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   1بأسماء املخطوطات املصورة ورقيا

 خسرو جاف:

في علم النحو(  شرح اإليضاح.  1 الفارس ي )الحسن بن أحمد بن عبدالغفار( والشرح )كتاب  ، املتن ألبي علي 

عبدالرحمن  بن  عبدالقاهر  بكر  بن،  الجرجاني  ألبي  إبراهيم  األحد  ص بخط  الهلوني،  البوسنوي  بن حسن  الح 

 على خمسة أقسام. ص949ورقة ) 475 هـ، 1080اآلخرة سنة غرة جمادى 
ً
 ( موزعة

الناسخ وتأريخ حسين بن محمد تقي النوري الطبرس ي،  يرزا  مل،  فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب.  2

 . سم24×25(، ص222) ناقص -  ورقة 111نسخه مجهوالن، 

والتكملة .  3 اإليضاح  بن  ،  كتاب  أحمد  بن  الحسن  علي  النحوي، عبدألبي  الفارس ي  األول،  الغفار    الجزء 

 (. ص174ورقة ) 87الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

اختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، تفسير األشعار: الشيخ أبي الحسين أحمد بن    ،الحماسية كتاب  .  4

 (. ص270) ورقة 135الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  الجزء األول، فارس،

س.  5 الصناعة ـكتاب  اإلعراب(ص)سر   ّر  عثمان  ،  ناعة  الفتح  جني  ألبي  األول،  ببغداد(،هـ392)ت    بن    الجزء 

 (. ص309ورقة ) 155 الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،

سيبويه .  6 كتاب  محمدشرح  بن  علي  بن  قاسم  الفضل  ألبي  الب  ،  األول،   طليوس ي،الصفار  الناسخ   السفر 

 (. ص489ورقة ) 245وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 106  الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،الحسن بن محمد النيسابوري،    ابن   لنظام الدين ،  كتاب شرح نظام.  7

 (.ص 212) ورقة

، الناسخ والثاني  ببغداد(، الجزء األول هـ392)ت    النحوي   ، ألبي الفتح عثمان بن جني  كتاب سـّر الصناعة .  8

 .(ص 188ورقة ) 94 وتأريخ نسخه مجهوالن،

ذي    8فرغ منه الخميس  الناسخ مجهول،  للقاسم بن محمد بن سعيد املؤدب،  ،  تاب دقائق التصريف ك.  9

 ورقة.  147هـ،  338الحجة 

 . ص270ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، )بالفارسية(،  كتاب ميالج. 10

 
 واملحفوظة في خزانة مركز ژ ين للتوثيق والدراسات. 1 

ً
  هذه القائمة تضم املخطوطات املستنسخة ورقيا



 . ص237الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، لكمال الدين عبدالرزاق كاشانى، ، فتوت نامه . 11

بخط علي بن سالم  ،  الحاتمي الطائي  ، للشيخ محي الدين ابن عربياملباديء والغايات في معاني الحروف .  12

 . ص117هـ،  1301ربيع الثاني  1بن أحمد بن محمد الشافعي، األحد 

 (. ص80ورقة ) 40نسخه مجهوالن، الدين الكرماني، الناسخ وتأريخ  ، للشيخ أوحدمصباح األرواح. 13

(  ص 91ورقة )  46، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  فتوت نامة أهل الطريقة والحقيقة .  14

 فحات إضافية.ص ومعه

نامچیء سلطانى.  15 فتوت  الكاشفي،  ،  كتاب  مجهول،  للمال حسين  سنة   2األربعاء  الناسخ  الثاني  جمادى 

 ورقة.   81هـ،  1233

شعبان   23الناسخ مجهول، األحد  القرافي املالكي،  ، لشهاب الدين أحمد  االستغناء في أحكام االستثناء.  16

 ورقة.  148في املدينة النبوية، هـ943

 ورقة.  230وتأريخ نسخه مجهوالن،  شمس الدين الذهبي، الناسخإلمام ، لجزء من كتاب تأريخ اإلسالم. 17

، لإلمام أبي عبدالرحمن محمد بن أحمد بن الحسين السلمي النيسابوري املقّدمة في التصوف وحقيقته .  18

   سم.19× 15ص(، 32ورقة ) 16هـ،  1082رمضان  6هـ(، الناسخ مجهول، الخميس  412البغدادي )ت 

تأريخ التأليف: البيتوش ي اآلالني الكردي،    بن محمد  للعالمة املال عبدهللا،  كفاية املباني في حروف املعاني.  19

في األحساء، الناسخ مجهول )أغلب الظن أنها بخط املؤلف نفسه، وتأريخ تأليفه هو تأريخ  هـ1191شعبان  1

 )بعض أوراقه ناقصة في ثنايا الكتاب(. ص382نسخه(، 

الصناعة .  20 سـّر  بن  كتاب  عثمان  الفتح  ألبي  )ت  ،  النحوي  نسخه    ببغداد(،هـ392جني   وتأريخ  الناسخ 

 ورقة.  124مجهوالن، 

الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  في النحو، تأليف أبي الفتح عثمان بن جني النحوي،  كتاب سر الصناعة  .  21

 ورقة.  201

ورقة    134،  مجهوالنلناسخ وتأريخ نسخه  ، ألبي الفتح عثمان بن جني، الجزء الثاني فقط، اسر الصناعة .  22

 )ناقص األخير بورقات(. 

التصريف.  23 من  مجهوالن،  مختصر  نسخه  وتأريخ  الناسخ  جني،  بن  عثمان  الفتح  أبي  الشيخ  تصنيف   ،

 ورقة. وفي آخرها أبيات للمتنبي.19



)هكذا يبدو، فالتأريخ ،  هـ  466ناسخ مجهول،  الجزء الثاني، ال، ألبي الفتح عثمان بن جني،  سر الصناعة .  24

 ورقة )في ثنايا الكتاب بعض أوراقه ناقصة(. 185ال يقرأ بسهولة(، 

 يضم: . مجلد 25

 ورقة.  24لنصيرالدين )؟(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ، )بالفارسية( كتاب أوصاف األشراف 25/1

 ورقة.  35الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، )كتاب في الفتوة بالعربية(، البن جعدويه،  مرآة املروآت 25/2

تّوة  25/3
ُ
الف السلمي،كتاب  الحسين  بن  محمد  عبدالرحمن  ألبي  وتأريخ    ،  الناسخ  والثالث،  األول  الجزءان 

 ورقة.  23نسخه مجهوالن، 

الفتوة  25/4 ميكايل  كتاب  بن  محمد  الشيخ  بن  املحب   ألحمد  مجهوالن،    األردبيلي،،  نسخه  وتأريخ  الناسخ 

 ورقة. 43

واملروؤة  25/5 والفتوة  والتواضع  والزهد  واملحبة  املعرفة  بيان  في  بن  كتاب  أحمد  حامد  أبو  جمعه  مما   ،

 ورقة.  10 الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، محمد بن عبدامللك األشعري،

 . ص2األنصاري، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ، للشيخ عبدهللا رسالة في الفتوة 25/6

 . ص 10باللغة الفارسية، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  رسالة في الفتوة 25/7

، لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي رفع البأس وكشف االلتباس في مضرب املثل في القران واالقتباس.  26

 ورقة.  29الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، بكر السيوطي، 

، سر الصناعة . 27  ورقة.  86الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ، ألبي الفتح عثمان بن جني 

املشتق.  28 في  التأليف:  رسالة  تأريخ  آبادي،  النجم  باقر  ملحمد  الحجة    24،  الناسخ    1318ذي  مجهول  هـ، 

 . ص79)على ما يبدو(،  هـ1371)يبدو أنها بخط املؤلف(، شهر محرم سنة 

السيوطي.  29 السيوطي،مقامات  بكر  أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  لجالل  مجهوالن،    ،  نسخه  وتأريخ  الناسخ 

 . ص38

 يضم: . مجلد 30

النحوية   30/1 باملسائل  املحاجاة  أبي  ،  كتاب  والعجم  العرب  شيخ  عمر  لجارهللا  بن  محمود  القاسم 

 ورقة.  34الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  الزمخشري الخوارزمي،

هـ،   603)أحاديث نبوية(، ملؤلف مجهول، الناسخ مجهول، العشر األخير من ربيع األول سنة    بال عنوان  30/2

 . ص5



 يضم: مجلد . 31

 ورقة.  42لإلمام خليل بن أحمد الفراهيدي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ، كتاب الجمل 31/1

 ورقة.  12مجهوالن، ، الناسخ وتأريخ نسخه الفوائد املجموعة امللحقة بالجمل 31/2

عنوان.  32 نسخه    بال  وتأريخ  الناسخ   ، العدوي  الُعمري  محمد  بن  ملحمد  والكتابة(،  الخط  قواعد  في  )كتاب 

 لنقصان آخره(، 
ً
 ورقة.  45مجهوالن )نظرا

الحاجب  .  33 ابن  شافية  على  الكمال  الدين  شرح  معين  محمد  بن  الدين  كمال  ملحمد  الصرف(،  علم  )في 

هـ،   1262فر  ص15مصطفى بن مال أحمد املدرس في بلدة كركوك )من خاندان كركوك(،  الناسخ:  الفسوي،  

 . ص394

ألثيرالدين أبي حيان ابن حجاج يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ارتشاف الضرب من لسان العرب،  .  34

 ورقة.  143 الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، األندلس ي األثري،

الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،    ،الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ، للشيخ أبي  كتاب مجمل اللغة .  35

 ورقة.  244

، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  الصناعة، سر  . 36  . ص427ألبي الفتح عثمان بن جني 

 . ص232الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ناعة اإلعراب، ألبي الفتح عثمان بن جني النحوي، صسر  . 37

شعبان بال  .  38 سلخ  الحنفي،  الصالح  أبي  محمد  بخط  متنوعة(،  ومواضع  اإلرشادات  في  )كتاب  عنوان 

 ورقة. 132هـ، 1080

 :   )اكاديمي، سياس ي(  الدكتور كمال فؤاد

(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهــوالن، سلطان أميركي في منطقة كرمانشاهجنگنامەی )منظومة    بال عنوان -1

 .سم17.5×29، ص45

احبقران، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن صــــ )نــــاقص األول واآلخــــر(، لعبــــدالرحمن بيكديــــوان ســــالم  -2

)النســخة مــن مقتنيــات املرحــوم نــافع مظهــر وفيهــا خطــه فــي بيــان كيفيــة حصــوله علــى النســخة، بتــأريخ: 

 .سم17.5×11، ص95م(، 27/1946 -شـ  5/6/1325

، ص251هـــ،  1257ل الــدين ألجــل مــال عمــر، )بالفارســية(، ملؤلــف مجهــول، بخــط جــاليوســف ويليخــا  -3

 .سم14.5× 22



ورقــة  151هـ، 1332ربيع الثاني  5، ملال أملاس خان كندوله، بخط محمد رحيم، األربعاء شيرين وفرهاد -4

 .سم17.3× 24(، ص302)

)األحمديـــة فـــي ترجمـــة الكلمـــات العربيـــة بالكرديـــة(، للشـــيخ معـــروف النـــود ي،  تنـــامئە ئئحـــمئدەە لوغ -5

 . سم20.2×28.7، ص35هـ،  1298الناسخ مجهول، 

زيي املـــتخلص بمعـــدومي، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن، گۆ ، للســـيد عبـــدالرحيم التـــاو ديـــوان مولـــوي  -6

 .سم12.5×20ص، 184

 يأتي:، يضم ما كاك أحمد الشيخمن مكتوبات مجلد  -7

 .سم16×23، ص18، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مكتوب الكبائر 7/1

 .ص7هـ،  1355محرم  15، مصطفى ابن الحاج عبدهللا، مكتوب في الواجبات 7/2

ــاء 7/3 افة العلـــم والعلمـ ــي شـــر ــأريخ النســـخ مكتـــوب فـ ــان(، تـ ، بخـــط عبـــدالعزيز )املنىســـب إثـــى حضـــرة عثمـ

 ص.12مجهول، 

افة العلمــاء ووجــوب تــوقيرهم وتعظــيمهممكتــوب فــي  7/4 ربيــع األول  14 نســخ فــي ، بخــط عبــدالعزيز، شــر

 ص.12هـ، 1298

 . ص16هـ،  1298ربيع األول  11 نسخ في ، بخط عبدالعزيز العثماني، مكتوب الشفاء 7/5

 .ص19هـ،  1298ربيع األول  25 نسخ في ، بخط عبدالعزيز، مكتوب الجهاد 7/6

 . ص10هـ1298ربيع األول  24بدالعزيز، في بخط ع  مكتوب القرعة، 7/7

 .ص9 ،ه 1298ربيع األول  14، بخط عبدالعزيز، في  مكتوب في بيان فضائل اإلحسان إلى األيتام 7/8

ــه مكتــــــوب اإلحســــــان 7/9 ــاهر أنــــ ــخ مجهــــــول )الظــــ ــة(، الناســــ ــة املعظمــــ فه بمكــــ ــن  ــيخ )صــــ ، لكــــــاك أحمــــــد الشــــ

 .ص45هـ،  1297عبدالعزيز الناسخ ملا قبله(، سلخ شعبان 

 .ص32هـ،  1298ربيع األول  23، بخط عبدالعزيز الزلزثي، في  في اإلحسان مكتوب آخر  7/10

، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن )الظـــاهر أنـــه عبـــدالعزيز الناســـخ ملـــا مكتـــوب فـــي األحاديـــ  النبويـــة  7/11

 ص.13قبله،  

 1298جمادى الثــاني  19زيز، في )مكتوب كيمياى نبوى(، بخط عبدالع  مكتوب في الكيمياء النبوية   7/12

 .ص24هـ، 

 .ص14هـ،  1298ربيع الثاني  15، بخط عبد العثماني )كذا؟(، في مكتوب مرققه  7/13



 .ص18هـ،  1298ربيع األول  27، بخط عبدالعزيز بن مال علي الزلزثي، في مكتوب املخوفة  7/14

 .ص24هـ،  1300رمضان  22الزلزثي، في  ، بخط عبدالعزيز العثماني مكتوب في آداب الدنيا 7/15

 .ص12هـ،  1298، بخط عبدالعزيز العثماني، في سنة مكتوب التأسف والتلهف 7/16

 .ص13هـ،  1298، بخط عبدالعزيز، في سنة مكتوب في آداب الكسبة  7/17

ت العرب ذلت اإلسالم"، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  مكتوب في معنى حدي  7/18
 
 .ص6"إذا ذل

 .ص5الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  (،-ع–بال عنوان )مكتوب في فضل أل النبي  7/19

 .ص3هـ،  1298ذي الحجة  22ناري، في چبخط معروف   بال عنوان )مكتوب في الوعظ(، 7/20

 .ص5هـ،  1298ربيع األول  20الناسخ مجهول )الظاهر أنه الناسخ ملا قبله(،   مكتوب عشائر جاف، 7/21

 .ص5الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  خدمئء عوام بأهم مهام، مكتوب 7/22

 .ص19، كاتبه عبدالعزيز، 1298، حرر في سنة مكتوب في بيان القبر والقيامة  7/23

 .ص18)هكذا يبدو(، هـ1298ربيع اآلخر  3بخط عبدالعزيز، في   مكتوب أسفار القيامة، 7/24

 .ص36الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  مكتوب في بيان نعم الجنة، 7/25

 . ص8الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  مكتوب في معراج النبي )ص(، 7/26

 مجلد يضم: -8

 .ص8منظومة فارسية(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   –  بيا داود)  داودنامه  8/1

لناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن، )قصـــائد وأشـــعار(، منســـوبة إثـــى شـــمس الـــدين التبريـــزي، ا بـــال عنـــوان 8/2

 .ص9

(، ملؤلــــف مجهــــول، الناســــخ وتــــأريخ -ع-)قصــــة الجمجمــــة مــــع النبــــي عيســــ   منظومــــة ســــلطان جمجمــــه  8/3

 ص.8نسخه مجهوالن، 

 .ص15)منظومة فارسية(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  بال عنوان 8/4

 هالل ناجي  )املحامي، االديب، املحقق(

 يضم رسائل في علم العروض:  مجلد -1

عنوان  1/1 مجهوالن،   بال  نسخه  وتأريخ  الناسخ  مجهول،  ملؤلف  والقوافي(،  العروض  علمي  في  )رسالة 

 . سم21.5×16.3(، ص 14ورقة )7



والقافية   1/2 العروض  علمي  في  الصنافية  نسخه الحلة  وتأريخ  الناسخ  الحلبي،  إبراهيم  تأليف   ،

 . سم21.5×16.3(، ص81ورقة ) 41مجهوالن، 

الخليل  1/3 علم  في  الجليل  مجهوالن،  ،  املقصد  نسخه  وتأريخ  الناسخ  عمرو،  )  7ألبي  (، ص13ورقة 

 . سم21.5× 16.3

اللزومية  -2 مجهوالن،  املعشرات  نسخه  وتأريخ  الناسخ  املرحل،  بن  ملالك  الورق   15،  قياس  ورقة، 

 نيا( پاسا. )تصوير خزانة األسكوريال بسم 14× 18املصور: 

السرقسطي -3 الجزار  ديوان  بن محمد  بكر يحي   وتأريخ نسخه مجهوالن، ، ألبي  الناسخ  السرقسطي، 

 . سم17.5×23.5ورقة )لوحات(، 64

عنوان  -4 والحكم    بال  واألدب  العلم  رجال  تراجم  في  مجهول،   -)كتاب  ملؤلف  واآلخر(،  األول  ناقصة 

 . سم21×34ورقة،  114الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

املفيدة،   -5 األعيان  تراجم  في  الفريدة  العقود  بن درر  عبدالقادر  بن  علي  بن  )أحمد  املقريزي  لإلمام 

ورقة. ومعها ترجمة بعض   184أريخ النسخ مجهول،  محمد املقريزي الشافعي(، بخط املؤلف نفسه، ت

 األعالم في ورقات مبعثرة. 

، لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: هالل ناجي الوديك في فضل الّديك  6/1 -6

، ص67هـ،    1427يف  ص )حقق على ثالث نسخ خطية(، نسخة معدة للطبع بخط املحقق نفسه، في

 .سم 21× 29.5

، لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناسخ وتأريخ نسخه الوديك في فضل الّديك  6/2

 . )من مخطوطات جامعة  الرياض( سم21.5×31، ص15مجهوالن، 

)أرجوزة في الخط وأصوله(، لإلمام محمد بن حسن السنجاري، الناسخ وتأريخ نسخه   بضاعة املجّود -7

 .سم 19.5×15(، ص17ورقة ) 9مجهوالن، 

تأليف أبي العباس عبدهللا بن املعتزباهلل، الناسخ وتأريخ نسخه  فصول التماثيل في تباشير السرور،   -8

 . سم15×25ورقة،  71مجهوالن، 

لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، بخط عبدالهادي رشف الُزالل من السحر الحالل،   -9

، وذكر الناسخ أنه نقل هذه املخطوطة عن  م  1956تموز    17  -هـ1373ذي الحجة    9الحياثي، الثالثاء  

 . سم 33×21،  ص50نسخة بقلم عبدالعزيز الدوري، 



دريد(،   -10 بن  محمد  بكر  )أبي  دريد  ابن  مقصورة  األنصاري،  تخميس  عمر  بن  عبدهللا  الدين  ملوفق 

 ومعها ورقات مبعثرة. . سم17.7× 21.6،  ص79هـ،  1220الناسخ مجهول، جمادى الثاني سنة 

للشيخ تقي الدين عبدالرحمن ابن الصائغ، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، رسالة في الخط والقلم،   -11

من  سم17.8×23.8،  ص53 والقلم  الخط  ذكر  في  رسالة  فيها  حقق  سدان  ليوسف  مقالة  ومعها   .

