 .11مدينة الحكلاي (نسخة أ ــرا  ،شــمس الــدين الشــهرزوري ،بخــط عبــدالرزا البرد ـ ي ،تــأريخ النســخ:
 5جمادى الولى سنة  1321هـ 96 ،ورقة ( 192صفحة).
 .12ب ــال عن ــوان (كت ــا ع ــن الر ــزوات و الفتوح ــات الس ــالمية ف ــي كردس ــتان بالفارس ــية) ،ملؤل ــف مجه ــول،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 32 ،صفحة.
 .13ذە ر شەرەفنامە (ذيل كتاب شرفنامه  ،ملؤلف مجهول ،الناسخ مجهول ،شهر رجب سنة 1225هـ.
 .14زبدة التواريخس للقاض ي مال محمد شــريف ابــن مــال مصــطفى الردالنــي ،بخــط مــال محمــد مهــدي آقــا بابــا
شهيرزادي 27 ،رمضان سنة  1275هـ 253 ،ورقة ( 505صفحة).
 .15رســاله ضــاط عشــائرســاكنان اطــراف ســاوجاال  ،ملحمــد جــواد القاضـ ي الســاوجبالغي كتبــه مــن أجــل
أوسكار مان املستشر الملاني1911 ،م 15 ،صفحة.
ا
 .16لب التواريخ ،خسرو بن محمد بن منوچهر اردالن ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 214 ،صفحة.
 .17بــال عنــوان (الفصــل الر عــين مــن كتــا زبــدة التــواريخ  -الفصــل الخــاص بتــأريخ الردالن) ،للمــال محمــد
ش ـ ــريف القاض ـ ـ ي الردالن ـ ــي ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ نس ـ ــخه مجه ـ ــوالن 57 ،ص ـ ــفحة (ن ـ ــاقص) 21 × 35 ،س ـ ــم.
(كتبخانەى زانكیى تاران)

 .18ح ــا ئەولی ــاو یشەو س ــتانک ــواس ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن 47 ،ص ــفحة،
 16.5 × 20.5سم.
 .19طاب للحاج املال عبــدهللا جلــي زاده ،بخــط محمــد أمــين 1314 ،ه ـ فــي مســجد الجامعــة بكويســنجق7 ،
ص.
 .20ريا

ال نة ،ملحمد حسن ابن عبدالرسول الحسيتي الزنفوري التبريزي ،الناسخ مجهــول 291 ،ورقــة

( 582صفحة) 19.5 × 33.5 ،سم.
 .21ش ــلائل ن ــامەي آ عثل ــان (كت ــا ع ــن ش ــمائل الس ــالطين العثم ــانيين) ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ
نسخه مجهوالن 84 ،صفحة.
 .22مەولوود نامە ،ملؤلف مجهول (يبدو أنها للشيخ حسين القاض ي) ،بخط مال محمــد بــن مــال عبــدالرحيم
الچروستاني نسخه لجل مال حسن 19 ،جمادى الول سنة  1338هـ 16 ،صفحة.
 1/ .23فتوحاتک ئەصحامک كيرام لە عيراا و ميصروشام (فتوحات الصحا الكـرام) ،نلــم وتــأليف مــال
مصــطفى بــن الحــاج مــال رســول الــديلي يي ،بخــط املؤلــف نفســه ،الجــزء الول 146 ،صــفحة1366 ،ه ـ -
1947م 21.5 × 32.5 ،سم.
 2/23فتوحاتک ئەصــحامک كيــرام لە عيــراا و ميصــروشــام (فتوحــات الصــحا الكـرام) ،نلــم وتــأليف مــال
مصـ ــطفى ب ـ ــن الح ـ ــاج م ـ ــال رس ـ ــول ال ـ ــديلي يي ،بخـ ــط املؤل ـ ــف نفس ـ ــه ،الج ـ ــزء الول 88 ،ص ـ ــفحة1373 ،ه ـ ـ -
1954م 21.5 × 32.5 ،سم.
 .24ڕۆژ ـگ ــاری ژ ـ ــانم (أيـ ــام حيـ ــاتي – سـ ــيرة و ذكريـ ــات املـ ــال عبـ ــدالكريم املـ ــدرس بقلمـ ــه) ،للمـ ــال عبـ ــدالكريم
املدرس ،بخط املؤلف نفسه ،تأريخ النسخ مجهول 256 ،صفحة.
 .25تأريخ روا األكراد ،ل ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 187 ،صفحة.
 .26ژيانن ــامە (س ــيرة وذكري ــات) ،للش ــاعر محم ــد عل ــي مەده ــیش كتب ــه لعب ــدالرقيب يوس ــف ،بخ ــط املؤل ــف
نفسه1993 ،م 72 ،صفحة.
 .27ش ـێخ ق ــادرا تا ەب ــانک (ىسيامنص ــور سياس ــەتلدارو نوكتەب ــازا سياس ـ ى ،ت ــأليف د.مك ــرم تاڵەب ــانى،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (يبدو أنها بخط املؤلف) 56 ،صفحة.
 .28غزوات بدرو حنين باللرة الكردية ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 47 ،صفحة.

 .29كش ــكو متن ــوي (يض ــم ش ــعر و ـ يء م ــن س ــيرة ن ــالي ،ك ــوردي ،الش ــيخ رن ــا و ي ــرهم) ،بعث ــه محم ــد ج ــواد
القاض ي السابالغي إلى املستشر الملاني أوسكار مان ،تأريخ النسخ مجهول 40 ،صفحة.
 .30ه ـ ــیزو ت ـ ــا فەی ک ـ ــورد (القبائ ـ ــل الكردي ـ ــة باللر ـ ــة الفارس ـ ــية) ،ملؤل ـ ــف مجه ـ ــول ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ نس ـ ــخه
مجهوالن 10 ،ورقة ( 20صفحة).
 .31مرآة األ ــالا لــن مشــايخ قــزلاالا ،لحمــد ابــن الشــيخ محمــد حســن ابــن الشــيخ يحيــى مــن أحفــاد الشــيخ
عبدالرفار الدگاشيخاني الوراماني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 76 ،صفحة.
 .32تأريخ دولة األكراد (عهد الدولة اليوبية) ،محمد بن إبراهيم بن محمد النصاري ،من سنة  571ه ـ إلــى
سنة  655هـ ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 394 ،صفحة.
 1/ .33حيــات ــاطراتل ،تــأليف ونســخ أمــين ز ـكـي بيـ  ،تــأريخ النســخ مجهــول ،الجــزء الول 33 ،ورقــة (66
صفحة).
 2/33حيــات ــاطراتل ،تــأليف ونســخ أمــين ز ـكـي بيـ  ،تــأريخ النســخ مجهــول ،الجــزء الثــاني 46 ،ورقــة (92
صفحة).
 .34املســا الطوبــوغرالن ل حــدود العثلانيــة الروســية  ،1900 -تــأليف ونســخ أمــين ز ـكـي بيـگ ،تــأريخ النســخ
مجهول 39 ،صفحة.
 .35حيات رسليەم ،تأليف ونسخ أمين زكي بيگ ،تأريخ النسخ مجهول 10 ،ورقة ( 20صفحة).
 .36شرفنامة ،ملير شرفخان بن مير شــمس الــدين البدليسـ ي ،بخــط املؤلــف نفســه ،بدايــة شــهر ذي الحجــة
سنة  1005ه ـ  -تموز  1597م 502 ،صفحة  16.5 × 29سم( .نسخة بودليان)
 .37ش ــرفنامة ،ملي ــر ش ــرفخان ب ــن مي ــر ش ــمس ال ــدين البدليس ـ ي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن 56 ،ورق ــة
( 112صفحة)( .كتابخان ى مەجل س ي شوراى ئێران)
 .38ترجل ــة ش ــرفنامة إ ـ التركي ــة العثلاني ــة ،املت ــرجم :ش ــم ي ،ت ــأريخ الترجم ــة 1092 :ه ــ ،الناس ــخ وت ــأريخ
النسخ :مجهوالن 87 ،ورقة ( 173صفحة).
 .39ترجلة شرفنامة بالتركية العثلانية ،املترجم مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 440 ،صفحة.
 .40شرفنامة ،ملير شرفخان البدليس ي ،الناسخ مجهول 1272 ،هـ 245 ،ورقة ( 490صفحة)( .تركيا)

