فهرست
بأسماء املخطوطات املصورة ورقيا
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خسرو جاف:
 .1شرح اإليضاح (كتاب في علم النحو) ،املتن ألبي علي الفارس ي (الحسن بن أحمد بن عبدالغفار) والشرح
ألبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني ،بخط إبراهيم بنصالح بن حسن البوسنوي الهلوني ،األحد
ً
غرة جمادى اآلخرة سنة  1080هـ 475 ،ورقة (949ص) موزعة على خمسة أقسام.
 .2فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب ،مليرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرس ي ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 111 ،ورقة  -ناقص (222ص)24×25 ،سم.
 .3كتاب اإليضاح والتكملة ،ألبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارس ي النحوي ،الجزء األول،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 87 ،ورقة (174ص).
 .4كتاب الحماسية ،اختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ،تفسير األشعار :الشيخ أبي الحسين أحمد بن
فارس ،الجزء األول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 135 ،ورقة (270ص).
 .5كتاب سـ ّر الصناعة (سرصناعة اإلعراب) ،ألبي الفتح عثمان بن جني (ت 392هـببغداد) ،الجزء األول،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 155 ،ورقة (309ص).
 .6شرح كتاب سيبويه ،ألبي الفضل قاسم بن علي بن محمد الصفار البطليوس ي ،السفر األول ،الناسخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 245 ،ورقة (489ص).
 .7كتاب شرح نظام ،لنظام الدين ابن الحسن بن محمد النيسابوري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن106 ،
ورقة (212ص).
 .8كتاب س ّـر الصناعة ،ألبي الفتح عثمان بن جني النحوي (ت 392هـببغداد) ،الجزء األول والثاني ،الناسخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 94 ،ورقة (188ص).
 .9كتاب دقائق التصريف ،للقاسم بن محمد بن سعيد املؤدب ،الناسخ مجهول ،فرغ منه الخميس  8ذي
الحجة  338هـ 147 ،ورقة.
 .10كتاب ميالج (بالفارسية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن270 ،ص.
ً
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 .11فتوت نامه ،لكمال الدين عبدالرزاق كاشانى ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن237 ،ص.
 .12املباديء والغايات في معاني الحروف ،للشيخ محي الدين ابن عربي الحاتمي الطائي ،بخط علي بن سالم
بن أحمد بن محمد الشافعي ،األحد  1ربيع الثاني  1301هـ117 ،ص.
 .13مصباح األرواح ،للشيخ أوحد الدين الكرماني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 40 ،ورقة (80ص).
 .14فتوت نامة أهل الطريقة والحقيقة ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 46 ،ورقة (91ص)
ومعهصفحات إضافية.
 .15كتاب فتوت نامچیء سلطانى ،للمال حسين الكاشفي ،الناسخ مجهول ،األربعاء  2جمادى الثاني سنة
 1233هـ 81 ،ورقة.
 .16االستغناء في أحكام االستثناء ،لشهاب الدين أحمد القرافي املالكي ،الناسخ مجهول ،األحد  23شعبان
943هـفي املدينة النبوية 148 ،ورقة.
 .17جزء من كتاب تأريخ اإلسالم ،لإلمام شمس الدين الذهبي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 230 ،ورقة.
ّ .18
املقدمة في التصوف وحقيقته ،لإلمام أبي عبدالرحمن محمد بن أحمد بن الحسين السلمي النيسابوري
البغدادي (ت  412هـ) ،الناسخ مجهول ،الخميس  6رمضان  1082هـ 16 ،ورقة (32ص)19×15 ،سم.
 .19كفاية املباني في حروف املعاني ،للعالمة املال عبدهللا بن محمد البيتوش ي اآلالني الكردي ،تأريخ التأليف:
1شعبان 1191هـفي األحساء ،الناسخ مجهول (أغلب الظن أنها بخط املؤلف نفسه ،وتأريخ تأليفه هو تأريخ
نسخه)382 ،ص (بعض أوراقه ناقصة في ثنايا الكتاب).
 .20كتاب س ّـر الصناعة ،ألبي الفتح عثمان بن جني النحوي (ت 392هـببغداد) ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن 124 ،ورقة.
 .21كتاب سر الصناعة في النحو ،تأليف أبي الفتح عثمان بن جني النحوي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
 201ورقة.
 .22سرالصناعة ،ألبي الفتح عثمان بن جني ،الجزء الثاني فقط ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 134 ،ورقة
(ناقص األخير بورقات).
 .23مختصر من التصريف ،تصنيف الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
19ورقة .وفي آخرها أبيات للمتنبي.

 .24سر الصناعة ،ألبي الفتح عثمان بن جني ،الجزء الثاني ،الناسخ مجهول 466 ،هـ( ،هكذا يبدو ،فالتأريخ
ال يقرأ بسهولة) 185 ،ورقة (في ثنايا الكتاب بعض أوراقه ناقصة).
 .25مجلد يضم:
 1/25كتاب أوصاف األشراف (بالفارسية) ،لنصيرالدين (؟) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 24 ،ورقة.
 2/25مرآة املروآت (كتاب في الفتوة بالعربية) ،البن جعدويه ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 35 ،ورقة.
ُ
الف ّ
توة ،ألبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي ،الجزءان األول والثالث ،الناسخ وتأريخ
 3/25كتاب
نسخه مجهوالن 23 ،ورقة.
 4/25كتاب الفتوة ،ألحمد املحب بن الشيخ محمد بن ميكايل األردبيلي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
43ورقة.
 5/25كتاب في بيان املعرفة واملحبة والزهد والتواضع والفتوة واملروؤة ،مما جمعه أبو حامد أحمد بن
محمد بن عبدامللك األشعري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 10 ،ورقة.
 6/25رسالة في الفتوة ،للشيخ عبدهللا األنصاري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن2 ،ص.
 7/25رسالة في الفتوة باللغة الفارسية ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن10 ،ص.
 .26رفع البأس وكشف االلتباس في مضرب املثل في القران واالقتباس ،لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي
بكر السيوطي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 29 ،ورقة.
 .27سرالصناعة ،ألبي الفتح عثمان بن جني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 86 ،ورقة.
 .28رسالة في املشتق ،ملحمد باقر النجم آبادي ،تأريخ التأليف 24 :ذي الحجة  1318هـ ،الناسخ مجهول
(يبدو أنها بخط املؤلف) ،شهر محرم سنة 1371هـ(على ما يبدو)79 ،ص.
 .29مقامات السيوطي ،لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
38ص.
 .30مجلد يضم:
 1/30كتاب املحاجاة باملسائل النحوية ،لجارهللا شيخ العرب والعجم أبي القاسم محمود بن عمر
الزمخشري الخوارزمي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 34 ،ورقة.
 2/30بال عنوان (أحاديث نبوية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ مجهول ،العشر األخير من ربيع األول سنة  603هـ،
 5ص.

 .31مجلد يضم:
 1/31كتاب الجمل ،لإلمام خليل بن أحمد الفراهيدي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 42 ،ورقة.
 2/31الفوائد املجموعة امللحقة بالجمل ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 12 ،ورقة.
 .32بال عنوان (كتاب في قواعد الخط والكتابة) ،ملحمد بن محمد ُ
العمري العدوي ،الناسخ وتأريخ نسخه
ً
مجهوالن (نظرا لنقصان آخره) 45 ،ورقة.
 .33شرح الكمال على شافية ابن الحاجب (في علم الصرف) ،ملحمد كمال الدين بن محمد معين الدين
الفسوي ،الناسخ :مصطفى بن مال أحمد املدرس في بلدة كركوك (من خاندان كركوك)15 ،صفر  1262هـ،
394ص.
 .34ارتشاف الضرب من لسان العرب ،ألثيرالدين أبي حيان ابن حجاج يوسف بن علي بن يوسف بن حيان
األندلس ي األثري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 341 ،ورقة.
 .35كتاب مجمل اللغة ،للشيخ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
 244ورقة.
 .36سر الصناعة ،ألبي الفتح عثمان بن جني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن427 ،ص.
 .37سرصناعة اإلعراب ،ألبي الفتح عثمان بن جني النحوي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن232 ،ص.
 .38بال عنوان (كتاب في اإلرشادات ومواضع متنوعة) ،بخط محمد أبي الصالح الحنفي ،سلخ شعبان
1080هـ 132 ،ورقة.

الدكتوركمال فؤاد (اكاديمي ،سياس ي) :
 -1بال عنوان (منظومة جنگنامەی سلطان أميركي في منطقة كرمانشاه) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهــوالن،
45ص17.5×29 ،سم.
 -2دي ــوان س ــالم (ن ــاقص األول واآلخ ــر) ،لعب ــدالرحمن بيكص ـاحبقران ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن
(النســخة مــن مقتنيــات املرحــوم نــافع مظهــر وفيهــا خطــه فــي بيــان كيفيــة حصــوله علــى النســخة ،بتــأريخ:
 1325/6/5شـ 1946/27 -م)95 ،ص17.5×11 ،سم.
 -3يوســف ويليخــا (بالفارســية) ،ملؤلــف مجهــول ،بخــط جــالل الــدين ألجــل مــال عمــر 1257 ،ه ــ251 ،ص،
14.5 ×22سم.

 -4شيرين وفرهاد ،ملال أملاس خان كندوله ،بخط محمد رحيم ،األربعاء  5ربيع الثاني 1332هـ 151 ،ورقــة
(302ص)17.3× 24 ،سم.
 -5لوغەتن ــامئە ئئح ــمئدە (األحمدي ــة ف ــي ترجم ــة الكلم ــات العربي ــة بالكردي ــة) ،للش ــيخ مع ــروف الن ــود ي،
الناسخ مجهول 1298 ،هـ35 ،ص20.2×28.7 ،سم.
 -6دي ــوان مول ــوي ،للس ــيد عب ــدالرحيم الت ــاوگۆزيي امل ــتخلص بمع ــدومي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن،
184ص12.5×20 ،سم.
 -7مجلد من مكتوبات كاك أحمد الشيخ ،يضم ما يأتي:
 1/7مكتوب الكبائر ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن18 ،ص16×23 ،سم.
 2/7مكتوب في الواجبات ،مصطفى ابن الحاج عبدهللا 15 ،محرم  1355هـ7 ،ص.
 3/7مكت ــوب ف ــي ش ــر افة العل ــم والعلم ــاء ،بخ ــط عب ــدالعزيز (املنىس ــب إث ــى حض ــرة عثم ــان) ،ت ــأريخ النس ــخ
مجهول12 ،ص.
 4/7مكتــوب فــي شــر افة العلمــاء ووجــوب تــوقيرهم وتعظــيمهم ،بخــط عبــدالعزيز ،نســخ فــي  14ربيــع األول
1298هـ12 ،ص.
 5/7مكتوب الشفاء ،بخط عبدالعزيز العثماني ،نسخ في  11ربيع األول  1298هـ16 ،ص.
 6/7مكتوب الجهاد ،بخط عبدالعزيز ،نسخ في  25ربيع األول  1298هـ19 ،ص.
 7/7مكتوب القرعة ،بخط عبدالعزيز ،في  24ربيع األول 1298هـ10ص.
 8/7مكتوب في بيان فضائل اإلحسان إلى األيتام ،بخط عبدالعزيز ،في  14ربيع األول  1298ه9 ،ص.
 9/7مكت ـ ــوب اإلحس ـ ــان ،لك ـ ــاك أحم ـ ــد الش ـ ــيخ (ص ـ ــنفه بمك ـ ــة املعظم ـ ــة) ،الناس ـ ــخ مجه ـ ــول (الظ ـ ــاهر أن ـ ــه
عبدالعزيز الناسخ ملا قبله) ،سلخ شعبان  1297هـ45 ،ص.
 10/7مكتوب آخر في اإلحسان ،بخط عبدالعزيز الزلزثي ،في  23ربيع األول  1298هـ32 ،ص.
 11/7مكت ــوب ف ــي األحادي ـ النبوي ــة ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن (الظ ــاهر أن ــه عب ــدالعزيز الناس ــخ مل ــا
قبله13 ،ص.
 12/7مكتوب في الكيمياء النبوية (مكتوب كيمياى نبوى) ،بخط عبدالعزيز ،في  19جمادى الثــاني 1298
هـ24 ،ص.
 13/7مكتوب مرققه ،بخط عبد العثماني (كذا؟) ،في  15ربيع الثاني  1298هـ14 ،ص.

 14/7مكتوب املخوفة ،بخط عبدالعزيز بن مال علي الزلزثي ،في  27ربيع األول  1298هـ18 ،ص.
 15/7مكتوب في آداب الدنيا ،بخط عبدالعزيز العثماني الزلزثي ،في  22رمضان  1300هـ24 ،ص.
 16/7مكتوب التأسف والتلهف ،بخط عبدالعزيز العثماني ،في سنة  1298هـ12 ،ص.
 17/7مكتوب في آداب الكسبة ،بخط عبدالعزيز ،في سنة  1298هـ13 ،ص.
 18/7مكتوب في معنى حدي "إذا ذلت العرب ذلت اإلسالم" ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن6 ،ص.
 19/7بال عنوان (مكتوب في فضل أل النبي –ع ،)-الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن5 ،ص.
 20/7بال عنوان (مكتوب في الوعظ) ،بخط معروف چناري ،في  22ذي الحجة  1298هـ3 ،ص.
 21/7مكتوب عشائرجاف ،الناسخ مجهول (الظاهر أنه الناسخ ملا قبله) 20 ،ربيع األول  1298هـ5 ،ص.
 22/7مكتوب خدمئء عوام بأهم مهام ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن5 ،ص.
 23/7مكتوب في بيان القبروالقيامة ،حرر في سنة  ،1298كاتبه عبدالعزيز19 ،ص.
 24/7مكتوب أسفارالقيامة ،بخط عبدالعزيز ،في  3ربيع اآلخر 1298هـ(هكذا يبدو)18 ،ص.
 25/7مكتوب في بيان نعم الجنة ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن36 ،ص.
 26/7مكتوب في معراج النبي (ص) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن8 ،ص.
 -8مجلد يضم:
 1/8داودنامه (بيا داود – منظومة فارسية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن8 ،ص.
 2/8ب ــال عن ــوان (قص ــائد وأش ــعار) ،منس ــوبة إث ــى ش ــمس ال ــدين التبري ــزي ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن،
 9ص.
 3/8منظوم ــة س ــلطان جمجم ــه (قص ــة الجمجم ــة م ــع النب ــي عيس ـ -ع ،)-ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ
نسخه مجهوالن8 ،ص.
 4/8بال عنوان (منظومة فارسية) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن15 ،ص.

هالل ناجي (املحامي ،االديب ،املحقق)
 -1مجلد يضم رسائل في علم العروض:
 1/1بال عنوان (رسالة في علمي العروض والقوافي) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
7ورقة (14ص)21.5×16.3 ،سم.

 2/1الحلة الصنافية في علمي العروض والقافية ،تأليف إبراهيم الحلبي ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن 41 ،ورقة (81ص)21.5×16.3 ،سم.
 3/1املقصد الجليل في علم الخليل ،ألبي عمرو ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 7 ،ورقة (13ص)،
21.5×16.3سم.
 -2املعشرات اللزومية ،ملالك بن املرحل ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 15 ،ورقة ،قياس الورق
املصور14×18 :سم( .تصوير خزانة األسكوريال باسپانيا)
 -3ديوان السرقسطي ،ألبي بكر يحي بن محمد الجزار السرقسطي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
64ورقة (لوحات)17.5×23.5 ،سم.
 -4بال عنوان (كتاب في تراجم رجال العلم واألدب والحكم  -ناقصة األول واآلخر) ،ملؤلف مجهول،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 114 ،ورقة21×34 ،سم.
 -5درر العقود الفريدة في تراجم األعيان املفيدة ،لإلمام املقريزي (أحمد بن علي بن عبدالقادر بن
محمد املقريزي الشافعي) ،بخط املؤلف نفسه ،تأريخ النسخ مجهول 184 ،ورقة .ومعها ترجمة بعض
األعالم في ورقات مبعثرة.

 1/6 -6الوديك في فضل ّ
الديك ،لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،تحقيق :هالل ناجي
(حقق على ثالث نسخ خطية) ،نسخة معدة للطبع بخط املحقق نفسه ،فيصيف  1427هـ67 ،ص،
21×29.5سم.

 2/6الوديك في فضل ّ
الديك ،لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن15 ،ص21.5×31 ،سم( .من مخطوطات جامعة الرياض)
ّ
املجود (أرجوزة في الخط وأصوله) ،لإلمام محمد بن حسن السنجاري ،الناسخ وتأريخ نسخه
 -7بضاعة
مجهوالن 9 ،ورقة (17ص)19.5×15 ،سم.
 -8فصول التماثيل في تباشير السرور ،تأليف أبي العباس عبدهللا بن املعتزباهلل ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن 71 ،ورقة15×25 ،سم.
 -9رشف ُ
الزالل من السحر الحالل ،لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،بخط عبدالهادي
الحياثي ،الثالثاء  9ذي الحجة 1373هـ 17 -تموز  1956م ،وذكر الناسخ أنه نقل هذه املخطوطة عن
نسخة بقلم عبدالعزيز الدوري50 ،ص33×21 ،سم.

 -10تخميس مقصورة ابن دريد (أبي بكر محمد بن دريد) ،ملوفق الدين عبدهللا بن عمر األنصاري،
الناسخ مجهول ،جمادى الثاني سنة  1220هـ79 ،ص17.7×21.6 ،سم .ومعها ورقات مبعثرة.
 -11رسالة في الخط والقلم ،للشيخ تقي الدين عبدالرحمن ابن الصائغ ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
53ص17.8×23.8 ،سم .ومعها مقالة ليوسف سدان حقق فيها رسالة في ذكر الخط والقلم من
تأليف ابن قتيبة ،منشورة في مجلة الدراسات اإلسالمية ،املجلد 1977 ،XL7/1م-باريس.
 -12عقود الجمان (ناقص األول واآلخر) ،للزركش ي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 84 ،ورقة (مع أربع
ورقات بخط هالل ناجي وضع فيها فهرسا ألعالم الكتاب)13.5×20.5 ،سم.
 -13ديوان شعري ،ل ،الناسخ:صالح بن أحمد ذويب ،تأريخ نسخ1315 :؟ (يبدو كذلك ،فالتأريخ ال يقرأ
بسهولة) 50 ،ورقة14.8×21 ،سم.
 -14تنبيه ذوي الهمم على مآخذ أبي الطيب في الشعر والحكم ،لل ،تأريخ التأليف :السبت  26شهر ربيع
الثاني سنة 993هـ ،بخط أبي بكر بن علي بن الكمال األنصاري ،الخميس  25شوال سنة  999هـ،
166ورقة (331ص)10.8×16.5 ،سم.
 -15كتاب األحجار ،للصاحب بن عباد ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن5 ،ص20.5×29.6 ،سم( .كتب
عليه هالل ناجي أنه حقق الرسالة ونشرها في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة .)2006
 -16املستنصريات ،لعبدالحميد بن أبي الحديد ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 31 ،ورقة (61ص)،
13×19.5سم( .النسخة األصلية في دار املخطوطات العراقية)
 -17الذيل على كتاب (شعراء رثوا أمهاتهم) ،للسيد محمد حسن الطالقاني ،تذييل ومقدمة :هالل ناجي،
72ص ،بقياسات مختلفة.
 -18أدب الكتاب ،ألبي بكر محمد بن يحي الصوثي ،بخط يوسف بن محمد الشهير بابن الوكيل امللوي،
الخميس  16ذي الحجة سنة  1107هـ153 ،ص14.5×21 ،سم.
 -19العقد البديع في مدح الشفيع ،لشعبان بن محمد اآلثاري املوصلي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
12ورقة (24ص).
 1/20الوجه الجميل في علم الخليل (ألفية اآلثاري في العروض) ،لجار هللا أبي سعيد شعبان القرش ي
اآلثاري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 31 ،ورقة (62ص).