 باريس. -مXL7 ،1977/1تأليف ابن قتيبة، منشورة في مجلة الدراسات اإلسالمية، املجلد 

الجمان -12 واآلخر(،  عقود  األول  وتأريخ نسخه مجهوالن،    )ناقص  الناسخ  أربع    84للزركش ي،  )مع  ورقة 

 . سم13.5×20.5ورقات بخط هالل ناجي وضع فيها فهرسا ألعالم الكتاب(، 

؟ )يبدو كذلك، فالتأريخ ال يقرأ 1315الح بن أحمد ذويب، تأريخ نسخ:  صل، الناسخ:ديوان شعري،   -13

 . سم14.8×21ورقة،  50بسهولة(، 

شهر ربيع    26لل، تأريخ التأليف: السبت  تنبيه ذوي الهمم على مآخذ أبي الطيب في الشعر والحكم،   -14

الخميس  993الثاني سنة   األنصاري،  الكمال  بن  علي  بن  بكر  أبي  بخط  هـ،   999شوال سنة    25هـ، 

 . سم10.8×16.5(، ص331ورقة )166

وتأريخ نسخه مجهوال كتاب األحجار،   -15 الناسخ  بن عباد،  . )كتب  سم20.5×29.6،  ص5ن،  للصاحب 

 (. 2006عليه هالل ناجي أنه حقق الرسالة ونشرها في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 

مجهوالن،  املستنصريات،   -16 نسخه  وتأريخ  الناسخ  الحديد،  أبي  بن  )  31لعبدالحميد  (، ص61ورقة 

 . )النسخة األصلية في دار املخطوطات العراقية(سم 13× 19.5

للسيد محمد حسن الطالقاني، تذييل ومقدمة: هالل ناجي، الذيل على كتاب )شعراء رثوا أمهاتهم(،   -17

 ، بقياسات مختلفة. ص72

ألبي بكر محمد بن يحي  الصوثي، بخط يوسف بن محمد الشهير بابن الوكيل امللوي، أدب الكتاب،   -18

 . سم14.5×21، ص153هـ،  1107ذي الحجة سنة  16الخميس 

، لشعبان بن محمد اآلثاري املوصلي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، في مدح الشفيع  العقد البديع  -19

 (. ص24ورقة )12

الخليل  20/1 في علم  الجميل  القرش ي   الوجه  أبي سعيد شعبان  لجار هللا  العروض(،  في  اآلثاري  )ألفية 

 (. ص62ورقة ) 31اآلثاري، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 



الح بن حسن الحنبلي، الناسخ ص ، للشيخالتلخيص الشافي ملتن الكافي في علمي العروض والقوافي  20/2

 [هريةالظا –مخطوطة دمشق ](. ص14ورقة ) 7وتأريخ نسخه مجهوالن، 

هـ(، الشارح: ابن   321، ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )املقصورة مع شرحها وتخميسها  -21

 ورقة.   124هـ،  737ربيع اآلخر سنة  10هـ(، بخط يوسف،  370خالويه )ت 

الكتاب وشرح الخطبة   -22 في أصناف  وتأريخ   رسالة  الناسخ  الزوائد، ملؤلف مجهول،  بها من  تعلق  وما 

 (. ص48ورقة ) 24ه مجهوالن، نسخ 

بها مع شرحها(، املتن البن مالك )جمال منظومة في أبنية األفعال وما يتصل  )  شرح المية األفعال    23/1

الدين محمد بن عبدهللا بن مالك الطائي األندلس ي الدمشقي(، الشارح: ابن الناظم بدرالدين محمد بن 

بن   أحمد  بن  الناسخ: محمد  بن عبدهللا،  الشافعي،  محمد  القرش ي  )  12هـ،    707إبراهيم  (.  ص24ورقة 

 [. املخطوطة في مكتبة أحمد الثالث باآلستانة]

األفعال  23/2 المية  النعيمي،    شرح  سعيد  حسام  به:  عني  الناظم،  ابن  محمد  لبدرالدين  مالك،  البن 

 (. ص42ورقة ) 21م، 1972 –بغداد، العدد الرابع  –الرسالة منشورة في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية 

ورقة. نسخه عن    14، ملؤلف مجهول، بخط هالل ناجي، تأريخ النسخ مجهول،  مختصر في اإلبدال  23/3

 هـ.  708فر سنة ص نسخة بخط محمد بن أحمد بن إبراهيم القرش ي الشافعي في

 ورقات مبعثرة في ترجمة ابن مالك ودراسة آثاره، أغلب الظن أنها بخط هالل ناجي.  23/4

 طات مصورة البن الجوزي:مخطو  -24

الخطب  24/1 نسخه عجيب  وتأريخ  الناسخ  الجوزي،  ابن  عبدالرحمن  الفرج  أبي  الدين  لإلمام جمال   ،

 . ص32مجهوالن، 

الخطب  24/2 أخرى    عجيب  نسخه   –)نسخة  وتأريخ  الناسخ  الجوزي،  ابن  الفرج  ألبي  األول(،  ناقص 

 . ص39مجهوالن، 

اقيت 24/3  .ص 53ج ابن الجوزي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ، لجمال الدين أبي الفر اليو

السيد  الآللي  24/4 بن  عبدالوهاب  السيد  الناسخ:  الجوزي،  بن  عبدالرحمن  الفرج  أبي  الدين  لجمال   ،

 . ص 30هـ،  1324رجب  29عبدالرزاق بن السيد محمد ابن السيد إبراهيم البغدادي الحنفي، في  



الجوزي،  املنشور   24/5 ابن  الفرج  ألبي  السيد ،  بن  عبدالرزاق  السيد  بن  عبدالوهاب  السيد  الناسخ: 

 29محمد ابن السيد إبراهيم البغدادي الحنفي )كتب في آخر كتاب املنشور أنه كتب هذه الرسائل(، في  

 . ص29هـ،  1324رجب 

 مخطوطات مصورة البن القطاع الصقلي: -25

النكاح  25/1 بن علي  كتاب  القاسم علي بن جعفر  القطاع، بخط ، ألبي  بابن  املعروف  الكاتب  السعدي 

 . ص11هـ،  707ربيع األول  26محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدر القرش ي الشافعي، في 

، ألبي القاسم علي بن جعفر ابن القطاع السعدي، بخط محمد كتاب السيف وأسمائه وصفاته   25/2

 . ص5هـ،  707بن أحمد بن إبراهيم القرش ي الشافعي، في ربيع األول سنة 

، ألبي القاسم ابن القطاع الصقلي، بخط محمد بن أحمد بن كتاب الطوال وأسمائهم وصفاتهم  25/3

 . ص3هـ،  707إبراهيم الشافعي، في ربيع األول 

وصفاتهم  25/4 وأسمائهم  القصار  بن  كتاب  أحمد  بن  محمد  بخط  القطاع،  ابن  علي  القاسم  ألبي   ،

 . ص4هـ،  707إبراهيم الشافعي، في ربيع اآلخر 

األصوات  25/5 إبراهيم  كتاب  بن  أحمد  بن  محمد  بخط  القطاع،  ابن  جعفر  بن  علي  القاسم  ألبي   ،

 . ص5هـ،  707الشافعي، في ربيع اآلخر 

والسير  25/6 املش ي  الشافعي  كتاب  إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد  بخط  القطاع،  ابن  القاسم  ألبي   ،

 . ص9هـ،   707القرش ي، في ربيع اآلخر 

، ألبي الحسن علي بن هالل الكاتب البغدادي املعروف بابن البواب، الشارح: ية ابن البوابشرح رائ  -26

 . ص14شرف الدين بن الوحيد، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

هـ(،   845، لعبدالرحمن بن يوسف بن الصائغ )ت  ناعة الخط والكتابصتحفة أولي األلباب في  27/1

 . ص12، تأريخ النسخ مجهول، تحقيق: هالل ناجي، بخط املحقق نفسه

هـ(، بخط السيد   845، لعبدالرحمن ابن الصائغ )ت  ناعة الخط والكتابصتحفة أولي األلباب في  27/2

النسخ  تأريخ  الدين،  بكمال  املعروف  أفندي  طاهر  محمد  تالميذ  من  بتوفيقي  املعروف  الروشن  محمد 

 (. ص44ورقة ) 22مجهول 

روشن املعروف بتوفيقي منحهما لطالبه في الخط، بخط محمد روشن  ورة إجازتين للسيد محمد  ص27/3

 .ص6توفيقي، 



الناسخ وتأريخ نسخه   ناعة الكتابة صرسالة في  28/1 )ناقصة اآلخر(، للشيخ عبدالرحمن ابن الصائغ، 

 . سم20.5×15ورقة،  17مجهوالن، 

في علم الخط  28/2 أبواب  وتأريخ نسخه مجهوالن،  مقدمة وجيزة وثالثة  الناسخ  ابن مقلة،  ، ألبي علي 

 . سم13.5×20.5ورقة واحدة )صفحتان(، 

)ناقص(، ألبي سعيد شعبان بن محمد القرش ي اآلثاري،   مشرح ألفية اآلثاري في علم الخط والقل  28/3

واحدة فقط،   صور من املخطوطةص الشارح: أبي علي محمد ابن مقلة، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،

 . سم15.5× 19.5

اقيت  29/1 اقيت املو الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  املختار من كتاب يو الثعالبي،   20، ألبي منصور 

 [عربيات – 1176ضمن مجموع من املخطوط الباريس ي،  ]. سم16×25(، ص40ورقة )

(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،    بال عنوان  29/2
ً
 ونثرا

ً
)ورقات في الحكم واألمثال نظما

 . سم14.8× 21.5(، ص30ورقة ) 15

)ديوان شعري(، آلية هللا السيد محمد مهدي ابن السيد محمد    القصائد البهّية في النصائح املهدوّية   -30

 . سم14.8× 21.5، ص94هــ،  1364طاهر القزويني املوسوي الحائري، الناسخ مجهول، في 

جواد  -31 محمد  ديوان  من  الناسخ    جزء  الحسني،  الدين  زين  بن  محمد  بن  الجواد  ملحمد  الحسني، 

 . مس 16.3× 22.7ورقة،  23وتأريخ نسخه مجهوالن، 

، ألبي الفيض محمد املرتض   بن محمد الحسيني الواسطي، الناسخ مجهول، في االثنين  ألفية السند  -32

 . سم14.8× 21ورقة،  45هـ،  1195محرم سنة  20

، ملصطفى السباعي الحسيني الدمشقي، رسالة اليقين في معرفة أنواع الخطوط وذكر الخطاطين  -33

التأليف:   األول    23تأريخ  الثالثاء    بخطـ،  ه  1332ربيع  في  املصري،  عبداللطيف  شوال   7محمد محمود 

 . سم15.2×25.2، ص39م، 1946سبتمبر  3 -هـ 1365

الجعبري   34/1 عبداألحد كورچي،  ديوان  بخط  )   38هـ،    842فر  ص 27،  ناقصة(،    –  ص75ورقة  نسخة 

 .سم 14.8×21

الجعبري   34/2 مجهول،    ديوان  الناسخ  أخرى(،  الثاني    5)نسخة  ، ص72هـ،    1124جمادى 

 .سم 14.8×21

 . سم14.8×21، ص7، لإلمام عمر بن الوردي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، القصيدة الالمية  34/3



األقالم  -35 تخاطب  في  املرام  الحنفي،  غاية  املقدس ي  سالمة  بن  أحمد  بن  عبدهللا  محمد  أبي  لإلمام   ،

سعدالد مجهول،  بخط  النسخ  تأريخ  الظاهرية،  باململكة  الخواص  ناظر  غراب  بن  ،  ص10ين 

 .سم 14.8×21

  160، ألبي الفضل عبدهللا بن أحمد بن علي امليكاثي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  كتاب املنتخب  -36

 [ق.ق 51مصورة مخطوطة كمبردج، رقم ]. سم18.6×28.5(، ص 320ورقة )

علم    -37 في  مجهوالن،  العروضكتاب  نسخه  وتأريخ  الناسخ  العروض ي،  محمد  بن  ألحمد  ورقة   142، 

 . سم15.2×25.2(، ص284)

البردة  38/1 قصيدة  على  تخاميس  األول   ثالثة  التخميس  زهير(،  بن  لكعب  سعاد،  بانت  )قصيدة 

شعبان بن    درالدين الكتاني، والثاني للشيخ نورالدين علي بن فرحون املدني، والثالث ألبي سعيدص لإلمام

 .سم 21× 29.5،  ص26محمد القرش ي اآلثاري الشافعي املصري، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

البردة  38/2 قصيدة  على  الزركش ي  محمد   تخميس  بن  ملحمد  زهير(،  بن  لكعب  سعاد،  بانت  )قصيدة 

 .سم 21× 29.5، ص19هـ(،  813البغدادي الزركش ي )ت 

الديوان شعري   -39 بن  إبراهيم  بن  املسىنصرية،  ، ألسعد  إثى  هاجر  عندما  أماله  األربلي،  علي  بن  حسن 

 . سم13.5×18.8ورقة،  68الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

)يشتمل على أصول علم الفروسية وما البد للفارس من العلم به(،   كتاب البيطرة في أمراض الخيل  -40

نسخه   وتأريخ  الناسخ  الختابي،  إسحاق  بن  يعقوب  الصدر  السيد  ورقة،   108مجهوالن،  تأليف: 

 سم. 28×19

الكتابة   -41 وآالت  الخطوط  معرفة  في  اإلصابة  عثمان  منهاج  بن  علي  بن  محمد  بخط  للزفتاوي،   ،

 (7969. )دار الكتب الوطنية في تونس، سم25×30ورقة،  13هـ،  898التونس ي، 

شعري   -42 نسخه  ديوان  وتأريخ  الناسخ  الحلي،  القاسم  أبي  بن  الدين  لشرف  ورقة    100مجهوالن،  ، 

 [3952املغرب،  -الخزانة امللكية بالرباط ]. سم 21×15)ناقص(، 

، ألبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الِكـندي، الناسخ وتأريخ  رسالة في السيوف وأنواعها  43/1

 . ومعها:  سم29.5×21، ص10نسخه مجهوالن، 



وأجناسها فيلسوف  السيوف  الكندي  إسحاق  بن  يعقوب  رسالة  زكي  ،  عبدالرحمن  أخرجها:    –العرب، 

اآلثار،   بمعهد  املنتدب  )  18املدرس  في  ص36ورقة  الكندي  رسالة  فيها  حقق  زكي  لعبدالحمن  بحث   .)

 بمجلد واحد.  2-1، ج 14م، م 1952 –القاهرة  –السيوف، منشور في مجلة كلية اآلداب 

والقلم  43/2 السيف  في  ابن  رسالة  املظفر  بن  عمر  الدين  لزين  )ت  ،  وتأريخ    749الوردي  الناسخ  هـ(، 

 [مخطوطة املتحف البريطاني]. سم29.5×21، صورقة + 2نسخه مجهوالن، 

والشمعدان  43/3 القنديل  الدين   رسالة  لتاج  وشمعدان(،  القنديل  بين  املفاخرة  في  الحسان  )بربد 

مجهوالن،   نسخه  وتأريخ  الناسخ  اليماني،  عبداملجيد  بن  )   2عبدالباقي  .  سم29.5× 21(،  ص4ورقة 

 [مخطوطة املتحف البريطاني]

، لعالءالدين علي بن مشرف املارديني الشافعي، الناسخ  لذة السمع في املفاخرة بين املدام والشمع  43/4

 [مخطوطة املتحف البريطاني].  سم29.5×21(، ص3ورقة ) 2وتأريخ نسخه مجهوالن، 

والقلم  43/5 السيف  بن  رسالة  محمد  بكر  أبي  الدين  لجمال  )ت  ،  نباتة  بن  الناسخ   768محمد  هـ(، 

 [ املخطوطة التيمورية]. سم 13.5×30، ص1ورقة +  6وتأريخ نسخه مجهوالن، 

والقلم    43/6 السيف  )ت  رسالة  الوردي  ابن  الدين عمر  لزين  وتأريخ   749)نسخة أخرى(،  الناسخ  هـ(، 

 [املخطوطة التيمورية]. سم13.5× 30، ص1ورقة +   3نسخه مجهوالن، 

)نسخة أخرى(، لعالءالدين علي بن مشرف املارديني الشافعي،   السمع في املدام والشمعلذة  43/7

 [ املخطوطة التيمورية]. سم 13.5×30الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ورقة واحدة )ناقص(،  

والنرجس  43/8 الورد  مناظرة  الشافعي  رسالة  املارديني  مشرف  بن  علي  الحسن  أبي  لعالءالدين   ،

 . سم16.5× 21(، ص12ورقة ) 6مد سعيد بن علي األنطاكي، في األحد ، الحصكفي، بخط مح

والقلم  43/9 السيف  مجهوالن،  رسالة  نسخه  وتأريخ  الناسخ  مجهول،  ملؤلف   ،7   ( (، ص14ورقة 

 [ مخطوطة مكتبة أوقاف املوصل]. سم 16.5×21

الحاج  ، لإلمام عالءالدين علي بن املشرف  شرح الغالم في شرح الغرام  43/10 ابن  املارديني، بخط علي 

 . [دمشق –دار الكتب الظاهرية ]. سم16.5× 21هـ،  1101ذي القعدة سنة   5أحمد، في الجمعة 

 .، للبارع الهروي )الحسين بن محمد بن عبدالوهاب الحارثي الهروي البغدادي، تطرائف الطرف  44/1

تي بدبلن،  پمخطوطة جستر ].  سم29.5× 42(،  ص61ورقة )  31هـ(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،    524

 [، ضمن مجموع 3864رقم 



)نسخة أخرى(، للبارع الهروي )الحسين بن محمد بن عبدالوهاب الحارثي الهروي طرائف الطرف    44/2

وتأريخ نسخه مجهوالن،    524البغدادي، ت   الناسخ  باريس، ].  سم29.5× 14.5ورقة،    65هـ(،  مخطوطة 

 [ 3411رقم 

)نسخة أخرى(، للبارع الهروي )الحسين بن محمد بن عبدالوهاب الحارثي الهروي طرائف الطرف    44/3

ت   مجهوالن،    524البغدادي،  نسخه  وتأريخ  الناسخ  تي پمخطوطة جستر ].  سم20×14.5ورقة،    69هـ(، 

 [3897بدبلن، رقم 

دار الكتب  ].  سم29.5×21ورقة،    72، ومعها مالحق فيها رسائل وقصائد لكثيرين،  كتاب ملح السحر  -45

 [أدب ش  82رقم  –املصرية 

، ملحمدعلي بن بشار آل موحي النجفي الغروي، بخط محمد حسن الجواهري، الجزء  نشوة السالفة .  46

 . سم15×21، ص140هـ،  1372الثاني، الخميس شهر ربيع األول سنة 

العبر.  47 ومباهج  الفكر  يحي   مناهج  بن  إبراهيم  بن  ملحمد  األول(،  ،  )الفن  األول  الجزء  الوراق، 

 . سم16.5×10.8ورقة، 111

العبر  47/2 ومباهج  الفكر  الثاني(،  مناهج  )الفن  الثاني  الجزء  الوراق،  يحي   بن  إبراهيم  بن  ملحمد   ،

 . سم16.5×10.8ورقة، 108

العبر  47/3 ومباهج  الفكر  الثمناهج  )الفن  الثالث  الجزء  الوراق،  يحي   بن  إبراهيم  بن  ملحمد  الث(،  ، 

 . سم16.5×10.8ورقة، 133

 108، ملحمد بن إبراهيم بن يحي  الوراق، الجزء الرابع )الفن الرابع(،  مناهج الفكر ومباهج العبر  47/4

 . سم16.5× 10.8ورقة، 

نسخة    –، ملحمد بن إبراهيم بن يحي  الوراق، الجزء الثاني )الفن الثانيمناهج الفكر ومباهج العبر  47/5

 . سم16.5× 10.8ورقة،   292أخرى(، 

العبر  47/6 ومباهج  الفكر  الثالثمناهج  )الفن  الثالث  الجزء  الوراق،  يحي   بن  إبراهيم  بن  ملحمد   ،–  

 . سم16.5× 10.8ورقة،  127نسخة أخرى(، 

نسخة –، ملحمد بن إبراهيم بن يحي  الوراق، الجزء الرابع )الفن الرابع  مناهج الفكر ومباهج العبر  47/7

 . سم16.5× 10.8ورقة،   110أخرى(، 



)ناقص(، ألبي علي محمد ابن مقلة، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   رسالة في علم الخط والقلم  48/1

 . مع ورقات مبعثرة متنوعة. سم13.8×21(، ص5ورقة ) 3

فحات(، ص 5ص ) 1+  2، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، التهذيب في أسماء الذيب 48/2

 ورقات مبعثرة متنوعة.. مع سم 21×30

الكعبي  -49 )ت  ديوان  الكعبي  هاشم  للحاج  مجهوالن،    1231،  نسخه  وتأريخ  الناسخ  ، ص92هـ(، 

 سم. 21×15

باشا  50/1 محمود  مدح  في  مجهوالن،  قصائد  نسخه  وتأريخ  الناسخ  شعراء،  لعدة  ورقة،   29، 