 .41ش ــرفنامة ،ملي ــر ش ــرفخان البدليس ـ ي ،بخ ــط خلي ــل ب ــن إس ــماعيل أفن ــدي البايزي ــدي لج ــل محم ــد أس ــعد
أفن ـ ـ ــدي ،ت ـ ـ ــأريخ النس ـ ـ ــخ :االثن ـ ـ ــين  8جم ـ ـ ــادى الول ـ ـ ــى  1252ه ـ ـ ــ 211 ،ورق ـ ـ ــة ( 421ص ـ ـ ــفحة)( .املكتب ـ ـ ــة
السليمانية ،استنبول)
 .42شرفنامة ،لشرفخان البدليس ي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 418 ،صفحة.
 .43ذيل الشرفنامة بالتركية ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 6 ،ورقة ( 12صفحة).
 .44كتام هشت بەهيشت (هەشت بە هەشت في سيرة وأخبار السلطان بايزيد وسالطين آخــرين) ،تــأليف
إدريــس بــن حس ــام الــدين علــي البدليس ـ ي (املــال إدريــس البدليس ـ ي) ،بخــط املؤلــف نفس ــه ،تــأريخ النس ــخ:
 919هـ 143 ،ورقة ( 286صفحة).
 .45هشت بيشت (نسخة أخرى) ،املال إدريس بن حسام الدين البدليس ي ،تأريخ التأليف 919 :هـ ،الناســخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 669 ،ورقة.
 .46ەنجیـ ــنەی مەردان (كنـ ــز الرجـ ــال) ،زێـ ــوەر (ملـ ــال عبـ ــدهللا زيـ ــور) ،بخـ ــط املؤلـ ــف نفسـ ــه ،تـ ــأريخ النسـ ــخ
مجهول 83 ،صفحة)Fazil Hacî Omar Zengene,2019.04.25( .
 .47ت ــأريخ املع ــم ل ــن أث ــارمل ــوك

ــمس ت ـأليف ش ــرف ال ــدين فض ــل هللا القزويت ــي (740ه ــ) ،الناس ــخ وت ــأريخ

نسخه مجهوالن 272 ،صفحة( .د.عبدهللا مردوخ)
 .48بال عنوان (منلومة باللرة الكردية عن زوات النبي  -ص -وأصحابه) ،ملؤلف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ
نسخه مجهوالن 100 ،صفحة.
ال ر افيا
 .1تي ب األطوار لن

ائب األمصار ،تأليف مرت ى بآ بن مصطفى بيك بن حسن بيك الجوردي

الدمشقي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 223 ،صفحة.
 .2املســا الطوبــوغرالن ل حــدود العثلانيــة  -الروســية  ،1900تــأليف ونســخ أمــين ز ـكـي بيـگ ،تــأريخ النســخ
مجهول 39 ،صفحة.
 .3جررافيا وتأريخ ،مترجم الى الفارسية1272 ،هـ( .طبعة بومبي).
 .4سياحتنامهء اوليا جلبي (بالتركية العثمانية) ،اوليا جلبي 8 ،أجزاء2837 ،ص.

القاموس
 .1األحلديــة (قــاموس عر ــي -كــوردي) ،للشــيخ معــروف النــودهي ،بخــط أحمــد بــن خليفــة مولــود القرنــاوي لجــل
ابن ــه عبدالحمي ــد 33 ،ص ــفحة ،الخم ــيس أول ذي القع ــدة  1350ه ـ 1931 -م 16  21.5 ،س ــم( .ئاث ــارى گش ـ ى
بە دا)
 .2األحلدية (قاموس عر ي -كــوردي) ،للشــيخ معــروف النــودهي ،الناســخ مجهــول 15 ،صــفحة (نســخة ناقصــة)،
تأريخ النسخ 1300 :هـ املقابل 1882م 14  21 ،سم( .نسخة مال خالد دارو ا)
 .3األحلديــة (قــاموس عر ــي -كــوردي) ،للشــيخ معــروف النــودهي ،بخــط ال روســتاني لجــل ابنــه محمــد علــي42 ،
صفحة 1366 ،هـ 1946 -م( .نسخة ال روستاني)
 .4األحلدية (قاموس عر ي -كوردي) ،للشــيخ معــروف النــودهي ،بخــط املــال محمــد املزنــاوي 24 ،صــفحة1230 ،
هـ 1814 -م( .عبدالرقيب يوسف)
 .5األحلديــة (قــاموس عر ــي -كــوردي) ،للشــيخ معــروف النــودهي ،الناســخ وتــأريخ النســخ مجهــوالن 32 ،صــفحة.
(نسخة مال رحيم الپ خي)
 .6األحلديــة (قــاموس عر ــي -كــوردي) ،للشــيخ معــروف النــودهي ،الناسـخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن 29 ،صــفحة،
( .14  21.5ئاثارى گش ى بە دا)
 .7قاموس كورد  ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 9 ،صفحة.
 .8نوبار(نەوبەهار)س ملوالنا أحمد الهكاري الخانى ،بخط صال لجل مال خالد ،تأريخ النسخ 1131 :فــي مدرســة
داودي 37 ،صفحة.
 .9مجلد من ( )48صفحة يحتوي على:
 1/9نوبار(نەوبەهار)س لحمد خانى ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 1278 :هـ 33 ،صفحة.
 2/9رسالة في بيان العقيدة والتوحيد ،لحمد الخاني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 7 ،صفحة.
 3/9رسالة في بيان أركان ا سالم ،لحمد الخاني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 8 ،صفحة.
 .10نوبار(نەوبەهار) ،لحمد خانى ،بخط الواني البدليس ي ،تأريخ النسخ :شهر صفر سنة  1323هـ 1905 -م،
 25صفحة.

املوسيقل
 .1أدوار سلطانية ،ملوالنا شمس عبداملؤمن ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 278 ،ورقة (556
صفحة) 13 × 19 ،سم.
 .2كنز الت

لن املوسيق (بالفارسية) ،عبدالقادر بن يبي الحافظ ،بخط أمير بن خضرمالي

القرماني املولوي ،تأريخ النسخ 838 :هـ املقابل 1434م في روم (أستانبول) 213 ،ورقة (426
صفحة) 13 × 19 ،سم( .الدكتور محمد املكري)

القانون
 .1القـ ــانون الـ ــوقتي لللر افعـ ــات الشـ ــرعية ،ملحمـ ــد القزلجـ ــي ،نيسـ ــان 1940م – صـ ــفر 1359هـ ــ،
23ص 10×16 ،سم.

علم الفلك
 .1تشريا األفالك ُّ
(الدرة اليتيلة) ،لبهاء الدين محمد العاملي ،بخط حسين بن مال حيدر ابن مال
حسن ابن مال يونس ابن سليمان آ ا ابن محمود آ ا ابن مال حسن ابن مال عمر ،تأريخ النسخ
مجهول 44 ،ورقة ( 88صفحة) 14 × 22 ،سم.
 .2معرفت کواکب وتقويم ،تأليف :نصيرالدين محمد الطوس ي ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ1213 :
هـ 63 ،صفحة.
 .3رسالة لن علم الحروف والوفقس ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 89 ،صفحة.
 .4اش ارو أثلارس مال علي شاه ابن مال قاسم خوارزمي،

امل اميع
 -1مجلد يضم:
 1/1ديوان أم الوفا (الحاج الشيخ عبدالرحمان النقشبندي) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (أ لب
اللن أنها بخط املال عبدالكريم املدرس) 30 ،صفحة.
 2/1رباعيات يام ،لعمر الخيام ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (أ لب اللن أنها بخط املال عبدالكريم
املدرس) ،صفحة واحدة.
 3/1ترجيعاند مصطفل بگ ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (أ لب اللن أنها بخط املال عبدالكريم
املدرس) 8 ،صفحة.
 4/1مكتوبات (ملوالنا خالد ومشايخ هورامان واملال عبدالكريم املدرس) 39 ،صفحة.
 -2مجلد يضم ما يأتي:

(عبدهللا مال أحمد أحمدآوايي)

 1/2حاشية عادهللا اليزد على التهذيب ،لعبدهللا بن شمس الدين اليزدي ،بخط أحمد بن الشيخ
محمد الديموي الفارولي 1370 ،هـ 56 ،ورقة ( 111صفحة) 22 × 17 ،سم.
 2/2منافع األمثلة ،ملؤلف مجهول ،بخط أحمد بن الشيخ محمد الفارولي 29 ،شوال  1372هـ في قرية
باليسان من قرى خۆشناو 16 ،صفحة 21 × 17 ،سم.
 3/2العوامل املنظومة ،تأليف الشيخ معروف النودهي ،بخط أحمد بن الشيخ محمد الفارولي
النقشبندي البهرام آبادي 1373 ،هـ في قرية چیوە من قرى خۆشناو 9 ،ورقة ( 17صفحة) 21 × 17 ،سم.
 4/2املحاسن ال رر لن مدح سيد البشر ،ملؤلف مجهول ،الناسخ مجهول (أ لب اللن أنها بيد الشيخ
أحمد بن الشيخ محمد الفارولي الناسخ للرسائل السابقة) 22 ،جمادى الثاني  1371هـ 35 ،صفحة17 ،
×  22سم.
 5/2العرو

(الدرة العرونية) ،تأليف الشيخ معروف النودهي ،بخط أحمد بن الشيخ محمد الفارولي،

 1369هـ 9 ،ورقة ( 17صفحة) 20 × 17 ،سم.
 6/2فوائد لن ما ث هلزة "ابن" ،ملؤلف مجهول ،بخط أحمد بن الشيخ محمد الفارولي الديمويي،
 1369هـ ،صفحتان 22 × 15 ،سم.