 2/20التلخيص الشافي ملتن الكافي في علمي العروض والقوافي ،للشيخصالح بن حسن الحنبلي ،الناسخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 7 ،ورقة (14ص)[ .مخطوطة دمشق – الظاهرية]
 -21املقصورة مع شرحها وتخميسها ،ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ( 321هـ) ،الشارح :ابن
خالويه (ت  370هـ) ،بخط يوسف 10 ،ربيع اآلخر سنة  737هـ 124 ،ورقة.
 -22رسالة في أصناف الكتاب وشرح الخطبة وما تعلق بها من الزوائد ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 24 ،ورقة (48ص).
 1/23شرح المية األفعال (منظومة في أبنية األفعال وما يتصل بها مع شرحها) ،املتن البن مالك (جمال
الدين محمد بن عبدهللا بن مالك الطائي األندلس ي الدمشقي) ،الشارح :ابن الناظم بدرالدين محمد بن
محمد بن عبدهللا ،الناسخ :محمد بن أحمد بن إبراهيم القرش ي الشافعي 707 ،هـ 12 ،ورقة (24ص).
[املخطوطة في مكتبة أحمد الثالث باآلستانة].
 2/23شرح المية األفعال البن مالك ،لبدرالدين محمد ابن الناظم ،عني به :حسام سعيد النعيمي،
الرسالة منشورة في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية – بغداد ،العدد الرابع – 1972م 21 ،ورقة (42ص).
 3/23مختصر في اإلبدال ،ملؤلف مجهول ،بخط هالل ناجي ،تأريخ النسخ مجهول 14 ،ورقة .نسخه عن
نسخة بخط محمد بن أحمد بن إبراهيم القرش ي الشافعي فيصفر سنة  708هـ.
 4/23ورقات مبعثرة في ترجمة ابن مالك ودراسة آثاره ،أغلب الظن أنها بخط هالل ناجي.
 -24مخطوطات مصورة البن الجوزي:
 1/24عجيب الخطب ،لإلمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن32 ،ص.
 2/24عجيب الخطب (نسخة أخرى – ناقص األول) ،ألبي الفرج ابن الجوزي ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن39 ،ص.
 3/24اليو اقيت ،لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن53 ،ص.
 4/24الآللي ،لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ،الناسخ :السيد عبدالوهاب بن السيد
عبدالرزاق بن السيد محمد ابن السيد إبراهيم البغدادي الحنفي ،في  29رجب  1324هـ30 ،ص.

 5/24املنشور ،ألبي الفرج ابن الجوزي ،الناسخ :السيد عبدالوهاب بن السيد عبدالرزاق بن السيد
محمد ابن السيد إبراهيم البغدادي الحنفي (كتب في آخر كتاب املنشور أنه كتب هذه الرسائل) ،في 29
رجب  1324هـ29 ،ص.
 -25مخطوطات مصورة البن القطاع الصقلي:
 1/25كتاب النكاح ،ألبي القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي الكاتب املعروف بابن القطاع ،بخط
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدر القرش ي الشافعي ،في  26ربيع األول  707هـ11 ،ص.
 2/25كتاب السيف وأسمائه وصفاته ،ألبي القاسم علي بن جعفر ابن القطاع السعدي ،بخط محمد
بن أحمد بن إبراهيم القرش ي الشافعي ،في ربيع األول سنة  707هـ5 ،ص.
 3/25كتاب الطوال وأسمائهم وصفاتهم ،ألبي القاسم ابن القطاع الصقلي ،بخط محمد بن أحمد بن
إبراهيم الشافعي ،في ربيع األول  707هـ3 ،ص.
 4/25كتاب القصار وأسمائهم وصفاتهم ،ألبي القاسم علي ابن القطاع ،بخط محمد بن أحمد بن
إبراهيم الشافعي ،في ربيع اآلخر  707هـ4 ،ص.
 5/25كتاب األصوات ،ألبي القاسم علي بن جعفر ابن القطاع ،بخط محمد بن أحمد بن إبراهيم
الشافعي ،في ربيع اآلخر  707هـ5 ،ص.
 6/25كتاب املش ي والسير ،ألبي القاسم ابن القطاع ،بخط محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي
القرش ي ،في ربيع اآلخر  707هـ9 ،ص.
 -26شرح رائية ابن البواب ،ألبي الحسن علي بن هالل الكاتب البغدادي املعروف بابن البواب ،الشارح:
شرف الدين بن الوحيد ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن14 ،ص.
 1/27تحفة أولي األلباب فيصناعة الخط والكتاب ،لعبدالرحمن بن يوسف بن الصائغ (ت  845هـ)،
تحقيق :هالل ناجي ،بخط املحقق نفسه ،تأريخ النسخ مجهول12 ،ص.
 2/27تحفة أولي األلباب فيصناعة الخط والكتاب ،لعبدالرحمن ابن الصائغ (ت  845هـ) ،بخط السيد
محمد الروشن املعروف بتوفيقي من تالميذ محمد طاهر أفندي املعروف بكمال الدين ،تأريخ النسخ
مجهول  22ورقة (44ص).
3/27صورة إجازتين للسيد محمد روشن املعروف بتوفيقي منحهما لطالبه في الخط ،بخط محمد روشن
توفيقي6 ،ص.

 1/28رسالة فيصناعة الكتابة (ناقصة اآلخر) ،للشيخ عبدالرحمن ابن الصائغ ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن 17 ،ورقة20.5×15 ،سم.
 2/28مقدمة وجيزة وثالثة أبواب في علم الخط ،ألبي علي ابن مقلة ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
ورقة واحدة (صفحتان)13.5×20.5 ،سم.
 3/28شرح ألفية اآلثاري في علم الخط والقلم (ناقص) ،ألبي سعيد شعبان بن محمد القرش ي اآلثاري،
الشارح :أبي علي محمد ابن مقلة ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،صور من املخطوطةص واحدة فقط،
15.5×19.5سم.
 1/29املختار من كتاب يو اقيت املو اقيت ،ألبي منصور الثعالبي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن20 ،
ورقة (40ص)16×25 ،سم[ .ضمن مجموع من املخطوط الباريس ي – 1176 ،عربيات]
ً ً
 2/29بال عنوان (ورقات في الحكم واألمثال نظما ونثرا) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
 15ورقة (30ص)14.8×21.5 ،سم.
ّ
 -30القصائد ّ
املهدوية (ديوان شعري) ،آلية هللا السيد محمد مهدي ابن السيد محمد
البهية في النصائح
طاهر القزويني املوسوي الحائري ،الناسخ مجهول ،في  1364هــ94 ،ص14.8×21.5 ،سم.
 -31جزء من ديوان محمد جواد الحسني ،ملحمد الجواد بن محمد بن زين الدين الحسني ،الناسخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 23 ،ورقة16.3×22.7 ،سم.
 -32ألفية السند ،ألبي الفيض محمد املرتض بن محمد الحسيني الواسطي ،الناسخ مجهول ،في االثنين
 20محرم سنة  1195هـ 45 ،ورقة14.8×21 ،سم.
 -33رسالة اليقين في معرفة أنواع الخطوط وذكر الخطاطين ،ملصطفى السباعي الحسيني الدمشقي،
تأريخ التأليف 23 :ربيع األول  1332هـ ،بخط محمد محمود عبداللطيف املصري ،في الثالثاء  7شوال
1365هـ 3 -سبتمبر 1946م39 ،ص15.2×25.2 ،سم.
 1/34ديوان الجعبري ،بخط عبداألحد كورچي27 ،صفر  842هـ 38 ،ورقة (75ص – نسخة ناقصة)،
14.8×21سم.
 2/34ديوان الجعبري (نسخة أخرى) ،الناسخ مجهول 5 ،جمادى الثاني  1124هـ72 ،ص،
14.8×21سم.
 3/34القصيدة الالمية ،لإلمام عمر بن الوردي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن7 ،ص14.8×21 ،سم.

 -35غاية املرام في تخاطب األقالم ،لإلمام أبي محمد عبدهللا بن أحمد بن سالمة املقدس ي الحنفي،
بخط سعدالدين بن غراب ناظر الخواص باململكة الظاهرية ،تأريخ النسخ مجهول10 ،ص،
14.8×21سم.
 -36كتاب املنتخب ،ألبي الفضل عبدهللا بن أحمد بن علي امليكاثي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن160 ،
ورقة (320ص)18.6×28.5 ،سم[ .مصورة مخطوطة كمبردج ،رقم  51ق.ق]
 -37كتاب في علم العروض ،ألحمد بن محمد العروض ي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 142 ،ورقة
(284ص)15.2×25.2 ،سم.
 1/38ثالثة تخاميس على قصيدة البردة (قصيدة بانت سعاد ،لكعب بن زهير) ،التخميس األول
لإلمامصدرالدين الكتاني ،والثاني للشيخ نورالدين علي بن فرحون املدني ،والثالث ألبي سعيد شعبان بن
محمد القرش ي اآلثاري الشافعي املصري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن26 ،ص21×29.5 ،سم.
 2/38تخميس الزركش ي على قصيدة البردة (قصيدة بانت سعاد ،لكعب بن زهير) ،ملحمد بن محمد
البغدادي الزركش ي (ت  813هـ)19 ،ص21×29.5 ،سم.
 -39ديوان شعري ،ألسعد بن إبراهيم بن الحسن بن علي األربلي ،أماله عندما هاجر إثى املسىنصرية،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 68 ،ورقة13.5×18.8 ،سم.
 -40كتاب البيطرة في أمراض الخيل (يشتمل على أصول علم الفروسية وما البد للفارس من العلم به)،
تأليف :السيد الصدر يعقوب بن إسحاق الختابي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 108 ،ورقة،
28×19سم.
 -41منهاج اإلصابة في معرفة الخطوط وآالت الكتابة ،للزفتاوي ،بخط محمد بن علي بن عثمان
التونس ي 898 ،هـ 13 ،ورقة25×30 ،سم( .دار الكتب الوطنية في تونس)7969 ،
 -42ديوان شعري ،لشرف الدين بن أبي القاسم الحلي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 100 ،ورقة
(ناقص)21×15 ،سم[ .الخزانة امللكية بالرباط  -املغرب]3952 ،
الكـندي ،الناسخ وتأريخ
 1/43رسالة في السيوف و أنواعها ،ألبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح ِ
نسخه مجهوالن10 ،ص29.5×21 ،سم .ومعها:

السيوف وأجناسها ،رسالة يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف العرب ،أخرجها :عبدالرحمن زكي –
املدرس املنتدب بمعهد اآلثار 18 ،ورقة (36ص) .بحث لعبدالحمن زكي حقق فيها رسالة الكندي في
السيوف ،منشور في مجلة كلية اآلداب – القاهرة – 1952م ،م  ،14ج  2-1بمجلد واحد.
 2/43رسالة في السيف والقلم ،لزين الدين عمر بن املظفر ابن الوردي (ت  749هـ) ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 2 ،ورقة +ص29.5×21 ،سم[ .مخطوطة املتحف البريطاني]
 3/43رسالة القنديل والشمعدان (بربد الحسان في املفاخرة بين القنديل وشمعدان) ،لتاج الدين
عبدالباقي بن عبداملجيد اليماني ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 2 ،ورقة (4ص)29.5×21 ،سم.
[مخطوطة املتحف البريطاني]
 4/43لذة السمع في املفاخرة بين املدام والشمع ،لعالءالدين علي بن مشرف املارديني الشافعي ،الناسخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 2 ،ورقة (3ص)29.5×21 ،سم[ .مخطوطة املتحف البريطاني]
 5/43رسالة السيف والقلم ،لجمال الدين أبي بكر محمد بن محمد بن نباتة (ت  768هـ) ،الناسخ
وتأريخ نسخه مجهوالن 6 ،ورقة 1 +ص13.5×30 ،سم[ .املخطوطة التيمورية]
 6/43رسالة السيف والقلم (نسخة أخرى) ،لزين الدين عمر ابن الوردي (ت  749هـ) ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 3 ،ورقة 1 +ص13.5×30 ،سم[ .املخطوطة التيمورية]
 7/43لذة السمع في املدام والشمع (نسخة أخرى) ،لعالءالدين علي بن مشرف املارديني الشافعي،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن ،ورقة واحدة (ناقص)13.5×30 ،سم[ .املخطوطة التيمورية]
 8/43رسالة مناظرة الورد والنرجس ،لعالءالدين أبي الحسن علي بن مشرف املارديني الشافعي
الحصكفي ،بخط محمد سعيد بن علي األنطاكي ،في األحد  6 ،ورقة (12ص)16.5×21 ،سم.
 9/43رسالة السيف والقلم ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 7 ،ورقة (14ص)،
16.5×21سم[ .مخطوطة مكتبة أوقاف املوصل]
 10/43شرح الغالم في شرح الغرام ،لإلمام عالءالدين علي بن املشرف املارديني ،بخط علي ابن الحاج
أحمد ،في الجمعة  5ذي القعدة سنة  1101هـ16.5×21 ،سم[ .دار الكتب الظاهرية – دمشق].
 1/44طرائف الطرف ،للبارع الهروي (الحسين بن محمد بن عبدالوهاب الحارثي الهروي البغدادي ،ت.
 524هـ) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 31 ،ورقة (61ص)29.5×42 ،سم[ .مخطوطة جسترپتي بدبلن،
رقم  ،3864ضمن مجموع]

 2/44طرائف الطرف (نسخة أخرى) ،للبارع الهروي (الحسين بن محمد بن عبدالوهاب الحارثي الهروي
البغدادي ،ت  524هـ) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 65 ،ورقة29.5×14.5 ،سم[ .مخطوطة باريس،
رقم ]3411
 3/44طرائف الطرف (نسخة أخرى) ،للبارع الهروي (الحسين بن محمد بن عبدالوهاب الحارثي الهروي
البغدادي ،ت  524هـ) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 69 ،ورقة20×14.5 ،سم[ .مخطوطة جسترپتي
بدبلن ،رقم ]3897
 -45كتاب ملح السحر ،ومعها مالحق فيها رسائل وقصائد لكثيرين 72 ،ورقة29.5×21 ،سم[ .دار الكتب
املصرية – رقم  82أدب ش]
 .46نشوة السالفة ،ملحمدعلي بن بشار آل موحي النجفي الغروي ،بخط محمد حسن الجواهري ،الجزء
الثاني ،الخميس شهر ربيع األول سنة  1372هـ140 ،ص15×21 ،سم.
 .47مناهج الفكر ومباهج العبر ،ملحمد بن إبراهيم بن يحي الوراق ،الجزء األول (الفن األول)،
111ورقة16.5×10.8 ،سم.
 2/47مناهج الفكر ومباهج العبر ،ملحمد بن إبراهيم بن يحي الوراق ،الجزء الثاني (الفن الثاني)،
108ورقة16.5×10.8 ،سم.
 3/47مناهج الفكر ومباهج العبر ،ملحمد بن إبراهيم بن يحي الوراق ،الجزء الثالث (الفن الثالث)،
133ورقة16.5×10.8 ،سم.
 4/47مناهج الفكر ومباهج العبر ،ملحمد بن إبراهيم بن يحي الوراق ،الجزء الرابع (الفن الرابع)108 ،
ورقة16.5×10.8 ،سم.
 5/47مناهج الفكرومباهج العبر ،ملحمد بن إبراهيم بن يحي الوراق ،الجزء الثاني (الفن الثاني– نسخة
أخرى) 292 ،ورقة16.5×10.8 ،سم.
 6/47مناهج الفكر ومباهج العبر ،ملحمد بن إبراهيم بن يحي الوراق ،الجزء الثالث (الفن الثالث–
نسخة أخرى) 127 ،ورقة16.5×10.8 ،سم.
 7/47مناهج الفكر ومباهج العبر ،ملحمد بن إبراهيم بن يحي الوراق ،الجزء الرابع (الفن الرابع –نسخة
أخرى) 110 ،ورقة16.5×10.8 ،سم.

 1/48رسالة في علم الخط والقلم (ناقص) ،ألبي علي محمد ابن مقلة ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
 3ورقة (5ص)13.8×21 ،سم .مع ورقات مبعثرة متنوعة.
 2/48التهذيب في أسماء الذيب ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن1 + 2 ،ص ( 5صفحات)،
21×30سم .مع ورقات مبعثرة متنوعة.
 -49ديوان الكعبي ،للحاج هاشم الكعبي (ت  1231هـ) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن92 ،ص،
21×15سم.
 1/50قصائد في مدح محمود باشا ،لعدة شعراء ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 29 ،ورقة،
2113.5سم.
 2/50قصائد وأشعار ،ألبي الحسن علي الغراب ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 16 ،ورقة 1 +ص،
13.5×21سم.
 3/50بال عنوان (كلمات عن الغراب وبعض قصائده ،يبدو أنها مستلة من كتاب تراجم) ،ملؤلف مجهول،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 9 ،ورقة (18ص)13.3×20.8 ،سم.
 1/51نظم لئالي السمط في حسن تقويم بديع الخط ،ألبي العباس أحمد بن محمد بن محمد الرفاعي،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 3 ،ورقة 1 +ص13×8.9 ،سم.
 2/51ترجمة أحمد الرفاعي (جزء من كتاب االغتباط في أعالم الرباط) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 7 ،ورقة12.6×9.1 ،سم.
 1/51 3/51نظم لئالي السمط في حسن تقويم بديع الخط (نسخة أخرى) ،ألبي العباس أحمد بن
محمد بن محمد الرفاعي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 4 ،ورقة (8ص)21×15.5 ،سم.
 4/51حلية الكتاب ومنية الطالب (شرح األرجوزة في الخط) ،ألبي العباس أحمد الرفاعي ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 145 ،ورقة (290ص)15.5×21 ،سم.
 5/51قطعة من كتاب (قالئد الجمان) ،البن الشعار ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 27 ،ورقة
(54ص)15×21 ،سم.
 1/52بال عنوان (ديوان شعري) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن158 ،ص،
18×23.7سم.
 2/52املشموم ،للشاعر السري الرفاء ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 43 ،ورقة28×22.5 ،سم.

