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 فهرست

 فقط  
ً
 1املخطوطات املصورة الكترونيا

 

 علوم القرآن الكريم وتفسيره 

 . فحة ص 26 مجهوالن، هنسخ الناسخ وتأريخ  ، حمد القزلجي مل، ياتتفسير بعض ال . 1

هـ في    984ذي القعدة سنة    5نسخه في    ،فحةص  684، بخط حسن بن عبدهللا بن حسن،  القران الكريم.  2

 . ريشقرية نمه 

 .  هـ1172صفحة، تأريخ النسخ:    919، بخط عيس ى بن أحمد تفسير البيضاوي،  :القرآن الكريم. 3

 [محفوظة لدى عبدالرقيب يوسف]

 . صفحة(  678ورقة ) 339مجهوالن،  هنسخ وتأريخ ، الناسخ القرآن الكريم. 4

 [ محفوظة لدى عرفان] .فحة ص 1108الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  ،القرآن الكريم. 5

الناسخ مجهول )يقال أنها بخط الشيخ حسن   الشيخ حسن گڵەزەردە،النسخة املنسوبة إلى  ،  القرآن الكريم.  6

تأريخ النسخ مجهول )ولكن في آخره حاشية للشيخ    ما يدل على ذلك(،  أمه ولكن ليس في املخطوطةأو بخط  

  .فحة ص 748 هـ(،  1224حسن بن الشيخ معروف الريشالني حفيد الشيخ حسن بتأريخ 

 [محفوظة في گڵەزەردە]

  610،  )نسخ في عهد السلطان عبدالحميد خان العثماني(  ، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالنالقرآن الكريم.  7

 سم. 17.5 × 28.5، فحةص

فحة، الناسخ وتأريخ ص  728ول،  لحسين واعظ الكاشفي، الجزء ال   ية تفسير املواهب العل. القرآن الكريم:  8

 .نسخه مجهوالن

 
 من قبل مركز ژ ين للتوثيق والدراسات . 1 

ً
 واكثرها تعود للعوائل واالسر العلمية وتمت تصويرها الكترونيا

ً
  هذه القائمة تضم املخطوطات املصورة الكترونيا



فحة )ناقصة اآلخير  ص 1048لحسين واعظ الكاشفي، الجزء الثاني،  تفسير املواهب العلية القرآن الكريم:  .9

 الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن.بصفحات(، 

. )محمد علي  سم15.5×9،  هـ1235  جمادى الولى سنة  17  صفحة،  549، بخط سليمان،  القرآن الكريم.  10

 قرداغي(

  .سم 13.5× 19.5، هـ1200ص،  606، ويزي گالسيا ردالنيال  الشيخ محمد ، بخط  يوسفالقرآن الكريم. 11

 )محمد علي قرةداغي(

 . هـ1256 صفحة، تأريخ النسخ: 436 حمد حاجي خليفة البسكندي،: بخط مال أالقرآن الكريم. 12

الكريم:  .  13 وأ القرآن  التنزيل  التأويلأنوار  الثاني،  سرار  الجزء  مجهوالن،   للبيضاوي،  نسخه  وتأريخ    الناسخ 

 . ص 724

 هـ. 1247صفحة، تأريخ النسخ:  608: بخط املال محمد ابن املال أحمد الرباتي، القرآن الكريم  .14

بخط املؤلف    مصطفى صفوت،ال  تأليف امل  ، (چرای ڕێی بینین  –صەفوەت    قورئان )تەفسيری   تەفسيری .  15

 صفحة. 418 تأريخ النسخ مجهول، نفسه،

ــاە ت. 16 ـــرا  ـ ــير الخـــال باللرـــة الكرديـــة(، تـــأليف ونســـخ الشـــيخ محمـــد الخـــال، الجـــزء الثالـــ  مـــن  ڵفسيـ )تفسـ

 سم. 21.7×  35صفحة،  181م، 3/7/1980م وانتهى منه في 25/12/1979القرآن الكريم، ابتدأ به في 

)تفسير الخال باللرة الكردية(، تأليف ونسخ الشيخ محمد الخال، تــأريخ التــأليف والنســخ  ڵفسيـرا  اە ت  .17

 سم.21.5×  27.8صفحة،  113مجهوالن، الجزء الرابع، 

 

 الحديث وعلومه

 ص. 93)أحادي  نبوية مع ترجمتها بالكردية(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   . بال عنوان1