 7/2الكفاية ،ملال عبدهللا البيتو ي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (ناقص) 13 ،صفحة 22 × 17 ،سم.
 8/2النداي والدعاي بأسلاي هللا الحسنى (منلومة) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن8 ،
ورقة ( 16صفحة) 21.5 × 17 ،سم.

ً
 9/2نظم املحاسن (ڕشتەی پێ ەمبەر) ،ترجمها إلى الكردية نلما :مال أحمد أحمدآوايي (ک ڵ یر)،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (أ لب اللن أنها بيد الناظم) 18 ،ورقة 22 × 16.5 ،سم.
 -3مجلد من ( 64ورقة) يضم:

(عبدهللا مال أحمد أحمدآوايي)

 1/3جواهر الفرائض ،ملؤلف مجهول ،بخط أحمد بن الشيخ محمد الفارولي الدميويي بهرام آبادى،
سنة  1371هـ ،ورقتان ( 4صفحة) 31.5 × 20 ،سم.
 2/3فرائض شرح املنهج ،مستل من كتا (شري املنهج) للقاض ي زكريا النصاري ،بخط أحمد بن الشيخ
محمد بن الشيخ عبدهللا الفارولي الدميوي 22 ،ربيع الثاني سنة  1370هـ 24 ،ورقة ( 47صفحة)× 20 ،
 31.5سم.
 3/3مدونة الچور عر تصري

مال عرن ،للسيد حسن الچوري ،بخط أحمد بن الشيخ محمد

الفارولي ،تأريخ النسخ مجهول 4 ،ورقة ( 7صفحة) 31.5 × 20 ،سم.
 4/3أجزاي القيية ،للقزلجي ،بخط أحمد بن الشيخ محمد الفارولي الدميوي ،سنة  1371هـ 2 ،ورقة (3
صفحة).
 5/3كتاب الفنار شرح إيساغوخن ،للفناري ،نسخ وحاشية أحمد بن الشيخ محمد الفارولي الدميوي،
أواخر محرم سنة  1371هـ 19 ،ورقة ( 38صفحة) 31.5 × 20 ،سم.
 6/3األلفية (على رار ألفية ابن مالك) ،ملؤلف مجهول ،بخط أحمد بن الشيخ محمد الفارولي ،تأريخ
النسخ مجهول 13 ،ورقة ( 25صفحة  -ناقص) 31.5 × 20 ،سم.
 -4مجلد من ( 108ورقة) يضم:

(أسرة الشيخ رسول الشيخ فرج التكي يي)

 1/4الصة الوضع ،للمال أ ي بكر املير روست ي ،بخط رسول بن الشيخ فرج بن الشيخ حسين ،تأريخ
النسخ :الجمعة شهر جمادى اآلخر  1333في خدمة املدرس الشيخ عبدهللا بمسجد تكيه 13 ،صفحة،
 16 × 22سم.
 2/4رسالة ا ستعارة ،بخط رسول بن الشيخ فرج ،سنة 1333هـ في تكيه 19 ،صفحة 16 × 22 ،سم.

 3/4باب الفعل لن الن و ،بخط رسول بن الشيخ فرج بن الشيح حسين ،شهر شعبان سنة 1332هـ68 ،
صفحة 16 × 22 ،سم.
 4/4تصري

مال عرن األشنو  ،علي بن الشيخ حامد الشنوي ،بخط رسول بن الشيخ فرج التكيي،

 1331هـ 97 ،صفحة 16 × 22 ،سم.
 -5مجلد يضم:
 1/5رسالة ص يرة في املقوالت العشر ،للسيد حسن ال وري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن ،صفحة
واحدة 22 × 17 ،سم.
 2/5الرسالة املوضوعية ،تأليف السيد حسن الچوري ،بخط محمد (سميع ؟) ،تأريخ النسخ مجهول،
 22 × 17سم.
 3/5الرسالة الكالمية (في الكلمة والكالم النفس ي والجناس العالية والداللة واملراد من الحكم
والخطا ) ،للسيد حسن الچوري الحسيتي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (ناقص اآلخر) 51 ،صفحة،
 22 × 17سم.
 -6مجلد يضم:
 1/6رسالة لن الطريق إ هللا ،للشيخ نجم الدين الكبرى ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 1324 :هـ6 ،
صفحة.
 2/6بيان األسرارللطالاين ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 33 ،ورقة ( 65صفحة).
 3/6رسالة لن علم الكالم ،ملؤلف مجهول ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 21 :جمادى الول سنة 1226
هـ 8 ،صفحة.
 4/6رسالة لن علم الصرف (با الفعال) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ مجهول 23 ،جمادى الول سنة
 1226هـ 15 ،صفحة.
 5/6مص رات تصري الزنجان  ،الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ :الحد  24جمادى الولى سنة  1226هـ،
 4ورقة ( 7صفحة).
 -7مجلد يضم:
 1/7حاشیه شرح امل ني ،للمال جامی ال وري ،بخط محمد علي ،في شهر ذي القعدة سنة  1314هـ11 ،
ورقة ( 22صفحة).

 2/7كتاب الصلدية في النحو ،للعاملي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 45 ،صفحة.
 3/7إيساغوخن في املنطق ،لثير الدين البهري ،بخط محمد علي (الهرزياني ؟) ،في رمضان  1314هـ67 ،
صفحة.
 -8مخطوطة تضم:
 1/8ديوان حيرت ال و األعظم ،الشيخ عبدالقادر ال يالني ،بخط عبيدهللا 26 ،ذي الحجة سنة
 1330هـ 34 ،ورقة ( 67صفحة).
 2/8كتاب العقائد (بالفارسية) ،ملوالنا خالد النقشبندي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 28 ،ورقة (55
صفحة).
 3/8أدعية ومناجات بالتوسل باملشايخ النقشبندية 8 ،ورقة ( 16صفحة).
 4/8ديوان مو نا الد النقشبند  ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 46 ،ورقة ( 91صفحة).
 5/8مكتوبات الشيخ شرف الدين إلى الشيخ ملفر شمس ،الناسخ مجهول ،في  3جمادى اآلخر 1301
هـ 28 ،ورقة ( 56صفحة){ .كتبخانةى مجلس شوارى اسالمي ايران}
 -9مجلد يضم:
 1/9رسالة لن علم الوضع ،ملؤلف مجهول ،بخط أحمد أرض ي بالغي لجل مال محمود ابن مال
عبدالرحمن 1329 ،هـ 15 ،صفحة 16.5 ×22 ،سم.
 2/9رسالة ا ستعارة (رسالة في علم البيان) ،للمال أ ي بكر املير روست ي ،بخط أحمد الرض ي لجل مال
عبدهللا مال عبدالرحمن 1343 ،هـ 21 ،صفحة 16.5 ×22 ،سم.
 3/9شرح بيان الايان (االستعارة) ،ملؤلف مجهول (أ لب اللن أنها رسالة مال عبدهللا الشيخ ممودي)،
بخط عبدهللا الحسيتي التايجوزي (تاوگۆزيى) ،محرم  1343هـ في املسجد الكبير بسليمانية 41 ،صفحة.
 4/9شرح الرسالة الوضعية ملال أ ي بكر املير روست ي ،ملؤلف مجهول ،بخط عبدهللا الحسيتي
التايجوزي (تاوگۆزيى) ،ربيع الول سنة  1343هـ في املسجد الكبير بسليمانية 53 ،صفحة.
 5/9رسالة لن علم الن و (تقدمة للعوامل) ،للسيد حسن الچوري ،بخط عبدهللا الحسيتي ،سلخ
شعبان  1343هـ 4 ،صفحة.
 6/9الرسالة الظرفية (رسالة في علم النحو) ،للحاج السيد حسن الچوري ،بخط عبدهللا الحسيتي
التاوگوزي 6 ،رمضان  1343هـ 5 ،صفحة.