 سم. 2113.5

وأشعار   50/2 وتأريخقصائد  الناسخ  الغراب،  علي  الحسن  ألبي  مجهوالن،    ،  +    16نسخه  ، ص1ورقة 

 .سم 13.5×21

)كلمات عن الغراب وبعض قصائده، يبدو أنها مستلة من كتاب تراجم(، ملؤلف مجهول،    بال عنوان  50/3

 . سم13.3×20.8(، ص18ورقة ) 9الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

ن محمد الرفاعي،  ، ألبي العباس أحمد بن محمد بنظم لئالي السمط في حسن تقويم بديع الخط  51/1

 . سم13×8.9، ص1ورقة +  3الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

)جزء من كتاب االغتباط في أعالم الرباط(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ   ترجمة أحمد الرفاعي  51/2

 . سم12.6×9.1ورقة،  7نسخه مجهوالن، 

الخط  51/1  51/3 بديع  تقويم  حسن  في  السمط  لئالي  بن    نظم  أحمد  العباس  ألبي  أخرى(،  )نسخة 

 . سم 21× 15.5(، ص8ورقة ) 4محمد بن محمد الرفاعي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

)شرح األرجوزة في الخط(، ألبي العباس أحمد الرفاعي، الناسخ وتأريخ    حلية الكتاب ومنية الطالب  51/4

 . سم15.5×21(، ص290ورقة ) 145نسخه مجهوالن، 

الجمان(،  51/5 )قالئد  كتاب  من  مجهوالن،    قطعة  نسخه  وتأريخ  الناسخ  الشعار،  ورقة    27البن 

 . سم 15×21(، ص54)

عنوان  52/1 مجهوالن،  )ديو   بال  نسخه  وتأريخ  الناسخ  مجهول،  ملؤلف  شعري(،  ، ص 158ان 

 .سم 18× 23.7

اء، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  املشموم، 52/2
 
 .سم 28× 22.5ورقة،  43للشاعر السري  الرف



 . سم18× 23.7، ص127، ملحمد بن عثمان السنوس ي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، جمع الرواة -53

اإليهامتشحيذ    -54 من  يحسن  بما  نسخه االبهام  وتأريخ  الناسخ  العصجوري،  أحمد  بن  إلبراهيم   ،

 . سم20.8×13.4ورقة،  156مجهوالن، 

عنوان  -55 مجهوالن،    بال  نسخه  وتأريخ  الناسخ  مجهول،  ملؤلف  وشرح(،  شعري  ،  ص91)ديوان 

 سم. 21×27

كتاب    -56 من  مشوهة  الفكرأوراق  نسمناهج  وتأريخ  الناسخ  للكتبي،  مجهوالن،  ،  ورقة،   16خه 

 . سم10.7× 16.5

وتصريفها  -57 والقلم  الدواة  وصفة  اب 
ّ
ت
ُ
البغدادي الك عبدالعزيز  بن  عبدهللا  القاسم  أبي  تأليف   ،

ب املهتدي باهلل، بخط، تأريخ نسخه مجهول،   . سم7×9ورقة،  21الكاتب النحوي الضرير مؤد 

املتنبي   -58 الطيب  أبي  ديوان  ـّراح 
ُ
ش على  والتبريزي    )وهم:   املآخذ  العالء  وأبي  والواحدي  جني  ابن 

مجهوالن،   نسخه  وتأريخ  الناسخ  األزدي،  علي  بن  أحمد  العباس  أبو  املؤلف:  ورقة،   378والكندي(، 

 . سم 23×25

املتنبي   -59 الطيب  أبي  ديوان  شّراح  على  والتبريزي    املآخذ  العالء  وأبي  والواحدي  جني  ابن  )وهم: 

حمد بن علي بن يعقوب األزدي املهلبي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  والكندي(، املؤلف: أبو العباس أ

 . سم 9×24.2(، ص218ورقة ) 109

التلمساني  -60 الدين  ديوان  زين  عبدالعزيز  بن  أحمد  ابن  بخط  التلمساني،  علي  بن  الدين  لعفيف   ،

 . سم 16.5× 30ص، 141هـ،  1131ذي القعدة  8الساري؟ )ال يقرأ االسم بسهولة(، الخميس 

والنظام،  -61 النثر  ذات  اإلسالم  الناسخ    جمهرة  الشيرازي،  رسالن  بن  محمود  بن  مسلم  الغنائم  ألبي 

 . سم29.3×22.2(، ص524ورقة ) 262هـ،  699شوال سنة  23مجهول، السبت 

)تخميس املعلقات(، للشريف شمس الدين محمد بن الرضا الحسيني الطوس ي الشهير    مباري األقران  -62

خوا دفتر  مجهول،  بابن  الناسخ  بخزانة هـ 993رجب    15ن،  كانت  نسخة  عن  نسخه  أنه  الناسخ  )ذكر 

 . سم10.8× 16.6هـ(،  488محمود تأريخها: أوائل ربيع األول سنة 

عنوان  -63 مجهوالن،    بال  نسخه  وتأريخ  الناسخ  مجهول،  ملؤلف  مجهولة(،  مغربية  ورقة،   74)حماسة 

 .سم 16.5×21



، ألبي إسحاق إبراهيم بن القاسم الكاتب املعروف بالرقيق  والخمور قطب السرور في وصف األنبذة    -64

السبت   االنتهاء منه:  تأريخ  الحجة    5القيرواني،  وتأريخ نسخه مجهوالن،    785ذي  الناسخ  ورقة،   350هـ، 

 .سم 20× 12.8

ورقة تضم شعر عدة شعراء في مدح الرسول األعظم وبعض مسائل   145)مخطوطة من    بال عنوان  -65

 أخرى(، كاآلتي:

الحسنى  65/1 هللا  أسماء  مجهوالن،  منظومة  نسخه  وتأريخ  الناسخ  مجهول،  ملؤلف   ،2  ( (، ص4ورقة 

 .سم 12.8×20

البردة  65/2 طّي  وتلخيص  الوردة  نشر  عبدهللا    تخميس  أبي  الدين  لشرف  املديح  بردة  على  )تخميس 

بن  املالكي، بخط محمد  السخاوي  القصبي  العيد  أبي  بن  بن أحمد  الُبوصيري(، ملحمد  محمد بن سعيد 

 .سم 12.8×20ورقة،  56هـ،  1080فر سنة ص محمد بن حسن األزهري الشهير بالعريف، أوائل

للبوصيري   65/3 البردة  أتخميس قصيدة  بن ، املخمس:  الحنفي، بخط محمد  الحموي  ة  بوبكر بن حج 

 . سم12.8×20ورقة،  29هـ،  1079ذي القعدة  12محمد األزهري، 

بانت سعاد  65/4 في تخميس  الظن  منيل اإلسعاف واإلسعاد  )أغلب  الناسخ مجهول  ، ملؤلف مجهول، 

سنة   القعدة  ذي  أواخر  سبقه(،  ملا  الناسخ  األزهري  محمد  بن  محمد  ورقة،   14هـ،    1079أنه 

 .سم 12.8×20

 1079ذي القعدة    28، لآلثاري، بخط محمد بن محمد األزهري،  نيل املراد في تخميس بانت سعاد  65/5

 . سم12.8×20، ص11هـ، 

، ملؤلف مجهول، بخط محمد بن محمد بن حسن األزهري،  شرح بانت سعاد في مدح خير العباد  65/6

 . سم12.8×20ورقة،  14هـ،  1080فر ص19

سعاد قصيدة    65/7 مجهوالن،  بانت  نسخه  وتأريخ  الناسخ  الصحابي،  سلم   أبي  بن  زهير  بن  لكعب   ،

 . سم12.8×20(، ص4ورقتان )

عنوان  65/8 نسخه   بال  وتأريخ  الناسخ  مجهول،  لناظم  سعاد(،  بانت  لقصيدة  معارضة  )قصيدة 

 . سم12.8×20(، ص4مجهوالن، ورقتان )

الرسول صبديعية   65/9 مدح  في  الحلي  الدين  محمد   في  بن  محمد  بخط  الحلي،  الدين  لصفي  )ص(، 

 . سم12.8×20ورقة،  9هـ،  1080األزهري الشهير بالعريف، أواسط جمادى األوثى سنة 



الرسول   65/10 في مدح  الحميدي  وتأريخ   بديعية عبدالرحمن  الناسخ  الحميدي،  لعبدالرحمن  )ص(، 

 . سم12.8×20ورقة،  4نسخه مجهوالن، 

في األحاجي واأللغاي   -66 وتأريخ نسخه مجهوالن،  االعجاي  الناسخ  الحظيري،  بن علي  املعاثي سعد  ، ألبي 

 . سم18×12ورقة،  214

الحماسية   -67 أكتاب  اختيار  بن ،  أحمد  الحسين  أبي  الشيخ  وتفسير  الطائي  أوس  بن  حبيب  تمام  بي 

األول،   الجزء  الظافرية(،  امللكية  املولوية  السلطانية  الخزانة  برسم  )نسخ  مجهول  الناسخ    137فارس، 

 . سم11.5× 18.5ورقة، 

املحاسن  -68 )ناقص(،  أحاسن  مجهوالن  نسخه  وتأريخ  الناسخ  الثعالبي،  منصور  ألبي  ورقة،   193، 

 . سم 25×15

البراعة   -69 وسّر  البالغة  النيسابوري،  سحر  الثعالبي  إسماعيل  بن  محمد  بن  عبدامللك  منصور  ألبي   ،

السبت   سنجار،  بمدينة  الخازن  ميرنقش  بن  عبدالرحمن  الحجة    28بخط  ورقة،   131هـ،    613ذي 

 . سم 24×16

ح السحر من ُروح الشعر وَروح الشحر  -70
ُ
بي جعفر أحمد بن إبراهيم بن ليون ، ألبي عثمان سعد بن أمل

)ت   مجهوالن،    750التجيبي  نسخه  وتأريخ  الناسخ  اآلخر(،    41هـ(،  )ناقصة  )كتب  سم14.5×21ورقة   .

 عليها هالل ناجي: هذه النسخة أقدم النسخ، عليها خط املؤلف( 

ح السحر من ُروح الشعر وَروح الشحر  -71
ُ
راهيم بن ليون ، ألبي عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن إبمل

)ت   سنة    750التجيبي  رجب  أواخر  التأليف:  تأريخ  مجهول،    739هـ(،  الناسخ  ورقة    81هـ،    1160هـ، 

 . سم20×14(، ص162)

ح السحر من ُروح الشعر وَروح الشحر  -72
ُ
، ألبي عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن ليون مل

 . سم25×15ورقة،  59هـ،  874هـ(، الناسخ مجهول،  750التجيبي )ت 

ح السحر من ُروح الشعر وَروح الشحر  -73
ُ
، ألبي عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن ليون مل

هـ،    1141هـ، الناسخ مجهول، أواسط رجب    739هـ(، تأريخ التأليف: أواخر رجب سنة    750التجيبي )ت  

 . سم 15×20ورقة،  94



هـ،   547بن قاسم الحظيري، تأريخ التأليف: سلخ ذي الحجة سنة  ، ألبي املعاثي سعد بن علي  ملح امللح  -74

في   املعافي  علي  بن  أحمد  بخط   19بخط  نسخة  عن  نسخه  بسهولة(،  يقرأ  ال  )التأريخ  ؟  سنة  شعبان 

 . سم30×19ورقة،   172املؤلف، 

وغيرهم  1/ -75 والكوفيين  البصريين  من  النحويين  العلماء  بنتأريخ  املفضل  املحاسن  أبي  للقاض ي   ،  

)ت   النحوي  مسعر  بن  مجهول،    443محمد  الناسخ  مجموعة(،  هـ731هـ(،  ورقة،    19)ضمن 

 . سم 24× 16.5

ل بن محمد بن ص،تأريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم  2/ -75 فه: القاض ي املفض  ن 

مجهول،   النسخ  تأريخ  ناجي،  هالل  بخط  ناجي،  هالل  حققه:  النحوي،  املصري  ، ص107مسعر 

 .سم 21× 29.7

األمير،    بال عنوان  -76 بن محمد  العروض(، ملحمد  علم  في  السجاعي  أحمد  على رسالة  )تعليقات وشرح 

هـ،   1292هـ، الناسخ مجهول، غرة ربيع األول سنة    1181تأريخ االنتهاء من تأليف الشرح: شهر شوال سنة  

 . سم 21× 30، ص42

املطوق   -77 بن محمسجع  بكر محمد  أبي  الدين  أوائل سنة ، لجمال  املعزي،  نباتة، بخط يوسف  بن  د 

 . سم21×16.5ورقة،  43؟ )ال يقرأ بسهولة(، هـ 1211

املنتحل  -78 منتخب  كتاب  كتاب  من  الثعالبي  إسماعيل  بن  محمد  بن  عبدامللك  منصور  أبو  انتخبه   ،

سنة   اآلخر  جمادى  شهر  أواخر  األحد  ليلة  مجهول،  الناسخ  امليكاثي،  الفضل  ألبي  هـ،   1034)املنتحل( 

 . سم 15×25ورقة، 121

الخفاجي  79/1 سنان  ابن  الخفاجي ديوان  يحي   بن  سعيد  بن  محمد  بن  عبدهللا  محمد  أبي  لألمير   ،

 . سم21×15ورقة،  94هـ،  1029الحلبي، بخط منصور العطار، الجمعة شهر محرم سنة 

  466محمد الخفاجي الحلبي )ت  ، لألمير أبي محمد عبدهللا بن سعيد بن  ديوان ابن سنان الخفاجي  79/2

 هـ.  1316هـ(، نسخة مطبوعة في املطبعة األنسية في بيروت، 

، ألبي محمد عبدهللا ابن سنان الخفاجي الحلبي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  ديوان ابن سنان  -80

 . سم13.5×20ورقة، 111



ط يوسف بن علي اآلمدي )كتب علي  ، لإلمام ضياءالدين ابن األثير، بخ كتاب البرهان في علم البيان  -81

اآلمدي العالمة سعدالدين   
 
هذا خط مغاير:  بخط  االسم  العالم(،  ص هذا  امللك  رحمة  عليه  األحكام  احب 

 لنقصان املخطوطة(، 
ً
 . سم10.5× 13.5ورقة،  131تأريخ النسخ مجهول )نظرا

 . سم 12× 19ورقة،  135؟، هـ 750، البن جماعة، بخط ... عبدالعزيز ؟ )ال يقرأ بسهولة(، التعليقة  -82

السرّ   -83 يلزم  كشف  ال  ما  لزوم  في  الصفااملبهم  ألبي  الناسخ ص،  الصفدي،  أيبك  بن  خليل  الدين  الح 

 ورقة.  115وتأريخ نسخه مجهوالن، 

املطوق   -84 )ت  سجع  نباتة  ابن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الدين  لجمال  بن   768،  أحمد  بخط  هـ(، 

 . سم29×20ورقة،   34هـ،  1061سنة فر صإبراهيم القاسمي، السبت شهر 

عشرية   -85 االثني  بخط  تحفة  األسلمي،  عمر  الشيخ  بن  الدين  محي  الشيخ  بن  محمد  غالم  للحافظ   ،

، ص316هـ،    1270السيد عبدالوهاب بن السيد عبدالرزاق الشقاقي العلوي )جد  املرحوم هالل ناجي(،  

 [ األوقاف العامة في بغدادأصل املخطوطة محفوظ في مكتبة ]. سم 21× 29.7

الديك  -86 فضل  في  نسخه الوديك  وتأريخ  الناسخ  السيوطي،  بكر  أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  لجالل   ،

 (. ص23ورقة ) 12مجهوالن، 

الديك  -87 فضل  في  مجهوالن،  الوديك  نسخه  وتأريخ  الناسخ  السيوطي،  الدين  لجالل  ورقة،   10، 

 .سم 21.5×17

، البن فضل هللا العمري )شهاب الدين أحمد بن يحي ،  ممالك األمصار   جزء من مسالك األبصار في  -88

 (.213إثى  191 ص)من ص22هـ(،  749ت 

 ورقة.  22)يتضمن تراجم لعدة علماء(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  بال عنوان -89

 749أحمد بن يحي ، ت  ، البن فضل هللا العمري )شهاب الدين  مسالك األبصار في ممالك األمصار   -90

وتأريخ نسخه مجهوالن،   الناسخ  تأريخ ]ورقة.    36هـ(،  بالتصويرعن املخطوطة، من منشورات معهد  طبع 

 [م 1988أملانيا االتحادية،  –العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت 

ر الفريد وبيت القصيد  91/1 الدين أيدمر بن سكزبر    ، لفلك الدين أبي نصر محمد بن سيفكتاب الدُّ

 181كونجك، بخط املؤلف نفسه، امللجد األول )وهو النصف األول من الجزء األول من نسخة املؤلف(،  

بالتصوير].  سم 28× 19.8ورقة،   تأريخ    طبع  معهد  منشورات  من  الكتاب،  من  املخطوطة  النسخة  عن 

 [م 1988أملانيا االتحادية،  –العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت 



ر الفريد وبيت القصيد  91/2 ، لفلك الدين أبي نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن سكزبر  كتاب الدُّ

املؤلف(،   نسخة  من  األول  الجزء  من  الثاني  النصف  )وهو  الثاني  امللجد  نفسه،  املؤلف  بخط  كونجك، 

والثان األول  املجلدين  )املتضمن  األول  الجزء  نسخ  سنة  تأريخ  األول  ربيع  ة  رَّ
ُ
غ ورقة    193هـ،    693ي(: 

عن النسخة املخطوطة من الكتاب، من منشورات معهد تأريخ    طبع بالتصوير].  سم28×19.8(،  ص385)

 [م 1988أملانيا االتحادية،  –العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت 

ر الفريد وبيت القصيد  91/3 بي نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن سكزبر  ، لفلك الدين أ كتاب الدُّ

املؤلف(،  نسخة  من  الثاني  الجزء  من  األول  النصف  )وهو  الثالث  امللجد  نفسه،  املؤلف  بخط  كونجك، 

عن النسخة املخطوطة من الكتاب، من منشورات    طبع بالتصوير].  سم28×19.8(،  ص377ورقة )  189

 [م 1988أملانيا االتحادية،  –جامعة فرانكفورت معهد تأريخ العلوم العربية واإلسالمية في إطار 

ر الفريد وبيت القصيد  91/4 ، لفلك الدين أبي نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن سكزبر  كتاب الدُّ

املؤلف(،  نسخة  من  الثاني  الجزء  من  الثاني  النصف  )وهو  الرابع  امللجد  نفسه،  املؤلف  بخط  كونجك، 

ا )املتضمن  الثاني  الجزء  نسخ  سنة  تأريخ  ة شوال  رَّ
ُ
غ الفطر  عيد  يوم  والرابع(:  الثالث  هـ،    705ملجلدين 

عن النسخة املخطوطة من الكتاب، من منشورات    طبع بالتصوير].  سم28×19.8(،  ص377ورقة )  189

 [ م1988أملانيا االتحادية،  –معهد تأريخ العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت 

ر الفريد وبيت القصيدكتاب    91/5 ، لفلك الدين أبي نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن سكزبر  الدُّ

املؤلف(،   نسخة  من  الثالث  الجزء  )وهو  الخامس  امللجد  نفسه،  املؤلف  بخط  ورقة    268كونجك، 

عن النسخة املخطوطة من الكتاب، من منشورات معهد تأريخ    طبع بالتصوير].  سم28×19.8(،  ص536)

 [م 1988أملانيا االتحادية،  –ربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت العلوم الع

 :املؤلفات املخطوطة للمرحوم هالل ناجي

 . ص73الحلقة الثالثة،  - استدراكات على جملة دواوين -1

(،  تقرير عن مؤتمر 1/ -2
ً
 ولغة

ً
 .  ص13)مؤامرات أعداء العربية خطا

الذي    2/2 البحث  و تقرير عن  "تقييم  : استدراك  عنوانه:  القاض ي علي بن عبدالعزيز الجرجاني  شعر 

 .ص5، ونقد"

 )أساس البالغة( للزمخشري.  فهرس الشعراء لكتاب -3



من شعره، -4 والصبابة  وأسرته  حياته  ي 
ّ
الحل الربعي  نما  بن  علي  بن  هالل   هبة هللا  وتحقيق  تأليف 

 . ص 49في السليمانية، هـ1429فر من عام صناجي، انته  منه في شهر 

 . ص163، لضياءالدين ابن األثير، حققه هالل ناجي، البرهان في علم البيان -5

ني الغّساني -6  . ص41، تحقيق هالل ناجي، ديوان البارع الُزويَ

البغدادي -7 البارع  الحارثي  عبدالوهاب  بن  محمد  بن  الحسين  ديوان  من  وتقديم الصبابة  جمع   ،

 . ص 52وتوثيق: هالل ناجي، 

الضاد   -8 في  مخطوطة املعجمة منظومة  من  مصورة  نسخة  مع  مواهب.  بن  عيس    منصور  ألبي   ،

 فحتين، مجهول الناسخ والتأريخ. ص املنظومة مكونة من

األنطاكي -9 محمد  بن  علي  الكبير  التنوخي  القاض ي  املجلد  ديوان  املورد،  مجلة  األوثى، 13،  العدد   ،

 اجي. بغداد، مع مالحظات واستدراكات وتصحيحات كثيرة بقلم هالل ن، 1984

ناجي -10 هالل  أعمال  في  ومزيدة الريادة  ومصححة  منقحة  نسخة  الجراخ،  هاني  عباس  وخط  بقلم   ،

 بزيادات كثيرة على النسخة املنشورة. 