، للحـــــافظ عثمـــــان بـــــن الصـــــالي الثـــــري، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه أحاديـــــث لـــــن فيـــــل ا ســـــكندرية وعســـــقالن. 2

 ص. 40مجهوالن، 

 -هـــ 1269جمــادى الول  5، ملحمــد بــن إســماعيل البخــاري، الناســخ مجهــول، تــأريخ النســخ: صــحيا الارــار  . 3

 [عبدالرقيب يوسف –أسرة الحاج املال سعيد كركوكلي زاده ]ص.  1250م، 21/1/1853



ربيــع الول  28، أحمد بن محمد الخطيــب القســطالني، الجــزء الول، إرشاد السار  بشرح صحيا الارار  .  4

اشــا پاشااا ن ااي اااپ  ا  پحمــد عليهــا خــتم و وقفيــة أســم.  20.5×  30صــفحة(،  832ورقــة ) 418هـــ، 1209ســنة 

 [لوييگالشيخ محمود السر ]. بابان

 10، أحمد بن محمــد الخطيــب القســطالني، الجــزء الثــاني، الخمــيس إرشاد السار  بشرح صحيا الارار  .  5

 .[الشيخ محمود السرگلويي]. سم 20.5×  30ص(،  935ورقة ) 468هـ، 1210صفر سنة 

، تــــأليف محمــــد عصــــمت هللا بــــن محمــــد إســــماعيل البخــــاري، عاــــدالرحلن ال ــــام حاشــــية عرــــ  شــــرح مــــال . 6

 سم.15.5×  20.5ص،  375الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 

 األذكار واألوراد واألدعية

 في الدعية والطوالع والبروج والفأل والوفق وكتب باللرة الفارسية، وهي كما يأتي: مجلد .1

ــأريخ نســــخه مجهــــوالن،  آداب التعويــــ  1/1 ــخ وتــ ــأل والبــــروي والطوالــــع(، ملؤلــــف مجهــــول، الناســ ــي الفــ  11)فــ

 ورقة.

املنســـوبة إلـــى المـــام علـــى بـــن أ ـــي طالـــب، شـــرح األســـلاي الســـريانية الـــواردة لـــن القصـــيدة ال   لوتيـــة  1/2

 صفحة. 8املؤلف الشاري: مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

ــة  1/3 ــخ: بـــالل،امل القصـــيده ال   لوتيـ ــى بـــن أ ـــى طالـــب، الناسـ ــام علـ ــام علـــي، النـــاظم: المـ ــى المـ  نســـوبة إلـ

 صفحة. 11هـ، 1303تأريخ النسخ: 

تــأريخ  بخــط بــالل املحمــدى، ، ولكــن كتــب فــي آخرهــا )تمــت شــد كتــا  تعبيــر(، ملؤلــف مجهــول، بــال عنــوان  1/4

 صفحة(. 31ورقة ) 16هـ، 1313رجب سنة  13النسخ: 

)نبـــذة مــن عالمـــات املهــدى(، ملؤلـــف مجهــول، الناســـخ وتـــأريخ  الايــان لـــن عالمــات آ ـــر الزمــانت خــي   1/5

 ( صفحات ونصف.6نسخه: مجهوالن، )

 .صفحة 3، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، أدعية فارسية وعربية  1/6

 أسرة الشيخ بالل الهيرويي.املصدر/ 

 3ة النقشــبندية الحســامية، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، فــي الطريقــ  آداب الــ كر والليليلــة والخــتم .2

 صفحة.

 صفحة. 116(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، األدعية واألذكار )في   بال عنوان .3



 288هـــ، 1285، الشــيخ محمــد جزولــي، الناســخ مجهــول، تــأريخ النســخ: وشــوارا األنــوار  د ئــل الخيــرات .4

 اراو(پ)شيخ بهاءالدين چمسم.  10.5×  16.5صفحة، 

م 1950)دفتـــر الشـــاكلي(، لكثـــر مـــن مؤلـــف وناســـخ،  مجلوعـــة أدعيـــة بالعربيـــة واحـــدة م يـــا بالكرديـــة  .5

 صفحة. 49وفيها أكثر من تأريخ و عضها نسخ في الر عينيات، 

 صفحة. )إبراهيم حداد( 800)فارس ي(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   األدعية واألذكار  .6

ــخ گ میشاااا    و عاهــــاتى كشــــتوكام، ملؤلــــف مجهــــول، بخــــط محمــــد خــــان بــــ دوعــــاى ئافــــات  .7 ، تــــأريخ النســ