 -53جمع الرواة ،ملحمد بن عثمان السنوس ي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن127 ،ص18×23.7 ،سم.
 -54تشحيذ االبهام بما يحسن من اإليهام ،إلبراهيم بن أحمد العصجوري ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن 156 ،ورقة20.8×13.4 ،سم.
 -55بال عنوان (ديوان شعري وشرح) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن91 ،ص،
21×27سم.
 -56أوراق مشوهة من كتاب مناهج الفكر ،للكتبي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 16 ،ورقة،
10.7×16.5سم.
ُّ
 -57الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها ،تأليف أبي القاسم عبدهللا بن عبدالعزيز البغدادي
الكاتب النحوي الضرير مؤدب املهتدي باهلل ،بخط ،تأريخ نسخه مجهول 21 ،ورقة7×9 ،سم.
 -58املآخذ على ُش ّـراح ديوان أبي الطيب املتنبي (وهم :ابن جني والواحدي وأبي العالء والتبريزي
والكندي) ،املؤلف :أبو العباس أحمد بن علي األزدي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 378 ،ورقة،
23×25سم.
 -59املآخذ على ّ
شراح ديوان أبي الطيب املتنبي (وهم :ابن جني والواحدي وأبي العالء والتبريزي
والكندي) ،املؤلف :أبو العباس أحمد بن علي بن يعقوب األزدي املهلبي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
 109ورقة (218ص)9×24.2 ،سم.
 -60ديوان التلمساني ،لعفيف الدين بن علي التلمساني ،بخط ابن أحمد بن عبدالعزيز زين الدين
الساري؟ (ال يقرأ االسم بسهولة) ،الخميس  8ذي القعدة  1131هـ141 ،ص16.5 ×30 ،سم.
 -61جمهرة اإلسالم ذات النثر والنظام ،ألبي الغنائم مسلم بن محمود بن رسالن الشيرازي ،الناسخ
مجهول ،السبت  23شوال سنة  699هـ 262 ،ورقة (524ص)29.3×22.2 ،سم.
 -62مباري األقران (تخميس املعلقات) ،للشريف شمس الدين محمد بن الرضا الحسيني الطوس ي الشهير
بابن دفتر خوان ،الناسخ مجهول 15 ،رجب 993هـ(ذكر الناسخ أنه نسخه عن نسخة كانت بخزانة
محمود تأريخها :أوائل ربيع األول سنة  488هـ)10.8×16.6 ،سم.
 -63بال عنوان (حماسة مغربية مجهولة) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 74 ،ورقة،
16.5×21سم.

 -64قطب السرور في وصف األنبذة والخمور ،ألبي إسحاق إبراهيم بن القاسم الكاتب املعروف بالرقيق
القيرواني ،تأريخ االنتهاء منه :السبت  5ذي الحجة  785هـ ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 350 ،ورقة،
20×12.8سم.
 -65بال عنوان (مخطوطة من  145ورقة تضم شعر عدة شعراء في مدح الرسول األعظم وبعض مسائل
أخرى) ،كاآلتي:
 1/65منظومة أسماء هللا الحسنى ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 2 ،ورقة (4ص)،
12.8×20سم.
 2/65تخميس نشر الوردة وتلخيص ّ
طي البردة (تخميس على بردة املديح لشرف الدين أبي عبدهللا
محمد بن سعيد ُ
البوصيري) ،ملحمد بن أحمد بن أبي العيد القصبي السخاوي املالكي ،بخط محمد بن
محمد بن حسن األزهري الشهير بالعريف ،أوائلصفر سنة  1080هـ 56 ،ورقة12.8×20 ،سم.
 3/65تخميس قصيدة البردة للبوصيري ،املخمس :أبوبكر بن حجة الحموي الحنفي ،بخط محمد بن
محمد األزهري 12 ،ذي القعدة  1079هـ 29 ،ورقة12.8×20 ،سم.
 4/65منيل اإلسعاف واإلسعاد في تخميس بانت سعاد ،ملؤلف مجهول ،الناسخ مجهول (أغلب الظن
أنه محمد بن محمد األزهري الناسخ ملا سبقه) ،أواخر ذي القعدة سنة  1079هـ 14 ،ورقة،
12.8×20سم.
 5/65نيل املراد في تخميس بانت سعاد ،لآلثاري ،بخط محمد بن محمد األزهري 28 ،ذي القعدة 1079
هـ11 ،ص12.8×20 ،سم.
 6/65شرح بانت سعاد في مدح خير العباد ،ملؤلف مجهول ،بخط محمد بن محمد بن حسن األزهري،
19صفر  1080هـ 14 ،ورقة12.8×20 ،سم.
 7/65قصيدة بانت سعاد ،لكعب بن زهير بن أبي سلم الصحابي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
ورقتان (4ص)12.8×20 ،سم.
 8/65بال عنوان (قصيدة معارضة لقصيدة بانت سعاد) ،لناظم مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن ،ورقتان (4ص)12.8×20 ،سم.
 9/65بديعيةصفي الدين الحلي في مدح الرسول (ص) ،لصفي الدين الحلي ،بخط محمد بن محمد
األزهري الشهير بالعريف ،أواسط جمادى األوثى سنة  1080هـ 9 ،ورقة12.8×20 ،سم.

 10/65بديعية عبدالرحمن الحميدي في مدح الرسول (ص) ،لعبدالرحمن الحميدي ،الناسخ وتأريخ
نسخه مجهوالن 4 ،ورقة12.8×20 ،سم.
 -66االعجاي في األحاجي واأللغاي ،ألبي املعاثي سعد بن علي الحظيري ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
 214ورقة18×12 ،سم.
 -67كتاب الحماسية ،اختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي وتفسير الشيخ أبي الحسين أحمد بن
فارس ،الناسخ مجهول (نسخ برسم الخزانة السلطانية املولوية امللكية الظافرية) ،الجزء األول137 ،
ورقة11.5×18.5 ،سم.
 -68أحاسن املحاسن ،ألبي منصور الثعالبي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (ناقص) 193 ،ورقة،
25×15سم.
 -69سحر البالغة ّ
وسر البراعة ،ألبي منصور عبدامللك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري،
بخط عبدالرحمن بن ميرنقش الخازن بمدينة سنجار ،السبت  28ذي الحجة  613هـ 131 ،ورقة،
24×16سم.
ُ
 -70ملح السحر من ُروح الشعر و َروح الشحر ،ألبي عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن ليون
التجيبي (ت  750هـ) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 41 ،ورقة (ناقصة اآلخر)14.5×21 ،سم( .كتب
عليها هالل ناجي :هذه النسخة أقدم النسخ ،عليها خط املؤلف)
ُ
 -71ملح السحر من ُروح الشعر و َروح الشحر ،ألبي عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن ليون
التجيبي (ت  750هـ) ،تأريخ التأليف :أواخر رجب سنة  739هـ ،الناسخ مجهول 1160 ،هـ 81 ،ورقة
(162ص)20×14 ،سم.
ُ
 -72ملح السحر من ُروح الشعر و َروح الشحر ،ألبي عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن ليون
التجيبي (ت  750هـ) ،الناسخ مجهول 874 ،هـ 59 ،ورقة25×15 ،سم.
ُ
 -73ملح السحر من ُروح الشعر و َروح الشحر ،ألبي عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن ليون
التجيبي (ت  750هـ) ،تأريخ التأليف :أواخر رجب سنة  739هـ ،الناسخ مجهول ،أواسط رجب  1141هـ،
 94ورقة15×20 ،سم.

 -74ملح امللح ،ألبي املعاثي سعد بن علي بن قاسم الحظيري ،تأريخ التأليف :سلخ ذي الحجة سنة  547هـ،
بخط أحمد بن علي املعافي في  19شعبان سنة ؟ (التأريخ ال يقرأ بسهولة) ،نسخه عن نسخة بخط
املؤلف 172 ،ورقة30×19 ،سم.
 1/-75تأريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ،للقاض ي أبي املحاسن املفضل بن
محمد بن مسعر النحوي (ت  443هـ) ،الناسخ مجهول731 ،هـ(ضمن مجموعة) 19 ،ورقة،
24×16.5سم.
 2/-75تأريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم،صنفه :القاض ي املفضل بن محمد بن
مسعر املصري النحوي ،حققه :هالل ناجي ،بخط هالل ناجي ،تأريخ النسخ مجهول107 ،ص،
21×29.7سم.
 -76بال عنوان (تعليقات وشرح على رسالة أحمد السجاعي في علم العروض) ،ملحمد بن محمد األمير،
تأريخ االنتهاء من تأليف الشرح :شهر شوال سنة  1181هـ ،الناسخ مجهول ،غرة ربيع األول سنة  1292هـ،
42ص21×30 ،سم.
 -77سجع املطوق ،لجمال الدين أبي بكر محمد بن محمد بن نباتة ،بخط يوسف املعزي ،أوائل سنة
1211هـ؟ (ال يقرأ بسهولة) 43 ،ورقة21×16.5 ،سم.
 -78كتاب منتخب املنتحل ،انتخبه أبو منصور عبدامللك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي من كتاب
(املنتحل) ألبي الفضل امليكاثي ،الناسخ مجهول ،ليلة األحد أواخر شهر جمادى اآلخر سنة  1034هـ،
121ورقة15×25 ،سم.
 1/79ديوان ابن سنان الخفاجي ،لألمير أبي محمد عبدهللا بن محمد بن سعيد بن يحي الخفاجي
الحلبي ،بخط منصور العطار ،الجمعة شهر محرم سنة  1029هـ 94 ،ورقة21×15 ،سم.
 2/79ديوان ابن سنان الخفاجي ،لألمير أبي محمد عبدهللا بن سعيد بن محمد الخفاجي الحلبي (ت 466
هـ) ،نسخة مطبوعة في املطبعة األنسية في بيروت 1316 ،هـ.
 -80ديوان ابن سنان ،ألبي محمد عبدهللا ابن سنان الخفاجي الحلبي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،
111ورقة13.5×20 ،سم.

 -81كتاب البرهان في علم البيان ،لإلمام ضياءالدين ابن األثير ،بخط يوسف بن علي اآلمدي (كتب علي
هذا االسم بخط مغاير :هذا خط العالمة سعدالدين اآلمديصاحب األحكام عليه رحمة امللك العالم)،
ً
تأريخ النسخ مجهول (نظرا لنقصان املخطوطة) 131 ،ورقة10.5×13.5 ،سم.
 -82التعليقة ،البن جماعة ،بخط  ...عبدالعزيز ؟ (ال يقرأ بسهولة) 750 ،هـ؟ 135 ،ورقة12×19 ،سم.
ّ
السر املبهم في لزوم ما ال يلزم ،ألبي الصفاصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،الناسخ
 -83كشف
وتأريخ نسخه مجهوالن 115 ،ورقة.
 -84سجع املطوق ،لجمال الدين محمد بن محمد بن محمد ابن نباتة (ت  768هـ) ،بخط أحمد بن
إبراهيم القاسمي ،السبت شهرصفر سنة  1061هـ 34 ،ورقة29×20 ،سم.
 -85تحفة االثني عشرية ،للحافظ غالم محمد بن الشيخ محي الدين بن الشيخ عمر األسلمي ،بخط
السيد عبدالوهاب بن السيد عبدالرزاق الشقاقي العلوي (جد املرحوم هالل ناجي) 1270 ،هـ316 ،ص،
21×29.7سم[ .أصل املخطوطة محفوظ في مكتبة األوقاف العامة في بغداد]
 -86الوديك في فضل الديك ،لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن 12 ،ورقة (23ص).
 -87الوديك في فضل الديك ،لجالل الدين السيوطي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 10 ،ورقة،
21.5×17سم.
 -88جزء من مسالك األبصار في ممالك األمصار ،البن فضل هللا العمري (شهاب الدين أحمد بن يحي ،
ت  749هـ)22 ،ص (منص  191إثى .)213
 -89بال عنوان (يتضمن تراجم لعدة علماء) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 22 ،ورقة.
 -90مسالك األبصار في ممالك األمصار ،البن فضل هللا العمري (شهاب الدين أحمد بن يحي  ،ت 749
هـ) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 36 ،ورقة[ .طبع بالتصويرعن املخطوطة ،من منشورات معهد تأريخ
العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت – أملانيا االتحادية 1988 ،م]
 1/91كتاب ُّ
الدر الفريد وبيت القصيد ،لفلك الدين أبي نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن سكزبر
كونجك ،بخط املؤلف نفسه ،امللجد األول (وهو النصف األول من الجزء األول من نسخة املؤلف)181 ،
ورقة28×19.8 ،سم[ .طبع بالتصوير عن النسخة املخطوطة من الكتاب ،من منشورات معهد تأريخ
العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت – أملانيا االتحادية 1988 ،م]

 2/91كتاب ُّ
الدر الفريد وبيت القصيد ،لفلك الدين أبي نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن سكزبر
كونجك ،بخط املؤلف نفسه ،امللجد الثاني (وهو النصف الثاني من الجزء األول من نسخة املؤلف)،
ُ
تأريخ نسخ الجزء األول (املتضمن املجلدين األول والثاني) :غ َّرة ربيع األول سنة  693هـ 193 ،ورقة
(385ص)28×19.8 ،سم[ .طبع بالتصوير عن النسخة املخطوطة من الكتاب ،من منشورات معهد تأريخ
العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت – أملانيا االتحادية 1988 ،م]
 3/91كتاب ُّ
الدر الفريد وبيت القصيد ،لفلك الدين أبي نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن سكزبر
كونجك ،بخط املؤلف نفسه ،امللجد الثالث (وهو النصف األول من الجزء الثاني من نسخة املؤلف)،
 189ورقة (377ص)28×19.8 ،سم[ .طبع بالتصوير عن النسخة املخطوطة من الكتاب ،من منشورات
معهد تأريخ العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت – أملانيا االتحادية 1988 ،م]
 4/91كتاب ُّ
الدر الفريد وبيت القصيد ،لفلك الدين أبي نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن سكزبر
كونجك ،بخط املؤلف نفسه ،امللجد الرابع (وهو النصف الثاني من الجزء الثاني من نسخة املؤلف)،
ُ
تأريخ نسخ الجزء الثاني (املتضمن املجلدين الثالث والرابع) :يوم عيد الفطر غ َّرة شوال سنة  705هـ،
 189ورقة (377ص)28×19.8 ،سم[ .طبع بالتصوير عن النسخة املخطوطة من الكتاب ،من منشورات
معهد تأريخ العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت – أملانيا االتحادية1988 ،م]
 5/91كتاب ُّ
الدر الفريد وبيت القصيد ،لفلك الدين أبي نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن سكزبر
كونجك ،بخط املؤلف نفسه ،امللجد الخامس (وهو الجزء الثالث من نسخة املؤلف) 268 ،ورقة
(536ص)28×19.8 ،سم[ .طبع بالتصوير عن النسخة املخطوطة من الكتاب ،من منشورات معهد تأريخ
العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت – أملانيا االتحادية 1988 ،م]
املؤلفات املخطوطة للمرحوم هالل ناجي:
 -1استدراكات على جملة دواوين  -الحلقة الثالثة73 ،ص.
ً ً
 1/ -2تقريرعن مؤتمر (مؤامرات أعداء العربية خطا ولغة)13 ،ص.
 2/2تقييم و تقرير عن البحث الذي عنوانه" :شعر القاض ي علي بن عبدالعزيز الجرجاني  :استدراك
ونقد"5 ،ص.
 -3فهرس الشعراء لكتاب (أساس البالغة) للزمخشري.

ّ
 -4هبة هللا بن علي بن نما الربعي الحلي حياته وأسرته والصبابة من شعره ،تأليف وتحقيق هالل
ناجي ،انته منه في شهرصفر من عام 1429هـفي السليمانية49 ،ص.
 -5البرهان في علم البيان ،لضياءالدين ابن األثير ،حققه هالل ناجي163 ،ص.
 -6ديوان البارع ُ
الزو َيني ّ
الغساني ،تحقيق هالل ناجي41 ،ص.
 -7الصبابة من ديوان الحسين بن محمد بن عبدالوهاب الحارثي البارع البغدادي ،جمع وتقديم
وتوثيق :هالل ناجي52 ،ص.
 -8منظومة في الضاد املعجمة ،ألبي منصور عيس بن مواهب .مع نسخة مصورة من مخطوطة
املنظومة مكونة منصفحتين ،مجهول الناسخ والتأريخ.
 -9ديوان القاض ي التنوخي الكبير علي بن محمد األنطاكي ،مجلة املورد ،املجلد  ،13العدد األوثى،
 ،1984بغداد ،مع مالحظات واستدراكات وتصحيحات كثيرة بقلم هالل ناجي.
 -10الريادة في أعمال هالل ناجي ،بقلم وخط عباس هاني الجراخ ،نسخة منقحة ومصححة ومزيدة
بزيادات كثيرة على النسخة املنشورة.
 -11كلثوم بن عمرو بن الحارث التغلبي العتابي :ديوان شعره وديوان نثره ،جمع وتحقيق وتقديم :هالل
ناجي56 ،ص.
 -12األنس ُ
والعرس،صنفه الوزير أبو سعد منصور بن الحسين اآلبي (ت  421هـ) ،حققه :هالل ناجي،
[مقدمة الكتاب]50 ،ص.
 -13كتاب األنس ُ
والعرس ،ألبي سعد منصور بن الحسين اآلبي (ت  421هـ) ،نسخه :هالل ناجي عن
نسخة بخط عبدالغفار بن علي بن محمد261 ،ص.
ٍ
 -14هوامش نص مخطوطة "األنس والعرس" ،القسم األول50 ،ص.
 -15هوامش مخطوطة "األنس والعرس" لآلبي ،القسم الثاني82 ،ص.
 -16تراجم الشعراء في مخطوطة األنس والعرس لآلبي230 ،ص (مكونة من ثالثة دفاتر بأحجام
مختلفة).
 -17وصف الهالل،صنفه الصفدي والسيوطي ،حققه هالل ناجي60 ،ص.
 -18كتاب األحجار ،للصاحب بن عباد ،حققه وقدم له :هالل ناجي47 ،ص.

ُ -19مباري األقران "تخميس املعلقات التسع وقلبها في مديح آل البيت عليهم السالم" ،للشريف أبي
الحسن علي بن محمد املوسوي الحسيني الشهير بابن دفتر خوان ،حققها على نسخة فريدة هالل بن
ناجي147 ،ص.
 -20نصوص أرسلت إثى مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق:
 -1الدواهي ،مجموعصنفه العاملان اللغويان :أبو عبيدة معمر بن املثن التيمي ،وأبو العباس محمد بن
الحسن بن دينار الهاشمي ،تحقيق وتقديم :هالل ناجي35 ،ص.
 -2في تيسيرتعليم مباح النحو ،بقلم :هالل ناجي26 ،ص.
 -21مقاالت متنوعة أرسلت للنشر في مجلة العرب السعودية ،و ي كاآلتي:
 -1حول مقال "عودة إلى ديوان علي بن الجهم"14 ،ص.
 -2تحقيق النصوص ..إلى أين؟ "التذكرة الفخرية ..أنموذجا"9 ،ص.
 -3شعرالقاض ي علي بن عبدالعزيزالجرجانيصنعة د .عبدالرياق حويزي "استدراك ونقد"29 ،ص.
 -22االلتزام في شعرالشيخ الوائلي رحمه هللا وذكرياتي معه11 ،ص.
 -23ديوان أحمد بن ّ
عمارالحسيني الكوفي "أميرفن التجنيس في يمنه"31 ،ص.
 -24فهرس شعراء مخطوطة حدائق األنواروبدائع األشعار لجنيد بن محمود.
 -25الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه ،تصنيفصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،تحقيق
هالل ناجي799 ،ص.
 -26فهرسة كتاب "ربيع األبرار ونصوص األخبار" للزمخشري بتحقيق د .سليم النعيمي ،املفهرس :عبير
بدر عبدالستار البدر ،بخط املفهرس نفسه ،تأريخ التحرير ،1994/12/31 :الجزءان األول والثاني.
 -27مجلد يضم:
 1/27لطائف الكتب ومحاسنها ،ألبي منصور عبدامللك بن محمد الثعالبي ،حققه هالل ناجي ،بخط
املحقق25 ،ص.
 2/27املستدرك على الجزء األول من معجم التراث العربي املطبوع ،تأليف هالل ناجي26 ،ص.
 -28املختار من شعر شعراء األندلس ،ألبي القاسم علي ابن سليمان املعروف بابن الصيرفي (ت  542هـ)،
حققه وقدم له :هالل ناجي108 ،ص.
 -29أصول خطية لبعض آثار هالل ناجي ،كاآلتي:

 1/29من موسوعة أعالم العلماء العرب واملسلمين ،حبرها هالل ناجي187 ،2005 ،ص.
 2/29مقال "املستدرك على شعرالثعالبي"14 ،ص ،بخط الكاتب.