هالل   :: ديوان شعره وديوان نثره، جمع وتحقيق وتقديمكلثوم بن عمرو بن الحارث التغلبي العتابي -11

 . ص 56ناجي، 

فه الوزير أبو سعد مصاألنس والُعرس، -12
 
هالل ناجي،   :هـ(، حققه  421نصور بن الحسين اآلبي )ت  ن

 . ص50]مقدمة الكتاب[، 

والُعرس -13 األنس  )ت  كتاب  اآلبي  الحسين  بن  منصور  سعد  ألبي  نسخه  421،  عن    :هـ(،  ناجي  هالل 

ار بن علي بن محمد،   . ص261نسخٍة بخط عبدالغف 

 . ص 50، القسم األول، هوامش نص مخطوطة "األنس والعرس" -14

 . ص82لآلبي، القسم الثاني،  طة "األنس والعرس"هوامش مخطو  -15

والعرس   -16 األنس  مخطوطة  في  الشعراء  بأحجام )مكو    ص230لآلبي،  تراجم  دفاتر  ثالثة  من  نة 

 مختلفة(. 

 . ص60نفه الصفدي والسيوطي، حققه هالل ناجي، ص،وصف الهالل -17

م له: هالل ناجي، كتاب األحجار  -18  . ص47، للصاحب بن عباد، حققه وقد 



السالم"، -19 عليهم  البيت  آل  مديح  في  وقلبها  التسع  املعلقات  "تخميس  األقران  أبي    ُمباري  للشريف 

الحسن علي بن محمد املوسوي الحسيني الشهير بابن دفتر خوان، حققها على نسخة فريدة هالل بن 

 . ص147ناجي، 

 أرسلت إثى مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق:  نصوص -20

فه العاملان اللغويان: أبو عبيدة معمر بن املثن  التيمي، وأبو العباس محمد بن ص ، مجموع الدواهي -1 ن 

 . ص 35الحسن بن دينار الهاشمي، تحقيق وتقديم: هالل ناجي، 

 . ص26هالل ناجي،  :، بقلمفي تيسير تعليم مباح  النحو -2

 ت للنشر في مجلة العرب السعودية، و ي كاآلتي:مقاالت متنوعة أرسل -21

 . ص 14 حول مقال "عودة إلى ديوان علي بن الجهم"، -1

2-  
 
 . ص9"، تحقيق النصوص.. إلى أين؟ "التذكرة الفخرية.. أنموذجا

 ص. 29 نعة د. عبدالرياق حويزي "استدراك ونقد"،صشعر القاض ي علي بن عبدالعزيز الجرجاني -3

 . ص11، ي رحمه هللا وذكرياتي معه االلتزام في شعر الشيخ الوائل -22

 . ص31  ديوان أحمد بن عّمار الحسيني الكوفي "أمير فن التجنيس في يمنه"، -23

 لجنيد بن محمود.  فهرس شعراء مخطوطة حدائق األنوار وبدائع األشعار  -24

والتشبيه  -25 الوصف  على  والتنبيه  تصنيفالكشف  تحقيق ص،  الصفدي،  أيبك  بن  خليل  الدين  الح 

 . ص799هالل ناجي، 

، املفهرس: عبير  فهرسة كتاب "ربيع األبرار ونصوص األخبار" للزمخشري بتحقيق د. سليم النعيمي -26

 ، الجزءان األول والثاني.12/1994/ 31بدر عبدالستار البدر، بخط املفهرس نفسه، تأريخ التحرير: 

 يضم: مجلد -27

ومحاسنها  27/1 الكتب  حققهلطائف  الثعالبي،  محمد  بن  عبدامللك  منصور  ألبي  بخط   ،  ناجي،  هالل 

 . ص25املحقق، 

 . ص 26، تأليف هالل ناجي، املستدرك على الجزء األول من معجم التراث العربي املطبوع 27/2

هـ(،   542، ألبي القاسم علي ابن سليمان املعروف بابن الصيرفي )ت  املختار من شعر شعراء األندلس -28

م له: هالل ناجي،   . ص108حققه وقد 

 ل ناجي، كاآلتي:أصول خطية لبعض آثار هال -29



رها هالل ناجي، من موسوعة أعالم العلماء العرب واملسلمين 29/1  . ص187، 2005، حب 

 ، بخط الكاتب. ص14"، مقال "املستدرك على شعر الثعالبي 29/2

 بمطبعة  كتاب وصايا ملوك العرب في الجاهلية   29/3
ً
، تأليف يحي  بن الوشاء، نسخة مطبوعة قديما

 . ص40هـ،  1332بغداد سنة الشابندر في 

، تأليف ابن فضل هللا العمري )شهاب الدين أحمد بن يحي  ت  مسالك األبصار في ممالك األمصار  -30

القسم األول، بخط املحقق   749 السابع عشر،  ناجي، السفر  هـ(، حققه وترجم لشعرائه: هالل بن 

 نفسه. 

هـ(، حققها هالل ناجي،   828القرش ي اآلثاري )ت  ، نظمها زين الدين شعبان بن محمد  المّية في النحو -31

 .ص 53بخط املحقق نفسه، 

عنوان -32 اقية   -بال  عر وشخصيات  أعالم  بخط   تراجم  ناجي،  هالل  كتبه  الكرد(،  أعالم  من  )أكثرهم 

 املؤلف نفسه. 

 . ص 100، حول التحقيقات املسروقة  -33

رها هالل ناججزء آخر من موسوعة أعالم العلماء العرب واملسلمين -34  ي.، حب 

رها هالل ناجي.جزء آخر من موسوعة أعالم العلماء العرب واملسلمين -35  ، حب 

ضلة،   -36 إليه  نسبت  وكتٌب  واملفقودة  واملخطوطة  املطبوعة  الثعالبي  ناجي  مؤلفات  بن  هالل 

 . ص 215باالشتراك مع الدكتور محمد جبار املعيد، 

اقيت -37  . ص86تحقيق: هالل ناجي،  ، ألبي الفرج عبدالرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي،كتاب اليو

 . ص48، ألبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، تحقيق: هالل ناجي، عجيب الخطب -38

لبعضهم  -39 وتراجم  راحلين  اقيين  عر لشعراء  لعمر قصائد  أشعار  فيها  مخطوطة  مصورة  ومعها   ،

 رمضان الهيتي.

محمد بن سليمان بن    )تخميس علي بن محمد الحلفي على مقصورة ابن دريد(، لعلي بن  بال عنوان -40

 . ص 57أحمد الحلفي، بخط هالل ناجي، 

الجزيرة "جزيرة -41 في شعراء  الخطيرة  الدرة  بن علي  ص،قلية"صبقايا  بن جعفر  القاسم علي  أبو  فها  ن 

هالل  بخط  ناجي،  هالل  خطية:  أصول  ثالثة  على  حققها  الصقلي،  القطاع  بابن  املعروف  السعدي 

 . ص171ناجي، 



(، بخط هالل 398إثى    1، القسم األول )من الهامش رقم  والعرس"  هوامش نّص مخطوطة "األنس -42

 . ص49ناجي نفسه، 

)في السفر ومدحه وصفة ومحاسن األخالق فيه(، ألبي منصور عبدامللك بن    كتاُب ياد سفر امللوك -43

 . ص 128محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري، تحقيق: هالل ناجي، بخط املحقق نفسه، 

للزمخشري  -44 األخبار"  ونصوص  األبرار  "ربيع  كتاب  من  الثال   الجزء  د.سليم    فهرس  تحقيق 

الكال املاجستيرالعقيمي، فهرسه: مكي محي عيدان  أين يكون 1995-1994اللغة  /بي، طالب  ، يمكن 

 النسخة بخط املفهرس. 

 ناقس األول واآلخر(.   –)فهرس ألعالم  بال عنوان  -45

، تأليف: أبي بكر بن عزالدين عبدالعزيز تنبيه ذوي الهمم على مآخذ أبي الطيب من الشعر والحكم -46

 )ناقص(. ص19اجي، بن علي بن عبدالعزيز الزمزمي املكي الشافعي، بخط هالل ن

 " ملحمد بن الوطواط الكبتي )ناقص(.فهرس داخلي لشعراء مخطوطة "مباهج الفكر ومناهج العبر -47

 )تخميس على مقصورة ابن دريد(، بخط هالل ناجي. بال عنوان  -48

خيطل -49
ُ
األ له ديوان  م  وقد  جمعه  برقوقا،  امللقب  املخزومي  األهوازي  شعيب  بن  عبدهللا  بن  محمد   ،

 . ص71م، 2008  -هـ1429ناجي، دمشق  وحققه: هالل بن 

 )يخص ترجمة زمالء وبعض أصدقائه املقربين(.تراجم ومقاالت متنوعة  -50

 . 2005، إعداد هالل بن ناجي،  قطعة من "موسوعة أعالم العلماء العرب واملسلمين" -51

 يضم: مجلد   -52

 معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين. 52/1

 . ص45دراسات عن آثار هالل ناجي )ما كتب عنه من كتب ومقاالت(،   52/2

 . ص5ترجمة السيد هادي بن محمد مهدي آل طعمة،  -53

ناجي،  -54 هالل  بخط  للسيوطي،  والسارق(  املصنف  بين  )الفارق  كتاب  تحقيق  من  الدراس ي  القسم 

 . ص16

 . ص 9هـ،  1428األوثى "الفارق بين املصنف والسارق" بين نشرتين، بقلم هالل بن ناجي، جمادى  -55

 . ص17إضافات إثى الطبعة الثانية من كتاب )القومية واالشتراكية في شعر الرصافي(،  -56

 . ص6، 1948الشعر القومي في العراق وانتفاضة  -57



 .ص6وحدة مصر وسوريا وصورتهما في الشعر العراقي املعاصر، هالل بن ناجي،  -58

 يضم: مجلد  -59

ف في مناهج التحقيق(،    59/1 ِ
 
 . ص16حول )ما أل

 نعة تحقيق النصوص... إثى أين؟! .ص59/2

م له  -60 ديوان علي بن عبدهللا بن وصيف الشهير بالناش ئ الصغير، جمعه: الشيخ محمد السماوي، قدَّ

ل عليه: هالل بن ناجي،  قه وذيَّ
 
 . ص 57ودق

 . ص44كتاب مرواة املروءات، ألبي منصور عبدامللك بن محمد الثعالبي، بخط هالل بن ناجي،  -61

 ي -62
ٌ

 خص شعراء كربالء. ملف

العتابي -63 التغلبي  الحارث  بن  بن عمرو  كلثوم  وتقديم هالل   ديوان شعر  وتحقيق  نثره، جمع  وديوان 

 . ص141م في السليمانية من كردستان، 2010تموز  -هـ1431ناجي، رجب 

 كتابات ومقاالت متنوعة عن هالل ناجي: 

 .ص9هالل ناجي،   ە، بقلم الدكتورة هالمكتبة أبي -1

دام للعلوم  ص جامعة  –، بقلم الدكتور محمد علي حمزة  األستاذ هالل ناجي وتحقيق النص اللغوي  -2

 ص. 11اإلسالمية، 

افيا مؤلفات هالل ناجي -3  .ص4بحي ناصر والدكتور زهير زاهد، ص، بقلم الدكتور تصدير لبيلوغر

الذات -4 وتحقيق  الذات  نكران  بين  ق 
ّ
املحق ناجي  ر  هالل  "مخيَّ في  قراءة  فارس، ؛  البن  األلفاظ" 

 . ص7م، 1998مايس  22احب أبي جناح، ص بقلم

، بقلم د.عبدالرازق حويزي، مجلة  تحقيق األستاذ هالل ناجي لشعر الببغاء "تكملة وإصالح أخطاء" -5

 هـ.   1426، 4و 3، الجزء 41العرب، املجلد 

 . ص4، بقلم الدكتور محمد عبداملنعم خفاجي، متخّير األلفاظ "دراسة ونقد" -6

 ، بقلم زهير غازي زاهد، مقالة منشورة. الم املحقق هالل ناجي في ذمة الخلودالع -7

اقيون من يمن التوهج -8  ، عدد خاص بهالل ناجي.2011، السنة الثامنة، 2121، العدد عر

 . ص29، 29/11/1997، بقلم د. عبداإلله نجم الدين الواعظ، االتجاه اإلنساني في شعر هالل ناجي -9

 . ص8، 29/5/1997عبدالجبار املطلبي،  ، بقلم د.في خريف العمر -10

 . ص 4، 1998/ 16/4، بقلم الدكتور عبدالحميد عبدهللا الهرامة، أّما آن للصراع أن يحسم؟ -11



، جواد الرهيبي،  -12
ً
 . 12/5/1998األستاذ هالل ناجي محاميا

 . ص4هوامش حول ألفية اآلثاري في النحو،  -13

 ى األستاذ هالل ناجي: أبحاث ومقاالت متنوعة مهداة )أهداها أصحابها إليه( إل

. )إثى: األستاذ هالل ناجي، املحقق والباحث والشاعر في عيد  ص20فلسفة البالغة، د.ناصر حالدي،   -1

 ميالده السبعين(

ار  -2
 
 . ص 9األردن،  -جامعة اليرموك  –مجهوالت جديدة في حياة إبراهيم ناجي وأدبه، د. يوسف بك

 . ص25عبدالجبار العلوش، مقابسة من العرف الدستوري، د. سعيد  -3

 . ص13األزهار في شعر مجيرالدين ابن تميم، أ. د. ناظم رشيد،  -4

 . ص8املعلقات بين األسطورة والواقع، د. عناد غزوان،  -5

د.  -6 نماذجها،  وأجمل  العراق  في  اإلسالمية  العربية  العمارة  في  الواجهات  تصميم  تطور  مراحل  بعض 

 . ص 12هناء عبدالخالق، 

في   -7 الفرد  املارديني الجوهر  املشرف  بن  محمد  بن  علي  الدين  لعالء  والورد،  النرجس  بين  املناظرة 

 . ص37الحصكفي، تحقيق: أ. د. ابىسام مرهون الصفار، 

ة،  -8 ، حققه: د. خليل إبراهيم العطي   . ص 39كتاب تحقيق الهمز ألبي زيد األنصاري 

اق سيرته وما بقي من شعره، أ. د. محمد عياض -9  . ص29، عمرو بن عبدامللك الور 

 . ص12النسق التعبيري للصورة الشعرية عند شاعر األندلس، د. بشرى محمد طه البشر،  -10

 . ص21أثر الشعر العربي في الشعر العبري في األندلس، د. طالب مهدي الخفاجي،  -11

 . ص 10، 1994أوهام اسىشراقية حول سيرة الثعالبي، د. محمود عبدهللا الجادر،  -12

ة ابن   -13 اب، تحقيق: أمير الخطاطين في العراق األستاذ يوسف ذنون، شرح ابن البصيص على رائي  البو 

 . ص35

 . ص 9الشمس في الشعر العربي القديم "دراسة بالغية"، الدكتورة بهيجة باقر جعفر الحسني،  -14

 . ص 25التهادي بالورود واألزهار في أدبنا العربي، أ. د. ابىسام مرهون الصفار،  -15

 :  )عالم ديني(  املال عبدالكريم املدرس



اه: ش   رحی تئصريفى يەنجانى بئكوردەە ش -1 رحی تەصريف بۆ ە)شرح تصريف الزنجاني بالكردية وسم 

-هـ  1402شوال    26قوتابى شەريف(، تأريف )شرح(: املال عبدالكريم املدرس، بخط الشارح نفسه،  

 . سم28.7× 21.5، ص280م،   1982/ 16/8

اإلسالم -2 أهل  اعتقاد  في  الكالم  باملدرسة  جواهر  املدرس  محمد  ابن  عبدالكريم  الشيخ  ألفها   ،

الثالثاء   الكتاب:  تأليف  تأريخ  سنة    23القادرية،  الثانية  م،  1/1991/ 8املصادف  هـ1411جمادى 

 . سم20.5×29، ص292

اإلسالم -3 ملة  اعتقاد  في  الكالم  في    جواهر  املدرس  محمد  ابن  عبدالكريم  تأليف  أخرى(،  )نسخة 

 . سم21× 29.5، ص263م، 1991/ 20/12 -هـ 1412جمادى الثانية  14املدرسة القادرية، الجمعة 

)نسخة أخرى(، تأليف عبدالكريم محمد املدرس، ليلة االثنين   اإلسالمجواهر الكالم في عقائد أهل   -4

 . سم19.5× 29.5ورقة،  125م، 1991/ 7/1 -هـ 1411جمادى الثانية سنة  22

 يضم:مجلد  -5

  -هـ  1412محرم    13تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس، األربعاء  منظومة خالصة جواهر الكالم،    5/1

 . سم21×29.8، ص15م، 1911/ 24/7

عنوان    5/2 املدرس،  بال  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  الراغبين(،  وتوجيه  الطالبين  لتنبيه  )منظومة 

 . سم 21×29.8، ص43م، 13/8/1991 -هـ1412فر ص4الثالثاء 

 يضم:مجلد  -6

للمال عبدالكريم املدرس، بخط املؤلف   )مع تعليقات املؤلف عليها(،منظومة خالصة جواهر الكالم    6/1

 . سم21× 29.5ورقة،  15م، 1991 -هـ1411رمضان  29نفسه، السبت 

الكرام  6/2 واألولياء  والفقهاء  واملحدثين  القّراء  من  األعالم  بأسانيد  األنام  إعالم  تأليف منظومة   ،

االثنين   املدرس،  عبدالكريم  املال  القعدة    5ونسخ  )  97م،  20/5/1991  -هـ 1411ذي  (، ص194ورقة 

 . سم 21×30

، تأليف ونسخ األنام بأسانيد األعالم من القّراء واملحدثين والفقهاء واألولياء الكرام  منظومة إعالم -7

 . سم 21×30، ص209م، 1991/ 20/5  -هـ1411ذي القعدة  5املال عبدالكريم املدرس، االثنين 

 يضم: مجلد -8



الكالم    8/1 املال  خالصة جواهر  تأليف ونسخ  عليها(،  املؤلف  تعليقات  السبت )مع  املدرس،  عبدالكريم 

 . سم21× 29.5، ص32هـ،  1411رمضان  29

الناجية   8/2 الفرقة  بيان  في  شريفة  الشيخ    منظومة  ونسخ  تأليف  عليها(،  املؤلف  تعليقات  )مع 

الثالثاء   املنظومة:  تحرير  تأريخ  املدرس،  الثانية    23عبدالكريم  تأريخ  1991/ 8/1  -هـ1411جمادى  م، 

 . سم 21× 29.5، ص31هـ،  1411رمضان  25لى املنظومة: األربعاء االنتهاء من التعليقات ع 

 يضم: مجلد  -9

 27، تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس، الثالثاء  منظومة جواهر الكالم في اعتقاد ملة اإلسالم  9/1

 . سم17× 22.6، ص16م، 10/1990/ 16 -هـ 1411ربيع األول 

، تأليف ونسخ عبدالكريم محمد املدرس، السبت  األعالممنظومة إرشاد األنام إلى اتصال أسانيد    9/2

 . سم 17×22.6، ص107م، 11/1990/ 3 -هـ1411ربيع الثاني  16

 يضم: مجلد  -10

اإلسالم  10/1 ملة  اعتقاد  في  الكالم  جواهر  منظومة  املدرس،  شرح  عبدالكريم  الشيخ  ونسخ  تأليف   ،