 چ پا ن (صفحة. )شيخ بهاءالدين 106مجهول، 

 صفحة. 48متنوعة، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  أدعية وأوراد .8

الشــاف ي ، ملحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن يوســف الجــزري الحصن الحصين من كــالم ســيد املرســلين .9

ورقــة  47هـــ،  1214صــفر ســنة  26الدمشقي امللقب بشمس الدين، بخط خالد بن حسين، في الثالثــاء 

 صفحة(. 93)

، ملؤلــــف مجهــــول، بخــــط محمــــد أمــــين الحســــيتى ابــــن نصــــرهللا البــــاينجويي، تــــأريخ دعــــاي  ــــتم القــــرآن 10/1

 سم. 15,3×  22.5هـ في بياره، ورقتان )ثالث صفحات(، 1323ربيع الول سنة  28النسخ: 

املؤلــف: أحمــد بــن زيتــى دحــالن )نســب إليــه(، الناســخ: محمــد أمــين الحســيتى ابــن  ،دعــاي  ــتم القــرآن 10/2

 22.5صفحات(،  6ورقة ) 3هـ في )قرية بياره(، 1332ربيع الول سنة  28تأريخ النسخ:  نصرهللا الباينجويي،

 سم. 15.3× 

مجهــــــــول، الناســـــــخ: محمــــــــد أمــــــــين الحســـــــيتى ابــــــــن نصــــــــرهللا ، ملؤلــــــــف دعــــــــاي  ــــــــتم القــــــــرآن الشــــــــري  10/3

 سم. 15.3×  22.0هـ في قرية بياره، ثالث صفحات، 1323ربيع الول سنة  28الباينجوي، تأريخ النسخ: 

ــاة   .10 ــالة بالفارســـــية حـــــو  ايـــــام الحســـــاب وم اســـ ــام ا ســـــاوي بالعربيـــــةس رســـ ــاي ايـــ ــم م دعـــ مجلـــــد ييـــ

صــة كيلــاي الســعادة ورســالة لــن كيفيــة قــراية ســورة ا يــة ا نسان عر  افعالة الخيرة والشــريرةس  ال 

 سم.17.5×11 الكرس ي و تم بالطرية النقشبندية س

 

 علم الكالم 

ص،  8تــــــــأليف محمــــــــد القزلجــــــــي، الناســــــــخ وتــــــــأريخ نســــــــخه مجهــــــــوالن، بــــــــال عنــــــــوان )رســــــــالة لــــــــن العقائــــــــد س  .1

 سم.21×16



 82)فـــي العقيـــدة الســـالمية باللرـــة الفارســـية(، ملؤلـــف مجهـــول، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن،  بـــال عنـــوان .2

 سم. 14×  21,5ناقص الول واآلخر(،  -صفحة  164ورقة )

، للشــيخ عبــدالقادر املهــاجر ابــن الشــيخ محمــد ســعيد املردو ــي التخ ــي، تقريب املرام لن شرح تي يب الكــالم  .3

ـــ، بخـــط محمـــد أمـــين الهـــوا:ي، تـــأريخ النســـخ:  1268تـــأريخ التـــأليف: رمضـــان  ورقـــة  289هــــ،  1313رمضـــان  21هـ

 صفحة(. 577)

)نسخة أخرى(، للشيخ عبدالقادر املهــاجر  ينجوينيتقريب املرام لن شرح تي يب الكالم ومعه حاشية الپ  4/1

الول، بخـــط نــوري لجـــل هــــ، الجــزء  1268ابــن الشــيخ محمـــد ســعيد املردو ـــي التخ ــي، تـــأريخ التــأليف: رمضــان 

 صفحة. 256 ،الحاج املال سعيد

، للشـــيخ عبــدالقادر املهـــاجر ابـــن الشـــيخ ينجـــوينيتقريــب املـــرام لـــن شــرح تيـــ يب الكـــالم ومعــه حاشـــية الپ 4/2

هـــ، الجــزء الثــاني، بخــط نــوري لجــل الحــاج املــال  1268محمــد ســعيد املردو ــي التخ ــي، تــأريخ التــأليف: رمضــان 

 صفحة(. 246ورقة ) 123هـ،  1354شوال  10خ: سعيد، تأريخ النس

)نســخة أخــرى(، للشــيخ عبــدالقادر املهــاجر ابــن الشــيخ محمــد ســعيد  تقريــب املــرام لــن شــرح تيــ يب الكــالم. 5