ً
 3/29كتاب وصايا ملوك العرب في الجاهلية ،تأليف يحي بن الوشاء ،نسخة مطبوعة قديما بمطبعة
الشابندر في بغداد سنة  1332هـ40 ،ص.
 -30مسالك األبصار في ممالك األمصار ،تأليف ابن فضل هللا العمري (شهاب الدين أحمد بن يحي ت
 749هـ) ،حققه وترجم لشعرائه :هالل بن ناجي ،السفر السابع عشر ،القسم األول ،بخط املحقق
نفسه.
ّ -31
المية في النحو ،نظمها زين الدين شعبان بن محمد القرش ي اآلثاري (ت  828هـ) ،حققها هالل ناجي،
بخط املحقق نفسه53 ،ص.
 -32بال عنوان -تراجم أعالم وشخصيات عر اقية (أكثرهم من أعالم الكرد) ،كتبه هالل ناجي ،بخط
املؤلف نفسه.
 -33حول التحقيقات املسروقة100 ،ص.
 -34جزء آخرمن موسوعة أعالم العلماء العرب واملسلمين ،حبرها هالل ناجي.
 -35جزء آخرمن موسوعة أعالم العلماء العرب واملسلمين ،حبرها هالل ناجي.
ٌ
وكتب نسبت إليه ضلة ،هالل بن ناجي
 -36مؤلفات الثعالبي املطبوعة واملخطوطة واملفقودة
باالشتراك مع الدكتور محمد جبار املعيد215 ،ص.
 -37كتاب اليو اقيت ،ألبي الفرج عبدالرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي ،تحقيق :هالل ناجي86 ،ص.
 -38عجيب الخطب ،ألبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي ،تحقيق :هالل ناجي48 ،ص.
 -39قصائد لشعراء عر اقيين راحلين وتراجم لبعضهم ،ومعها مصورة مخطوطة فيها أشعار لعمر
رمضان الهيتي.
 -40بال عنوان (تخميس علي بن محمد الحلفي على مقصورة ابن دريد) ،لعلي بن محمد بن سليمان بن
أحمد الحلفي ،بخط هالل ناجي57 ،ص.
 -41بقايا الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة "جزيرةصقلية"،صنفها أبو القاسم علي بن جعفر بن علي
السعدي املعروف بابن القطاع الصقلي ،حققها على ثالثة أصول خطية :هالل ناجي ،بخط هالل
ناجي171 ،ص.

 -42هوامش ّ
نص مخطوطة "األنس والعرس" ،القسم األول (من الهامش رقم  1إثى  ،)398بخط هالل
ناجي نفسه49 ،ص.
ُ -43
كتاب ياد سفر امللوك (في السفر ومدحه وصفة ومحاسن األخالق فيه) ،ألبي منصور عبدامللك بن
محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ،تحقيق :هالل ناجي ،بخط املحقق نفسه128 ،ص.
 -44فهرس الجزء الثال

من كتاب "ربيع األبرار ونصوص األخبار" للزمخشري تحقيق د.سليم

العقيمي ،فهرسه :مكي محي عيدان الكالبي ،طالب املاجستير/اللغة  ،1995-1994يمكن أين يكون
النسخة بخط املفهرس.
 -45بال عنوان (فهرس ألعالم – ناقس األول واآلخر).
 -46تنبيه ذوي الهمم على مآخذ أبي الطيب من الشعر والحكم ،تأليف :أبي بكر بن عزالدين عبدالعزيز
بن علي بن عبدالعزيز الزمزمي املكي الشافعي ،بخط هالل ناجي19 ،ص (ناقص).
 -47فهرس داخلي لشعراء مخطوطة "مباهج الفكرومناهج العبر" ملحمد بن الوطواط الكبتي (ناقص).
 -48بال عنوان (تخميس على مقصورة ابن دريد) ،بخط هالل ناجي.
ُ
 -49ديوان األخيطل ،محمد بن عبدهللا بن شعيب األهوازي املخزومي امللقب برقوقا ،جمعه وقدم له
وحققه :هالل بن ناجي ،دمشق 1429هـ2008 -م71 ،ص.
 -50تراجم ومقاالت متنوعة (يخص ترجمة زمالء وبعض أصدقائه املقربين).
 -51قطعة من "موسوعة أعالم العلماء العرب واملسلمين" ،إعداد هالل بن ناجي.2005 ،
 -52مجلد يضم:
 1/52معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين.
 2/52دراسات عن آثار هالل ناجي (ما كتب عنه من كتب ومقاالت)45 ،ص.
 -53ترجمة السيد هادي بن محمد مهدي آل طعمة5 ،ص.
 -54القسم الدراس ي من تحقيق كتاب (الفارق بين املصنف والسارق) للسيوطي ،بخط هالل ناجي،
16ص.
" -55الفارق بين املصنف والسارق" بين نشرتين ،بقلم هالل بن ناجي ،جمادى األوثى  1428هـ9 ،ص.
 -56إضافات إثى الطبعة الثانية من كتاب (القومية واالشتراكية في شعر الرصافي)17 ،ص.
 -57الشعر القومي في العراق وانتفاضة 6 ،1948ص.

 -58وحدة مصر وسوريا وصورتهما في الشعر العراقي املعاصر ،هالل بن ناجي6 ،ص.
 -59مجلد يضم:
 1/59حول (ما ِألف في مناهج التحقيق)16 ،ص.
2/59صنعة تحقيق النصوص ...إثى أين؟! .

 -60ديوان علي بن عبدهللا بن وصيف الشهير بالناش ئ الصغير ،جمعه :الشيخ محمد السماويَّ ،
قدم له
ودققه َّ
وذيل عليه :هالل بن ناجي57 ،ص.
 -61كتاب مرواة املروءات ،ألبي منصور عبدامللك بن محمد الثعالبي ،بخط هالل بن ناجي44 ،ص.
ٌ
 -62ملف يخص شعراء كربالء.
 -63ديوان شعر كلثوم بن عمرو بن الحارث التغلبي العتابي وديوان نثره ،جمع وتحقيق وتقديم هالل
ناجي ،رجب 1431هـ -تموز 2010م في السليمانية من كردستان141 ،ص.

كتابات ومقاالت متنوعة عن هالل ناجي:
 -1مكتبة أبي ،بقلم الدكتورة هالە هالل ناجي9 ،ص.
 -2األستاذ هالل ناجي وتحقيق النص اللغوي ،بقلم الدكتور محمد علي حمزة – جامعةصدام للعلوم
اإلسالمية11 ،ص.
 -3تصديرلبيلوغر افيا مؤلفات هالل ناجي ،بقلم الدكتورصبحي ناصر والدكتور زهير زاهد4 ،ص.
ّ
َّ
"مخير األلفاظ" البن فارس،
 -4هالل ناجي املحقق بين نكران الذات وتحقيق الذات؛ قراءة في
بقلمصاحب أبي جناح 22 ،مايس 1998م7 ،ص.
 -5تحقيق األستاذ هالل ناجي لشعرالببغاء "تكملة وإصالح أخطاء" ،بقلم د.عبدالرازق حويزي ،مجلة
العرب ،املجلد  ،41الجزء  3و 1426 ،4هـ.
ّ
متخيراأللفاظ "دراسة ونقد" ،بقلم الدكتور محمد عبداملنعم خفاجي4 ،ص.
-6
 -7العالم املحقق هالل ناجي في ذمة الخلود ،بقلم زهير غازي زاهد ،مقالة منشورة.
 -8عر اقيون من يمن التوهج ،العدد  ،2121السنة الثامنة ،2011 ،عدد خاص بهالل ناجي.
 -9االتجاه اإلنساني في شعرهالل ناجي ،بقلم د .عبداإلله نجم الدين الواعظ29 ،1997/11/29 ،ص.
 -10في خريف العمر ،بقلم د .عبدالجبار املطلبي8 ،1997/5/29 ،ص.
ّ -11أما آن للصراع أن يحسم؟ ،بقلم الدكتور عبدالحميد عبدهللا الهرامة4 ،1998/4/16 ،ص.

ً
 -12األستاذ هالل ناجي محاميا ،جواد الرهيبي.1998/5/12 ،
 -13هوامش حول ألفية اآلثاري في النحو4 ،ص.

أبحاث ومقاالت متنوعة مهداة (أهداها أصحابها إليه) إلى األستاذ هالل ناجي:
 -1فلسفة البالغة ،د.ناصر حالدي20 ،ص( .إثى :األستاذ هالل ناجي ،املحقق والباحث والشاعر في عيد
ميالده السبعين)
 -2مجهوالت جديدة في حياة إبراهيم ناجي وأدبه ،د .يوسف بكار – جامعة اليرموك  -األردن9 ،ص.
 -3مقابسة من العرف الدستوري ،د .سعيد عبدالجبار العلوش25 ،ص.
 -4األزهار في شعر مجيرالدين ابن تميم ،أ .د .ناظم رشيد13 ،ص.
 -5املعلقات بين األسطورة والواقع ،د .عناد غزوان8 ،ص.
 -6بعض مراحل تطور تصميم الواجهات في العمارة العربية اإلسالمية في العراق وأجمل نماذجها ،د.
هناء عبدالخالق12 ،ص.
 -7الجوهر الفرد في املناظرة بين النرجس والورد ،لعالء الدين علي بن محمد بن املشرف املارديني
الحصكفي ،تحقيق :أ .د .ابىسام مرهون الصفار37 ،ص.
 -8كتاب تحقيق الهمز ألبي زيد األنصاري ،حققه :د .خليل إبراهيم العطية39 ،ص.
 -9عمرو بن عبدامللك الوراق سيرته وما بقي من شعره ،أ .د .محمد عياض29 ،ص.
 -10النسق التعبيري للصورة الشعرية عند شاعر األندلس ،د .بشرى محمد طه البشر12 ،ص.
 -11أثر الشعر العربي في الشعر العبري في األندلس ،د .طالب مهدي الخفاجي21 ،ص.
 -12أوهام اسىشراقية حول سيرة الثعالبي ،د .محمود عبدهللا الجادر10 ،1994 ،ص.
 -13شرح ابن البصيص على رائية ابن البواب ،تحقيق :أمير الخطاطين في العراق األستاذ يوسف ذنون،
35ص.
 -14الشمس في الشعر العربي القديم "دراسة بالغية" ،الدكتورة بهيجة باقر جعفر الحسني9 ،ص.
 -15التهادي بالورود واألزهار في أدبنا العربي ،أ .د .ابىسام مرهون الصفار25 ،ص.

املال عبدالكريم املدرس (عالم ديني) :

 -1شەرحی تئصريفى يەنجانى بئكوردە (شرح تصريف الزنجاني بالكردية وسماه :شەرحی تەصريف بۆ
قوتابى شەريف) ،تأريف (شرح) :املال عبدالكريم املدرس ،بخط الشارح نفسه 26 ،شوال 1402هـ -
 1982/8/16م280 ،ص28.7×21.5 ،سم.
 -2جواهر الكالم في اعتقاد أهل اإلسالم ،ألفها الشيخ عبدالكريم ابن محمد املدرس باملدرسة
القادرية ،تأريخ تأليف الكتاب :الثالثاء  23جمادى الثانية سنة 1411هـاملصادف 1991/1/8م،
292ص20.5×29 ،سم.
 -3جواهر الكالم في اعتقاد ملة اإلسالم (نسخة أخرى) ،تأليف عبدالكريم ابن محمد املدرس في
املدرسة القادرية ،الجمعة  14جمادى الثانية 1412هـ1991 /12/20 -م263 ،ص21×29.5 ،سم.
 -4جواهر الكالم في عقائد أهل اإلسالم (نسخة أخرى) ،تأليف عبدالكريم محمد املدرس ،ليلة االثنين
 22جمادى الثانية سنة 1411هـ1991 /1/7 -م 125 ،ورقة19.5×29.5 ،سم.
 -5مجلد يضم:
 1/5منظومة خالصة جواهر الكالم ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،األربعاء  13محرم 1412هـ -
1911/7/24م15 ،ص21×29.8 ،سم.
 2/5بال عنوان (منظومة لتنبيه الطالبين وتوجيه الراغبين) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس،
الثالثاء 4صفر 1412هـ1991/8/13 -م43 ،ص21×29.8 ،سم.
 -6مجلد يضم:
 1/6منظومة خالصة جواهر الكالم (مع تعليقات املؤلف عليها) ،للمال عبدالكريم املدرس ،بخط املؤلف
نفسه ،السبت  29رمضان 1411هـ1991 -م 15 ،ورقة21×29.5 ،سم.
 2/6منظومة إعالم األنام بأسانيد األعالم من ّ
القراء واملحدثين والفقهاء واألولياء الكرام ،تأليف
ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،االثنين  5ذي القعدة 1411هـ1991/5/20 -م 97 ،ورقة (194ص)،
21×30سم.
 -7منظومة إعالم األنام بأسانيد األعالم من ّ
القراء واملحدثين والفقهاء واألولياء الكرام ،تأليف ونسخ
املال عبدالكريم املدرس ،االثنين  5ذي القعدة 1411هـ1991/5/20 -م209 ،ص21×30 ،سم.
 -8مجلد يضم:

 1/8خالصة جواهر الكالم (مع تعليقات املؤلف عليها) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،السبت
 29رمضان  1411هـ32 ،ص21×29.5 ،سم.
 2/8منظومة شريفة في بيان الفرقة الناجية (مع تعليقات املؤلف عليها) ،تأليف ونسخ الشيخ
عبدالكريم املدرس ،تأريخ تحرير املنظومة :الثالثاء  23جمادى الثانية 1411هـ1991/1/8 -م ،تأريخ
االنتهاء من التعليقات على املنظومة :األربعاء  25رمضان  1411هـ31 ،ص21×29.5 ،سم.
 -9مجلد يضم:
 1/9منظومة جواهر الكالم في اعتقاد ملة اإلسالم ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،الثالثاء 27
ربيع األول 1411هـ1990/10/16 -م16 ،ص17×22.6 ،سم.
 2/9منظومة إرشاد األنام إلى اتصال أسانيد األعالم ،تأليف ونسخ عبدالكريم محمد املدرس ،السبت
 16ربيع الثاني 1411هـ1990/11/3 -م107 ،ص17×22.6 ،سم.
 -10مجلد يضم:
 1/10شرح منظومة جواهر الكالم في اعتقاد ملة اإلسالم ،تأليف ونسخ الشيخ عبدالكريم املدرس،
األحد  22رمضان 1411هـ 1991/4/7 -م124 ،ص21×29.7 ،سم.
 2/10شرح منظومة في بيان الفرقة الناجية ،النظم والشرح للشيخ عبدالكريم املدرس ،بخط املؤلف
نفسه ،األبعاء  25رمضان 1411هـ14 ،ص21×29.7 ،سم.
 -11مجلد يضم:
 1/11منظومة جواهر الكالم في اعتقاد ملة اإلسالم ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،جمادى
الثانية 1410هـ1990/1/13 -م113 ،ص21×26 ،سم.
 2/11أرجوية في بيان الفرقة الناجية ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس 9 ،ربيع الثاني 1410هـ -
1989/11/2م12 ،ص21×26 ،سم.
 -12إعالم الغيب وإلهام بال ريب ،تأليف :عبدالكريم محمد املدرس ،الخميس  3شوال سنة 1408هـ،
90ص20.5×29.5 ،سم.
 -13األنوار القدسية في األحوال الشخصية ،تأليف :املال عبدالكريم املدرس ،الجمعة  14شعبان املعظم
1408هـ 1988 -م207 ،ص20.5×29.5 ،سم.

 -14صفوة الآللي من مستصفى اإلمام الغزالي (شرح كتاب املستصفى للغزاثي في أصول الفقه) ،تأليف
ونسخ املال عبدالكريم بن محمد املدرس ،األحد  17جمادى األوثى 1375هـ 1956/1/1 -م472 ،ص،
16.5×21سم.
 -15ڕۆژگاری ژیانم (أيام حياتي – سيرة و ذكريات املال عبدالكريم املدرس بقلمه) ،تأليف ونسخ املال
عبدالكريم املدرس ،تأريخ النسخ مجهول256 ،ص20×28.5 ،سم.
 -16إرشاد األنام إلى أركان اإلسالم ،تأليف عبدالكريم محمد املدرس ،بخط املؤلف نفسه 9 ،ربيع األول
1408هـ 1987/ 10/30 -م275 ،ص21×29 ،سم.
 -17شەمامەی بین دار (منظومة) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،األربعاء  13ذي الحجة 1400هـ
 1980/10/22م297 ،ص20×28.8 ،سم. -18نامەی بەختیار (هۆنراوەیەکی ئاینییە) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم محمد املدرس ،أواسط ربيع
الثاني 1384هـفي بغداد84 ،ص20×28.5 ،سم.
 -19سۆسەنی کۆسار (کتێبێکی ئایینی و کۆمەاڵیەتییە) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس 6 ،رجب
1404هـ  -نيسان 1984م136 ،ص19×25.7 ،سم.
 -20شئوچئرەە دڵ دار ،نظم ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،شهر شعبان سنة 1405هـ1985 -م،
147ص14.3×20 ،سم.
 -21باوەشێنى دڵ بئ چئند دەستئی گوڵ ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،األربعاء  1ذي القعدة
1408هـ1989/6/15 -م114 ،ص20.5×28.5 ،سم.
 -22الوردة العنبرية في سيرة خير البرية (مع سعادة البرية في شرح الوردة العنبرية) ،نظم وتأليف ونسخ
عبدالكريم محمد املدرس ،تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن334 ،ص15.8×20 ،سم.
 -23مجلد يضم:

 1/23منظومة الوردة العنبرية في مدح خير ّ
البرية ،نظم ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،األربعاء  6رجب

1413هـ1992/12/30 -م38 ،ص18.7×23.5 ،سم.
 2/23قصيدتان في مدح النبي والتوسل بجاهه (وسماهما :االنىباه للتوسل بالجاه ،ووسيلة النجاة)،
نظم ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،الثلثاء  29جمادى األول 1413هـ1992 -م21 ،ص18.7×23.5 ،سم.