 .سم 21× 29.7، ص124م،  7/4/1991 -هـ 1411رمضان  22األحد 

الناجية   10/2 الفرقة  بيان  في  النظم والشرح للشيخ عبدالكريم املدرس، بخط املؤلف شرح منظومة   ،

 . سم21× 29.7، ص14هـ، 1411رمضان  25نفسه، األبعاء 

 يضم: مجلد  -11

اإلسالم  11/1 ملة  اعتقاد  في  الكالم  جواهر  جمادى منظومة  املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف   ،

 . سم21×26، ص113م، 1/1990/ 13 -هـ1410الثانية 

الناجية   11/2 الفرقة  بيان  في  املدرس،  أرجوية  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  الثاني    9،   -هـ  1410ربيع 

 . سم21×26، ص12م، 1989/ 2/11

ريب،   -12 بال  وإلهام  الغيب  الخميس  إعالم  املدرس،  محمد  عبدالكريم  هـ،  1408شوال سنة    3تأليف: 

 . سم20.5×29.5، ص90

شعبان املعظم    14تأليف: املال عبدالكريم املدرس، الجمعة  األنوار القدسية في األحوال الشخصية،   -13

 . سم20.5× 29.5، ص207م، 1988 -هـ 1408



)شرح كتاب املستصفى للغزاثي في أصول الفقه(، تأليف  صفوة الآللي من مستصفى اإلمام الغزالي   -14

، ص472م،  1956/ 1/1  -هـ  1375جمادى األوثى    17ونسخ املال عبدالكريم بن محمد املدرس، األحد  

 .سم 16.5×21

ژیانم   -15 حياتي  ڕۆژگاری  املال    –)أيام  ونسخ  تأليف  بقلمه(،  املدرس  عبدالكريم  املال  ذكريات  و  سيرة 

 . سم20×28.5، ص256عبدالكريم املدرس، تأريخ النسخ مجهول، 

ربيع األول   9املدرس، بخط املؤلف نفسه،  ، تأليف عبدالكريم محمد  إرشاد األنام إلى أركان اإلسالم -16

 . سم 21×29، ص275م،  1987/ 10/ 30 -هـ 1408

هـ 1400ذي الحجة    13، تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس، األربعاء  )منظومة(  شەمامەی بین دار  -17

 . سم20× 28.8، ص297م، 22/10/1980 -

بەختیار  -18 ئاینییە(  نامەی  املال  )هۆنراوەیەکی  ونسخ  تأليف  ربيع  ،  أواسط  املدرس،  محمد  عبدالكريم 

 . سم20× 28.5، ص84في بغداد، هـ 1384الثاني 

و کۆمەاڵیەتییە(  سۆسەنی کۆسار  -19 ئایینی  املدرس،  )کتێبێکی  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  رجب    6، 

 . سم 19×25.7، ص136م، 1984نيسان  -هـ 1404

دار  -20 دڵ  شهر  شئوچئرەە  املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  نظم  سنة  ،  م،  1985  -هـ1405شعبان 

 .  سم14.3×20، ص147

ذي القعدة    1، تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس، األربعاء  شێنى دڵ بئ چئند دەستئی گوڵ ەباو  -21

 . سم20.5×28.5، ص114م، 6/1989/ 15 -هـ 1408

البرية  -22 في سيرة خير  العنبرية  وتأل  الوردة  نظم  العنبرية(،  الوردة  في شرح  ة  البري  يف ونسخ )مع سعادة 

 . سم15.8×20، ص334عبدالكريم محمد املدرس، تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن، 

 : يضممجلد  -23

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

 . سم18.7×23.5، ص38م، 12/1992/ 30 -هـ 1413

النبي    23/2 مدح  في  بجاهه قصيدتان  النجاة(،   والتوسل  ووسيلة  بالجاه،  للتوسل  االنىباه  اهما:  )وسم 

 . سم18.7× 23.5، ص21م، 1992 -هـ 1413جمادى األول  29نظم ونسخ املال عبدالكريم املدرس، الثلثاء 



، نظم وتأليف ونسخ عبدالكريم محمد املدرس، القصيدة النورية املباركة في سيرة حضرة خير البرّية  -24

 . سم18.7× 26، ص53م، 12/6/1994  -هـ1415رم مح 4االثنين 

 يضم: مجلد -25

)أي شده(  25/1 عبدالكريم   منظومة  املال  بخط  النود ي،  معروف  الشيخ  تأليف  )ص(،  النبي  مدح  في 

 . سم20.3× 28.5، ص17م،  1935/هـ 1354فر ص 4املدرس، 

النبي    آفتاب   25/2 مدح  في  ال-ص–)قصيدة  املصنف  بكر  أبي  للمال  نسخه چ (،  وتأريخ  الناسخ  وري، 

 . سم20.3× 28.5، ص15مجهوالن، 

ذي   26)ترجمة ذات الشفا في سيرة خير الورى إثى الفارسية(، للمال عبدالكريم املدرس،    بال عنوان  25/3

 . سم20.3×28.5، ص47م،  1935 -هـ1353القعدة 

رحمت  25/4 تأليف    أي  أخرى(،  وأخالقية  دينية  فوائد  وبعض  "ص"  النبي  مدح  في  فارسية  )منظومة 

املدرس،   عبدالكريم  املال  الثانية    12ونسخ  ثاني    15  -هـ 1414جمادى  ، ص28م،    1994تشرين 

 . سم20.3× 28.5

الفريدة -26 حل  في  الحميدة  منه:    الفوائد  انته   املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  شرح   12للسيوطي، 

 . سم20.5× 33، ص150م، 3/1981/ 12 -هـ 1401ى األوثى  جماد

املنبرية  -27 الخطب  من  جامع  ذلك  يبدو  املدرس،  عبدالكريم  للشيخ  أنها  الظن  )أغلب  مجهول  ملؤلف   ،

 إثى كونه ضمن مخطوطات املدرس(، تأريخ النسخ مجهول،  
ً
، ص104أسلوب الكتاب وخطه، إضافة

 . سم 21×33

 بديع وعروض نامى(: –بەدیع وعەروزی نامی يضم كتاب ) مجلد -28

 -هـ 1409جمادى األوثى    1، تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس، انته  منه: الجمعة  ەدیعی نامیب  28/1

 . سم21×29.5، ص42م، 1988/ 9/12

نامىە ع  28/2 الخميس  رويە  منه:  انته   املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  األوثى   14،  جمادى 

 . سم 21×29.5، ص49م، 12/1988/ 22 -هـ 1409

، تأليف ونسخ الشيخ عبدالكريم محمد املدرس، تأريخ االنتهاء من  البركات األحدية في شرح الصمدية  -29

االثنين   ليلة  )نر هـ1341شعبان    16التأليف:  في   
ً
مدرسا كان  حينها  واملدرس  بيارة  سەجار(، گ في 

 . سم20.5×29، ص272هـ،  1416جمادى الثانية 4



)منظومة فارسية في مدح النبي "ص" وبعض فوائد دينية وأخالقية أخرى(، تأليف ونسخ   رحمتأي   -30

املدرس،   عبدالكريم  الثانية    12املال  ثاني    15-هـ1414جمادى  ، ص33م،    1994تشرين 

السم 20.5×14 عبدالقادر  السيد  مناقب  في  مطبوع  كتاب  مع  د 
 
)جل الخاطر،  گ.  تفريح  باسم:  يالني 

 طبعة دار الكتب 
ُ
 برى بمصر( العربية الك

ريب -31 بال  الحق  وإلهام  الغيب  املدرس،  إعالم  محمد  عبدالكريم  ونسخ  تأليف    -ه 1408رمضان    9، 

 .سم 21× 29.5، ص134م، 1988/ 26/4

فوائح -32 شرح  در  فوائد  ونسخ  كتاب  تأليف  الفارسية(،  )باللغة  محمد    :للمولوي  عبدالكريم  الشيخ 

 . سم21×30، ص246م، 1992/ 3/ 7 -هـ1412املدرس، رمضان سنة 

 يضم:مجلد   -33

هـ  1412محرم    13تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس، األربعاء  منظومة خالصة جواهر الكالم،    33/1

 .سم 21× 29.5، ص15م، 1911/ 7/ 24 -

عنوان    33/2 الطالبين  بال  لتنبيه  املدرس، )منظومة  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  الراغبين(،  وتوجيه 

 . سم 21×29.5، ص43م، 13/8/1991 -هـ1412فر ص4الثالثاء 

واإليمان  33/3 الدين  أهل  وإيقاظ  كالعيان  بيان  الشيخ    منظومة  ونسخ  تأليف  الصبيان،  لتربية 

 . سم21×29.5، ص48هـ،   1412ذي الحجة  8عبدالكريم محمد املدرس، الثلثاء 

 يضم: مجلد -34

دش  بال عنوان  34/1 املال عبدهللا  تأليف  الهورامية(،  الكردية  باللهجة  اإلسالمية  العقائد  في  ،  ەیی )كتاب 

الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )لكن يبدو من الخط أنها نسخت بخط املال عبدالكريم املدرس، إضافة إثى 

 . سم20×25.7، ص60كونها ضمن مخطوطات مكتبته(، 

هو   34/2 االثنين  شیار نامەی  منه:  انته   املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف    6  -هـ1409رجب    1، 

 . سم21×28.8، ص134م،  2/1989/

یادگار  34/3 الخميس  نامەی  املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  الثاني    18،   -هـ  1406ربيع 

 . سم 21×28.8، ص91م، 1/1/1986

وەنەوشە   34/4 ونسخ  دەستەی  تأليف  السبت  ،  املدرس،  عبدالكريم  األول    5املال    -ه   1406ربيع 

 .سم 21× 28.8،  ص94م،  30/11/1985



، تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس، تأريخ التأليف سرودی مسک وعەنبەر لە بۆ درودی ڕەهبەر  34/5

 .سم 21× 28.8،  ص37والنسخ مجهوالن، 

  -هـ1406ربيع الثاني  18عبدالكريم املدرس، الخميس ، تأليف ونسخ املال )نسخة أخرى(نامەی یادگار   -35

 . سم 20× 29، ص91م، 1/1/1986

)مع تعليقات املؤلف عليها(، تأليف ونسخ الشيخ عبدالكريم  منظومة شريفة في بيان الفرقة الناجية  -36

م، تأريخ االنتهاء من  8/1/1991  -هـ1411جمادى الثانية    23املدرس، تأريخ تحرير املنظومة: الثالثاء  

 . سم 21× 29، ص41هـ،  1411رمضان  25التعليقات على املنظومة: األربعاء 

نايار  -37 سنة  وەنئوشئی  رمضان  شهر  أواخر  في  املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  هـ، 1403، 

 . سم 15×21، ص149

ئاگاداری  -38 االثنين  نامەی  املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  م،  1991/ 26/6  -هـ1412فر  ص18، 

 . سم 15×21فحات إضافية(، ص5ومعها  ص53)الرسالة  ص58

)منظومة فارسية في مدح النبي "ص" وبعض فوائد دينية وأخالقية أخرى(، تأليف ونسخ   أي رحمت -39

املدرس،   عبدالكريم  الثانية    12املال  ثاني    15  -هـ 1414جمادى  ، ص32م،    1994تشرين 

 .سم 15.2×21

ئيسالم  1/ -40 املدرس،    نورە  محمد  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  بالكردية(،  اإلسالم   ص87)نور 

 . سم21×32ألول(، )الدفتر ا

ئيسالم  40/2 الجمعة    نورە  املدرس،  محمد  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  بالكردية(،  اإلسالم   19)نور 

 . سم21×29.3)الدفتر الثاني(،  ص140م، 28/2/1986 -هـ 1406جمادى الثانية 

عنوان   -41 ونبال  تأليف   ،)
ً
نظما أخرى  واجتماعية  دينية  فوائد  وبعض  واإلرشاد  الوعظ  في  سخ )كتاب 

 . سم21× 29.3، ص120م، 8/1982/ 2 -هـ1402/ 12/10عبدالكريم محمد املدرس، 

 يضم:مجلد  -42

دش  العقائد  42/1 عبدهللا  املال  تأليف  الهورامية(،  الكردية  باللهجة  اإلسالمية  العقائد  في  ەیی )منظومة 

ت   بسنندج،  اإلحسان  دار  مدرسة  )مدرس  عبدالكريم  هـ(  1340املفتي  املال  بخط  محرم    23املدرس،  ، 

 . سم21×29، ص14هـ،  1411



عنوان  42/2 املال   بال  تأليفات  من  أنها  الظن  أغلب  )لكن  مجهول  ملؤلف  العقائد(،  في  كردية  )منظومة 

مجهول،   النسخ  تأريخ   ،
ً
أيضا بيده  نسخت  أنها  الخط  من  واضح  و  املدرس(،  ،  ص16عبدالكريم 

 . سم 21×29

 غرة  ، تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس، الثلثاءمنظومة جواهر الكالم في اعتقاد ملة اإلسالم  42/3

 . سم 21×29، ص14م، 1990آب  21 -هـ 1411فر ص

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

 . سم 21×29، ص5النسخ مجهول، 

وغزليات  42/5 مجهول،  قصائد  النسخ  تأريخ  املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  نظم  من  ، ص10، 

 . سم 21×29

زەمان  42/6 ئاخر  فیتنەی  لە  النسخ ئاگاداری موسڵمان  تأريخ  املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف   ،

 . سم21×29، ص41مجهول، 

نامیخوالص  1/ -43 تەفسیری  املدرس،  ەی  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف    -هـ1405رجب    27، 

األول    ص103م،  1985/ 19/4 اآلية    -)الدفتر  إثى  القرآن  بداية  عمران(،    25من  آل  سورة  من 

 .سم 20× 31.7

تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس،  ەی تەفسیری نامیخوالص   43/2 الثاني    ص 123،  من    –) الدفتر 

 . سم20×31.7من سورة املائدة(،  64من سورة آل عمران إثى اآلية  26اآلية 

نامیخوالص   43/3 تەفسیری  املدرس،  ەی  املال عبدالكريم  تأليف ونسخ  الثالث    ص85،  الدفتر  من    –) 

 . سم20×31.7من سورة األعراف(،  87من سورة املائدة إثى اآلية  65اآلية 

تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس،  ەی تەفسیری نامیخوالص   43/4 الرابع    ص 153،  الدفتر  من    –) 

 . سم 21×32.5من سورة اإلسراء(،  66أول سورة يونس إثى اآلية 

من    –)الدفتر الخامس    ص172، تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس،  میخوالصئە تئفسيری نا  43/5

 . سم21×32.5من سورة النمل(،  62من سورة اإلسراء إثى اآلية  42اآلية 

من    –)الدفتر السادس    ص82، تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس،  ەی تەفسیری نامیص خول   43/6

 .سم 21× 32.5من سورة سبأ(،   40من سورة النمل إثى اآلية  63اآلية 



ربيع   9، تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس، انته  منه: ليلة الجمعة  ە تئفسيرە نامىە خوالص  43/7

القرآن(،    من سورة الزخرف إثى نهاية  –)الدفتر السابع    ص182م،    1985تشرين ثاني  /22  -هـ 1406األول  

 .سم 27.3×34

نامه ە ح -44 السبت    ج  املدرس،  عبدالكريم  املال  ونسخ  تأليف  الحج(،    -هـ  1401شوال    8)رسالة 

 .   سم16.5×23، ص216م،  8/8/1981

 مؤلفات املال عبدالكريم املدرس بخط آخرين:

عبدالكريم بن محمد بن فتاح املدرس، بخط عثمان    :، بقلم العالمةاملناجات عند قاض ي الحاجات -1

 . سم15× 20.7، ص58هـ،  1416محمد غريب، في رجب سنة 

   مال عبدالكريم املدرس، مخطوطات
 
 املصورة ورقيا

 يضم: مجلد -1

فــــي مــــدح النبــــي )ص(، تــــأليف الشــــيخ معــــروف النــــود ي، بخــــط املــــال عبــــدالكريم  منظومــــة )أي شــــده( 1/1

 .سم20.3×28.5، ص17م،  1935 -هـ1354فر ص4املدرس، 

وري، الناسخ وتأريخ نســخه مجهــوالن چ (، للمال أبي بكر املصنف ال-ص-)قصيدة في مدح النبي   آفتاب  1/2

 .سم20.3×28.5، ص15املدرس(، )أغلب الظن أنها بخط املال عبدالكريم 

)ترجمــــــة ذات الشــــــفا فــــــي ســــــيرة خيــــــر الــــــورى إثــــــى الفارســــــية(، لنــــــاظم مجهــــــول، بخــــــط املــــــال  بــــــال عنــــــوان 1/3

 .سم20.3×28.5، ص47م في بياره،  1935 -هـ1353ذي القعدة  26عبدالكريم املدرس، 

منظومــة فارســية فــي مــدح النبــي "ص" وبعــض فوائــد دينيــة وأخالقيــة  -ء رحمــت ە)أو اى ساي  أي رحمت  1/4

ــأليف  ــخ املــــال عبــــدالكريم املــــدرس، أخــــرى(، تــ ــة  12ونســ ــادى الثانيــ ـــ1414جمــ ــاني  15 -هــ م، 1994تشــــرين ثــ

 .سم20.3×28.5، ص28

 يضم: مجلد -2

فــــي مــــدح النبــــي )ص(، تــــأليف الشــــيخ معــــروف النــــود ي، بخــــط املــــال عبــــدالكريم  منظومــــة )أي شــــده( 2/1

 .سم14.3×19، ص13م،  1935 -هـ1354فر ص4املدرس، تأريخ أصل الترقيم: 

وري، بخــــط املــــال محمــــد ســــعيد چــــ (، للمــــال أبــــي بكــــر املصــــنف ال-ص–)قصــــيدة فــــي مــــدح النبــــي  آفتــــاب 2/2

 .سم14.3×19، ص13هـ،  1354ربيع األول  17املريواني البالكي )مال سعيد ساداوا(، األربعاء 



قيــة منظومة فارسية في مــدح النبــي "ص" وبعــض فوائــد دينيــة وأخال -ء رحمت ە)أو: اى ساي أي رحمت  2/3

م،  1994تشــــرين ثــــاني  15 -هـــــ1414جمــــادى الثانيــــة  12أخــــرى(، تــــأليف ونســــخ املــــال عبــــدالكريم املــــدرس، 

 .سم14.3×19، ص34

)ترجمــــــة ذات الشــــــفا فــــــي ســــــيرة خيــــــر الــــــورى إثــــــى الفارســــــية(، لنــــــاظم مجهــــــول، بخــــــط املــــــال  بــــــال عنــــــوان 2/4

 .سم14.3×19، ص62م في بياره،  1935 -هـ1353ذي القعدة  26عبدالكريم املدرس، 

 يضم: مجلد -3

ــي العقائـــــد(، تـــــأليف الشيخ قيـــــدەنامئ ە ع 3/1 يع البـــــاني، بخـــــط مـــــال محمـــــود حســـــين رحمـــــن ســـــم)رســـــالة فـــ

 .سم20.5×29، ص13 م،5/5/1996ەیی، طايش

ــأليف الناســــخ مــــال محمــــود  بــــال عنــــوان 3/2 ــا مــــن تــ ــي العقيــــدة(، لنــــاظم مجهــــول )أغلــــب الظــــن أنهــ )رســــالة فــ

 .سم20.5×29، ص11م، 1996/ 20/4، األحد ەایحسين(، بخط املال محمود حسين رحمن طايش

وزي، بخــــط مــــال محمــــود حســــين گ)رســــالة فــــي العقيــــدة(، للســــيد عبــــدالرحيم املولــــوي التــــاو  بــــال عنــــوان 3/3

 .سم20.5×29، ص8م، 26/4/1996رحمن، الجمعة 

م 14/4/1996، للمــــال عبــــدهللا دشــــەط  املفتــــي، بخــــط محمــــود حســــين رحمــــن، فــــي قيــــدەی ئيســــالمە ع 3/4

 .سم20.5×29، ص8نسخه بأمر الشيخ املال عبدالكريم املدرس، 

 يضم: مجلد -4

، للشــيخ موــرون النــودري ال، زنطــي، بكــم عبــدالكريم بــ  م مــد بــ  الجوووهر ايد وود لووا علووم التجو وود 4/1