 صفحة(. 297ورقة ) 149، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالناملردو ي التخ ي، 

الناســخ )نســخة أخــرى(، للشــيخ عبــدالقادر املهــاجر املردو ــي التخ ــي،  تقريــب املــرام لــن شــرح تيــ يب الكــالم .6

 صفحة )ناقص الخر(. 54، وتأريخ نسخه مجهوالن

)نسخة أخرى(، للشيخ عبدالقادر املهاجر املردو ي التخ ي، بخط املال   تقريب املرام لن شرح تي يب الكالم.  7 

  352م،  1931شباط    -هـ    1349رمضان    30خ: الر عاء  عبدهللا ابن الحاج املال سليمان البحركي، تأريخ النس

 صفحة. وعليها حواش كثيرة منها حاشية املزناوي نسخها ابنه املال طاهر املال عبدهللا البحركي.

للتفتــازاني، املحيــ ي: أحمــد بــن موســ ى الخيــالي، بخــط نعمــةهللا  حاشية الخيــا ن عرــ  شــرح العقائــد ال ســفية   .8

 167هـــ فــي خدمــة العالمــة عبــدالقادر الكــاني كبــودي،  1298ركانيــاني، تــأريخ النســخ: بــن الشــيخ عبــدالكريم الهزا

 صفحة.

بــن شــمس الــدين للتفتــازاني، لعبــدالحكيم  حاشــية عاــدالحكيم عرــ  الخيــا ن عرــ  شــرح العقائــد ال ســفية  .9

 صفحة. 171الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  السيالكوتي،

 48، ملحــ م مجهــول، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، ائــد ال ســفية حاشــية عرــ  شــرح الــدوان  عرــ  العق .10

 صفحة(. 96ورقة )



، لســـعد الـــدين التفتـــازاني، بخـــط نعمـــة هللا بـــن الشـــيخ عبـــدالكريم الهزاركانيـــاني، شـــرح العقائـــد ال ســـفية  .11

ل شــ ى صفحة. ثم يــأتى علــى نســخ حــواش كثيــرة فــي مســائ 162هـ،  1328تأريخ النسخ: آخر يوم من شعبان سنة 

 صفحات. 40استررقت أكثر من  

 12، لجـــالل الـــدين محمـــد بــن أســـعد الصـــديقي الـــدواني، تـــأريخ التـــأليف: الر عـــاء شــرح العقائـــد العيـــدية  .12

 صفحة(. 141ورقة ) 71هـ ببلدة جرون، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  905ربيع الول سنة 

)نسخة أخرى(، لجالل الدين محمد بن أسعد الصــديقي الــدواني، الناســخ وتــأريخ  شرح العقائد العيدية   .13

 صفحة(. 226ورقة ) 113نسخه مجهوالن، 

)كتــا  فــي عقائــد الشــيعة(، تــأليف محمــد بــاقر بــن محمــد تقــي، تــأريخ التــأليف: وســط شــهر  حيــاة القلــوب .14

ــ،  1272شــوال  3هـــ، بخــط أميــر صــاد  بــن ســيد رنــا، تــأريخ النســخ:  1085شــوال ســنة  ×  30صــفحة،  588هـ

 سم. 21

)رسالة في العقيدة(، تــأليف الشــيخ عبيــدهللا النهــري، بخــط حســين الخــواهرزاد، تــأريخ النســخ:   عقيدەتنامە   .15

 صفحة. 10هـ،  1323

 يضم ما يأتي:مجلد .16

عبــــدالكريم، تــــأريخ النســــخ: ، مــــن نلــــم الســــيد عبــــدالرحيم املولــــوي، بخــــط منظومــــة كرديــــة لــــن العقائــــد 16/1

 صفحة(. 170ورقة ) 85هـ، 1305الجمعة شهر جمادى اآلخر سنة 

 صفحة. 14هـ،  1305، من كالم شيخ نعمة هللا الولي، بخط عبدالكريم، ترجيع بند 16/2

 24، ملحمــــد القزلجــــي، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن )يبــــدو أنهــــا بخــــط املؤلــــف(، رســــالة لــــن علــــم الكــــالم.17

 سم. 21×  16صفحة، 

 25، ملحمـــد القزلجـــي، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن )يبـــدو أنهـــا بخـــط املؤلـــف(، مرتصـــر حـــو  التوحيـــد .18

 سم. 22×  16,5صفحة، 

، للمــال خليــل الســعرتي )أو الســعردي(، بخــط معلــم الصــبيان أحمــد الكرســ ي، نهج األنــام لــن عقائــد ا ســالم  .19