 -24القصيدة النورية املباركة في سيرة حضرة خير ّ
البرية ،نظم وتأليف ونسخ عبدالكريم محمد املدرس،
االثنين  4محرم 1415هـ1994/6/12 -م53 ،ص18.7×26 ،سم.
 -25مجلد يضم:
 1/25منظومة (أي شده) في مدح النبي (ص) ،تأليف الشيخ معروف النود ي ،بخط املال عبدالكريم
املدرس4 ،صفر  1354هـ 1935/م17 ،ص20.3×28.5 ،سم.
 2/25آفتاب (قصيدة في مدح النبي –ص ،)-للمال أبي بكر املصنف الچوري ،الناسخ وتأريخ نسخه
مجهوالن15 ،ص20.3×28.5 ،سم.
 3/25بال عنوان (ترجمة ذات الشفا في سيرة خير الورى إثى الفارسية) ،للمال عبدالكريم املدرس 26 ،ذي
القعدة 1353هـ 1935 -م47 ،ص20.3×28.5 ،سم.
 4/25أي رحمت (منظومة فارسية في مدح النبي "ص" وبعض فوائد دينية وأخالقية أخرى) ،تأليف
ونسخ املال عبدالكريم املدرس 12 ،جمادى الثانية 1414هـ 15 -تشرين ثاني  1994م28 ،ص،
20.3×28.5سم.
 -26الفوائد الحميدة في حل الفريدة للسيوطي ،شرح ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،انته منه12 :
جمادى األوثى 1401هـ1981/3/12 -م150 ،ص20.5×33 ،سم.
 -27جامع الخطب املنبرية ،ملؤلف مجهول (أغلب الظن أنها للشيخ عبدالكريم املدرس ،يبدو ذلك من
ً
أسلوب الكتاب وخطه ،إضافة إثى كونه ضمن مخطوطات املدرس) ،تأريخ النسخ مجهول104 ،ص،
21×33سم.
 -28مجلد يضم كتاب (بەدیع وعەروزی نامی – بديع وعروض نامى):
 1/28بەدیعی نامی ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،انته منه :الجمعة  1جمادى األوثى 1409هـ-
1988/12/9م42 ،ص21×29.5 ،سم.
 2/28عەرويە نامى ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،انته منه :الخميس  14جمادى األوثى
1409هـ1988/12/22 -م49 ،ص21×29.5 ،سم.
 -29البركات األحدية في شرح الصمدية ،تأليف ونسخ الشيخ عبدالكريم محمد املدرس ،تأريخ االنتهاء من
ً
التأليف :ليلة االثنين  16شعبان 1341هـفي بيارة واملدرس حينها كان مدرسا في (نرگسەجار)،
4جمادى الثانية  1416هـ272 ،ص20.5×29 ،سم.

 -30أي رحمت (منظومة فارسية في مدح النبي "ص" وبعض فوائد دينية وأخالقية أخرى) ،تأليف ونسخ
املال عبدالكريم املدرس 12 ،جمادى الثانية 1414هـ 15-تشرين ثاني  1994م33 ،ص،
20.5×14سم( .جلد مع كتاب مطبوع في مناقب السيد عبدالقادر الگيالني باسم :تفريح الخاطر،
ُ
طبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر)
 -31إعالم الغيب وإلهام الحق بال ريب ،تأليف ونسخ عبدالكريم محمد املدرس 9 ،رمضان 1408ه-
1988/4/26م134 ،ص21×29.5 ،سم.
 -32كتاب فوائد در شرح فوائح للمولوي (باللغة الفارسية) ،تأليف ونسخ :الشيخ عبدالكريم محمد
املدرس ،رمضان سنة 1412هـ1992/3/ 7 -م246 ،ص21×30 ،سم.
 -33مجلد يضم:
 1/33منظومة خالصة جواهر الكالم ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،األربعاء  13محرم 1412هـ
 1911/ 7/ 24م15 ،ص21×29.5 ،سم. 2/33بال عنوان (منظومة لتنبيه الطالبين وتوجيه الراغبين) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس،
الثالثاء 4صفر 1412هـ1991/8/13 -م43 ،ص21×29.5 ،سم.
 3/33منظومة بيان كالعيان و إيقاظ أهل الدين واإليمان لتربية الصبيان ،تأليف ونسخ الشيخ
عبدالكريم محمد املدرس ،الثلثاء  8ذي الحجة  1412هـ48 ،ص21×29.5 ،سم.
 -34مجلد يضم:
 1/34بال عنوان (كتاب في العقائد اإلسالمية باللهجة الكردية الهورامية) ،تأليف املال عبدهللا دشەیی،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (لكن يبدو من الخط أنها نسخت بخط املال عبدالكريم املدرس ،إضافة إثى
كونها ضمن مخطوطات مكتبته)60 ،ص20×25.7 ،سم.
 2/34نامەی هوشیار ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،انته منه :االثنين  1رجب 1409هـ6 -
 1989/2/م134 ،ص21×28.8 ،سم.
 3/34نامەی یادگار ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،الخميس  18ربيع الثاني  1406هـ-
1986/1/1م91 ،ص21×28.8 ،سم.
 4/34دەستەی وەنەوشە ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،السبت  5ربيع األول  1406ه-
 1985/11/30م94 ،ص21×28.8 ،سم.

 5/34سرودی مسک وعەنبەرلە بۆ درودی ڕەهبەر ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،تأريخ التأليف
والنسخ مجهوالن37 ،ص21×28.8 ،سم.
 -35نامەی یادگار(نسخة أخرى) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،الخميس  18ربيع الثاني 1406هـ-
1986/1/1م91 ،ص20×29 ،سم.
 -36منظومة شريفة في بيان الفرقة الناجية (مع تعليقات املؤلف عليها) ،تأليف ونسخ الشيخ عبدالكريم
املدرس ،تأريخ تحرير املنظومة :الثالثاء  23جمادى الثانية 1411هـ1991/1/8 -م ،تأريخ االنتهاء من
التعليقات على املنظومة :األربعاء  25رمضان  1411هـ41 ،ص21×29 ،سم.
 -37وەنئوشئی نايار ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،في أواخر شهر رمضان سنة 1403هـ،
149ص15×21 ،سم.
 -38نامەی ئاگاداری ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،االثنين 18صفر 1412هـ1991/6/26 -م،
58ص (الرسالة 53ص ومعها 5صفحات إضافية)15×21 ،سم.
 -39أي رحمت (منظومة فارسية في مدح النبي "ص" وبعض فوائد دينية وأخالقية أخرى) ،تأليف ونسخ
املال عبدالكريم املدرس 12 ،جمادى الثانية 1414هـ 15 -تشرين ثاني  1994م32 ،ص،
15.2×21سم.
 1/ -40نورە ئيسالم (نور اإلسالم بالكردية) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم محمد املدرس87 ،ص
(الدفتر األول)21×32 ،سم.
 2/40نورە ئيسالم (نور اإلسالم بالكردية) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم محمد املدرس ،الجمعة 19
جمادى الثانية 1406هـ1986/2/28 -م140 ،ص (الدفتر الثاني)21×29.3 ،سم.

ً
 -41بال عنوان (كتاب في الوعظ واإلرشاد وبعض فوائد دينية واجتماعية أخرى نظما) ،تأليف ونسخ
عبدالكريم محمد املدرس1402/10/12 ،هـ1982/8/2 -م120 ،ص21×29.3 ،سم.
 -42مجلد يضم:
 1/42العقائد (منظومة في العقائد اإلسالمية باللهجة الكردية الهورامية) ،تأليف املال عبدهللا دشەیی
املفتي (مدرس مدرسة دار اإلحسان بسنندج ،ت  1340هـ) ،بخط املال عبدالكريم املدرس 23 ،محرم
 1411هـ14 ،ص21×29 ،سم.

 2/42بال عنوان (منظومة كردية في العقائد) ،ملؤلف مجهول (لكن أغلب الظن أنها من تأليفات املال
ً
عبدالكريم املدرس) ،و واضح من الخط أنها نسخت بيده أيضا ،تأريخ النسخ مجهول16 ،ص،
21×29سم.
 3/42منظومة جواهر الكالم في اعتقاد ملة اإلسالم ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،الثلثاء غرة
صفر 1411هـ 21 -آب 1990م14 ،ص21×29 ،سم.

ً
 4/42ئامۆژگاری جوانان (رسالة في الوعظ واإلرشاد نظما) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،تأريخ

النسخ مجهول5 ،ص21×29 ،سم.
 5/42قصائد وغزليات ،من نظم ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،تأريخ النسخ مجهول10 ،ص،
21×29سم.
 6/42ئاگاداری موسڵمان لە فیتنەی ئاخر زەمان ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،تأريخ النسخ
مجهول41 ،ص21×29 ،سم.
 1/ -43خوالصەی تەفسیری نامی ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس 27 ،رجب 1405هـ-
1985/4/19م103 ،ص (الدفتر األول  -من بداية القرآن إثى اآلية  25من سورة آل عمران)،
20×31.7سم.
 2/43خوالصەی تەفسیری نامی ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس123 ،ص ( الدفتر الثاني – من
اآلية  26من سورة آل عمران إثى اآلية  64من سورة املائدة)20×31.7 ،سم.
 3/43خوالصەی تەفسیری نامی ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس85 ،ص ( الدفتر الثالث – من
اآلية  65من سورة املائدة إثى اآلية  87من سورة األعراف)20×31.7 ،سم.
 4/43خوالصەی تەفسیری نامی ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس153 ،ص ( الدفتر الرابع – من
أول سورة يونس إثى اآلية  66من سورة اإلسراء)21×32.5 ،سم.
 5/43خوالصئە تئفسيری نامی ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس172 ،ص (الدفتر الخامس – من
اآلية  42من سورة اإلسراء إثى اآلية  62من سورة النمل)21×32.5 ،سم.
 6/43خولصەی تەفسیری نامی ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس82 ،ص (الدفتر السادس – من
اآلية  63من سورة النمل إثى اآلية  40من سورة سبأ)21×32.5 ،سم.

 7/43خوالصەە تئفسيرە نامى ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،انته منه :ليلة الجمعة  9ربيع
األول 1406هـ/22 -تشرين ثاني  1985م182 ،ص (الدفتر السابع – من سورة الزخرف إثى نهاية القرآن)،
27.3×34سم.
 -44حەج نامه (رسالة الحج) ،تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس ،السبت  8شوال  1401هـ-
 1981/8/8م216 ،ص16.5×23 ،سم.

مؤلفات املال عبدالكريم املدرس بخط آخرين:
 -1املناجات عند قاض ي الحاجات ،بقلم العالمة :عبدالكريم بن محمد بن فتاح املدرس ،بخط عثمان
محمد غريب ،في رجب سنة  1416هـ58 ،ص15×20.7 ،سم.

مخطوطات مال عبدالكريم املدرس ،املصورة ورقيا
 -1مجلد يضم:
 1/1منظوم ــة (أي ش ــده) ف ــي م ــدح النب ــي (ص) ،ت ــأليف الش ــيخ مع ــروف الن ــود ي ،بخ ــط امل ــال عب ــدالكريم
املدرس4 ،صفر 1354هـ 1935 -م17 ،ص20.3×28.5 ،سم.
 2/1آفتاب (قصيدة في مدح النبي -ص ،)-للمال أبي بكر املصنف الچوري ،الناسخ وتأريخ نســخه مجهــوالن
(أغلب الظن أنها بخط املال عبدالكريم املدرس)15 ،ص20.3×28.5 ،سم.
 3/1ب ـ ــال عن ـ ــوان (ترجم ـ ــة ذات الش ـ ــفا ف ـ ــي س ـ ــيرة خي ـ ــر ال ـ ــورى إث ـ ــى الفارس ـ ــية) ،لن ـ ــاظم مجه ـ ــول ،بخ ـ ــط امل ـ ــال
عبدالكريم املدرس 26 ،ذي القعدة 1353هـ 1935 -م في بياره47 ،ص20.3×28.5 ،سم.
 4/1أي رحمت (أو اى سايەء رحمــت  -منظومــة فارســية فــي مــدح النبــي "ص" وبعــض فوائــد دينيــة وأخالقيــة
أخ ــرى) ،ت ــأليف ونس ــخ امل ــال عب ــدالكريم امل ــدرس 12 ،جم ــادى الثاني ــة 1414ه ـ ـ 15 -تش ــرين ث ــاني 1994م،
28ص20.3×28.5 ،سم.
 -2مجلد يضم:
 1/2منظوم ــة (أي ش ــده) ف ــي م ــدح النب ــي (ص) ،ت ــأليف الش ــيخ مع ــروف الن ــود ي ،بخ ــط امل ــال عب ــدالكريم
املدرس ،تأريخ أصل الترقيم4 :صفر 1354هـ 1935 -م13 ،ص14.3×19 ،سم.
 2/2آفت ــاب (قص ــيدة ف ــي م ــدح النب ــي –ص ،)-للم ــال أب ــي بك ــر املص ــنف الچ ـوري ،بخ ــط امل ــال محم ــد س ــعيد
املريواني البالكي (مال سعيد ساداوا) ،األربعاء  17ربيع األول  1354هـ13 ،ص14.3×19 ،سم.

 3/2أي رحمت (أو :اى سايەء رحمت  -منظومة فارسية في مــدح النبــي "ص" وبعــض فوائــد دينيــة وأخالقيــة
أخ ــرى) ،ت ــأليف ونس ــخ امل ــال عب ــدالكريم امل ــدرس 12 ،جم ــادى الثاني ــة 1414هـ ـ 15 -تش ــرين ث ــاني  1994م،
34ص14.3×19 ،سم.
 4/2ب ـ ــال عن ـ ــوان (ترجم ـ ــة ذات الش ـ ــفا ف ـ ــي س ـ ــيرة خي ـ ــر ال ـ ــورى إث ـ ــى الفارس ـ ــية) ،لن ـ ــاظم مجه ـ ــول ،بخ ـ ــط امل ـ ــال
عبدالكريم املدرس 26 ،ذي القعدة 1353هـ 1935 -م في بياره62 ،ص14.3×19 ،سم.
 -3مجلد يضم:
 1/3عەقيـ ــدەنامئ (رسـ ــالة فـ ــي العقائـ ــد) ،تـ ــأليف الشيخسـ ــميع البـ ــاني ،بخـ ــط مـ ــال محمـ ــود حسـ ــين رحمـ ــن
طايشەیی1996/5/5 ،م13 ،ص20.5×29 ،سم.
 2/3ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي العقي ــدة) ،لن ــاظم مجه ــول (أغل ــب الظ ــن أنه ــا م ــن ت ــأليف الناس ــخ م ــال محم ــود
حسين) ،بخط املال محمود حسين رحمن طايشەای ،األحد 1996/ 4/20م11 ،ص20.5×29 ،سم.
 3/3ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي العقي ــدة) ،للس ــيد عب ــدالرحيم املول ــوي الت ــاوگوزي ،بخ ــط م ــال محم ــود حس ــين
رحمن ،الجمعة 1996/4/26م8 ،ص20.5×29 ،سم.
 4/3عەقي ــدەی ئيس ــالم ،للم ــال عب ــدهللا دش ــەط املفت ــي ،بخ ــط محم ــود حس ــين رحم ــن ،ف ــي 1996/4/14م
نسخه بأمر الشيخ املال عبدالكريم املدرس8 ،ص20.5×29 ،سم.
 -4مجلد يضم:
 1/4الجوووهرايد وود لووا علووم التجو وود ،للشــيخ موــرون النــودري ال ،زنطــي ،بكــم عبــدالكريم بـ م مــد ب ـ
فتاح (املال عبدالكريم املدرس) ،السبت  20رمضان  1339هـ19 ،ص14.5×21 ،سم.
 2/4منظومــة قطوورالرووار لووا علووم الدوورائ  ،للشــيخ موــرون النــودري ،بكــم عبــدالكريم بـ م مــد بـ
فتاح (املال عبدالكريم املدرس) ،األحد نصف الشوبان 1339هـبكانقاه دورود68 ،ص14.5×21 ،سم.
 -5كش ــف الغ ــامظ عل ــى منظوم ــة قط ــرالع ــارض ،املنظوم ــة وش ــرحها للش ــيخ مع ــروف الن ــود ي ،وعليه ــا
تعليقات العالمــة املــال علــي القزلطــي ،بخــط عبــدالكريم الكــردي الشــهرزوري (املــال عبــدالكريم املــدرس)،
ليلة األربعاء سلخ شهرصفر سنة 1401هـفي بغداد78 ،ص20.5×29 ،سم.
 -6رياض املشتاقين (في ســيرة ومناقــب املشــايخ النقشــبندية باللغــة الفارســية) ،تــأليف :املــال حامــد بــن املــال
عل ــي البێس ــارانا ( ات ــع الش ــيخ عدم ــان س ـراج ال ــدي األول) ،بك ــم أي ــو (نس ــخ ب ــأمر الش ــيخ م م ــد
املورون بالجولي مال إسماعيل األربلي) 1316 ،هـ 252 ،ورقة (504ص)20×28.8 ،سم.

 -7مجلد يضم:
 1/7ر ووا

اياووتاقین (فــي ســيرة ومناقــب املشــايخ النقشــبندية  -موالنــا خالــد والشــيخ عثمــان س ـراج الــدين

وأوالده وخلفاؤه -باللغة الفارسية) ،تأليف :املال حامد بــن املــال علــي البێســارانا ( اتــع الشــيخ عدمــان سـراج
الـ ـ ــدي األول) ،بكـ ـ ــم فـ ـ ــتا خ الودمـ ـ ــانا النقشـ ـ ــبند  ،الخمـ ـ ـ

 8جمـ ـ ــادى الدـ ـ ــانا  1328هـ ـ ــ430 ،ص،

14.7×21سم.
 2/7ب و و و عنو و وووان (كتـ ـ ــا فـ ـ ــي التصـ ـ ــون) ،مل لـ ـ ــف مجهـ ـ ــول ،النا ـ ـ ــخ وتـ ـ ــأريخ نسـ ـ ــخ مجهـ ـ ــو ن114 ،ص،
14.7×21سم.
 -8نــورالنــاظرين (فــي مناقــب حضــرة ضــياءالدين عمــر العثمــاني) ،تــأليف :املــال محمــود املــتخلص ب ــ(باكي)،
ت ــأريخ الت ــأليف 1318 :ه ــ ،بخ ــط امل ــال عب ــدالكريم محم ــد امل ــدرس ،الخم ــيس  28ربي ــع األول  1387هـ ـ-
 1967/7/6م96 ،ص21×32.7 ،سم.
 -9ســراج الطريــق ،تــأليف العالمــة املــال أبــي بكــر املصــنف الچـوري ،بخــط محم ـد الربــاطي 20 ،ربيــع األول
 1316هـ 90 ،ورقة (179ص) ومعها أوراق مبعثرة19.2×25.8 ،سم.
 -10عەقيدەە مئرضيیئ ،تأليف السيد عبدالرحيم التاوگوزيي امللقب بـ(مولوي) ،الناســخ مجهــول (نســخه
بأمر الشيخ عبدالرحمان امللقب بأبي الوفا ابن الشيخ عثمان سراج الدين تەوێڵە ،والنسخة فيها خــم
مولو نفس ) 1281 ،هـ 62 ،ورقة (124ص)15×29.5 ،سم.
 -11مجلد يضم:
 1/11كت ــاب تخم ــيس القص ــيدة البردي ــة م ــع ترجم ــة ح ــال املؤل ــف ،للش ــيخ مع ــروف الن ــود ي ،طب ــع س ــنة
1352ه ـ1933 -م بمطبعــة بغــداد – شــارع املــأمون علــى نفقــة الشــيخ محمــود زعــيم األكـراد حفيــد املؤلــف،
55ص( .كتاب مطبوع وألصق مع املخطوطة في مجلد)
 2/11عەقي ــدەە مئرض ــيیئ ،ت ــأليف الس ــيد عب ــدالرحيم الت ــاوگوزيي امللق ــب بـ ــ(مولوي) ،الناس ــخ مجه ــول،
 1304هـ 83 ،ورقة (166ص)29.7×20.5 ،سم.
 -12مجلد يضم:
 1/12ترجمـ ــة كتـ ــاب املعفـ ــوات إثـ ــى الفارسـ ــية ،للمـ ــال خليـ ــل السـ ــعرتي ،املتـ ــرجم مجهـ ــول ،الناسـ ــخ :محمـ ــد
حسن 1307 ،هـ16 ،ص20.7×28.5 ،سم.