 .سم14.5×21، ص19هـ،  1339رمضان  20فتاح )املال عبدالكريم املدرس(، السبت 

، للشــيخ موــرون النــودري، بكــم عبــدالكريم بــ  م مــد بــ  قطوور الرووار  لووا علووم الدوورائ منظومــة  4/2

 .سم14.5×21، ص68بكانقاه دورود، هـ1339فتاح )املال عبدالكريم املدرس(، األحد نصف الشوبان 

، املنظومــــة وشــــرحها للشــــيخ معــــروف النــــود ي، وعليهــــا كشــــف الغــــامظ علــــى منظومــــة قطــــر العــــارض -5

تعليقات العالمــة املــال علــي القزلطــي، بخــط عبــدالكريم الكــردي الشــهرزوري )املــال عبــدالكريم املــدرس(، 

 .سم20.5×29، ص78في بغداد، هـ1401فر سنة صليلة األربعاء سلخ شهر 

)في ســيرة ومناقــب املشــايخ النقشــبندية باللغــة الفارســية(، تــأليف: املــال حامــد بــن املــال   رياض املشتاقين -6

ێســــارانا ) اتــــع الشــــيخ عدمــــان ســــراج الــــدي  األول(، بكــــم أيــــو  )نســــخ  بــــأمر الشــــيخ م مــــد علــــي الب

 .سم20×28.8(، ص504ورقة ) 252هـ،  1316بالجولي مال إسماعيل األربلي(، املورون 



 يضم: مجلد -7

موالنــا خالــد والشــيخ عثمــان ســراج الــدين  -)فــي ســيرة ومناقــب املشــايخ النقشــبندية  ر ووا  اياووتاقین 7/1

الشــيخ عدمــان ســراج ێســارانا ) اتــع باللغة الفارسية(، تأليف: املال حامد بــن املــال علــي الب  -وأوالده وخلفاؤه

، ص430هـــــــــ،  1328جمــــــــادى الدــــــــانا  8الــــــــدي  األول(، بكــــــــم فــــــــتا خ الودمــــــــانا النقشــــــــبند ، الخمــــــــ   

 .سم14.7×21

، ص114)كتــــــــا  فــــــــي التصــــــــون(، مل لــــــــف مجهــــــــول، النا ــــــــخ وتــــــــأريخ نســــــــخ  مجهــــــــو ن،  بوووووووو  عنوووووووووان 7/2

 . سم14.7×21

)فــي مناقــب حضــرة ضــياءالدين عمــر العثمــاني(، تــأليف: املــال محمــود املــتخلص بـــ)باكي(،  نــور النــاظرين -8

ـــ، بخــــط املــــال عبــــدالكريم محمــــد املــــدرس، الخمــــيس  1318تــــأريخ التــــأليف:  ـــ 1387ربيــــع األول  28هــ  -هــ

 .سم21×32.7، ص96م،  6/7/1967

ربيــع األول  20د الربــاطي، وري، بخــط محمــ چــ ، تــأليف العالمــة املــال أبــي بكــر املصــنف الســراج الطريــق -9

 .سم19.2×25.8( ومعها أوراق مبعثرة، ص179ورقة ) 90هـ،  1316

وزيي امللقب بـ)مولوي(، الناســخ مجهــول )نســخه گ، تأليف السيد عبدالرحيم التاو قيدەە مئرضيیئ ە ع -10

خــم  تەوێڵە، والنسخة فيهابأمر الشيخ عبدالرحمان امللقب بأبي الوفا ابن الشيخ عثمان سراج الدين 

 .سم15×29.5(، ص124ورقة ) 62هـ،  1281(، مولو  نفس 

 يضم: مجلد -11

ــة  11/1 ــيدة البرديــ ــنة  كتــــاب تخمــــيس القصــ ــع ســ ــيخ معــــروف النــــود ي، طبــ ــال املؤلــــف، للشــ ــع ترجمــــة حــ مــ

شــارع املــأمون علــى نفقــة الشــيخ محمــود زعــيم األكــراد حفيــد املؤلــف،  –م بمطبعــة بغــداد 1933 -هـــ1352

 وألصق مع املخطوطة في مجلد(. )كتاب مطبوع ص55

ـــ)مولوي(، الناســــخ مجهــــول، گ، تــــأليف الســــيد عبــــدالرحيم التــــاو قيــــدەە مئرضــــيیئ ە ع 11/2 وزيي امللقــــب بــ

 .سم29.7×20.5(، ص166ورقة ) 83هـ،  1304

 يضم: مجلد -12

إثـــــى الفارســـــية، للمـــــال خليـــــل الســـــعرتي، املتـــــرجم مجهـــــول، الناســـــخ: محمـــــد  كتـــــاب املعفـــــواتترجمـــــة  12/1

 .سم20.7×28.5، ص16هـ،  1307حسن، 



گوز  املوــــــدوما )منظومــــــة فــــــي العقائــــــد اإلســــــالمية بالفارســــــية(، للســــــيد عبــــــدالرحيم التــــــاو  الفــــــوائح 12/2

، ص45هـــــ، 1289 م ــــرم 20هـــــ، بكــــم م مــــد حســــ ، ا  نــــ ن  1286املشــــهور بـــــ)مولو (، تــــأريخ التــــأليف: 

 .سم20.7×28.5

وزيي امللقب بـ)مولوي(، بخــط املؤلــف )مولــوي( گ، تأليف السيد عبدالرحيم التاو قيدەە مئرضيئ ە ع  12/3

 . سم20.7×28.5، ص152نفسه، تأريخ النسخ مجهول، 

)منظومــة شــعرية كرديــة باللهجــة الهوراميــة فــي العقائــد(، ملؤلــف مجهــول، الناســخ وتــأريخ  بــال عنــوان 12/4

 .سم20.7×28.5، ص15نسخه مجهوالن، 

)كتــــاب فــــي مناقــــب وكرامــــات الشــــيخ عثمــــان ســــراج الــــدين األول بالفارســــية(، تــــأليف املــــال  بــــال عنــــوان 12/5

الناسخ مجهول، ال يقرأ بسهولة ولكن يبدو أنهــا  حامد بن املال علي البيساراني )كما يبدو من آخر الكتاب(،

 .سم20.7×28.5، ص28هـ،  1292نسخت سنة 

 يضم: مجلد -13

، إلســماعيل بــن إبــراهيم بــن حيــدر، بخــط حاشية الحيدري على شرح الرسالة الوضعية العضــدية   13/1

 .سم21.5×32.2، ص53هـ،  1234ربيع األول  20خطاب، 

، )الرســـالة الحميديـــة فـــي بيـــان العقائـــد الدينيـــة( مـــن ة الحميديـــة الفوائـــد التوحيديــــة علــــى الرســــال 13/2

اومـــار، والفوائـــد التوحيديــــة للعالمـــة املــــال چتـــأليف العالمـــة املــــال محمـــد أمــــين املفتـــي ابـــن مــــال أحمـــد املفتــــي 

 .سم21.5×33، ص51م، 1969 -هـ1389عبدالكريم محمد املدرس، تأريخ تأليف الشرح: 

، )30الحــاج كــاك أحمــد الشــيخ، يضــم ) مكتوبــات مــن  مجلــد -14
ً
غيرة فــي صــ ( مكتوبــا منهــا مكاتيب18( مكتوبــا

 الوعظ، واملكتوبات كما يأتي:

: مكتــــوب التوبــــة، بخــــط عبــــدالغفور، تــــأريخ النســــخ مجهــــول )نســــخه فــــي حيــــاة املؤلــــف األول املكتــــوب  14/1

 .سم21×29.5، ص17السيد حاجي كاكه أحمد النود ي البرزنطي(، 

: مكتــوب الفكــر، بخــط عبــدالغفور بــن أحمــد، تــأريخ النســخ مجهــول )نســخه فــي حيــاة الثــانيب املكتــو  14/2

 .سم21×29.5، ص15املؤلف(،  

: مكتــوب الــذكر، بخــط عبــدالغفور، تــأريخ النســخ مجهــول )نســخه فــي حيــاة املؤلــف(، الثالــ املكتوب    14/3

 .سم21×29.5، ص24



، ص4مريــدان، بخــط عبــدالعزيز، تــأريخ النســخ مجهــول، : مكتــوب مبــايعەء نيــران بــا الرابــعاملكتــوب  14/4

 .سم21×29.5

 فــي  18مكتــوب در وعــظ بــرادران دينــ  از مريــد وغيــر مريــد ) هــذا ژدە كتــب بعــد املكتــوب الرابــع: ايــن هــ 
ً
مكتوبــا

 وعظ اإلخوة املؤمنين من املريدين وغيرهم(، و ي كما يأتي:

 .سم21×29.5، ص3بخط عبدالعزيز الباني، تأريخ النسخ مجهول،   املكتوب األول في الوعظ، 14/5

ــي الــــوعظ 14/6 ــاني فــ ــأريخ  املكتــــوب الثــ ــة لعقــــد املجلــــس(، بخــــط عبــــدالغفور، تــ ــي املوعظــ ــم فــ )مكتــــوب دهــ

 .سم21×29.5، ص3النسخ مجهول، 

)مكتــــوب ســــيم در وعــــظ(، بخــــط عبــــدالغفور، تــــأريخ النســــخ مجهــــول،  املكتــــوب الثالــــ  فــــي الــــوعظ 14/7

 .سم21×29.5، ص4

وعـــظ(، بخـــط عبـــدالغفور، تـــأريخ النســـخ مجهـــول، چهـــارم در )مكتـــوب  املكتـــوب الرابـــع فـــي الـــوعظ 14/8

 .سم21×29.5، ص2

، ص3در موعظــه(، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،  پــنجم)مكتــوب  املكتــوب الخــامس فــي املوعظــة  14/9

 .سم21×29.5

)مكتـــوب ششـــم در موعظـــه عقـــد مجلـــس(، الناســـخ  املكتـــوب الســـادس فـــي موعظـــة عقـــد املجلـــس 14/10

 .سم21×29.5، ص3وتأريخ نسخه مجهوالن، 

ء مجلس(، الناســخ وتــأريخ نســخه ە)مكتوب سابع موعظ املكتوب السابع في موعظة عقد املجلس  14/11

 .سم21×29.5، ص3مجهوالن، 

 1328)مكتــوب هشــتم مــوعظەء مجلــس(، الناســخ مجهــول،  املكتــوب الثــامن فــي موعظــة املجلــس 14/12

 .سم21×29.5، ص5هـ، 

)مكتـــــوب نهـــــم مـــــوعظەء مجلـــــس(، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه  املكتـــــوب التاســـــع فـــــي موعظـــــة املجلـــــس 14/13

 .سم21×29.5، ص5مجهوالن، 

ــة املجلـــس 14/14 ــي موعظـ ــر فـ ــأريخ نســـخه  املكتـــوب العاشـ ــر مـــوعظەء مجلـــس(، الناســـخ وتـ )مكتـــوب عاشـ

 .سم21×29.5، ص6مجهوالن، 

ــة املجلـــس 14/15 ــأريە)مكتـــوب يـــازدهم مـــوعظ املكتـــوب الحـــادي عشـــر فـــي موعظـ ــخ وتـ خ ء مجلـــس(، الناسـ

 .سم21×29.5، ص4نسخه مجهوالن، 



ء مجلـــس(، الناســـخ وتـــأريخ ە)مكتـــوب دوازدهـــم مـــوعظ املكتـــوب الثـــاني عشـــر فـــي موعظـــة املجلـــس 14/16

 .سم21×29.5، ص5نسخه مجهوالن، 

ء مجلس(، بخط عبدالغفور، ە)مكتوب سيزدهم موعظ املكتوب الثال  عشر في موعظة املجلس  14/17

 .سم21×29.5، ص3تأريخ النسخ مجهول، 

هـــاردهم مـــوعظەء مجلـــس(، الناســـخ وتـــأريخ چ)مكتـــوب  املكتـــوب الرابـــع عشـــر فـــي موعظـــة املجلـــس 14/18

 .سم21×29.5، ص3نسخه مجهوالن، 

زدهم مـــوعظەء مجلـــس(، الناســـخ وتـــأريخ پـــا)مكتـــوب  املكتـــوب الخـــامس عشـــر فـــي موعظـــة املجلـــس 14/19

 .سم21×29.5، ص2نسخه مجهوالن، 

ــة املجلـــــــساملكتـــــــوب  14/20 ــر فـــــــي موعظـــــ ــادس عشـــــ ء مجلـــــــس(، بخـــــــط ە)مكتـــــــوب شـــــــازدهم مـــــــوعظ الســـــ

 .سم21×29.5، ص4عبدالعزيز، تأريخ النسخ مجهول، 

ــابع عشـــر فـــي موعظـــة املجلـــس 14/21 ــأريخ ە)مكتـــوب هفـــدهم مـــوعظ املكتـــوب السـ ــخ وتـ ء مجلـــس(، الناسـ

 .سم21×29.5، ص4نسخه مجهوالن، 

)مكتــوب هــ دهم مــوعظەء مجلــس(، بخــط عبــدالعزيز  املجلــساملكتــوب الثــامن عشــر فــي موعظــة  14/22

بن أحمد بن محمد بن عبــدالعزيز بــن محمــد البردرشـــي  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 

 .سم21×29.5، ص5حياة املؤلف(، 

ســخ   مكتوب املعجزات املكية   14/23
ُ
)مكتــوب معجــزات مكــه(، بخــط عبــدالغفور، تــأريخ النســخ مجهــول )ن

 .سم21×29.5، ص16في حياة املؤلف(،  

ــخ مجهــــــول،  مكتــــــوب اإلرهاصــــــات 14/24 ــأريخ النســــ ، ص11)مكتــــــوب ارهاصــــــات(، بخــــــط عبــــــدالغفور، تــــ

 .سم21×29.5

جــــزات مدنيــــة(، بخــــط عبــــدالغفور، تــــأريخ النســــخ مجهــــول )مكتــــوب مع مكتــــوب املعجــــزات املدنيــــة  14/25

 .سم21×29.5، ص10)نسخ في حياة املؤلف(،  

)مكتـــوب معجـــزات اســفار(، بخـــط عبـــدالغفور، تــأريخ النســـخ مجهـــول،  مكتــوب معجـــزات األســفار  14/26

 .سم21×29.5، ص11



، ص34)ص(، بخــــــــــط عبـــــــــدالغفور، تــــــــــأريخ النســـــــــخ مجهــــــــــول،  مكتــــــــــوب فــــــــــي بيــــــــــان معــــــــــراج النبــــــــــي 14/27

 .سم21×29.5

 .سم21×29.5، ص17، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، مكتوب التطفيف 14/28

 .سم21×29.5، ص15، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مكتوب الظلم 14/29

 .سم21×29.5، ص13، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، مكتوب القتل 14/30

 كما يأتي:21الحاج كاك أحمد الشيخ، يضم )  مكتوبات  من  مجلد -15
ً
 ( مكتوبا

ــا 15/1 ــاة املؤلــــــــف(، مكتــــــــوب الزنــــــ ــأريخ النســــــــخ مجهــــــــول )نســــــــخه فــــــــي حيــــــ ، ص15، بخــــــــط عبــــــــدالغفور، تــــــ

 .سم21×29.5

، ص30)مكتــــــوب شــــــراب(، بخــــــط عبــــــدالغفور بــــــن أحمــــــد، تــــــأريخ النســــــخ مجهــــــول،  مكتــــــوب الخمــــــر 15/2

 .سم21×29.5

 .سم21×29.5، ص16هـ،  1300، بخط عبدالغفور، مكتوب رشبلك 15/3

 .سم21×29.5، ص11هـ،  1300، بخط عبدالغفور، مكتوب في آداب الكسبة  15/4

 .سم21×29.5، ص12، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مكتوب العيوب الباطنية  15/5

 .سم21×29.5، ص6، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مكتوب في كبائر املعامالت 15/6

 .سم21×29.5، ص10، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، مكتوب في كبائر ربع النكاح 15/7

 .سم21×29.5، ص12، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، مكتوب في كبائر الجراح 15/8

، بخــــط عبــــدالغفور، تــــأريخ النســــخ مجهــــول )نســــخه فــــي حيــــاة املؤلــــف(، مكتــــوب فــــي كبــــائر العبــــادات 15/9

 .سم21×29.5، ص10

 .سم21×29.5، ص12، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، مكتوب الكفر 15/10

ــي الســـــــــــرقة  15/11 ، ص7)مكتـــــــــــوب دزدان(، بخـــــــــــط عبـــــــــــدالغفور، تـــــــــــأريخ النســـــــــــخ مجهـــــــــــول،  مكتـــــــــــوب فـــــــــ

 .سم21×29.5

 .سم21×29.5، ص20، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، مكتوب في عقوق الوالدين 15/12

، ص5ند بدروغ(، بخط عبدالغفور، تأريخ النســخ مجهــول، گ )سو  في بح  الحلف الكاذب مكتوب 15/13

 .سم21×29.5



جهــوالن، )مكتوب سرخي آســمان(، الناســخ وتــأريخ نســخه م مكتوب في بح  حادثة احمرار السماء  15/14

 .سم21×29.5، ص3

 .سم21×29.5، ص12، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، مكتوب سوء الخلق 15/15

 .سم21×29.5، ص11، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، مكتوب الزوج والزوجة  15/16

)مكتــوب منكــر بمعــروف(، بخــط عبــدالغفور، تــأريخ النســخ مجهــول )نســخ   مكتوب املنكر باملعروف  15/17

 .سم21×29.5، ص25في حياة املؤلف( 

 .سم21×29.5، ص14، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، مكتوب الرياء 15/18

 .سم21×29.5، ص12، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، مكتوب في سفر القبر 15/19

، ص11)مكتوب سفر قيامت(، بخط عبدالغفور، تأريخ النســخ مجهــول،  سفر القيامة مكتوب في   15/20

 .سم21×29.5

م 15/21
ّ
، ص16، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه مجهـــــوالن )ناقصـــــة اآلخـــــر(، الصـــــفحات املتبقيـــــة: مكتـــــوب جهـــــن

 .سم21×29.5

 لكاك أحمد وأشياء أخرى لغيره كما يأتي:14كاك أحمد الشيخ، يضم )  مكتوبات  من  مجلد -16
ً
 ( مكتوبا

مــن النجاســات، للحــاج كــاك أحمــد الشــيخ، بخــط  مكتــوب فــي بحــ  مــا يعفــى عنــه ومــا ال يعفــى عنــه  16/1

 .سم21×25، ص21)على ما يبدو(، هـ1304عبدالرحمن،  

، ص8عبــدالرحمن، تــأريخ النســخ مجهــول، ، للحــاج ـكـاك أحمــد الشــيخ، بخــط مكتــوب فــي األ ــحية  16/2

 .سم21×25

، کــانی گــوێ ی(، للحــاج كــاك أحمــد الشــيخ، بخــط عبــدالرحمن كــانى كــويزي )مكتــوب فــي جوامــع الكلــم 16/3

 .سم21×25، ص9هـ،  1304

، ص25هـــــــ،  1313، للحــــــاج ـكـــــاك أحمــــــد الشــــــيخ، بخــــــط عبــــــدالرحمن، مكتــــــوب الســــــؤال والجــــــواب 16/4

 .سم21×25

 .سم21×25، ص8هـ،  1313، للحاج كاك أحمد الشيخ، بخط عبدالرحمن، غفار مكتوب االست 16/5

)قصائد وأشــعار: منظومــة فارســية مــع قصــائد باللغــة الكرديــة بعضــها فــي مــدح كــاك أحمــد  بال عنوان  16/6

، ص7الشــيخ(، لنــاظم مجهــول، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن )الظــاهر أنهــا نســخت بخــط عبــدالرحمن(، 

 .سم21×25



ــ،  1333جمــــادى اآلخــــر  20، لإلمــــام محمــــد الغزاثــــي، بخــــط عبــــدالرحمن، كفايــــة اإلســــالم 16/7 ، ص43هـــ

 .سم21×25

ــاء العشـــــــائر 16/8 ــائح لرؤســـــ ، للحـــــــاج ـكــــــاك أحمـــــــد الشـــــــيخ، بخـــــــط عبـــــــدالرحمن، مكتـــــــوب يتضـــــــمن نصـــــ

 .سم21×25، ص3)كما يبدو(، هـ1333

، للحاج كاك أحمد الشيخ، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن الة الجماعة صمكتوب فيما يبطل ثواب  16/9