 7/9كتا سعدهللا الص ير (شري العوامل) ،بخط عبدهللا الحسيتي ،سنة  1343في مسجد الشيخ
عبدهللا الربيلي بسليمانية 29 ،صفحة.
 8/9األرمعون النواوية (أر عون حديثا عن النبي  -ص ،)-تأليف المام يحيى بن شرف النووي ،بخط سيد
عبدهللا بن سيد محمد التاوگۆزيي 24 ،شعبان  1342هـ في بيارة املنورة 13 ،صفحة.
ً
 9/9أرمعون حديثا عن النبي األكرم  -ص ،-تأليف علي بن سلطان محمد القاري (املال علي القاري)،
بخط عبدهللا الحسيتي 14 ،رمضان  1342هـ في بيارة 9 ،صفحة.
 -10مجلد يضم:
 1/10رسالة م لد أمين لن جهة الوحدة ،ملحمد أمين ،بخط عثمان الدوژاني ،سنة  1263هـ في كركو ،
 20ورقة ( 40صفحة.
 2/10قره خليل  -الرسالة العونية لن إيياح الحاشية الصدرية (شري رسالة جهة الوحدة ملحمد
أمين) ،تأليف خليل بن حسن ،بخط عثمان الحزين وآخرين ،تأريخ النسخ 1296 :هـ في خدمة موالنا عمر
أفندي بأربيل 65 ،ورقة ( 129صفحة).
 3/10أجزاي القييةس ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 7 ،صفحة.
 4/10بال عنوان (كتا في املنطق) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 94 ،صفحة.
ّ
املمودي (مال عبدهللا شيخ ممودي) ،الناسخ
 5/10شرح رسالة ا ستعارة في علم البيان ،ملوالنا عبدهللا
وتأريخ نسخه مجهوالن 31 ،صفحة.
 6/10شرح الرسالة الوضعية ملال أ ي بكر مير روست ي ،ملؤلف مجهول ،بخط زاي بن محمود بن
محمد بن محمود بن زاي ،سنة  1295هـ لجل الستاذ مال عثمان الدوژاني 16 × 21.5 ،سم.
 7/10رسالة لن علم العرو س ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (ناقص) 19 ،صفحة.
 -11مجلد يضم:
 1/11كتاب الفرائض ،ملؤلف مجهول ،بخط عبدالقادر بن محمد (شيخ مال قادر چمپاراو) ،تأريخ
النسخ مجهول 41 ،صفحة 13×18 ،سم.
 2/11كتاب الوسوسة ،ملؤلف مجهول (يلن أنها أحد مكتوبات كا أحمد الشيخ) ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 10 ،صفحة 13×18 ،سم.

 3/11قصائد وأشعار ،للشيخ عمر نياءالدين املتخلص بفوزي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
صفحتان 13×18 ،سم.
 4/11كتاب املعفوات ،تأليف مال خليل السعرتي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (ولكن كتب عليه بخط
مراير أنها كتبت بيد شيخ مال قادر چ پا ن انة  1316ها اي ا ن) 15 ،صفحة 13×18 ،سم{ .املصدر:
مال شيخ بهاءالدين چمپاراو )
 -12مجلد يضم:
 1/12پندنامە (نلعب ) ،لحسنعلي خان أمير نلام ،بخط محمد خان ،الثالثاء  5شوال سنة  1346هـ12 ،
صفحة.
 2/12مسألة فقهية (اختالف الزوج والزوجة) ،الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن ،صفحتان.
 3/12الصة كيلياا سعادت ،ملؤلف مجهول ،بخط محمد خان ،الحد  24شوال سنة  1346هـ نسخه
لجل ابن مرشده الشيخ محمد عزالدين 30 ،صفحة.
 4/12فتاوى ومسائل فقهية مختلفة ،الناسخ وتأريخ النسخ مجهول 4 ،صفحة.
 5/12وصايا الشيخ شهاب الدين ،بخط محمد خان ،تأريخ النسخ مجهول 7 ،صفحة.
 6/12فتاوى ومسائل فقهية ،الناسخ وتأريخ النسخ مجهول 6 ،صفحة.
 7/12بال عنوان (رسالة في رد أقوال املنافقين واملتلبسين بالطريقة) ،تأليف محمد عزالدين العمري
النقشبندي ،أ لب اللن أنها بخط املؤلف ،تأريخ النسخ مجهول 11 ،صفحة.
 8/12عبر و نصائح ومواعظ ،الناسخ :محمد عزالدين النقشبندي (چ پا ن ) ،تأريخ النسخ مجهول37 ،
صفحة.
 9/12فتاوا ومسائل فقهية متنوعة ،أجا عنها عدة علماء ،منها :الشيخ عمر ابن القرداغي ،شيخ مال
قادر النقشبندي العمري ،محمد عزالدين النقشبندي ،الشيخ باباعلي و يرهم ،الناسخ وتأريخ النسخ
مجهول (بعل الفتاوى من املجلد مؤرخة بتواريخ مختلفة) 151 ،صفحة.
{املصدر :مال شيخ بهاءالدين چمپاراو )
 -13مجلد يضم:
 1/13مجلوعة أشعار (لعدة شعراء ،منهم :موالنا جالل الدين ،موالنا جامي ،حمدهللا املستوفي)،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 5 ،صفحة.

 2/13الحصن الحصين من كالم سيد املرسلين ،ملحمد بن محمد بن محمد الجرزي ،بخط عبدالرحمن
لجل أستاذه مال مصطفى الرودباري ،سنة  1316هـ 98 ،ورقة ( 195صفحة).
 3/13شرح حزب الا ر ،املتن للشيخ أ ي الحسن الشاذلي ،والشري من تأليف ابن حجر املكي ،بخط
مصطفى بن خضر الرودباري نسخه من أجل مال خضر ،تأريخ النسخ مجهول 15 ،صفحة.
 4/13دعاي الفت ية ،للشيخ عبدالقادر ال يالني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 4 ،صفحة.
 5/13رسالة ا تالا (منلومة بالفارسية) ،الناظم مجهول ،تأريخ النلم 605 :هـ ،بخط خضر بن مال
أحمد الرودباري ،الخميس  5ربيع اآلخر سنة  1301هـ 10 ،صفحة.
 6/13حزب الدور (أدعية مستلة من اآليات القرآنية) ،تأليف :خضر بن أحمد الرودباري ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن (يمكن أن يكون بخط الناظم) 11 ،صفحة.
الدمياطية (السماء الحستى املنلومة) ،تأليف :لنورالدين علي الصوفي ،بخط محمود بن القاسم،
ِ 7/13
تأريخ النسخ مجهول 7 ،صفحة.
ا
 8/13قصيدة (اشتد أزمة تنفرخن س الناسخ مجهول ،تأريخ النسخ 1305 :هـ 3 ،صفحة.
 9/13األرمعين النواوية (أر عين حديثا عن النبي) ،تأليف يحيى بن شرف النووي ،بخط خضر بن مال
أحمد الرودباري ،بداية شهر شوال سنة  1300هـ 13 ،صفحة .ثم يأتي على شري الحادي للنووي في 4
صفحة.
 10/13شرح أسلاي هللا الحسنى ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 29 ،صفحة.
 -14مجلد يضم:
 1/14مولودنامه ،ملؤلف مجهول (يلهر أنها مولودنامه الشيخ حسين القاض ي) ،بخط مال محمد بن مال
عبدالرحيم الچروستاني ،تأريخ النسخ 19 :جمادى الول سنة  1338نسخه لجل مال حسن 15 ،صفحة.
 2/14ديوان شعر فارس ي (ناقص الول) ،الشاعر مجهول (كرر اسم معروف في آخر كل قصيدة) ،بخط
عبدهللا ،تأريخ النسخ 29 :رجب  1329هـ في بياره 20 ،صفحة.
 3/14دعاي الختلة والسلسلة النقشبندية ،الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن 3 ،صفحة.
 4/14قصائد و مواضع متنوعة ،ملوالنا خالد وأحمدي كور و يرهم ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن.
 5/14بردة املدياس للشيخ محمد البويصري ،بخط عبدالرحمان نل ناوي لجل مال حسن ابن الحداد،
 12رجب  1328هـ 25 ،صفحة.