 2/12الف ـ ــوائح (منظوم ـ ــة ف ـ ــي العقائ ـ ــد اإلس ـ ــالمية بالفارس ـ ــية) ،للس ـ ــيد عب ـ ــدالرحيم الت ـ ــاوگوز املو ـ ــدوما
املش ــهور ب ــ(مولو ) ،ت ــأريخ الت ــأليف 1286 :ه ــ ،بك ــم م م ــد حس ـ  ،ا ن ـ ن  20م ــرم 1289ه ــ45 ،ص،
20.7×28.5سم.
 3/12عەقيدەە مئرضيئ ،تأليف السيد عبدالرحيم التاوگوزيي امللقب بـ(مولوي) ،بخــط املؤلــف (مولــوي)
نفسه ،تأريخ النسخ مجهول152 ،ص20.7×28.5 ،سم.
 4/12بــال عنــوان (منظومــة شــعرية كرديــة باللهجــة الهوراميــة فــي العقائــد) ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ
نسخه مجهوالن15 ،ص20.7×28.5 ،سم.
 5/12ب ــال عن ــوان (كت ــاب ف ــي مناق ــب وكرام ــات الش ــيخ عثم ــان س ـراج ال ــدين األول بالفارس ــية) ،ت ــأليف امل ــال
حامد بن املال علي البيساراني (كما يبدو من آخر الكتاب) ،الناسخ مجهول ،ال يقرأ بسهولة ولكن يبدو أنهــا
نسخت سنة  1292هـ28 ،ص20.7×28.5 ،سم.
 -13مجلد يضم:
 1/13حاشية الحيدري على شرح الرسالة الوضعية العضــدية ،إلســماعيل بــن إبـراهيم بــن حيــدر ،بخــط
خطاب 20 ،ربيع األول  1234هـ53 ،ص21.5×32.2 ،سم.
 2/13الفوائ ــد التوحيدي ــة عل ــى الرس ــالة الحميدي ــة( ،الرس ــالة الحميدي ــة ف ــي بي ــان العقائ ــد الديني ــة) م ــن
ت ــأليف العالم ــة امل ــال محم ــد أم ــين املفت ــي اب ــن م ــال أحم ــد املفت ــي چاوم ــار ،والفوائ ــد التوحيدي ــة للعالم ــة امل ــال
عبدالكريم محمد املدرس ،تأريخ تأليف الشرح1389 :هـ1969 -م51 ،ص21.5×33 ،سم.
ً
 -14مجلــد مــن مكتوبــات الحــاج ـكـاك أحمــد الشــيخ ،يضــم ( )30مكتوبــا )18( ،مكتوبــا منهــا مكاتيبصـغيرة فــي
الوعظ ،واملكتوبات كما يأتي:
 1/14املكت ــوب األول :مكت ــوب التوب ــة ،بخ ــط عب ــدالغفور ،ت ــأريخ النس ــخ مجه ــول (نس ــخه ف ــي حي ــاة املؤل ــف
السيد حاجي كاكه أحمد النود ي البرزنطي)17 ،ص21×29.5 ،سم.
 2/14املكتــوب الثــاني :مكتــوب الفكــر ،بخــط عبــدالغفور بــن أحمــد ،تــأريخ النســخ مجهــول (نســخه فــي حيــاة
املؤلف)15 ،ص21×29.5 ،سم.
 3/14املكتوب الثالـ  :مكتــوب الــذكر ،بخــط عبــدالغفور ،تــأريخ النســخ مجهــول (نســخه فــي حيــاة املؤلــف)،
24ص21×29.5 ،سم.

 4/14املكتــوب الرابــع :مكتــوب مبــايعەء نيـران بــا مريــدان ،بخــط عبــدالعزيز ،تــأريخ النســخ مجهــول4 ،ص،
21×29.5سم.

ً
كتــب بعــد املكتــوب الرابــع :ايــن هـژدە مكتــوب در وعــظ بـرادران دينـ از مريــد وغيــر مريــد ( هــذا  18مكتوبــا فــي
وعظ اإلخوة املؤمنين من املريدين وغيرهم) ،و ي كما يأتي:

 5/14املكتوب األول في الوعظ ،بخط عبدالعزيز الباني ،تأريخ النسخ مجهول3 ،ص21×29.5 ،سم.
 6/14املكت ــوب الث ــاني ف ــي ال ــوعظ (مكت ــوب ده ــم ف ــي املوعظ ــة لعق ــد املجل ــس) ،بخ ــط عب ــدالغفور ،ت ــأريخ
النسخ مجهول3 ،ص21×29.5 ،سم.
 7/14املكت ــوب الثالـ ـ ف ــي ال ــوعظ (مكت ــوب س ــيم در وع ــظ) ،بخ ــط عب ــدالغفور ،ت ــأريخ النس ــخ مجه ــول،
4ص21×29.5 ،سم.
 8/14املكت ــوب الراب ــع ف ــي ال ــوعظ (مكت ــوب چه ــارم در وع ــظ) ،بخ ــط عب ــدالغفور ،ت ــأريخ النس ــخ مجه ــول،
2ص21×29.5 ،سم.
 9/14املكتــوب الخــامس فــي املوعظــة (مكتــوب پــنجم در موعظــه) ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن3 ،ص،
21×29.5سم.
 10/14املكت ــوب الس ــادس ف ــي موعظ ــة عق ــد املجل ــس (مكت ــوب شش ــم در موعظ ــه عق ــد مجل ــس) ،الناس ــخ
وتأريخ نسخه مجهوالن3 ،ص21×29.5 ،سم.
 11/14املكتوب السابع في موعظة عقد املجلس (مكتوب سابع موعظەء مجلس) ،الناســخ وتــأريخ نســخه
مجهوالن3 ،ص21×29.5 ،سم.
 12/14املكتــوب الثــامن فــي موعظــة املجلــس (مكتــوب هشــتم مــوعظەء مجلــس) ،الناســخ مجهــول1328 ،
هـ5 ،ص21×29.5 ،سم.
 13/14املكتـ ــوب التاسـ ــع فـ ــي موعظـ ــة املجلـ ــس (مكتـ ــوب نهـ ــم مـ ــوعظەء مجلـ ــس) ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه
مجهوالن5 ،ص21×29.5 ،سم.
 14/14املكت ــوب العاش ــرف ــي موعظ ــة املجل ــس (مكت ــوب عاش ــر م ــوعظەء مجل ــس) ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه
مجهوالن6 ،ص21×29.5 ،سم.
 15/14املكت ــوب الح ــادي عش ــرف ــي موعظ ــة املجل ــس (مكت ــوب ي ــازدهم م ــوعظەء مجل ــس) ،الناس ــخ وت ــأريخ
نسخه مجهوالن4 ،ص21×29.5 ،سم.

 16/14املكت ــوب الث ــاني عش ــرف ــي موعظ ــة املجل ــس (مكت ــوب دوازده ــم م ــوعظەء مجل ــس) ،الناس ــخ وت ــأريخ
نسخه مجهوالن5 ،ص21×29.5 ،سم.
 17/14املكتوب الثال عشرفي موعظة املجلس (مكتوب سيزدهم موعظەء مجلس) ،بخط عبدالغفور،
تأريخ النسخ مجهول3 ،ص21×29.5 ،سم.
 18/14املكت ــوب الراب ــع عش ــرف ــي موعظ ــة املجل ــس (مكت ــوب چه ــاردهم م ــوعظەء مجل ــس) ،الناس ــخ وت ــأريخ
نسخه مجهوالن3 ،ص21×29.5 ،سم.
 19/14املكت ــوب الخ ــامس عش ــرف ــي موعظ ــة املجل ــس (مكت ــوب پ ــازدهم م ــوعظەء مجل ــس) ،الناس ــخ وت ــأريخ
نسخه مجهوالن2 ،ص21×29.5 ،سم.
 20/14املكت ـ ــوب الس ـ ــادس عش ـ ــرف ـ ــي موعظ ـ ــة املجل ـ ــس (مكت ـ ــوب ش ـ ــازدهم م ـ ــوعظەء مجل ـ ــس) ،بخ ـ ــط
عبدالعزيز ،تأريخ النسخ مجهول4 ،ص21×29.5 ،سم.
 21/14املكت ــوب الس ــابع عش ــرف ــي موعظ ــة املجل ــس (مكت ــوب هف ــدهم م ــوعظەء مجل ــس) ،الناس ــخ وت ــأريخ
نسخه مجهوالن4 ،ص21×29.5 ،سم.
 22/14املكتــوب الثــامن عشــرفــي موعظــة املجلــس (مكتــوب هـ دهم مــوعظەء مجلــس) ،بخــط عبــدالعزيز
بن أحمد بن محمد بن عبــدالعزيز بــن محمــد البردرشــي البــاني (أشــار إثــى أنــه نســخه بــأمر و شــارة مــن مؤلــف
املكتوبات الســيد حــاجي كاكــه أحمــد الغــازي النــود ي البرزنطــي الســليماني) ،تــأريخ النســخ مجهــول (نســخه فــي
حياة املؤلف)5 ،ص21×29.5 ،سم.

ُ
 23/14مكتوب املعجزات املكية (مكتــوب معجـزات مكــه) ،بخــط عبــدالغفور ،تــأريخ النســخ مجهــول (نســخ
في حياة املؤلف)16 ،ص21×29.5 ،سم.
 24/14مكت ـ ــوب اإلرهاص ـ ــات (مكت ـ ــوب ارهاص ـ ــات) ،بخ ـ ــط عب ـ ــدالغفور ،ت ـ ــأريخ النس ـ ــخ مجه ـ ــول11 ،ص،
21×29.5سم.
 25/14مكت ــوب املعج ـزات املدني ــة (مكت ــوب معج ـزات مدني ــة) ،بخ ــط عب ــدالغفور ،ت ــأريخ النس ــخ مجه ــول

(نسخ في حياة املؤلف)10 ،ص21×29.5 ،سم.
 26/14مكتــوب معج ــزات األســفار (مكت ــوب معج ـزات اســفار) ،بخ ــط عب ــدالغفور ،تــأريخ النس ــخ مجه ــول،
11ص21×29.5 ،سم.

 27/14مكت ـ ـ ــوب ف ـ ـ ــي بي ـ ـ ــان مع ـ ـ ـراج النب ـ ـ ــي (ص) ،بخ ـ ـ ــط عب ـ ـ ــدالغفور ،ت ـ ـ ــأريخ النس ـ ـ ــخ مجه ـ ـ ــول34 ،ص،
21×29.5سم.
 28/14مكتوب التطفيف ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول17 ،ص21×29.5 ،سم.
 29/14مكتوب الظلم ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن15 ،ص21×29.5 ،سم.
 30/14مكتوب القتل ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول13 ،ص21×29.5 ،سم.
ً
 -15مجلد من مكتوبات الحاج كاك أحمد الشيخ ،يضم ( )21مكتوبا كما يأتي:
 1/15مكتـ ـ ــوب الزنـ ـ ــا ،بخـ ـ ــط عبـ ـ ــدالغفور ،تـ ـ ــأريخ النسـ ـ ــخ مجهـ ـ ــول (نسـ ـ ــخه فـ ـ ــي حيـ ـ ــاة املؤلـ ـ ــف)15 ،ص،
21×29.5سم.
 2/15مكت ـ ــوب الخم ـ ــر (مكت ـ ــوب ش ـ ـراب) ،بخ ـ ــط عب ـ ــدالغفور ب ـ ــن أحم ـ ــد ،ت ـ ــأريخ النس ـ ــخ مجه ـ ــول30 ،ص،
21×29.5سم.
 3/15مكتوب رشبلك ،بخط عبدالغفور 1300 ،هـ16 ،ص21×29.5 ،سم.
 4/15مكتوب في آداب الكسبة ،بخط عبدالغفور 1300 ،هـ11 ،ص21×29.5 ،سم.
 5/15مكتوب العيوب الباطنية ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن12 ،ص21×29.5 ،سم.
 6/15مكتوب في كبائراملعامالت ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن6 ،ص21×29.5 ،سم.
 7/15مكتوب في كبائرربع النكاح ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول10 ،ص21×29.5 ،سم.
 8/15مكتوب في كبائرالجراح ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول12 ،ص21×29.5 ،سم.
 9/15مكت ــوب ف ــي كب ــائرالعب ــادات ،بخ ــط عب ــدالغفور ،ت ــأريخ النس ــخ مجه ــول (نس ــخه ف ــي حي ــاة املؤل ــف)،
10ص21×29.5 ،سم.
 10/15مكتوب الكفر ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول12 ،ص21×29.5 ،سم.
 11/15مكتـ ـ ـ ــوب فـ ـ ـ ــي السـ ـ ـ ــرقة (مكتـ ـ ـ ــوب دزدان) ،بخـ ـ ـ ــط عبـ ـ ـ ــدالغفور ،تـ ـ ـ ــأريخ النسـ ـ ـ ــخ مجهـ ـ ـ ــول7 ،ص،
21×29.5سم.
 12/15مكتوب في عقوق الوالدين ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول20 ،ص21×29.5 ،سم.
 13/15مكتوب في بح الحلف الكاذب (سوگند بدروغ) ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النســخ مجهــول5 ،ص،
21×29.5سم.

 14/15مكتوب في بح حادثة احمرارالسماء (مكتوب سرخي آســمان) ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،
3ص21×29.5 ،سم.
 15/15مكتوب سوء الخلق ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول12 ،ص21×29.5 ،سم.
 16/15مكتوب الزوج والزوجة ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول11 ،ص21×29.5 ،سم.
 17/15مكتوب املنكرباملعروف (مكتــوب منكــر بمعــروف) ،بخــط عبــدالغفور ،تــأريخ النســخ مجهــول (نســخ
في حياة املؤلف) 25ص21×29.5 ،سم.
 18/15مكتوب الرياء ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول14 ،ص21×29.5 ،سم.
 19/15مكتوب في سفرالقبر ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول12 ،ص21×29.5 ،سم.
 20/15مكتوب في سفرالقيامة (مكتوب سفر قيامت) ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النســخ مجهــول11 ،ص،
21×29.5سم.

ّ
 21/15مكتـ ــوب جهـ ــنم ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه مجهـ ــوالن (ناقصـ ــة اآلخـ ــر) ،الصـ ــفحات املتبقيـ ــة16 :ص،
21×29.5سم.

ً
 -16مجلد من مكتوبات كاك أحمد الشيخ ،يضم ( )14مكتوبا لكاك أحمد وأشياء أخرى لغيره كما يأتي:
 1/16مكتــوب فــي بحـ مــا يعفــى عنــه ومــا ال يعفــى عنــه مــن النجاســات ،للحــاج ـكـاك أحمــد الشــيخ ،بخــط
عبدالرحمن1304 ،هـ(على ما يبدو)21 ،ص21×25 ،سم.
 2/16مكتــوب فــي األ ــحية ،للحــاج ـكـاك أحمــد الشــيخ ،بخــط عبــدالرحمن ،تــأريخ النســخ مجهــول8 ،ص،
21×25سم.
 3/16مكتــوب فــي جوامــع الكلــم ،للحــاج ـكـاك أحمــد الشــيخ ،بخــط عبــدالرحمن ـكـانى كــويزي ( ـکـانی گــوێ ی)،
 1304هـ9 ،ص21×25 ،سم.
 4/16مكت ـ ــوب الس ـ ــؤال والج ـ ــواب ،للح ـ ــاج كـ ــاك أحم ـ ــد الش ـ ــيخ ،بخ ـ ــط عب ـ ــدالرحمن 1313 ،ه ـ ــ25 ،ص،
21×25سم.
 5/16مكتوب االستغفار ،للحاج كاك أحمد الشيخ ،بخط عبدالرحمن 1313 ،هـ8 ،ص21×25 ،سم.
 6/16بال عنوان (قصائد وأشــعار :منظومــة فارســية مــع قصــائد باللغــة الكرديــة بعضــها فــي مــدح ـكـاك أحمــد
الشــيخ) ،لنــاظم مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن (الظــاهر أنهــا نســخت بخــط عبــدالرحمن)7 ،ص،
21×25سم.

 7/16كفاي ــة اإلس ــالم ،لإلم ــام محم ــد الغزاث ــي ،بخ ــط عب ــدالرحمن 20 ،جم ــادى اآلخ ــر  1333هـ ــ43 ،ص،
21×25سم.
 8/16مكت ـ ــوب يتض ـ ــمن نص ـ ــائح لرؤس ـ ــاء العش ـ ــائر ،للح ـ ــاج ك ـ ــاك أحم ـ ــد الش ـ ــيخ ،بخ ـ ــط عب ـ ــدالرحمن،
1333هـ(كما يبدو)3 ،ص21×25 ،سم.
 9/16مكتوب فيما يبطل ثوابصالة الجماعة ،للحاج كاك أحمد الشيخ ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن
(الظاهر أن ناسخه هو الناسخ ملا قبله)16 ،ص21×25 ،سم.
 10/16مكتوب األوراد ،للحاج كاك أحمد الشيخ ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن20 ،ص21×25 ،سم.
 11/16مكتـ ــوب ال ـ ــج ،للحـ ــاج ـك ــاك أحمـ ــد الشـ ــيخ ،بخـ ــط عبـ ــدالرحمن ،تـ ــأريخ النسـ ــخ مجهـ ــول10 ،ص،
21×25سم.
 12/16مكت ـ ـ ــوب العب ـ ـ ــادات ،للح ـ ـ ــاج كـ ـ ــاك أحم ـ ـ ــد الش ـ ـ ــيخ ،الناس ـ ـ ــخ وت ـ ـ ــأريخ نس ـ ـ ــخه مجه ـ ـ ــوالن29 ،ص،
21×25سم.
 13/16مكتـ ــوب الكيميـ ــاء النبـ ــوي ،للحـ ــاج ـك ــاك أحمـ ــد الشـ ــيخ النـ ــود ي ،بخـ ــط عبـ ــدالرحمن1304 ،ه ـ ــ،
15ص21×25 ،سم.
 14/16مكت ــوب األخ ــالق الحس ــنة ،للح ــاج ك ــاك أحم ــد الش ــيخ ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن36 ،ص،
21×25سم.
 15/16مكت ــوب بغ ــظ الس ــادات ،للح ــاج كــاك أحم ــد الش ــيخ ،بخ ــط عب ــدالرحمن (م ــال عب ــدالرحمن ك ــاني
گويزي) ،تأريخ النسخ مجهول12 ،ص21×25 ،سم.
 16/16كتاب النكاح والطالق وما يتعلق بهما ،للحاج كاك أحمد الشيخ ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهــوالن،
26ص21×25 ،سم.
 -17مجلد من مكتوبات كاك أحمد الشيخ يضم:
 1/17تتم ـ ـ ــة كت ـ ـ ــاب النكـ ـ ــاح والط ـ ـ ــالق وم ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ــق بهم ـ ـ ــا ،الناس ـ ـ ــخ وت ـ ـ ــأريخ نس ـ ـ ــخه مجه ـ ـ ــوالن52 ،ص،
16.5×21.5سم.
 2/17مكتـ ـ ـ ــوب فـ ـ ـ ــي بح ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ــبطالت الصـ ـ ـ ــالة ،الناسـ ـ ـ ــخ وتـ ـ ـ ــأريخ نسـ ـ ـ ــخه مجهـ ـ ـ ــوالن40 ،ص (نـ ـ ـ ــاقص)،
16.5×21.5سم.
 )3( -18مكتوب من مكتوبات كاك أحمد الشيخ ،كما يأتي:

 1/18مكتوب ال ج ،الناسخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن (لكــن يظهــر مــن نــوع الخــط أن ناســخه هــو الناســخ ملــا
بعده :كتبه عبدالعزيز لجناب موالنا املفتي بالسليمانية في سنة  1306هـ)21 ،ص30×21.5 ،سم.
 2/18تتم ــة مكت ــوب ال ــج ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن (لك ــن يظه ــر م ــن ن ــوع الخ ــط أن ناس ــخه ه ــو
الناس ـ ـ ــخ مل ـ ـ ــا بع ـ ـ ــده :كتب ـ ـ ــه عب ـ ـ ــدالعزيز لجن ـ ـ ــاب موالن ـ ـ ــا املفت ـ ـ ــي بالس ـ ـ ــليمانية ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــنة  1306ه ـ ـ ــ)6 ،ص،
30×21.5سم.
 3/18مكت ــوب الواجب ــات ،بخ ــط عب ــدالعزيز (كتب ــه لجن ــاب موالن ــا املفت ــي بالس ــليمانية) 1306 ،هـ ــ6 ،ص،
30×21.5سم.
 -19منظوم ــة الفض ــيلة م ــع بع ــض الحواشـ ـ ي للن ــاظم (كت ــاب ف ــي عل ــم أص ــول ال ــدين) ،للس ــيد عب ــدالرحيم
التـ ــاوگوزي املشـ ــهور بـ ــ(مولوي) ،بخـ ــط عبـ ــدالكريم بـ ــن محمـ ــد الكـ ــردي الشـ ــهرزوري (املـ ــال عبـ ــدالكريم
املدرس) ،الثلثاء  8رجب 1401هـ1981/5/12 -م187 ،ص20.5×29.5 ،سم.
 -20بال عنوان (أحاديث دينية واجتماعية أذيعــت فــي حينهــا فــي اإلذاعــة الكرديــة فــي العـراق منــذ عــام 1957م
وألكث ــر م ــن أربع ــين س ــنة) ،للش ــيخ عم ــر مول ــود ال ــديبكي (دیبەگەی ــی) ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن
(أغلب الظن أنها بخط املؤلف)333 ،ص20.8×28.3 ،سم.
 -21الشرح الجديد لجمع الجوامع ،تأليف عبدالكريم الدبان التكريتي ،الناسخ مجهول (أغلب الظــن أنهــا
بخـ ـ ــط الشـ ـ ــارح نفسـ ـ ــه)1401 ،ه ـ ـ ـ1981 -م234 ،ص21×27.7 ،سـ ـ ــم[ .النسـ ـ ــخة مهـ ـ ــداة إثـ ـ ــى الشـ ـ ــيخ
عبدالكريم املدرس]
 -22مجلد يضم:
 1/20ســيرة حي ــاة الش ــيخ محم ــد الخ ــال ومؤلفات ــه ،بخــط الش ــيخ الخ ــال نفس ــه (وكت ــب ف ــي آخره ــا مالحظ ــة
بخط مغاير ُدون فيها تأريخ وفاة الشيخ الخال) ،تأريخ النسخ مجهول6 ،ص24×35 ،سم.
 2/20مال محمد الكويي فــي هــودج أشــعاره ،بحــث تقــدم بــه الطالــب :رفيــق مجيــد عبــدهللا ،الناســخ مجهــول
(يمكن بخط الباحث)1980/2/19 ،م66 ،ص22×27.8 ،سم.
 -23مجلد يضم:
 1/21ميزان الصرف ،للشيخ مصلح الدين الشيرازي املتخلص بسعدي ،بخط عثمان بن خالــد آغــا طــويلي
األصل (وهو الشيخ عثمان سراج الدين األول الطويلي)1226 ،هـفي مدرسة الشيخ عبدالقادر الگيالنــي فــي
بغداد30 ،ص12.5×19.8 ،سم.

 2/21ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي الص ــرف) ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ مجه ــول (الظ ــاهر أن ــه الناس ــخ مل ــا قبل ــه)،
 1226هـ52 ،ص12.5×19.8 ،سم.
 3/21الرس ــالة الو افي ــة لعل ــم القافي ــة (رس ــالة ف ــي الق ــوافي) ،ملوالن ــا ج ــامي ،الناس ــخ مجه ــول (الظ ــاهر أن ــه
الناسخ ملا قبله) 1226 ،هـ20 ،ص12.5×19.8 ،سم.
 4/21منظومة العوامل فــي النحــو (بالفارســية) ،ملؤلــف مجهــول ،بخــط عثمــان بــن خالــد آغــا طــويلي األصــل
(الش ــيخ عثم ــان س ـراج ال ــدين األول الط ــويلي)1226 ،هـ ـفي مدرس ــة الش ــيخ عب ــدالقادر الگيالن ــي ف ــي بغ ــداد،
19ص12.5×19.8 ،سم.
 5/21بال عنوان (رسالة في العقائد) ،ملؤلف مجهول ،الناسخ مجهول نسخه ألجلصـاحب زاده شــيخ محمــد
كامل1309 ،هـ4 ،ص12.5×19.8 ،سم.
 6/21العوامــل فــي النحــو (املشــهور بعوامــل البركــوي) ،ملحمــد بــن بيــر البركــوي ،بخــط عثمــان بــن خالــد آغــا
ط ــويلي األص ــل (وه ــو الش ــيخ عثم ــان س ـراج ال ــدين األول الط ــويلي)1226 ،هـ ـفي مدرس ــة الش ــيخ عب ــدالقادر
الگيالني في بغداد20 ،ص12.5×19.8 ،سم.
 7/21ب ــال عن ــوان (الظ ــاهر أن ــه كت ــاب املقدم ــة اآلجرومي ــة ف ــي النح ــو) ،ملحم ــد اب ــن آج ــروم ،الناس ــخ وت ــأريخ
ً
نســخه مجهــوالن (نظـرا لنقصــان آخــره ،والظــاهر أن ناســخه هــو الناســخ ملــا قبلــه)17 ،ص (ناقصــة األخــر)،
12.5×19.8سم.
 -24تس ــهيل العق ــدة لجه ــة الوح ــدة ،للعالم ــة امل ــال يحي ـ امل ــزوري ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن6 ،ص،
16×21.5سم.
 -25السـ ــراملـ ــألوف فـ ــي خـ ــواص األسـ ــماء واآليـ ــات والحـ ــروف ،تـ ــأليف محمـ ــد األمـ ــين يوسـ ــف األوغسـ ــتاني
الهندي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن47 ،ص15.3×20 ،سم.
 -26حاشــية ابــن القردالــي علــى شــرح الگلنبوووع ع وور الرسووالر ا ایرزوور ايی ان وور ،للشــيخ عمــر ابـ الشــيخ
م مد أم ن القرداغي ،تأريخ الت شية 9 :جمادى اآلخر  1328هـ ،بكم مال علي نا (نــی) املريــواني ألجــل
أخيه محمد كريم (الظاهر أنه الشــيخ املــال عبــدالكريم املــدرس)1320 ،ه ـبمسجد قريــة (نــى) مــن محــال
مريوان226 ،ص16.5×21.3 ،سم.
 -27م ــوجزف ــي عل ــم الف ــرائظ ،لعب ــدالكريم ال ــدبان التكريت ــي ،الناس ــخ مجه ــول (الظ ــاهر أنه ــا بخ ــط املؤل ــف
نفسه) 1406 ،هـ25 ،ص15×21 ،سم.

واملخطوط ــة ألص ــقت بمجل ــد في ــه رس ــالتان مطبوعت ــان( :املول ــد النب ــوي للش ــيخ البرزنط ــي ،ورس ــالة فـ ــي
أحكام الجنائز وما يلزم في امليت ،لطه حمدون السامرائي).
 -28ترجم ــة كت ــاب ج ــامع األن ــوارف ــي مناق ــب األخي ــار (ف ــي أس ــماء ومناق ــب األع ــالم امل ــدفونين ف ــي بغ ــداد وم ــا
جاوره ــا) م ــن التركي ــة إث ــى العربي ــة ،ملؤل ــف مجه ــول ،املترجم:صـ ـفاءالدين عيسـ ـ الق ــادري النقش ــبندي
البنــديطي الكــردي ،بخــط عبــدالفتاح ابــن الحــاج ســعيد املنتمــي إثــى الشــواف ،االثنــين  13محــرم 1262
هـ313 ،ص16×21 ،سم.
 -29مجلد يضم:
 1/27شفاء العليل فيصلوات النبــي الجليــل (نــاقص األول) ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ :عبــدهللا بــن محمــد،
 3شعبان  1292هـ5 ،ص14×21 ،سم.
 2/27بــال عنــوان (منظومــة فــي الصــلوات علــى النبــي املختــار) ،تــأليف عبــدالقادر بــن محمــد الشــيخلماريني،
بخط عبدهللا بن محمد 27 ،ربيع الثاني  1294هـ22 ،ص14×21 ،سم.
واملخطوطة ألصقت بها نسخة مطبوعة من قصيدة الهمزية في مدح خير البرية للبوصيري.
 -30مجلد يضم:
 1/28الفوائ ــد التوحيدي ــة عل ــى الرس ــالة الحميدي ــة( ،الرس ــالة الحميدي ــة ف ــي بي ــان العقائ ــد الديني ــة) م ــن
تــأليف العالم ــة امل ــال محم ــد أم ــين املفت ــي اب ــن امل ــال أحم ــد املفت ــي ،والفوائ ــد التوحيدي ــة تعليق ــات للعالم ــة امل ــال
عبدالكريم محمد املدرس ،الناسخ :املال عبدالكريم املدرس 27 ،رمضان  1387هـ51 ،ص21×31 ،سم.
 2/28الرسالة الحميدية في بيان العقائد الدينية ،للعالمة املال محمد أمــين املفتــي ابــن املــال أحمــد املفتـي،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (الظاهر أنها بخط املؤلف نفسه)41 ،ص21×31.5 ،سم.
 3/28شەرحی قەسیدەی نوور ،للمــال محمــد الخــاكي ،نســخ وشــرح املــال عبــدالكريم املــدرس 10 ،ربيــع األول
1973/4/13 – 1393م35 ،ص20.5×31.5 ،سم.
 -31حاشية العالمة املال يحيى املزوري علــى التحفــة البــن حجــر (مــن أول الكتــاب إثــى بــاب املســاقاة) ،للمــال
يحيـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــن خالـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ــزوري العمـ ـ ـ ــادي ،الناسـ ـ ـ ــخ وتـ ـ ـ ــأريخ نسـ ـ ـ ــخه مجهـ ـ ـ ــوالن 169 ،ورقـ ـ ـ ــة (337ص)،
14.5×19.7سم.
 -32مجلد يضم:

 1/30قس ــم م ــن دي ــوان أب ــي الوف ــا ،للش ــيخ عب ــدالرحمن ب ــن الش ــيخ عثم ــان س ـراج ال ــدين امل ــتخلص ب ــ(أبي
الوفا) ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن30 ،ص14.5×20.5 ،سم.
 2/30ترجيـ ــع بنـ ــد مصـ ــطفى ب ـ ـگ فـ ــي مـ ــدح النبـ ــي (ص) ،ملصـ ــطفى بـ ـگ الكـ ــوردي ،الناسـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخه
مجهوالن8 ،ص14.5×20.5 ،سم.
 3/30رســالة ملوالنــا خالــد أرســله إلــى الشــيخ عبــدهللا الــدهلوي امللقــب بغــالم علــي وجــواب غــالم علــي لــه فــي
 12ذي الحجة  1238هـ ،الناسخ :أحمد ،تأريخ النسخ مجهول ،ورقة واحدة (صفحتان)14.5×20.5 ،سم.
 4/30قصــائد وأشــعار(لســيد شــريف و عطــار وموالنــا جــالل الــدين ويعقــوب چرخــي وعاللالــدي ) ،النا ــخ
وتأريخ نسخ مجهو ن ،ورقة واحدة (صف تان)14.5×20.5 ،سم.
 5/30رس ووالر الا و ن علم ووان الط ووو ا إل ــم جمي ــع املري ــدي واملنس ــوب ن وال ــم أه ــالي ج ــوانرو خاص ــة ،النا ــخ
وتأريخ نسخ مجهو ن ،ورقة واحدة (صف تان)14.5×20.5 ،سم.
 6/30رسو ووالر الاو و ن علمو ووان سو وورام الو وودز الطو ووو ا و وور مولو وووع ،النا ـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخ مجهـ ــو ن،ص
واحدة14.5×20.5 ،سم.
 7/30رسو ووالر مولو وووع و وور الاو و ن علمو ووان سو وورام الو وودز الطو ووو ا ،النا ـ ــخ وتـ ــأريخ نسـ ــخ مجهـ ــو ن،ص
واحدة14.5×20.5 ،سم.
 8/30ب عنوان (صف ات كتبها املال عبدالكريم املدرس في تأريخ تأس

خانقاه خانق ن وخانقاه ق رابات

وخانقــاه كفــر وخانقــاه بيــاره وخانقــاه بياويلـ وخانقــاه سردشــت مـ قبــل الشــيخ عمــر ــيالالدي ) ،بكــم
املال عبدالكريم املدرس ،تأريخ الت رير مجهول5 ،ص14.5×20.5 ،سم.
 9/30قصائد وأشرار (ملولو والشيخ عدمان سراج الدي ) ،النا خ وتــأريخ نســخ مجهــو ن (الظــاهر أ هــا
بكم املال عبدالكريم املدرس)5 ،ص14.5×20.5 ،سم.
 10/30مكتوبات ورسائل (أكث ها للشيخ عمر يالالدي أرسلها إلــم املــال عبــدالقادر املــدرس وابنـ الشــيخ
نجم الدي والشيخ أحمد السراو وغ هم) ،النا خ وتأريخ نسخ مجهو ن22 ،ص14.5×20.5 ،سم.
 -33مجلد يضم:
 1/31قسم م مكتوبات مولنا خالد النقابندع ،النا خ وتأريخ نسخ مجهو ن15 ،ص17×21 ،سم.
 2/31رسالر ي زحيى ايزورع ر الا ن مرروف النودها3 ،ص17×21 ،سم.

 3/31تخميس ووات ع وور قص ووائد يولن ووا خال وود ،النا ــخ وت ــأريخ نس ــخ مجه ــو ن (يب ــدو أ ه ــا بك ــم الوالم ــة
عبدالكريم املدرس)14 ،ص17×21 ،سم.
 4/31اإلجووازا الرلم وور منحلووا الا و ن محموود قس و م التخ و ايردو ووا ابـ الشــيخ أحمــد إلــم املــال علــي ابـ
امل ــال نص ــرخ ال يب ــار  ،ت ــأريخ اإلج ــازة :غ ــرة جم ــادى األول ــم س ــنة  1218ه ــ ،النا ــخ وت ــأريخ نس ــخ مجه ــو ن
(ولكـ النا ــخ أحــد أفـراد األســرة املردوخيــة ألنـ وصــف الشــيخ م مــد قســيم بأنـ الجــد الدالـ لـ )6 ،ص،
17×21سم.
 5/31ترجم وور الا و ن محم وود قس و م والا و ن أرم وود ايردو ووا و ووجرا ا س وورا ايردوخ وور ،النا ــخ وت ــأريخ
نسخ مجهو ن9 ،ص17×21 ،سم.
 6/31مناق ووا ا و ا الدز  ،ت ــأليف إب ـراهيم الس ــليمانا امللق ــع بفرات ــي ،النا ــخ وت ــأريخ نس ــخ مجه ــو ن،
38ص17×21 ،سم.
 -34مجلد يضــم :مكتوبــات ورســائل و وأدعيــة وأشــوار وموا ــع مكتلفــة أخــرى تتولــن بالســادة النقشــبندية
(مو نــا خالــد النقشــبند والشــيخ عدمــان سـراج الــدي الوــويلي وأبنــانه ويوــ ،خلفــا هم ومن ســبيهم)،
197ص15×20.5 ،سم.
 -35الرسالر اينج ر لا السادات البرزنج ر (ب ر األنسا  -بالفارسية) ،تأليف الشيخ حسـ بـ الشــيخ
مو ــرون ب ـ الش ــيخ الس ــيد حس ـ الس ــودانا ال ــلەزردي ،ت ــأريخ االنته ــاء م ــن الت ــأليف :ش ــهر رج ــب س ــنة
 1244هـ ،بخط إسماعيل بن السيد أحمد كردشينه (گردەشینی) ،الجمعة آخر محرم سنة  1336هـ،
 78ورقة (156ص ،ومعها ثالثصفحات إضافية)14.7×21 ،سم.
 -36مـ ــتن الحكـ ــم العطائيـ ــة ،الب ــن عط ــاءهللا االس ــكندري ،بخـ ــط عب ــدالكريم ال ــدبان التكريت ــي 1352 ،هـ ــ،
52ص20.2×14 ،س ــم[ .والنس ــخة ف ــي مجل ــد ــي ف ــي األص ــل كت ــاب مطب ــوع وه ــو عب ــدهللا ب ــن ع ــامر ف ــاتح
خراســان وأفغانســتان ملحمــد علــي قطــب ،وألصــق بــه هــذه املخطوطــة ونســخة مــن كتــاب "نــور الصــباح"
للمال عبدالكريم املدرس]
 -37مجلد يضم:

ّ
ّ
 1/35جرا أنساب الرسول محمد (صلم خ علي وسلم) املأخوذة مـ خ انــة امللــص الناصرصـالح الــدي

األيويا سنة  645هـ ،م مقتنيات الخواط زه م مدصالح ،طبع في بغداد سنة 1991م.

 2/35رو

الزه و وورل و ووا ل س و و د البا و وور (ص) ،للش ـ ــيخ مو ـ ــرون الن ـ ــودري وعليه ـ ــا توقي ـ ــع وتص ـ ــدين علم ـ ــال

وسادات آخري  ،النا خ وتأريخ نسخ مجهو ن9 ،ص21.5×32.5 ،سم.
 3/35قص ووائد وأش وورار ،للش ــيخ عدم ــان س ـراج ال ـدي الد ــانا (بي ــاره) وأخي ـ الش ــيخ خال ــد ،النا ــخ وت ــأريخ
نسخ مجهو ن8 ،ص21.5×32.5 ،سم.
 4/35قەسیدەی نووروبر

جوانا م ر اا الااعرخووا  ،للمــال محمــد الخــاكي ،بخــط جمــال محمــد

(ک ـ ــۆلێط /ئادا /زانس ـ ــت اى س ـ ــلێمان  ،أرس ـ ــله إث ـ ــى الش ـ ــيخ عب ـ ــدالكريم امل ـ ــدرس) ،عليه ـ ــا أكثـ ـ ـر م ـ ــن ت ـ ــأريخ:
1972/12/15م و  1973/3/2م19 ،ص ،بقياسات مختلفة.
 -38مجلد يضم:
 1/36بال عنوان (مسائل فقهية متنوعة ،أغلبها منقولة مــن الكتــب املعتمــدة وبعــض مســائل أخــرى أدبيــة)،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن10 ،ص17×24.5 ،سم.
 2/36خطبت ــان ب ــال نق ــط (اس ــتعمل فيهم ــا الح ــروف املعجم ــة فق ــط) ،ملؤل ــف مجه ــول ،بخ ــط محم ــد أم ــين
هوايي ،ليلة الجمعة سنة 1308هـفي بلدة كركوك في خانقاه5 ،ص17×24.5 ،سم.
 3/36بال عنوان (رسالة في املؤنثات السماعية) ،تأليف العالمة املــال عبــدهللا البيتوشـ ي ،بخــط محمــد أمــين
هوايي نجل حاجي مال أحمد دوشيواني1308 ،هـفي بلدة كركوك في خانقاه3 ،ص17×24.5 ،سم.
 4/36نصاب الصبيان ،ألبــي النصــر الفرا ــي ،بخــط محمــد أمــين الهــوائي ،ليلــة الخمــيس  20جمــادى األول
1314هـفي خدمة فخر املدرسين وتاج املتأخرين الحاج املال عبدهللا أفندي الجلي في الجامع الكبير في بلدة
كويسنجق45 ،ص17×25 ،سم.
 -39مجلد يضم:
 1/37بال عنوان (مسائل فقهية متنوعة ،أغلبها منقولة مــن الكتــب املعتمــدة وبعــض مســائل أخــرى أدبيــة)،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن10 ،ص17×25 ،سم.
 2/37خطبت ــان ب ــال نق ــط (اس ــتعمل فيهم ــا الح ــروف املعجم ــة فق ــط) ،ملؤل ــف مجه ــول ،بخ ــط محم ــد أم ــين
هوايي ،ليلة الجمعة سنة 1308هـفي بلدة كركوك في خانقاه5 ،ص17×25 ،سم.
 3/37بال عنوان (رسالة في املؤنثات السماعية) ،تأليف العالمة املــال عبــدهللا البيتوشـ ي ،بخــط محمــد أمــين
هوايي نجل حاجي مال أحمد دوشيواني1308 ،هـفي بلدة كركوك في خانقاه3 ،ص17×25 ،سم.