 .سم21×25، ص16)الظاهر أن ناسخه هو الناسخ ملا قبله(، 

 .سم21×25، ص20، للحاج كاك أحمد الشيخ، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مكتوب األوراد 16/10

، ص10، للحـــــاج ـكــــاك أحمـــــد الشـــــيخ، بخـــــط عبـــــدالرحمن، تـــــأريخ النســـــخ مجهـــــول، مكتـــــوب ال ـــــج 16/11

 .سم21×25

، ص29، للحـــــــــاج ـكــــــــاك أحمـــــــــد الشـــــــــيخ، الناســـــــــخ وتـــــــــأريخ نســـــــــخه مجهـــــــــوالن، مكتـــــــــوب العبـــــــــادات 16/12

 .سم21×25

ــاء النبـــــوي  16/13 هــــــ، 1304، للحـــــاج ـكــــاك أحمـــــد الشـــــيخ النـــــود ي، بخـــــط عبـــــدالرحمن، مكتـــــوب الكيميـــ

 .سم21×25، ص15

، ص36، للحــــاج ـكـــاك أحمــــد الشــــيخ، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن، مكتــــوب األخــــالق الحســــنة  16/14

 .سم21×25

، للحـــاج ـكــاك أحمـــد الشـــيخ، بخـــط عبـــدالرحمن )مـــال عبـــدالرحمن ـكـــاني مكتـــوب بغــــظ الســــادات 16/15

 .سم21×25، ص12يزي(، تأريخ النسخ مجهول، گو 

، للحاج كاك أحمد الشيخ، الناسخ وتأريخ نسخه مجهــوالن، كتاب النكاح والطالق وما يتعلق بهما  16/16

 .سم21×25، ص26

 من مكتوبات كاك أحمد الشيخ يضم:مجلد  -17

ــأريخ نســـــــــخه مجهـــــــــوالن، كتـــــــــاب النـكــــــــاح والطـــــــــالق ومـــــــــا يتعلـــــــــق بهمـــــــــاتتمـــــــــة  17/1 ، ص52، الناســـــــــخ وتـــــــ

 .سم16.5×21.5

ــي بحـــــــــــ  مـــــــــــبطالت الصـــــــــــالة 17/2 )نـــــــــــاقص(،  ص40، الناســـــــــــخ وتـــــــــــأريخ نســـــــــــخه مجهـــــــــــوالن، مكتـــــــــــوب فـــــــــ

 .سم16.5×21.5

 ( مكتوب من مكتوبات كاك أحمد الشيخ، كما يأتي:3) -18



ن )لكــن يظهــر مــن نــوع الخــط أن ناســخه هــو الناســخ ملــا الناسخ وتــأريخ نســخه مجهــوال   مكتوب ال ج،  18/1

 .سم30×21.5، ص21هـ(،  1306بعده: كتبه عبدالعزيز لجناب موالنا املفتي بالسليمانية في سنة 

، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن )لكــــن يظهــــر مــــن نــــوع الخــــط أن ناســــخه هــــو تتمــــة مكتــــوب ال ــــج 18/2

ــخ ملـــــــــا بعـــــــــده: كتبـــــــــه  ، ص6هــــــــــ(،  1306عبـــــــــدالعزيز لجنـــــــــاب موالنـــــــــا املفتـــــــــي بالســـــــــليمانية فـــــــــي ســـــــــنة الناســـــــ

 .سم30×21.5

، ص6هــــــ،  1306، بخــــط عبــــدالعزيز )كتبــــه لجنــــاب موالنــــا املفتــــي بالســــليمانية(، مكتــــوب الواجبــــات 18/3

 .سم30×21.5

ــيلة  -19 ــيد عبــــدالرحيم  منظومــــة الفضــ ــي علــــم أصــــول الــــدين(، للســ ــاب فــ ــ ي للنــــاظم )كتــ ــع بعــــض الحواشــ مــ

وزي املشـــــهور بــــــ)مولوي(، بخـــــط عبـــــدالكريم بـــــن محمـــــد الكـــــردي الشـــــهرزوري )املـــــال عبـــــدالكريم گالتـــــاو 

 .سم20.5×29.5، ص187م، 12/5/1981 -هـ1401رجب  8املدرس(، الثلثاء 

م 1957)أحاديث دينية واجتماعية أذيعــت فــي حينهــا فــي اإلذاعــة الكرديــة فــي العــراق منــذ عــام   بال عنوان -20

(، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن دیبەگەیــــیوألكثــــر مــــن أربعــــين ســــنة(، للشــــيخ عمــــر مولــــود الــــديبكي )

 .سم20.8×28.3، ص333)أغلب الظن أنها بخط املؤلف(، 

عبدالكريم الدبان التكريتي، الناسخ مجهول )أغلب الظــن أنهــا ، تأليف  الشرح الجديد لجمع الجوامع -21

النســــــــخة مهــــــــداة إثــــــــى الشــــــــيخ ] .ســــــــم21×27.7، ص234م، 1981 -هـــــــــ1401بخــــــــط الشــــــــارح نفســــــــه(، 

 [عبدالكريم املدرس

 يضم: مجلد -22

، بخــط الشـــيخ الخـــال نفســـه )وكتـــب فـــي آخرهـــا مالحظـــة ســيرة حيـــاة الشـــيخ محمـــد الخـــال ومؤلفاتـــه  20/1

 .سم24×35، ص6ن فيها تأريخ وفاة الشيخ الخال(، تأريخ النسخ مجهول، بخط مغاير ُدو  

، بحــث تقــدم بــه الطالــب: رفيــق مجيــد عبــدهللا، الناســخ مجهــول مال محمد الكويي فــي هــودج أشــعاره  20/2

 .سم22×27.8، ص66م، 19/2/1980)يمكن بخط الباحث(، 

 يضم: مجلد -23

الشيرازي املتخلص بسعدي، بخط عثمان بن خالــد آغــا طــويلي ، للشيخ مصلح الدين  ميزان الصرف  21/1

يالنــي فــي گفي مدرسة الشيخ عبدالقادر الهـ1226األصل )وهو الشيخ عثمان سراج الدين األول الطويلي(،  

 .سم12.5×19.8، ص30بغداد، 



)رســــالة فــــي الصــــرف(، ملؤلــــف مجهــــول، الناســــخ مجهــــول )الظــــاهر أنــــه الناســــخ ملــــا قبلــــه(،  بــــال عنــــوان 21/2

 .سم12.5×19.8، ص52هـ،  1226

افيــــة لعلــــم القافيــــة  21/3 )رســــالة فــــي القــــوافي(، ملوالنــــا جــــامي، الناســــخ مجهــــول )الظــــاهر أنــــه  الرســــالة الو

 .سم12.5×19.8، ص20هـ،  1226الناسخ ملا قبله(، 

)بالفارســية(، ملؤلــف مجهــول، بخــط عثمــان بــن خالــد آغــا طــويلي األصــل   امل فــي النحــومنظومة العو   21/4

ــان ســـراج الـــدين األول الطـــويلي(،  ــيخ عثمـ ـــ1226)الشـ ــيخ عبـــدالقادر الهـ ــة الشـ ــي بغـــداد، گفي مدرسـ ــي فـ يالنـ

 .سم12.5×19.8، ص19

احب زاده شــيخ محمــد صــ )رسالة في العقائد(، ملؤلف مجهول، الناسخ مجهول نسخه ألجل  بال عنوان  21/5

 .سم12.5×19.8، ص4هـ، 1309كامل، 

)املشــهور بعوامــل البركــوي(، ملحمــد بــن بيــر البركــوي، بخــط عثمــان بــن خالــد آغــا  العوامــل فــي النحــو 21/6

في مدرســــة الشــــيخ عبــــدالقادر هـــــ1226طــــويلي األصــــل )وهــــو الشــــيخ عثمــــان ســــراج الــــدين األول الطــــويلي(، 

 .سم12.5×19.8، ص20يالني في بغداد، گال

)الظــــاهر أنــــه كتــــاب املقدمــــة اآلجروميــــة فــــي النحــــو(، ملحمــــد ابــــن آجــــروم، الناســــخ وتــــأريخ  بــــال عنــــوان 21/7

 لنقصــان آخــره، والظــاهر أن ناســخه هــو الناســخ ملــا قبلــه(، 
ً
)ناقصــة األخــر(،  ص17نســخه مجهــوالن )نظــرا

 .سم12.5×19.8

، ص6هـــوالن، ، للعالمـــة املـــال يحيـــ  املـــزوري، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجتســـهيل العقـــدة لجهـــة الوحـــدة -24

 .سم16×21.5

ــتاني الســـــر املـــــألوف فـــــي خـــــواص األســـــماء واآليـــــات والحـــــروف -25 ، تـــــأليف محمـــــد األمـــــين يوســـــف األوغســـ

 .سم15.3×20، ص47الهندي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

، للشــيخ عمــر ابــ  الشــيخ گلنبوووع ع وور الرسووالر ا ایرزوور ايی ان وور حاشــية ابــن القردالــي علــى شــرح ال -26

املريــواني ألجــل هـ، بكم مال علي نا )نــی(  1328جمادى اآلخر  9م مد أم ن القرداغي، تأريخ الت شية: 

بمسجد قريــة )نــى( مــن محــال هـــ1320أخيه محمد كريم )الظاهر أنه الشــيخ املــال عبــدالكريم املــدرس(، 

 .سم16.5×21.3، ص226مريوان،  

لكريم الـــدبان التكريتـــي، الناســـخ مجهـــول )الظـــاهر أنهـــا بخـــط املؤلـــف ، لعبـــدامـــوجز فـــي علـــم الفـــرائظ -27

 . سم15×21، ص25هـ،  1406نفسه(، 



واملخطوطــــة ألصــــقت بمجلــــد فيــــه رســــالتان مطبوعتــــان: )املولــــد النبــــوي للشــــيخ البرزنطــــي، ورســــالة فـــــي 

 أحكام الجنائز وما يلزم في امليت، لطه حمدون السامرائي(.

)فــــي أســــماء ومناقــــب األعــــالم املــــدفونين فــــي بغــــداد ومــــا  األنــــوار فــــي مناقــــب األخيــــار ترجمــــة كتــــاب جــــامع  -28

فاءالدين عيســــ   القــــادري النقشــــبندي صــــ جاورهــــا( مــــن التركيــــة إثــــى العربيــــة، ملؤلــــف مجهــــول، املترجم:

 1262محــرم  13البنــديطي الكــردي، بخــط عبــدالفتاح ابــن الحــاج ســعيد املنتمــي إثــى الشــواف، االثنــين 

 . سم16×21، ص313هـ، 

 يضم: مجلد -29

)نــاقص األول(، ملؤلــف مجهــول، الناســخ: عبــدهللا بــن محمــد،  لوات النبــي الجليــلصشفاء العليل في  27/1

 .سم14×21، ص5هـ،  1292شعبان  3

)منظومــة فــي الصــلوات علــى النبــي املختــار(، تــأليف عبــدالقادر بــن محمــد الشــيخلماريني،  بــال عنــوان 27/2

 . سم14×21، ص22هـ،  1294ربيع الثاني  27بخط عبدهللا بن محمد، 

 واملخطوطة ألصقت بها نسخة مطبوعة من قصيدة الهمزية في مدح خير البرية للبوصيري.

 يضم:  مجلد  -30

، )الرســـالة الحميديـــة فـــي بيـــان العقائـــد الدينيـــة( مـــن الفوائـــد التوحيديــــة علــــى الرســــالة الحميديـــة  28/1

املفتـــي ابـــن املـــال أحمـــد املفتـــي، والفوائـــد التوحيديـــة تعليقـــات للعالمـــة املـــال تــأليف العالمـــة املـــال محمـــد أمـــين 

 .سم21×31، ص51هـ،  1387رمضان  27عبدالكريم محمد املدرس، الناسخ: املال عبدالكريم املدرس، 

ي، ، للعالمة املال محمد أمــين املفتــي ابــن املــال أحمــد املفتــ الرسالة الحميدية في بيان العقائد الدينية   28/2

 .سم21×31.5، ص41الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )الظاهر أنها بخط املؤلف نفسه(، 

ربيــع األول  10، للمــال محمــد الخــاكي، نســخ وشــرح املــال عبــدالكريم املــدرس، ەرحی قەسیدەی نوور ش  28/3

 .سم20.5×31.5، ص35م، 13/4/1973 – 1393

)مــن أول الكتــاب إثــى بــاب املســاقاة(، للمــال  البــن حجــرحاشية العالمة املال يحيى املزوري علــى التحفــة   -31

(، ص337ورقـــــــــــة ) 169يحيـــــــــــ  بـــــــــــن خالـــــــــــد املـــــــــــزوري العمـــــــــــادي، الناســـــــــــخ وتـــــــــــأريخ نســـــــــــخه مجهـــــــــــوالن، 

 .سم14.5×19.7

 يضم: مجلد -32



، للشــــيخ عبــــدالرحمن بــــن الشــــيخ عثمــــان ســــراج الــــدين املــــتخلص بـــــ)أبي قســــم مــــن ديــــوان أبــــي الوفــــا 30/1

 .سم14.5×20.5، ص30وتأريخ نسخه مجهوالن، الوفا(، الناسخ 

ــع بنـــــد مصـــــطفى بـــــ  30/2 ــي گترجيـــ ــي مـــــدح النبـــ الكـــــوردي، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه گ )ص(، ملصـــــطفى بـــــ  فـــ

 .سم14.5×20.5، ص8مجهوالن، 

امللقــب بغــالم علــي وجــواب غــالم علــي لــه فــي  رســالة ملوالنــا خالــد أرســله إلــى الشــيخ عبــدهللا الــدهلوي  30/3

 .سم14.5×20.5هـ، الناسخ: أحمد، تأريخ النسخ مجهول، ورقة واحدة )صفحتان(،  1238ذي الحجة  12

چرخــي وعاللالــدي (، النا ــخ )لســيد شــريف و عطــار وموالنــا جــالل الــدين ويعقــوب قصــائد وأشــعار  30/4

 .سم14.5×20.5وتأريخ نسخ  مجهو ن، ورقة واحدة )صف تان(، 

ــخ  رسوووالر الاووو ن علموووان الطوووو  ا 30/5 ــالي جـــوانرو خاصـــة، النا ـ إلـــم جميـــع املريـــدي  واملنســـوب ن والـــم أهـ

 .سم14.5×20.5وتأريخ نسخ  مجهو ن، ورقة واحدة )صف تان(، 

 ص، النا ـــــخ وتـــــأريخ نســـــخ  مجهـــــو ن،رسوووووالر الاووووو ن علموووووان سووووورام الووووودز  الطوووووو  ا   ووووور مولووووووع  30/6

 .سم14.5×20.5واحدة، 

 ص، النا ـــــخ وتـــــأريخ نســـــخ  مجهـــــو ن،الووووودز  الطوووووو  ارسوووووالر مولووووووع   ووووور الاووووو ن علموووووان سووووورام  30/7

 .سم14.5×20.5واحدة، 

)صف ات كتبها املال عبدالكريم املدرس في تأريخ تأس   خانقاه خانق ن وخانقاه ق رابات   ب  عنوان  30/8

وخانقــاه كفــر  وخانقــاه بيــاره وخانقــاه بياويلــ  وخانقــاه سردشــت مــ  قبــل الشــيخ عمــر  ــيالالدي (، بكــم 

 .سم14.5×20.5، ص5املال عبدالكريم املدرس، تأريخ الت رير مجهول، 

لو  والشيخ عدمان سراج الدي (، النا خ وتــأريخ نســخ  مجهــو ن )الظــاهر أ هــا )ملو   قصائد وأشرار   30/9

 .سم14.5×20.5، ص5بكم املال عبدالكريم املدرس(، 

)أكث ها للشيخ عمر  يالالدي  أرسلها إلــم املــال عبــدالقادر املــدرس وابنــ  الشــيخ   مكتوبات ورسائل  30/10

 .سم14.5×20.5، ص22وتأريخ نسخ  مجهو ن،  نجم الدي  والشيخ أحمد السراو  وغ  هم(، النا خ

 يضم: مجلد -33

 . سم 17×21، ص15، النا خ وتأريخ نسخ  مجهو ن،  قسم م  مكتوبات مولنا خالد النقابندع  31/1

 .سم17×21، ص3، رسالر ي  زحيى ايزورع   ر الا ن مرروف النودها 31/2



وتــــأريخ نســــخ  مجهــــو ن )يبــــدو أ هــــا بكــــم الوالمــــة ، النا ــــخ تخميسووووات ع وووور قصووووائد يولنووووا خالوووود 31/3

 .سم17×21، ص14عبدالكريم املدرس(، 

ابــ  الشــيخ أحمــد إلــم املــال علــي ابــ   اإلجووازا الرلم وور منحلووا الاوو ن محموود قسوو م التخ وو  ايردو ووا 31/4

ـــ، النا ـــخ وتـــأريخ نســـخ   1218املـــال نصـــرخ ال يبـــار ، تـــأريخ اإلجـــازة: غـــرة جمـــادى األولـــم ســـنة  مجهـــو ن هـ

، ص6)ولكــ  النا ــخ أحــد أفــراد األســرة املردوخيــة ألنــ  وصــف الشــيخ م مــد قســيم بأنــ  الجــد الدالــ  لــ (، 

 .سم17×21

، النا ـــخ وتـــأريخ ترجمووور الاووو ن محمووود قسووو م والاووو ن أرمووود ايردو وووا و وووجرا ا سووورا ايردوخ ووور  31/5

 .سم17×21، ص9نسخ  مجهو ن، 

إبــــراهيم الســــليمانا امللقــــع بفراتــــي، النا ــــخ وتــــأريخ نســــخ  مجهــــو ن، ، تــــأليف مناقووووا اوووو ا الدز  31/6

 .سم17×21، ص38

مكتوبــات ورســائل و وأدعيــة وأشــوار وموا ــع مكتلفــة أخــرى تتولــن بالســادة النقشــبندية   :يضــم  مجلد -34

 )مو نــا خالــد النقشــبند  والشــيخ عدمــان ســراج الــدي  الوــويلي وأبنــانه ويوــ، خلفــا هم ومن ســبيهم(،

 .سم15×20.5، ص197

بالفارسية(، تأليف الشيخ حســ  بــ  الشــيخ  -)ب ر األنسا   الرسالر اينج ر لا السادات البرزنج ر   -35

زردي، تـــأريخ االنتهـــاء مـــن التـــأليف: شـــهر رجـــب ســـنة موـــرون بـــ  الشـــيخ الســـيد حســـ  الســـودانا ال ـــلە

هـ،  1336، الجمعة آخر محرم سنة )گردەشینی(إسماعيل بن السيد أحمد كردشينه   بخطهـ،    1244

 .سم14.7×21فحات إضافية(، ص ، ومعها ثالثص156ورقة ) 78

هــــــ،  1352، البــــن عطــــاءهللا االســــكندري، بخـــــط عبــــدالكريم الــــدبان التكريتــــي، مـــــتن الحكـــــم العطائيـــــة  -36

ــاتح . ]والنســـخة فـــي مجلـــد  ـــي فـــي ســـم20.2×14، ص52 األصـــل كتـــاب مطبـــوع وهـــو عبـــدهللا بـــن عـــامر فـ

خراســان وأفغانســتان ملحمــد علــي قطــب، وألصــق بــه هــذه املخطوطــة ونســخة مــن كتــاب "نــور الصــباح" 

 للمال عبدالكريم املدرس[

 يضم: مجلد -37

م( املأخوذة مــ  خ انــة امللــص الناصر   جرا أنساب الرسول محمد  35/1
ّ
م خ علي  وسل

ّ
الح الــدي  صــ )صل

 م.1991الح، طبع في بغداد سنة صهـ، م  مقتنيات الخواط زه   م مد 645األيويا سنة 



ــال  رو  الزهوووووور لووووووا  ل سوووووو د الباوووووور 35/2 ــا توقيــــــع وتصــــــدين علمــــ )ص(، للشــــــيخ موــــــرون النــــــودري وعليهــــ

 .سم21.5×32.5، ص9وسادات آخري ، النا خ وتأريخ نسخ  مجهو ن، 

دي  الدــــانا )بيــــاره( وأخيــــ  الشــــيخ خالــــد، النا ــــخ وتــــأريخ ، للشــــيخ عدمــــان ســــراج الــــ قصووووائد وأشوووورار  35/3

 .سم21.5×32.5، ص8نسخ  مجهو ن، 

، للمــال محمــد الخــاكي، بخــط جمــال محمــد قەسیدەی نوور وبر  جوانا م  ر اا الااعر خووا    35/4