 6/14كتاب الفرائض ،للقاض ي زكريا النصاري ،بخط عبدالرحمان نل ناوي لجل مال حسن بن رشاد
خضر (خله) 18 ،ربيع الثاني  1324هـ 74 ،صفحة.
 7/14بعل املسائل الفقهية وتواريخ مختلفة ،منها( :خلع السلطان عبدالحميد ،تأريخ الرالء الخير
 1335هـ ،وفاة سليم ممد آ ا ،وفاة رشيد عثمان آ ا ،تأريخ إتمام قشلة قلع د ە 1939م (لشڵ ی
ل د ێ).
(املصدر :إبراهيم حداد)
 -15مجلد يضم:
 1/15تأريخ الحكلايم نزهة األرواح وروضة األفراح ،لشمس الدين الشهرزوري ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن (ناقص الخير) 304 ،صفحة.
 2/15رسالة لن إثاات الناوة وأخال الشيخ الرئيس ،للشيخ الرئيس (ابن سينا) ،بخط محمد علي ،تأريخ
النسخ 1301 :هـ 34 ،صفحة.
 3/15رسالة الشيخ أم سعيد بن أ ي الخير إلى الشيخ أ ي علي بن سينا ،بخط محمد علي 1301 ،هـ7 ،
صفحة.
 4/15رسالة كللة التصوف ،للشيخ شها الدين أ ي الفتوي عمر بن محمد السهروردي ،الناسخ
مجهول (أ لب اللن أنه محمد علي الناسخ للرسائل السابقة) 1301 ،هـ 54 ،صفحة.
 5/15رسالة لن حدود األشياي ،منسوبة إلى الشيخ الرئيس (أبو علي الحسين بن عبدهللا ابن سينا)،
الناسخ مجهول (أ لب اللن أنه محمد علي الناسخ للرسائل السابقة) ،ذي الحجة سنة  1301هـ35 ،
صفحة.
 6/15عشاا نوا ،لفخر الدين الرازي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 11 ،صفحة.
(كتابخانه مجلس شوراي ملي إيران)
 -16مجلد يضم:
 1/16قواعد العقائد ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 14 ،صفحة.
 2/16أحاديث ناوية ،املؤلف والجامع مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (كتب في آخره :تمت كتابة
الحادي لجل أ ي فقي محمد) 16 ،صفحة.

 3/16مكتوب مقدمات تعليم املريدين (بالفارسية) ،ملؤلف مجهول (أ لب اللن أنها من مكتوبات كا
أحمد الشيخ) ،بخط محي الدين گلزرديي ،تأريخ النسخ 1311 :هـ 18 ،صفحة.
 4/16مكتوب األوراد (بالفارسية) ،للسيد أحمد النودهي (كا أحمد الشيخ) ،بخط عبدالعزيز ،سنة
 1302هـ 23 ،صفحة.

ً
 5/16نصاب الصبيان (كتا لتعليم الصرار لرة العر بالفارسية نلما) ،ل ي النصر الفراهي ،الناسخ:

محمد صال سياهكويزي (سياگوێ ی) ،في الر عاء نصف ربيع الول سنة  1303هـ 104 ،صفحة.
 6/16رسالة لن املثلثات (معاني الكلمات ال ي تستعمل مثلثا بالفارسية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 6 ،صفحة.
 7/16منظومة متنوعة فارسية ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 12 ،صفحة.
 8/16مكتوب املاايعة ،لكا أحمد الشيخ ،بخط حسين ،في  8رجب  1290هـ 12 ،صفحة.
 9/16منلومة فارسية ،للشيخ عالءالدين العطار ،الناسخ مجهول (نسخه لجل شيخ مصطفى – أ لب
اللن أنه عبدالعزيز الناسخ للرسائل التالية) ،في ذي القعدة  1305هـ 43 ،صفحة.
 10/16پندنامە ،للشيخ مصل الدين السعدي الشيرازي ،بخط عبدالعزيز نسخه لجل مصطفى20 ،
محرم  1306هـ في پينجوين 14 ،صفحة.
 11/16قصائد وأشعار ،للشيخ عبدالرحمان الجامي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 4 ،صفحة.
 12/16التاصرة (في فتنة املمات والقبر) ،لجالل الدين عبدالرحمان بن أ ي بكر السيوطي ،بخط محمد
بن حسن الپينجويتي لجل شيخ عزيز السياگويزي ،في  18جمادى الولى  1314هـ 21 ،صفحة.
 13/16مكتو سفر ق ر وقيامت ،ملؤلف مجهول (أ لب اللن أنها من مكتوبات كا أحمد الشيخ)،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 14 ،صفحة.
 14/16مكتوب بيشت (مكتو الجنة) ،ملؤلف مجهول (أ لب اللن أنها من مكتوبات كا أحمد
الشيخ) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 28 ،صفحة.
 15/16مكتوب األمر والن ي ،ملؤلف مجهول (أ لب اللن أنها من مكتوبات كا أحمد الشيخ) ،الناسخ
وتأريخ نسخه مجهوالن ،صفحة واحدة (ناقص اآلخر).
 -17مجلد يضم:

 1/17بال عنوان (منلومة عن كارثة كربالء بالگورانية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ مجهول (شطب اسمه
وكتب بخط مراير :بيد ميرزا بكمراد ولد عباس ،واملكان املشطو يقرأ عليه اسم :محمد) ،تأريخ النسخ:
 13ربيع اآلخر سنة  1291هـ 16 ،صفحة.
 2/17نظم كتاب كفاية ا سالم (كتا في أركان السالم) ،ملؤلف مجهول ،تأريخ النلم :محرم  699هـ،
بخط فقي محمد ،في شهر ذي القعدة سنة  1290هـ 18 ،صفحة.
 3/17كتا ملك مختار (منلومة كردية گورانية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن273 ،
صفحة.
 4/17منظومة م لد حنفية بالكلهورية ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (كتب في آخره
ميرزا أحمد وال يعلم هو ناسخ الكتا أم مؤلفه؟) 56 ،صفحة.
 5/17ليرن ومجنون ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (ناقص) 9 ،صفحة.
 -18مجلد يضم:
 1/18بعض األدعية والفتاوا ،تعود بعضها إلى عبدالقادر العمري (شيخ مال قادر چ پا ن ) 5 ،صفحة.
 2/18القو الحقيق لن رد من تفسق باسم أهل الطريق ،تأليف الشيخ عالءالدين العمري العثماني
النقشبندي في بياره -حلبجة ،رسالة مطبوعة في مطبعة النجاي ببرداد ،صفر  1354هـ ،ومعها ترجمة
هذه الرسالة باللرة الكردية والفارسية 16 ،صفحة.
 3/18حزب الدور األعر  ،ل ي عبدهللا محي الدين ابن العر ي الطا:ي الندلس ي ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن 8 ،صفحة.
 4/18حزب النصر ،للشيخ أ ي الحسن الشاذلي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 4 ،صفحة.
 5/18طاة عيد الفطر ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 12 ،صفحة.
 6/18رسالة لن بيان بعض األسرارالخفية و عل الذكار والدعية أخرى ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 21 ،صفحة.
 7/18األدعية املأثورة بعد ختم سور القرآن و عل الوراد الخرى ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن 37 ،صفحة.
 8/18مجلع األدعية السيفية ،تأليف محمد خان بك ،بخط محمد خان ميرە سورە 12 ،صفر 1383
هـ 38 ،صفحة.

 9/18قصيدة عربية لن املدي واالستراثة ،نلم محمد خان گ ،بخط محمد خان 4 ،صفحة.
 10/18أدعية ومناجات ،ملؤلف مجهول ،أ لب اللن أنها بخط محمد خان گ 24 ،صفحة.
 11/18قصائد وأشعار ،نلم محمد خان بگ ،بخط الناظم 7 ،صفحة.
 12/18منظومة ڕۆڵە بزانە ،تأل ف مال خضر نلر د ا ي الگورانية ،ترجمه إلى السورانية ونسخ :محمد
خان بگ ميره سوره حفيد الحاج أحمد بگ نلسیاگو ی ،بدأ به بداية ذي الحجة سنة  1381هـ وانتهى
منه في  6ربيع الول سنة  1382هـ 18 ،صفحة.
 -19مجلد يضم:
 1/19أبيات شعرية فارسية ،للحافظ الشيرازي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن ،صفحة واحدة× 21 ،
 16سم.
 2/19إهداي ثواب الختم الشري والوراد إلى أرواي النبياء والصالحين ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
صفحتان 16 × 21 ،سم.
 3/19ت ـ كرة ا ــوان ،املؤل ــف :محم ــد ب ــن إب ـراهيم العليج ــي القله ــاني ،الناس ــخ وت ــأريخ النس ــخ :مجه ــوالن6 ،
ورقة ( 12صفحة) 16 × 21 ،سم.
 4/19مس ــائل فقهي ــة (عل ــى ش ــكل رس ــالة ب ــال عن ــوان) ،املؤل ــف :عب ــدالقادر امل ــدرس ببي ــارة املش ــهور بالك ــاني
كبودي ،الناسخ :املؤلف نفسه ،تأريخ النسخ :مجهول 6 ،ورقة ( 11صفحة) 16 × 21 ،سم.
 5/19بــال عنــوان (رســالة وعليــة إرشــادية فــي التصــوف والخــال ) ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ :مجهــول( ،ولكــن
يبدو من الخط أنه للمال عبدالقادر الكاني كبودي املدرس ببياره) ،تأريخ النسخ :شهر ذي الحجة سنة 1315ه ـ
في خانقاه بياره املباركة 14 ،ورقة ( 27صفحة) 16 × 21 ،سم.
 6/19قصائد وأشعار ،لعدة شعراء ،منها( :القصيدة الضــيائية ،ســعدي ،نيلــامي ،شــمس الــدين التبريــزي،
قصائد عربية ،قصيدة فارسية في مدي الشيخ عمر نياءالدين) ،الناسخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن 12 ،صــفحة
 16 × 21سم.
 7/19مس ـ ــائل فقهي ـ ــة (رس ـ ــالة تض ـ ــم مس ـ ــائل ش ـ ـ ى متعلق ـ ــة ب ـ ــالخلع والتعلي ـ ــق والص ـ ــدا ) ،ت ـ ــأليف ونس ـ ــخ
عبدالقادر العمري ،تأريخ النسخ مجهول 6 ،ورقة ( 12صفحة) 16 × 21 ،سم.
املصدر :الشيخ بهاءالدين ن چمپاراوي.
 -20مجلد يضم:

 1/20مجلوعــة املســائل ألفاضــل املحققــين (مجموعــة الفتــاوى لعــدة علمــاء أ لبهــا مــن الك ـراد) ،الناســخ
مجهول ،تأريخ النسخ :صفر سنة  1360هـ في مسجد باشا ببلدة بينجوين 146 ،صفحة.
 2/20فوائ ــد الع ــزاألس ــنى ل ــن ش ــرح أس ــلاي هللا الحس ــنى ،لإلم ــام محم ــد الش ــبراديتي الش ــاف ي الش ــرقاوي،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 8 ،صفحة.
 3/20جلع ال وامع ،لعبدالوها السبكي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (ناقص) 27 ،صفحة.
 -21مجموعة أورا متفرقة للسيد طاهر الهاش ي ،وهي كاآلتي:
 1/21رســالة مولــو إ ـ م لــود پاشررا الوررا ك بااب اااألحرب نليااي لاااي فادااا قغااة ،خااط نلس ا د راااهر
نلهاشمي ،تأ يخ نل سخ مجهون ،صفح ا .
 2/21مج وعا ااة شا ااعا  ،لپسا ا د عبا ااد

نل ا ااول يي نملا ا خپص بعا ااا ب م ا ا ن شا ااف ف ،خا ااط نلسا ا د را اااهر

نلهاشمي 1346 ،شا غهرن  3 ،صفحة.
 3/21مج وعااة شااعا  ،لااولي دجون ااه اا د صاااد كها ند ااگ خوڕخااوڕەیی ح ااه سااا د ناادفقري  ،بخــط
السيد طاهر الهاش ي 1346 ،شـ  1387 -هـ بطهران 28 ،صفحة.
 4/21مجموع ــة أش ــعار فارس ــية وهورامي ــة ،لص ــيدي ،بخ ــط الس ــيد ط ــاهر الهاش ـ ي 1346 ،ش ـ  1387 -ه ــ،
 12صفحة.
 5/21قصيدة لولي ديوانة ،بخط السيد طاهر الهاش ي ،تأريخ النسخ مجهول ،صفحتان.
 6/21رسالة ميرزا محمد إلى سيف السلطنة خلج ك بب األحرب نليي لاي فادا قغة ،خط نلس د راااهر
نلهاشمي ،1353-3-29 ،صفح ا .
( -22جنگ – مج ويه یکصدو دە موضوي مرتل

مجلد يضــم عــدة رســائل ومجموعــة أشــعار مختلفــة

بضمنها منشأت موالنا خالد النقشبندي 246 ،صفحة{ .كتابخان ى مجلس شوارى اسالمي ايران}
 -23مجلد يضم:
 1/4الرسالة الشلسية لن علم الهيئة ومعها جدول تونيحية من تأليف السيد عبدالرحيم املولوي،
الناسخ :مير الم حسين 6 ،شوال  1268هـ  23 -جوالي 1853م 63 ،صفحة.
 2/4منترب من نقود الحساب ومسائل حسابيةس ملؤلف مجهول ،بخط مير الم حسين 11 ،رمضان
 1268هـ 58 ،صفحة.

 3/4آدا فقه شآعه نماز خواند (مسائل فقهية في الصالة) ،ملحمد باقر بن محمد تقي ،الناسخ مجهول،
 1268هـ 107 ،صفحة.
 -24مجلد يضم:
 1/24رسالة لن آداب الا ث واملناظرة (گپنبوی آدا ) ،للشيخ إسماعيل الگپنبوي ،بخط مال رسول
التالني ،في  23رمضان  1344هـ 25 ،صفحة.
 2/24حاشية الپينجويني في اآلدا  ،للعالمة عبدالرحمن الپينجويتي ،بخط مال رسول التالني في خدمة
مال صال مرگ  ،في رمضان  1344هـ 24 ،صفحة.
 3/24نسب القيايا املشهورة ،تأليف عبدهللا بن حيدر ،بخط مال رسول التالني ،تأريخ النسخ مجهول،
 14صفحة.
 4/24حاشية الپينجويني في املشروطة العامة ،ملال عبدالرحمن الپينجويتي ،بخط مال رسول التالني10 ،
رمضان 1344هـ 8 ،صفحة.
 5/24أجزاي القيية ،ملال علي القزلجي ،بخط مال رسول التالني في قرية مرگ  ،تأريخ النسخ مجهول6 ،
صفحة.
 6/24شرح طاة الطب ،للسيد شريف الجرجاني ،بخط مال رسول التالني ،في  17صفر 1347هـ17 ،
صفحة.
 7/24تي يب املنطق ،ملؤلف مجهول ،بخط مال رسول التالني ،في  1347هـ 12 ،صفحة.
 8/24بال عنوان (رسالة في النحو) ،ملال محمود خواهرزاده ،بخط مال رسول التالني ،في 1347هـ14 ،
صفحة.
 9/24بال عنوان (رسالة في املنطق) ،لشمس الدين ،بخط مال رسول التالني 1347 ،هـ 5 ،صفحة.
 -25مجلد يضم:
 1/25كتا املع ى ،للشيخ عبدالرحمن الجامي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن ،صفحتان.
 2/25الدرة العروضية ،للشيخ معروف النودهي البرزنجي ،بخط جالل الدين الحسيتي ،تأريخ النسخ:
1331هـ 15 ،صفحة.
 3/25الفرائد لن نظم العقائد ،للشيخ معروف النودهي ،بخط جالل الدين الحسيتي 10 ،صفر 1335
هـ 36 ،صفحة.

 4/25فتاوى وموانع متفرقة ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 7 ،صفحة.
 5/25رسالة لن الطالا ،للمال عبدالرحمن الپينجويتي ،بخط جالل الدين الحسيتي 1335 ،هـ17 ،
صفحة.
 6/25مجلوعة فتاوا لعدة علماء أكراد وموانع متنوعة ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 20 ،صفحة.
 7/25تصري

مال عرن ،للمال علي بن الشيخ حامد الشنوي ،بخط محمد حميد في خدمة أستاذه مال

محمد حسين في بلدة ساوجبالغ املكرى ،تأريخ النسخ 29 :رجب  1350هـ 79 ،صفحة.
 -26مجلد يحتوي على كتابين:
 1/26املرتي للجاربردي ،احمد بن الحسين الجاربردي ،بخط عبدالقادر بن املؤمن املير عبدي1317 ،ه،
 29ورقة15×21.5 ،سم.
 2/26تصريف الزنجاني ،الشيخ ابراهيم الزنجاني ،بخط دروي

بن مال ابراهيم1290 ،ه،

15×21.5سم.
 -27مجلد يضم:
 1/27تص ــري امل ــال عر ــن (نس ــخة أخ ــرى) ،للم ــال عل ــي ب ــن الش ــيخ حام ــد الش ــنوي ،الناس ــخ :نج ــم ال ــدين اب ــن
الش ــيخ عب ــدالقادر املردو ــي ،ت ــأريخ النس ــخ 13 :ش ــوال س ــنة 1343ه ــ 47 ،ورق ــة ( 93ص ــفحة)16 × 20,5 ،
سم.
 2/27ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي عل ــم الون ــع) ،ملؤل ــف :مجه ــول .الناس ــخ :نج ــم ال ــدين ب ــن الش ــيخ عب ــدالقادر
املردو ي ،تأريخ النسخ1343 :هـ 8 ،أورا ( 15صفحة) 16 × 20,5 ،سم.
 3/27ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي عل ــم البال ــة) ،ملؤل ــف :مجه ــول .الناس ــخ :نج ــم ال ــدين ب ــن الش ــيخ عب ــدالقادر
املردو ي ،تأريخ النسخ :شهر محرم سنة 1344هـ 12 ،أورا ( 24صفحة) 16 × 20,5 ،سم.
 4/27رس ــالة ل ــن الظ ــروف (النح ــو) ،ملؤل ــف :مجه ــول ،الناس ــخ :نج ــم ال ــدين ب ــن عب ــدالقادر املردو ــي ،ت ــأريخ
النسخ :مجهول ،ورقتان ( 4صفحة) 16 × 20 ،سم.
 5/27بـ ــال عنـ ــوان (رسـ ــالة فـ ــي علـ ــم النحـ ــو) ،ملؤلـ ــف :مجهـ ــول .الناسـ ــخ :نجـ ــم الـ ــدين بـ ــن الشـ ــيخ عبـ ــدالقادر
املردو ي ،تــأريخ النســخ :شــهر محــرم ســنة 1344هــ 5 ،صــفحة 16 × 20,5 ،ســم[ .املصــدر :الــدكتور عبــدهللا
مردوخ]
 -28مجلد يضم:

 1/28وص ــايا الش ــيخ م ل ــد وس ــيم املردوخ ــن ،املؤل ــف :الش ــيخ محم ــد وس ــيم الكبي ــر املردو ــي الس ــنندجي
(ت1171ه ــ) ،الناس ــخ :محم ــد دول ــت آب ــادي ،ت ــأريخ النس ــخ 21 :رمض ــان 1340ه ــ 6 .أورا ( 11ص ــفحة)× 20 ،
 12,5سم.
 2/28شــرح رســالة (الهدايــة لثيــر الــدين البهــري فــي الحكمــة و الفلســفة والفلــك ،الشــاري :حســين بــن معــين
امليبدي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 42 ،ورقة 12,5 × 20 ،سم.
 3/28تي يب الكالم لن ت ريــراملنطــق والكــالم وتقريــب املـرام مــن تقريــر عقائــد االســالم ،للشــيخ عبــدالقادر
امله ــاجر املردو ــي (ت 1303ه ــ) ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن ،قس ــم املنط ــق ( )5ورق ــة وقس ــم الك ــالم ()34
ورقة 12,5 × 20 ،سم[ .الدكتور عبدهللا مردوخ]
 -29مجلد يضم:
 1/29منظومة الكافية املسماة ( كفاية الطالب) ،للشيخ معروف النودهي ،تأريخ التأليف 1233 :هجرى،
الناسخ :عبد الرحمن ابن سيد عبدالرحيم الصولى (سۆڵەيى) ،تأريخ النسخ :جمادى الثاني سنة  1292هـ،
 94ورقة ( 187صفحة).10,5× 15,5 ،
 2/29رسالة ا ستعارات لن علم الاالغة ،لعصام الدين السمرقندي ،الناسخ :مجهول ،تأريخ النسخ :ذي
الحجة سنة 1295هـ 14 ،ورقة ( 27صفحة).10,5× 15,5 ،
 3/29رســالة لــن علــم الوضــع ،لعصــام الــدين الســمرقندي ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن 19 ،صــفحة،
.10,5× 15,5
[املصدر :الشيخ ساالر الحفيد]
 -30مجلد يضم:
 1/30فـ ــتا العـ ــين بشـ ــرح قـ ــرة العـ ــين بمهمـ ــات الـ ــدين ،تـ ــأليف :الشـ ــيخ زيـ ــن الـ ــدين الثـ ــاني بـ ــن عبـ ــدالعزيز
املليبــاري الشــاف ي ،تــأريخ التــأليف 24 :رمضــان ســنة  982هــ ،الناســخ :محمــدتقي بــن الحــاج الشــيخ محمــد
النقشبندي العثماني ،تأريخ النسخ :الخميس بداية محرم سنة  1312هـ 466 ،صفحة.
 2/30هداي ــة األذكي ــاي (قص ــيدة ف ــي التص ــوف) ،للش ــيخ زي ــن ال ــدين الول املليب ــاري ،بخ ــط محم ــد تق ــي ب ــن
الحاج محمد النقشبندي ،في محرم سنة  1312هـ 6 ،ورقة ( 12صفحة).
املصدر :د.عبدهللا مردوخ.
 -31مجلد يضم:
ا
ُ
 1/31شــعرلشــعراي ايــرانيين وكـرد بالفارســية والكرديــة :شمسـ ي تبريــزى ،جــامي ،ســعدي ،حــافظ شــيرازي،
أمي ـ ــر خوس ـ ــروى دهل ـ ــوي ،بي ـ ــدل ،ش ـ ــاه ملف ـ ــر ،ج ـ ــامي ،أحم ـ ــد ،حم ـ ــه خ ـ ــان ب ـ ـگ ماش ا ا  ،موالن ـ ــا خال ـ ــد
النقش ــبندي ،ش ــيخ عم ــر ف ــوزي ،ن ــالي ،مح ــوي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن 220 ،ص ــفحة 20 ،ص ــفحة
من بداية املخطوطة والبالي في آخره بعد العقائد 12.3 × 16.2 ،سم.

 2/31رس ــالة العقائ ــد بالفارس ــية ،ملوالن ــا خال ــد النقش ــبندي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن 3 ،ص ــفحة،
 12.3 × 16.2سم.
 3/31عقائــد بالفارســية ،لشــيخ مــال عبــدالقادر النقشــبندي ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن 22 ،صــفحة،
 12.3 × 16.2سم.
 4/31مولودنامه ،للشيخ حسين القاض ي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 7 ،صفحة 12.3 × 16.2 ،سم.
 5/31أحاديـ وأدعيــة وأوراد ،للمشــايخ النقشــبندية مــنهم شــيخ مــال قــادر چمپااراو ،الناســخ وتــأريخ نســخه
مجهوالن 40 ،صفحة 12.3 × 16.2 ،سم.
املصدر :مال شيخ بهاء الدين چمپاراويى.
 -32مجلد يضم:
 1/32منظومــة الشــامل للعوامــل لــن الن ــو ،للشــيخ معــروف النــودهي ،الناســخ :الســيد ســعيد بــن الش ــيخ
السيد كمال الدين في خدمة أستاده محمد طاهر ،تأريخ النسخ1311 :هـ 34 ،صفحة 11× 17,5 ،سم.
 2/32الرس ــالة العس ــكرية (تتن ــاول ح ــروف الب ــدال وتطبيقاته ــا الص ــرفية ،وه ــي ف ــي عل ــم الص ــرف) ،ناظمه ــا
محمدس ــعيد الس ــروري العس ــكري ،بخ ــط محم ــد س ــعيد ب ــن الس ــيد كم ــال ال ــدين ،ت ــأريخ النس ــخ مجه ــول4 ،
صفحة.
 3/32إيساغوخن لن املنطق ،لثيرالدين البهري ،بخط محمد سعيد ،تأريخ النسخ مجهول 24 ،صفحة.
 4/32رس ــالة الظ ــروف (ف ــي النح ــو) ،للح ــاج الس ــيد حس ــن الچ اوري ،بخ ــط محم ــد س ــعيد الحس ــيتي ،ت ــأريخ
النسخ 1329 :هـ 13 ،صفحة.
 5/32منظومة شعرية ناقصة ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 4 ،صفحة.
 -33مجلد يضم:
 1/33فرائض ت فة املحتاا ،املؤلف :شــيخ الســالم أحمــد بــن محمــد (ابــن حجــر) الهيت ــي املكــي ،الناســخ:
السيد محمود الباينجويي ،تأريخ النسخ :شهر ذى القعدة سنة 1326هـ 67 ،ورقة ( 134صفحة)16×22 ،
سم.
 2/33بــال عنــوان (نــاقص الول – يبــدو أنهــا املــنهج للقاضـ ي زكريــا فــي الفقــه) ،الناســخ :مجهــول (ولكــن يلهــر
أنه السيد محمود الباينجويي ،وذلــك بمقارنــة الخــط مــع الرســائل الخــرى معــه) ،تــأريخ النســخ :مجهــول25 ،
ورقة ( 50صفحة) 16×22 ،سم.
 3/33قواعد القرآن (بالفارسية) ،املؤلف :محمــد بــن خــداداد الســمرقندي ،تــأريخ التــأليف :مجهــول (لكنــه
ذكر أنه ألفها في عهد أ ي الرــازى عبيــدهللا بهادرخــان) ،الناســخ :محمــود الحســيتي البــاينجوي ،تــأريخ النســخ:
 1327في مدينة السليمانية 25 ،ورقة ( 50صفحة) 16×22 ،سم.
 4/33قصيدة بانت سعاد ،لكعب بن زهير الشاعر العر ي املخضرم ،الناسخ :محمود الحستي البــانجوي،
تأريخ النسخ مجهول 8 ،صفحة 16×22 ،سم.