 4/37نصاب الصبيان ،ألبــي النصــر الفرا ــي ،بخــط محمــد أمــين الهــوائي ،ليلــة الخمــيس  20جمــادى األول
1314هـفي خدمة فخر املدرسين وتاج املتأخرين الحاج املال عبدهللا أفندي الجلي في الجامع الكبير في بلدة
كويسنجق45 ،ص17×25 ،سم.
 5/37ب ــال عن ــوان (مس ــائل فقهي ــة وتص ــوفية وأدبي ــة وتأريخي ــة متنوع ــة ،م ــع رس ــائل ومكات ــب كثي ــرة أكثره ــا
إخوانيــة بـين الناســخ وآخــرين) ،الناســخ :محمــد أمــين نجــل حــاجى مــال أحمــد دوشــيواني ،الجمعــة  22محــرم
1311هـفي بلدة كويسنجق في مدرسة موالنا حاجي مال محمدصالح41 ،ص17×25 ،سم.
 6/37بــال عنــوان (منشـ ت ومكتوبــات) ،ملؤلــف مجهــول (شــطب علــى اســمه) ،بخــط محمــد أمــين 27 ،محــرم
1311هـفي مدرسة موالنا مال محمدصالح أفندي بكويسنجق13 ،ص17×25 .24 ،سم.
 7/37مواضيع أدبية ودينية متنوعة مــع مكتوبــات ورســائل (أكثرهــا للحــاج مــال عبــدهللا الجلــي ،أرســلها إثــى:
مال علي كاني كبودي وصالح پاشا متصرف سليمانية ،وسعيد أفنــدي رئــيس جـزاء ســليمانية ،وخليفــة ســيد
كمــال وآخــرين) ،أكثرهــا بخــط محمــد أمــين الدوشــيواني ،وفيهــا خــط عمــر الراجــي اإليرانــي نســخها ألجــل أخيــه
مال محمد أمين الدوشيواني18 ،ص17×25 ،سم.
 8/37بـ ــال عنـ ــوان (رسـ ــالة فـ ــي بيـ ــان وجـ ــوب إطاعـ ــة السـ ــلطان) ،للحـ ــاج املـ ــال عبـ ــدهللا جلـ ــي زاده (ألفـ ــه بـ ــأمر
عب ــدهللا پاش ــا ق ــائم مق ــام أرب ــل عن ــدما خ ــرج مع ــه ب ــأمر واث ــي املوص ــل عب ــدالقادر پاش ــا الكم ــاثي إث ــى س ــاوجبالغ
"ســابڵغ" لقمــع حركــة نشــأت هنــاك) ،بخــط محمــد أمــين1314 ،ه ـ فــي مســجد الجامعــة بكويســنجق7 ،ص،
17×25سم.
 9/37رس ــائل ومكتوب ــات (للح ــاج امل ــال عب ــدهللا الجل ــي وامل ــال عل ــي الك ــاني كب ــودي والش ــيخ حس ــين القاض ـ ي،
وفيها رسالة نادر شاه العجم إثى الشيخ حسن ال لزردي وجواب الشيخ حسن له "نقله من كشف املحن في
مناقب السيد حسن ،لحفيده الشيخ أحمد اإلمام البرزنطي ال لزردي")17 ،ص17×25 ،سم.
 -40بــال عنــوان (مجموع ـة مــن املســائل الدينيــة والفتــاوى الشــرعية للعلمــاء األك ـراد) ،الفتــاوى تعــود للحــاج
امل ــال عب ــدهللا جل ــي زاده وامل ــال أس ــعد جل ــي زاده وامل ــال عب ــدهللا الجل ــي وم ــال أحم ــد ال ــدهليژي وامل ــال أحم ــد
النودش ي والپ نجويني والق لطــي واملــال رســول ال ــا وأحمــد بـ حيــدر واملــال م مــد الخوــا (خە ـ ) واملــال
يحيـ املــزوري واملــال عبــدالقادر مــدرس بيــاره والشــيخ نجيــب القردانــي والشــيخ عمــر ابــن القردانــي واملــال
محمــد ابــن الحــاج وآخــرين .عليهــا خــط أكثــر مــن ناســخ ،مــنهم :عبــدالعزيز ،ومــال مصــطفى الســورەقالتي

ألج ــل أس ــتاذه م ــال رس ــول التالن ــي ف ــي االثن ــين  26جم ــادى األخي ــر  1355ه ــ ،ومحمدص ـالح ،وم ــال رس ــول
التالني في ربيع األول سنة 1355هـبمسجد النقيب وآخرين333 ،ص21.5×16.2 ،سم.
 -41مجلد يضم:
 1/39ب ــال عن ــوان (منظوم ــة ف ــي ش ــرف العل ــم وأهل ــه والح ــث عل ــى طل ــب العل ــوم الش ــرعية) ،ملحم ــد ط ــاهر ب ــن
عبدالرحمن البرواري ،بخط الناظم نفسه1315 ،هـ8 ،ص14.7×21 ،سم.
 2/39التبصــرة (ألفيــة فــي بيــان املســائل النحويــة) ،ملحمــد طــاهر البــرواري ،تــأريخ التــأليف :األربعــاء  26ذي
الحجة  1307هـ ،بخط الناظم نفسه ،الجمعة  3جمادى اآلخر سنة 1315هـ60 ،ص14.7×21 ،سم.
 3/39تقريظ درويش محمد املمدوحي الفتيري العباس ي أللفيــة املــوثى محمــد طــاهر ،الناســخ وتــأريخ نســخه
مجهوالن،ص واحدة14.7×21 ،سم.
 4/39الت ــذكرة (كت ــاب ف ــي عل ــم االش ــتقاق – الص ــرف) ،ت ــأليف :ض ــياءالدين محم ــد ط ــاهر ب ــن عب ــدالرحمن
أفنـ ـ ــدي املـ ـ ــائي البـ ـ ــرواري العمـ ـ ــادي ،بخـ ـ ــط املؤلـ ـ ــف نفسـ ـ ــه ،يـ ـ ــوم الجمعـ ـ ــة  2رمضـ ـ ــان 1314ه ـ ـ ــ54 ،ص،
14.7×21سم.
 5/39بــال عنــوان (مكتــوب بــال عنــوان) ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ :مــال محمــد املزنــاوي ،الخمــيس  20شــعبان
سنة 1303ه ـفي بلدة كركوك3 ،ص14.7×21 ،سم.
 6/39بـ ــال عنـ ــوان (رسـ ــائل ومكتوبـ ــات) ،بخـ ــط محمـ ــد ألجـ ــل مـ ــال محمـ ــد؟ ،تـ ــأريخ النسـ ــخ مجهـ ــول16 ،ص،
16.3×21.5سم.
 7/39عم ــدة االق ــالم علـ ــى رس ــالة يب ــدة الكـ ــالم (ف ــي عل ــم الك ــالم) ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ مجه ــول ،ذي
القعدة  1316هـ 32 ،ورقة (64ص)16.3×21.5 ،سم.
 8/39بــال عنــوان (مجموعــة مــن املســائل الدينيــة والفتــاوى الشــرعية للعلمــاء األكـراد) ،الفتــاوى تعــود للمــال
عبدالرحمن نعمةهللا واملال عمر الخيالني واملال عبدالقادر الكاني كبودي مــدرس بيــاره والپ نجــويني والحــاج
املال عبدهللا جليزاده وغيرهم ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن 36 ،ورقة 1 +ص16.3×21.5 ،سم.
 9/39إيق ــاد الض ــرام عل ــى م ــن ل ــم يوق ــع ط ــالق الع ــوام (رس ــالة ف ــي ط ــالق ع ــوام األك ـراد) ،للم ــال محم ــد اب ــن
الحاج ،بخط عبدالغفور ،تأريخ النسخ مجهول13 ،ص16.3×21.5 ،سم.
 10/39بال عنوان (مجموعة أخرى من املسائل الدينية والفتاوى الشرعية للعلماء األكراد) ،الفتاوى تعود
للعالم ــة الپ نج ــويني وامل ــال أحم ــد ال ــدهل

وامل ــال م م ــدأم ن مفت ــي الس ــليمانية والنود ـ ي والش ــيخ م م ــد

القرداغـ ــي املـ ــدرس بألبجـ ــة والشـ ــيخ عبـ ــدالرحم الوازبـ ــانا املـ ــدرس بالسـ ــليمانية والسـ ــيد حس ـ ـ الچ ـ ـوري
والشــيخ عبــداللطيف الكبيــر القردانــي مــدرس قــرداغ املتــوفى ســنة 1260ه ـوالشيخ مصــطفى الشــيخ نجيــب
القردان ــي وامل ــال رش ــيد ب ــگ باب ــان ومحم ــد ن ــوري أفن ــدي وامل ــال أحم ــد الش ــنكي والش ــيخ باب ــاعلي وامل ــال عل ــي
القزلط ــي وامل ــال محم ــد الب ــاني وامل ـال حس ــين الس ــقزي وامل ــال عب ــدالقادر الك ــاني كب ــودي م ــدرس بي ــاره وغي ــرهم،
الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن (فيها خط أكثر من ناسخ) 98 ،ورقة (195ص)16.3×21.5 ،سم.
 11/39تحري ـ ــرالص ـ ــواب (رس ـ ــالة ف ـ ــي حك ـ ــم التص ـ ــدق مل ـ ــن ذمت ـ ــه مش ـ ــغول بال ـ ــديون وال ـ ــرد عل ـ ــى من ـ ــع م ـ ــنهم
التصـ ــدق) ،ملؤلـ ــف مجهـ ــول ،كتبهـ ــا بـ ـأمر مـ ــروج األحكـ ــام الدينيـ ــة نائـ ــب الدولـ ــة السـ ــليمانية األميـ ــر سـ ــليمان
ً
(ســليمان پاش ــا باب ــان) ،بخ ــط إب ـراهيم (يب ــدو أن ــه هــو املؤل ــف للرس ــالة أيض ــا) ،ت ــأريخ النس ــخ مجه ــول7 ،ص،
16.3×21.5سم.
 12/39بــال عنــوان (مســائل فقهيــة متنوعــة أكثرهــا منقولــة مــن كتــاب كفايــة األخيــار شــرح غايــة االختصــار)،
بخط محمد ،تأريخ النسخ مجهول17 ،ص16.3×21.5 ،سم.
 13/39رس ـ ــالة املش ـ ــادة (رس ـ ــالة ف ـ ــي أح ـ ــوال الداس ـ ــنية) ،للم ـ ــال عب ـ ــدالرحمن الجل ـ ــي الك ـ ــويي (ألف ـ ــه ب ش ـ ــارة
عب ـ ـ ــدالرحمن باش ـ ـ ــا) ،الناس ـ ـ ــخ وت ـ ـ ــأريخ نس ـ ـ ــخه مجه ـ ـ ــوالن (ذك ـ ـ ــر أن ـ ـ ــه نس ـ ـ ــخه م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــط مؤلف ـ ـ ــه)8 ،ص،
14.7×21سم.
 -42كتاب شرح األنموذج ،لجمال الدين محمد بن عبدالغني األردبيلي ،بخط طاهر (خوشنويس  -تبريــزي)
ابن الحاج عبدالرحمن ،ذي القعدة  1365هـ85 ،ص21×29.5 ،سم.
 -43مجلد يضم:
 1/41شـ ـ ــرح خالصـ ـ ــة الوضـ ـ ــع للميرروسـ ـ ــتمي ،للشـ ـ ــيخ عبـ ـ ــدالرحمن بـ ـ ــن محمـ ـ ــد الشـ ـ ــهير بـ ـ ــابن الخيـ ـ ــاط
القرەدانــي ،بخــط حســين بــن مــال عبــدهللا بــن مــال محمــد بــن شــمر املتــوفى ســنة 1334ه ـواملدفون فــي مســجد
الشيخ الشبلي في األعظمية 12 ،ذي القعدة  1308هـ35 ،ص15×20.8 ،سم.
 2/41بدرالعقيان في فن البيان (رســالة فــي علــم البيــان) ،للعالمــة املــال أبــي بكــر امليرروســتمي ،بخــط حســين
عوني بن عبدهللا بن محمد بن شمر ،سلخ ذي الحجة سنة  1308هـ13 ،ص15×20.8 ،سم.
 -44ش ــرح الكم ــال عل ــى الش ــافية الب ــن الحاج ــب (كت ــاب ف ــي عل ــم الص ــرف) ،لكم ــال ال ــدين محم ــد ب ــن مع ــين
الدين محمد الفسوي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن462 ،ص16×21.3 ،سم.

 -45ش ــرح الكم ــال عل ــى الش ــافية الب ــن الحاج ــب (كت ــاب ف ــي عل ــم الص ــرف) ،لكم ــال ال ــدين محم ــد ب ــن مع ــين
الدين محمد الفسوي ،الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن466 ،ص15×21 ،سم( .نسخة أخرى مصورة)
 -46مجلد يضم:
 1/44نثــرالجــواهر ،مــن مقــاالت قــدوة العرفــا خواجــه أبــو الوفــا (تــاج العــارفين أبــو الوفــا النرجسـ ي املــدفون
بقريــة "پوشـ ن" القريبــة مــن برزنجــه) ،الناســخ مجهــول 18 ،ربيــع األول ســنة 983ه ـببلــدة طويلــه125 ،ص،
14.5×20.4سم.
 2/44قصـ ـ ــائد وأشـ ـ ــعار ،لتـ ـ ــاج الـ ـ ــدين أبـ ـ ــي الوفـ ـ ــا النرجسـ ـ ـ ي ،الناسـ ـ ــخ وتـ ـ ــأريخ نسـ ـ ــخه مجهـ ـ ــوالن5 ،ص،
14.5×20.4سم.
 3/44رس ــالة ف ــي بي ــان األن ــوار ،للش ــيخ رك ــن ال ــدين عالءالدول ــة ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن19 ،ص،
14.5×20.4سم.
 4/44بــال عنــوان (رســالة فارســية فــي التصــوف) ،ملؤلــف مجهــول ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن15 ،ص،
14.5×20.4سم.
 5/44ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي التص ــوف) ،لألمي ــر الس ــيد عل ــي الهم ــداني ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن،
32ص14.5×20.4 ،سم.

ً
 6/44ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي التص ــوف أيض ــا) ،ملؤل ــف مجه ــول ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه مجه ــوالن25 ،ص،
14.5×20.4سم.
 7/44ب ـ ــال عن ـ ــوان (رسالةص ـ ـغيرة) ،لألمي ـ ــر الس ـ ــيد نعم ـ ــت هللا ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ نس ـ ــخه مجه ـ ــوالن3 ،ص،
14.5×20.4سم.

ً
 8/44بال عنوان (رسالة في التصوف أيضا) ،لألمير الســيد علــي الهمــداني ،الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،
16ص14.5×20.4 ،سم.
 9/44اللط ــائف القدس ــية ،لألمي ــر الس ــيد عل ــي الهم ــداني ،الناس ــخ مجه ــول ،ي ــوم األح ــد  4رج ــب  983هـ ــ،
19ص14.5×20.4 ،سم.
 10/44بال عنوان (رسالة في بيان األحوال واملصطلحات الصوفية) ،ملؤلف مجهول ،الناســخ وتــأريخ نســخه
مجهوالن14 ،ص14.5×20.4 ،سم.

 11/44ب ــال عن ــوان (رس ــالة ف ــي التزكي ــة والتص ــوف) ،للش ــيخ عب ــدالرزاق الكاش ــاني ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه
مجهوالن10 ،ص14.5×20.4 ،سم.
 12/44ب ـ ــال عن ـ ــوان (رس ـ ــالة ف ـ ــي بي ـ ــان الطريق ـ ــة) ،للش ـ ــيخ عمادال ـ ــدين فض ـ ــل هللا ،الناس ـ ــخ وت ـ ــأريخ نس ـ ــخه
مجهوالن،صفحتان14.5×20.4 ،سم.
 13/44بـ ـ ــال عنـ ـ ــوان (قصـ ـ ــيدة مـ ـ ــن سـ ـ ــتة أبيـ ـ ــات) ،للشـ ـ ــيخ إبـ ـ ـراهيم بـ ـ ــن أدهـ ـ ــم ،الناسـ ـ ــخ وتـ ـ ــأريخ نسـ ـ ــخه
مجهوالن،ص واحدة14.5×20.4 ،سم.
 14/44بال عنوان (رسالة فــي التزكيــة والتصــوف ناقصـة اآلخــر) ،للشــيخ شــهاب الــدين الســهروردي ،الناســخ
وتأريخ نسخه مجهوالن،صفحتان14.5×20.4 ،سم.
 -47رسائل املال يحيــى املــزوري إلــى الشــيخ معــروف النــودهي ،الناســخ مجهــول (شــطب علــى اســمه) ،األربعــاء
 17مح ــرم  1289ه ــ21 ،ص (ومعه ــاص م ــن مخطوط ــة أخ ــرى م ــن تأليف ــات الش ــيخ مع ــروف الن ــود ي)،
14.8×21سم.
 -48بــال عنــوان (رســالة فــي العقيــدة) ،تــأليف ونســخ املــال عبــدالكريم املــدرس ،تــأريخ النســخ مجهــول17 ،ص
(ناقصة اآلخر)18×23.3 ،سم.
 -49ح ــديقە ناص ــرە (كت ــاب ف ــي ت ــأريخ وجغرافي ــا ش ــرق كردس ــتان – ت ــأريخ أردالن) ،ت ــأليف عل ــي أكب ــر وق ـائع
ن ــار الكردس ــتانا اب ـ م ـ زا عب ــدخ املنل ـ ي ،ت ــأريخ الت ــأليف 1309 :ه ــ ،بك ــم م ـ زا م م ــد روس ــفيد
خلف الصدق أستاد إسمويل حداد با ی ،األحد 2صفر  1325هـ519 ،ص21.7×28 ،سم.
 -50مجلد يضم:
 1/50ب ــال عن ــوان (قص ــائد وأش ــعار لعب ــدالعزيز التخت ــي والس ــياح وض ــيائي وغي ــرهم) ،الناس ــخ وت ــأريخ نس ــخه
مجهوالن10 ،ص16.5×21.5 ،0سم.
 2/50مكتوب ــات ورس ــائل ،ملوالن ــا خال ــد النقش ــبندي والش ــيخ محم ــد بهاءال ــدين والش ــيخ عم ــر ض ــياءالدين
والشيخ أحمد شمس الدين وغيرهم ،الناســخ مجهــول 1342 ،هــ55 ،ص16.5×21.5 ،ســم ،وفيهاصـفحات
بقياسات أخرى.