ــلێمان ، ) ــا أکـــــــۆلێط/ ئادا /زانســـــــت اى ســـــ ــله إثـــــــى الشـــــــيخ عبـــــــدالكريم املـــــــدرس(، عليهـــــ ــأريخ: ر مـــــــن كثـــــــ أرســـــ تـــــ

 ، بقياسات مختلفة.ص19م،  2/3/1973م و 15/12/1972

 يضم: مجلد -38

)مسائل فقهية متنوعة، أغلبها منقولة مــن الكتــب املعتمــدة وبعــض مســائل أخــرى أدبيــة(،   بال عنوان  36/1

 .سم17×24.5، ص10الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

)اســــتعمل فيهمــــا الحــــروف املعجمــــة فقــــط(، ملؤلــــف مجهــــول، بخــــط محمــــد أمــــين  خطبتــــان بــــال نقــــط 36/2

 .سم17×24.5، ص5في بلدة كركوك في خانقاه، هـ1308هوايي، ليلة الجمعة سنة 

)رسالة في املؤنثات السماعية(، تأليف العالمة املــال عبــدهللا البيتوشــ ي، بخــط محمــد أمــين   بال عنوان  36/3

 .سم17×24.5، ص3في بلدة كركوك في خانقاه، هـ1308يواني، هوايي نجل حاجي مال أحمد دوش

جمــادى األول  20، ألبــي النصــر الفرا ــي، بخــط محمــد أمــين الهــوائي، ليلــة الخمــيس نصاب الصبيان  36/4

في خدمة فخر املدرسين وتاج املتأخرين الحاج املال عبدهللا أفندي الجلي في الجامع الكبير في بلدة هـ1314

 .سم17×25، ص45كويسنجق، 

 يضم: مجلد -39

)مسائل فقهية متنوعة، أغلبها منقولة مــن الكتــب املعتمــدة وبعــض مســائل أخــرى أدبيــة(،   بال عنوان  37/1

 .سم17×25، ص10الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

)اســــتعمل فيهمــــا الحــــروف املعجمــــة فقــــط(، ملؤلــــف مجهــــول، بخــــط محمــــد أمــــين  خطبتــــان بــــال نقــــط 37/2

 .سم17×25،  ص5في بلدة كركوك في خانقاه، هـ1308هوايي، ليلة الجمعة سنة 

)رسالة في املؤنثات السماعية(، تأليف العالمة املــال عبــدهللا البيتوشــ ي، بخــط محمــد أمــين   بال عنوان  37/3

 .سم17×25،  ص3في بلدة كركوك في خانقاه، هـ1308هوايي نجل حاجي مال أحمد دوشيواني، 



جمــادى األول  20الهــوائي، ليلــة الخمــيس ، ألبــي النصــر الفرا ــي، بخــط محمــد أمــين  نصاب الصبيان  37/4

في خدمة فخر املدرسين وتاج املتأخرين الحاج املال عبدهللا أفندي الجلي في الجامع الكبير في بلدة هـ1314

 .سم17×25، ص45كويسنجق، 

ــا  بــــال عنــــوان 37/5 ــائل فقهيــــة وتصــــوفية وأدبيــــة وتأريخيــــة متنوعــــة، مــــع رســــائل ومكاتــــب كثيــــرة أكثرهــ )مســ

محــرم  22ين الناســخ وآخــرين(، الناســخ: محمــد أمــين نجــل حــاجى مــال أحمــد دوشــيواني، الجمعــة إخوانيــة بــ 

 .سم17×25،  ص41الح، صفي بلدة كويسنجق في مدرسة موالنا حاجي مال محمدهـ1311

محــرم  27)منشــ ت ومكتوبــات(، ملؤلــف مجهــول )شــطب علــى اســمه(، بخــط محمــد أمــين،  بــال عنــوان 37/6

 .سم17×25. 24، ص13الح أفندي بكويسنجق، صا مال محمدفي مدرسة موالنهـ1311

)أكثرهــا للحــاج مــال عبــدهللا الجلــي، أرســلها إثــى:  مواضيع أدبية ودينية متنوعة مــع مكتوبــات ورســائل  37/7

اشا متصرف سليمانية، وسعيد أفنــدي رئــيس جــزاء ســليمانية، وخليفــة ســيد پمال علي كاني كبودي وصالح  

أكثرهــا بخــط محمــد أمــين الدوشــيواني، وفيهــا خــط عمــر الراجــي اإليرانــي نســخها ألجــل أخيــه كمــال وآخــرين(، 

 .سم17×25، ص18مال محمد أمين الدوشيواني،  

)رســـــالة فـــــي بيـــــان وجـــــوب إطاعـــــة الســـــلطان(، للحـــــاج املـــــال عبـــــدهللا جلـــــي زاده )ألفـــــه بـــــأمر  بـــــال عنـــــوان 37/8

اشـــا الكمـــاثي إثـــى ســـاوجبالغ پواثـــي املوصـــل عبـــدالقادر اشـــا قـــائم مقـــام أربـــل عنـــدما خـــرج معـــه بـــأمر پعبـــدهللا 

، ص7فــي مســجد الجامعــة بكويســنجق،  هـــ1314غ" لقمــع حركــة نشــأت هنــاك(، بخــط محمــد أمــين، ڵ "ســاب

 .سم17×25

ــائل ومكتوبـــات 37/9 ــ ي،  رسـ ــي الكـــاني كبـــودي والشـــيخ حســـين القاضـ )للحـــاج املـــال عبـــدهللا الجلـــي واملـــال علـ

لزردي وجواب الشيخ حسن له "نقله من كشف املحن في  وفيها رسالة نادر شاه العجم إثى الشيخ حسن ال

 .سم17×25، ص17لزردي"(،  مناقب السيد حسن، لحفيده الشيخ أحمد اإلمام البرزنطي ال

ة مــن املســائل الدينيــة والفتــاوى الشــرعية للعلمــاء األكــراد(، الفتــاوى تعــود للحــاج )مجموعــ  بــال عنــوان -40

ي واملـــال أحمـــد ژ املـــال عبـــدهللا جلـــي زاده واملـــال أســـعد جلـــي زاده واملـــال عبـــدهللا الجلـــي ومـــال أحمـــد الـــدهلي

واملــال  (پ نجويني والق لطــي واملــال رســول ال  ــا وأحمــد بــ  حيــدر واملــال م مــد الخوــا )خە ــ النودش ي وال

يحيــ  املــزوري واملــال عبــدالقادر مــدرس بيــاره والشــيخ نجيــب القردانــي والشــيخ عمــر ابــن القردانــي واملــال 

قالتي ەمحمــد ابــن الحــاج وآخــرين. عليهــا خــط أكثــر مــن ناســخ، مــنهم: عبــدالعزيز، ومــال مصــطفى الســور 



الح، ومــــال رســــول صــــ دهـــــ، ومحم 1355جمــــادى األخيــــر  26ألجــــل أســــتاذه مــــال رســــول التالنــــي فــــي االثنــــين 

 .سم21.5×16.2، ص333بمسجد النقيب وآخرين، هـ1355التالني في ربيع األول سنة 

 يضم:مجلد  -41

)منظومـــة فـــي شـــرف العلـــم وأهلـــه والحـــث علـــى طلـــب العلـــوم الشـــرعية(، ملحمـــد طـــاهر بـــن  بـــال عنـــوان 39/1

 .سم14.7×21، ص8هـ، 1315عبدالرحمن البرواري، بخط الناظم نفسه، 

ذي  26ألفيــة فــي بيــان املســائل النحويــة(، ملحمــد طــاهر البــرواري، تــأريخ التــأليف: األربعــاء التبصــرة ) 39/2

 .سم14.7×21، ص60هـ، 1315جمادى اآلخر سنة  3نفسه، الجمعة هـ، بخط الناظم  1307الحجة 

درويش محمد املمدوحي الفتيري العباس ي أللفيــة املــوثى محمــد طــاهر، الناســخ وتــأريخ نســخه  تقريظ  39/3

 .سم14.7×21واحدة،  صمجهوالن،

ــتقاق التـــذكرة ) 39/4 ــي علـــم االشـ ــاهر بـــن  –كتـــاب فـ ــياءالدين محمـــد طـ عبـــدالرحمن الصـــرف(، تـــأليف: ضـ

، ص54هــــــــــ، 1314رمضــــــــان  2أفنــــــــدي املــــــــائي البــــــــرواري العمــــــــادي، بخــــــــط املؤلــــــــف نفســــــــه، يــــــــوم الجمعــــــــة 

 .سم14.7×21

شــعبان  20)مكتــوب بــال عنــوان(، ملؤلــف مجهــول، الناســخ: مــال محمــد املزنــاوي، الخمــيس  بــال عنــوان 39/5

 .سم14.7×21، ص3في بلدة كركوك، ـ ه1303سنة 

، ص16كتوبـــــات(، بخـــــط محمـــــد ألجـــــل مـــــال محمـــــد؟، تـــــأريخ النســـــخ مجهـــــول، )رســـــائل وم بـــــال عنـــــوان 39/6

 .سم16.3×21.5

)فــــي علــــم الكــــالم(، ملؤلــــف مجهــــول، الناســــخ مجهــــول، ذي  عمــــدة االقــــالم علـــــى رســــالة يبــــدة الكـــــالم 39/7

 .سم16.3×21.5(، ص64ورقة ) 32هـ،  1316القعدة 

)مجموعــة مــن املســائل الدينيــة والفتــاوى الشــرعية للعلمــاء األكــراد(، الفتــاوى تعــود للمــال  بــال عنــوان 39/8

والحــاج پ نجــويني مــدرس بيــاره وال عبدالرحمن نعمةهللا واملال عمر الخيالني واملال عبدالقادر الكاني كبودي

 . سم16.3×21.5، ص1ورقة +  36املال عبدهللا جليزاده وغيرهم، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

)رســـالة فـــي طـــالق عـــوام األكـــراد(، للمـــال محمـــد ابـــن  إيقـــاد الضـــرام علـــى مـــن لـــم يوقـــع طـــالق العـــوام 39/9

 .سم16.3×21.5، ص13الحاج، بخط عبدالغفور، تأريخ النسخ مجهول، 

)مجموعة أخرى من املسائل الدينية والفتاوى الشرعية للعلماء األكراد(، الفتاوى تعود   بال عنوان  39/10

پ نجــــويني واملــــال أحمــــد الــــدهل    واملــــال م مــــدأم ن مفتــــي الســــليمانية والنود ــــ ي والشــــيخ م مــــد للعالمــــة ال



ــة والشـــــيخ عبـــــدالرحم   ــي املـــــدرس بألبجـــ ــيد حســـــ  الچـــــ القرداغـــ ــليمانية والســـ ــانا املـــــدرس بالســـ وري الوازبـــ

والشيخ مصــطفى الشــيخ نجيــب هـــ1260والشــيخ عبــداللطيف الكبيــر القردانــي مــدرس قــرداغ املتــوفى ســنة 

ــي واملــــال رشــــيد  بابــــان ومحمــــد نــــوري أفنــــدي واملــــال أحمــــد الشــــنكي والشــــيخ بابــــاعلي واملــــال علــــي  بــــگالقردانــ

ال حســـين الســـقزي واملـــال عبـــدالقادر الكـــاني كبـــودي مـــدرس بيـــاره وغيـــرهم، القزلطـــي واملـــال محمـــد البـــاني واملـــ 

 .سم16.3×21.5(، ص195ورقة ) 98الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )فيها خط أكثر من ناسخ(، 

)رســــــالة فــــــي حكــــــم التصــــــدق ملــــــن ذمتــــــه مشــــــغول بالــــــديون والــــــرد  علــــــى منــــــع مــــــنهم  تحريــــــر الصــــــواب 39/11

ج األحكـــــام الدينيـــــة نائـــــب الدولـــــة الســـــليمانية األميـــــر ســـــليمان التصـــــدق(، ملؤلـــــف مجهـــــول، كتبهـــــا بـــــ  أمر مـــــرو 

(، تـــأريخ النســـخ مجهـــول، پاشـــا بابـــان)ســليمان 
ً
، ص7(، بخـــط إبـــراهيم )يبـــدو أنـــه هــو املؤلـــف للرســـالة أيضـــا

 .سم16.3×21.5

ر(، )مســائل فقهيــة متنوعــة أكثرهــا منقولــة مــن كتــاب كفايــة األخيــار شــرح غايــة االختصــا بــال عنــوان 39/12

 .سم16.3×21.5، ص17بخط محمد، تأريخ النسخ مجهول، 

)رســــــالة فــــــي أحــــــوال الداســــــنية(، للمــــــال عبــــــدالرحمن الجلــــــي الكــــــويي )ألفــــــه ب شــــــارة  رســــــالة املشــــــادة 39/13

ــه نســـــــــخه مـــــــــن خـــــــــط مؤلفـــــــــه(،  ــر أنـــــــ ــأريخ نســـــــــخه مجهـــــــــوالن )ذكـــــــ ــخ وتـــــــ ــا(، الناســـــــ ، ص8عبـــــــــدالرحمن باشـــــــ

 .سم14.7×21

تبريــزي(  -لجمال الدين محمد بن عبدالغني األردبيلي، بخط طاهر )خوشنويس   كتاب شرح األنموذج، -42

 .سم21×29.5، ص85هـ،  1365دالرحمن، ذي القعدة ابن الحاج عب

 يضم: مجلد -43

، للشــــــــيخ عبــــــــدالرحمن بــــــــن محمــــــــد الشــــــــهير بــــــــابن الخيــــــــاط شــــــــرح خالصــــــــة الوضــــــــع للميرروســــــــتمي 41/1

واملدفون فــي مســجد هـــ1334دانــي، بخــط حســين بــن مــال عبــدهللا بــن مــال محمــد بــن شــمر املتــوفى ســنة ەالقر 

 .سم15×20.8، ص35هـ،  1308القعدة ذي  12الشيخ الشبلي في األعظمية،  

)رســالة فــي علــم البيــان(، للعالمــة املــال أبــي بكــر امليرروســتمي، بخــط حســين  بدر العقيان في فن البيان  41/2

 .سم15×20.8، ص13هـ،  1308عوني بن عبدهللا بن محمد بن شمر، سلخ ذي الحجة سنة 

(، لكمـــال الـــدين محمـــد بـــن معـــين )كتـــاب فـــي علـــم الصـــرف شـــرح الكمـــال علـــى الشـــافية البـــن الحاجـــب -44

 .سم16×21.3، ص462الدين محمد الفسوي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 



)كتـــاب فـــي علـــم الصـــرف(، لكمـــال الـــدين محمـــد بـــن معـــين  شـــرح الكمـــال علـــى الشـــافية البـــن الحاجـــب -45

 مصورة(. )نسخة أخرى سم15×21، ص466الدين محمد الفسوي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 يضم:مجلد  -46

، مــن مقــاالت قــدوة العرفــا خواجــه أبــو الوفــا )تــاج العــارفين أبــو الوفــا النرجســ ي املــدفون نثــر الجــواهر 44/1

، ص125ببلــدة طويلــه، ـ ه983ربيــع األول ســنة  18" القريبــة مــن برزنجــه(، الناســخ مجهــول، پوشــ نبقريــة "

 .سم14.5×20.4

ــعار  44/2 ــائد وأشــــــ ــا النرجســــــــ ي، الناســــــــخ وتــــــــأريخ نســــــــخه مجهــــــــوالن، ، لتــــــــاج الــــــــدين أبــــــــي قصــــــ ، ص5الوفــــــ

 .سم14.5×20.4

ــان األنـــوار  44/3 ــالة فـــي بيـ ، ص19، للشـــيخ ركـــن الـــدين عالءالدولـــة، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن، رسـ

 .سم14.5×20.4

، ص15)رســالة فارســية فــي التصــوف(، ملؤلــف مجهــول، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،  بــال عنــوان 44/4

 .سم14.5×20.4

ــي الهمــــداني، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن،  بــــال عنــــوان 44/5 ــي التصــــوف(، لألميــــر الســــيد علــ ــالة فــ )رســ

 .سم14.5×20.4، ص32

(، ملؤلــــف مجهــــول، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن،  بــــال عنــــوان 44/6
ً
، ص25)رســــالة فــــي التصــــوف أيضــــا

 .سم14.5×20.4

، ص3غيرة(، لألميـــــــر الســـــــيد نعمـــــــت هللا، الناســـــــخ وتـــــــأريخ نســـــــخه مجهـــــــوالن، صـــــــ )رسالة بـــــــال عنـــــــوان 44/7

 .سم14.5×20.4

(، لألمير الســيد علــي الهمــداني، الناســخ بال عنوان  44/8
ً
وتــأريخ نســخه مجهــوالن،  )رسالة في التصوف أيضا

 .سم14.5×20.4، ص16

ــية  44/9 ــي الهمــــداني، الناســــخ مجهــــول، يــــوم األحــــد اللطــــائف القدســ هـــــ،  983رجــــب  4، لألميــــر الســــيد علــ

 .سم14.5×20.4، ص19

)رسالة في بيان األحوال واملصطلحات الصوفية(، ملؤلف مجهول، الناســخ وتــأريخ نســخه   بال عنوان  44/10

 .سم14.5×20.4، ص14مجهوالن، 



ــأريخ نســــخه  بــــال عنــــوان 44/11 ــخ وتــ ــاني، الناســ ــيخ عبــــدالرزاق الكاشــ ــة والتصــــوف(، للشــ ــي التزكيــ ــالة فــ )رســ

 .سم14.5×20.4، ص10مجهوالن، 

ــخ وتــــــأريخ نســــــخه  بــــــال عنــــــوان 44/12 ــيخ عمادالــــــدين فضــــــل هللا، الناســــ ــان الطريقــــــة(، للشــــ ــي بيــــ ــالة فــــ )رســــ

 .سم14.5×20.4فحتان، صمجهوالن،

)قصــــــــيدة مــــــــن ســــــــتة أبيــــــــات(، للشــــــــيخ إبــــــــراهيم بــــــــن أدهــــــــم، الناســــــــخ وتــــــــأريخ نســــــــخه  بــــــــال عنــــــــوان 44/13

 .سم14.5×20.4واحدة،  صمجهوالن،

ة اآلخــر(، للشــيخ شــهاب الــدين الســهروردي، الناســخ )رسالة فــي التزكيــة والتصــوف ناقصــ   بال عنوان  44/14

 .سم14.5×20.4فحتان، صوتأريخ نسخه مجهوالن،

، الناســخ مجهــول )شــطب علــى اســمه(، األربعــاء رسائل املال يحيــى املــزوري إلــى الشــيخ معــروف النــودهي -47

مــــن مخطوطــــة أخــــرى مــــن تأليفــــات الشــــيخ معــــروف النــــود ي(،  ص)ومعهــــا ص21هـــــ،  1289محــــرم  17

 .سم14.8×21

 ص17)رســالة فــي العقيــدة(، تــأليف ونســخ املــال عبــدالكريم املــدرس، تــأريخ النســخ مجهــول،  بــال عنــوان -48

 .سم18×23.3)ناقصة اآلخر(،  

ائع تــــأريخ أردالن(، تـــأليف علــــي أكبـــر وقــــ  –)كتــــاب فـــي تــــأريخ وجغرافيـــا شــــرق كردســـتان  ناصــــرە  ە حــــديق -49

ــأليف: ن ــأريخ التـ ــ ي، تـ ــتانا ابـــ  م ـــ زا عبـــدخ املنلـ ـــ، بكـــم م ـــ زا م مـــد روســـفيد  1309 ـــار  الكردسـ هـ

 .سم21.7×28، ص519هـ،  1325فر ص2خلف الصدق أستاد إسمويل حداد با  ی، األحد 

 مجلد يضم: -50

الناســـخ وتـــأريخ نســـخه بـــال عنـــوان )قصـــائد وأشـــعار لعبـــدالعزيز التختـــي والســـياح وضـــيائي وغيـــرهم(،  50/1

 .سم16.5×21.5، 0ص10مجهوالن، 

مكتوبــــات ورســــائل، ملوالنــــا خالــــد النقشــــبندي والشــــيخ محمــــد بهاءالــــدين والشــــيخ عمــــر ضــــياءالدين  50/2

فحات صــ ، وفيهاســم16.5×21.5، ص55هـــ،    1342والشيخ أحمد شمس الدين وغيرهم، الناســخ مجهــول،  

 بقياسات أخرى.

 

 

 



 