 5/33املقدم ـ ــة ال زري ـ ــة ل ـ ــن التجوي ـ ــد ،ش ـ ــمس ال ـ ــدين محم ـ ــد املع ـ ــروف ب ـ ــابن الج ـ ــزري ،الناس ـ ــخ :محم ـ ــود
الحسيتي الباينجوي ،تأريخ النسخ 1327 :في مدينة السليمانية 14 ،صفحة.
 6/33ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي املنط ــق – أج ـزاء القض ــية) ،ملؤل ــف مجه ــول ،بخ ــط الس ــيد محم ــود ب ــن الس ــيد
نصرهللا الباينجوي ،تأريخ النسخ :شهر رمضان  1324هـ 4 ،صفحة 16 × 22 ،سم.
[املصدر :د.عمر عبدالعزيز]
 -34مجلد يضم:
 1/34ش ـ ــرح الجرومي ـ ــة ل ـ ــن الن ـ ــو ،ملؤل ـ ــف مجه ـ ــول ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ نس ـ ــخه مجه ـ ــوالن 67 ،ورق ـ ــة (134
صفحة) 11 × 17 ،سم.
 2/34ب ــال عن ــوان (رس ــالة تتعل ــق بحس ــابات الجم ــل) ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن17 ،
ورقة ( 33صفحة) 11 × 17 ،سم.
 3/34بال عنوان (قصــيدة شــعرية) ،الشــاعر :مجهــول ،تــأريخ الــنلم :الحــد  6رجــب 1384ه ـ كتبهــا لجــل نــور
ً
عين ــه عبدالحمي ــد ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن ،ع ــدد أبي ــات القص ــيدة )89( :بيت ــا باللر ــة الفارس ــية4 ،
ورقات ( 8صفحات)11 × 17 ،سم.
 4/34ترليس ــة عر ـ قص ــيدة ألم ـ بك ــرالص ــديق (رض) ،اس ــم املخم ــس :مجه ــول ولقب ــه (خ ــاكى) ،الناس ــخ:
محمد حسن ،تأريخ النسخ1321 :هـ 3 ،صفحة 11 × 17 ،سم.
ً
 5/34قصيدة مكونة من ( )11بيتا باللرة الفارسية لن مدح النبــي م لــد (ص) ،شــاعرها مجهــول ،الناســخ
مجهول ،تاريخ نسخها أو تأليفها 16 :ذي الحجة 1341هـ ،صفحة واحدة 11 × 17 ،سم.
 6/34رس ــالة ل ــن ت ــو ت الش ــلس ل ــن ا ب ــراا باللر ــة الفارس ــية ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه
مجهوالن (شطب على اسمها) 3 ،صفحة 11 × 17 ،سم.
[الدكتور عبدهللا مردوخ]
 -35مجلد يضم:
 1/35ب ـ ـ ــال عن ـ ـ ــوان (كت ـ ـ ــا ص ـ ـ ــرفي) ،ملؤل ـ ـ ــف مجه ـ ـ ــول ،الناس ـ ـ ــخ وت ـ ـ ــأريخ نس ـ ـ ــخه مجه ـ ـ ــوالن 83 ،ص ـ ـ ــفحة،
 11.5×17.5سم.
 2/35كتـ ــاب الظـ ــرف العربيـ ــة (النحـ ــو) ،ملؤلـ ــف مجهـ ــول ،الناسـ ــخ :عـ ــالء داود جـ ــولەمرگى ،تـ ــأريخ النسـ ــخ:
1324هـ 12 ،ورقة ( 24صفحة) 11.5×17.5 ،سم.
 3/35العوامــل لــن الن ــو (نســخة أخــرى) ،املؤلــف :الشــيخ عبــدالقاهر بــن عبــدالرحمن الجرجــاني ،الناســخ
وتأريخ النسخ مجهوالن 14 ،ورقة ( 27صفحة) 11.5×17.5 ،سم.
 -36مجلد يضم:

 1/36مســهولة الحس ــاب ،للجزي ــري ،الناس ــخ :خض ــر الجزيــري ،ت ــأريخ النس ــخ :ذي الحج ــة س ــنة 1338ه ـ ف ــي
بلدة سنندج في خدمة موالنا السيد عبداملجيد 11 ،صفحة.
 2/36مناجــاة ســيدنا موسـ ى ومعهــا قصــة ال لجلــة مــع ســيدنا عي ـ ى ،نســخة مطبوعــة فــي بيــروت ،ســنة
 1321هـ  -الطبعة الثالثة 32 ،صفحة.
 3/36قص ــيدة ب ــردة امل ــديا م ــع ش ــرحها بالفارس ــية ،للش ــيخ محم ــد البوص ــيري ،الش ــاري مجه ــول ،الناس ــخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 23 ،صفحة.
 4/36ش ـ ــرح القص ـ ــيدة ال ردي ـ ــة ،الش ـ ــاري مجه ـ ــول ،الناس ـ ــخ :محم ـ ــد ب ـ ــن موس ـ ـ ى م ـ ــن أوالد الس ـ ــيد محم ـ ــد
البيرخضراني ،تأريخ النسخ :محرم سنة  1289هـ 97 ،صفحة.
 -37مجلد يضم:
 1/37كتاب الجرومية لن الن و ،لعبدهللا ابن اآلجروم ،بخط نجم الــدين ،الثلثــاء  26جمــادى الثــاني ســنة
 1341هـ 56 ،صفحة.
 2/37نيايـ ــة التـ ــدريب لـ ــن نظـ ــم غايـ ــة التقريـ ــب (نلـ ــم مـ ــتن أ ـ ــي شـ ــجاو املسـ ـ ى برايـ ــة التقريـ ــب فـ ــي الفقـ ــه
الشاف ي) ،املتن ل ي شجاو ،الناظم :شرف الــدين العمريطــي ،بخــط عبــدآ ؟ لجــل ســيد محمــد أمــين ،تــأريخ
النسخ مجهول 73 ،صفحة.
 -38مجلد يضم:
 1/38كتاب لن الطب الناو بالفارسية ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 59 ،صفحة.
 2/38ســراا الطريــق لــن الــوعظ والتصــوف ،تــأليف مــال أ ــي بكــر املصــنف الچاوري (ت 1014هــ) ،مطبــوو
طبعــة حجريــة قديمــة ،علــى نســخة بخــط محمــد خــان ميشـ رو ،فــي  22ذي الحجــة  1342هــ 210 ،صــفحة.
وفي آخره قصائد من نلم محمد خان بگ ماش

.

 3/38مسـ ـ ــائل فقهيـ ـ ــة وفتـ ـ ــاوى فقهيـ ـ ــة متنوعـ ـ ــة ،الناسـ ـ ــخ مجهـ ـ ــول (بعضـ ـ ــها بخـ ـ ــط عبـ ـ ــدالقادر العمـ ـ ــري
النقشبندي السليماني ،وهو شيخ مال قادر چ پاراو) 14 ،صفحة.
 4/38كتاب لن الفرائض (ناقص) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 61 ،صفحة.
[املصدر :مال شيخ بهاءالدين چمپاراو]

 -39مج،د جضر
 1/39رسررالة إابررات الواجررا ،جااالن نلاادجي محمــد بــن أســعد الصــديقي نلااد نن  ،خااط مح ااد نلاادن سااالي
نلسپ ان  ،تأ يخ نل سخ  1320ها أ

 40 ،لة ( 79صفحة) 16.5 × 24 ،ار.

 2/39ش ــرح رس ــالة العل ــم لعب ــدالكريم الس ــيالكوتي ف ــي عل ــم الك ــالم املس ــماة :بالرس ــالة القديم ــة ،املؤل ــف
(الشاري) :الشــيخ عبــدالقادر املهــاجر الســنندجي ،الناســخ وتــاريخ نســخه :مجهــوالن 30 ،ورقــة ( 60صــفحة)،
 16.5 × 24سم.
 3/39تعليق ــات الفان ــل مي ــرزا ج ــان عر ـ الرس ــالة القديل ــة لل ــدواني .وتعليقاته ــا للفان ــل محم ــد البردع ــي
التبري ــزي املش ــهور بم ــال حنف ــي ،املؤل ــف :حبي ــب هللا املش ــهور بمي ــرزا ج ــان الب ــا لوي ،ت ــأريخ الت ــأليف والنس ــخ:
مجهوالن ،الناسخ :مجهول 32 ،ورقة ( 64صفحة) 16.5 × 24 ،سم.
 4/39تعليقــات عرـ رســالة إثاــات الواجــب ،لجــالل الــدين محمــد الـ ّ
ـدواني ،بخــط محمــد الــدارآ اي ،تــأريخ
النسخ :الر عاء  12ذي الحجة سنة  1320ه ـ فــي أربيــل 28 ،ورقــة ( 56صــفحة) 16.5 × 24 ،ســم( .املصــدر:
الشيخ باباعلي ابن الشيخ عمر املشهور بابن القرداغي ،وعليها حواش للشيخ باباعلي كتب في آخرها :و) .