 صفحة. 16هـ،  1332الول ربيع  29تأريخ النسخ: 

)نســخة أخــرى(، للمــال خليــل الســعرتي، الناســخ مجهــول )كتــب: بخــط فــالن بــن فــالن املتو ــل فــي  نهــج األنــام .20

 صفحة. 25هـ،  1324العصيان(، تأريخ النسخ: 



)نســخة أخــرى(، للمــال خليــل الســعرتي، بخــط ســليمان بــن مــال أحمــد أفنــدي بــن مــال  نهــج األنــام منلومــة 21/1

 صفحة. 26شريف بن مال سليمان بن مال عباس بن مال أ ي بكر، تأريخ النسخ مجهول،  محمد

أخـــــرى فـــــي العقيـــــدة وأحـــــوال القبـــــر و القيامـــــة، ملؤلـــــف مجهـــــول، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه  منظومـــــة كرديـــــة 21/2

 صفحة. 42مجهوالن، 

 صفحة. 3فقي، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  داستان 21/3

ــام لـــن عقائـــد ا ســـالم نهـــج .22 ــأريخ األنـ ــال ، تـ )نســـخة أخـــرى(، للمـــال خليـــل الســـعرتي )أو الســـعردي(، بخـــط صـ

 صفحة. 29هـ،  1322النسخ: 

زيي املشــهور بمولــوي، بخــط محمــد گۆ )منلومــة فارســية فــي علــم الكــالم(، للســيد عبــدالرحيم التــاو  الفــوائا .23

 صفحة(. 45ورقة ) 23هـ،  1304وري، تأريخ النسخ: چ أمين ال

، لســعد الــدين مســعود بــن عمــر التفتــازاني، بخــط محمــد ســعيد بــن عبــدهللا لجــل شــرح العقائــد ال ســفية  .24

 صفحة. 138هـ،  1304علي أفندي، تأريخ النسخ: شهر ربيع اآلخر سنة 

 يضم كتا  وعدة رسائل في علم الكالم:مجلد  .25

 3هـ في  1326عمر ابن الشيخ محمد أمين القرةداغي،  دولي، بخط   حمد الكوانم، ملال  رسالة بال عنوان  25/1

 سم.  16×  22ورقة،   77من شهر جمادى الخرى، 

العلم  25/2 رسالة  أو  العللية  عمر  الرسالة  الشيخ  بخط  السيالكوتي،  الدين  شمس  بن  لعبدالحكيم   ،

 سم. 16×  22ورقة،  12، داغەفي بلدة قر  هـ1324القرداغي املشهور بـ)ابن القرداغي(، 

وكان   25/3 مولود  بخط  مجهول،  ملؤلف  باملتكلم(،  قيامهما  وكيفية  والنفس ي  اللفلي  الكالم  )في  عنوان  بال 

 سم.  16×  22من شهر ربيع الول،  2هـ في 1324صفحة،  3تلميذا للشيخ عمر القرةداغي، 

واملعاد  25/4 املادي  لن  املر زبدة  سعيد  محمد  الشيخ  ابن  املهاجر  عبدالقادر  للشيخ  رسالة  التخ ي، ،  دو ي 

 سم.  16×  22صفحة،  5هـ، 1324ربيع الول سنة  15الناسخ مجهول، 

، لجالل الدين الدواني، بخط عمر بن الشيخ محمد  الزوراي مع الحواش ي املعلقة علييا باسم الحوراي  25/5

 سم.  16×  22ورقة،  16هـ، 1327أمين القرةداغي، 

ورقة،   171ه،  1298الكالم، للشيخ عبدالقادر املهاجر، بخط عبدالكريم،  تقريب املرام في شري تهذيب  .  26

 سم. 15×21

 



 

 

 التصوف ا سالم 

 مجلد يشتمل على عدد من الرسائل في التصوف ألفت بالفارسية و عضها اآلخر بالعّربية، وهي كما يأتي: . 1

تــأريخ ، عبدالحــد الفــارولى الســرهندي النقشــبندي(لإلمــام الّربــانى )الســيد أحمــد بــن    رسالة املادأ واملعادس  1/1

ـــ،1019التـــأليف:  ــأريخ النســـخ: ســـنة  نســـخها وجمعهـــا محمـــد الصـــديق البدخيـــ ى الكشـــ ى امللقـــب بالهدايـــة، هـ تـ

 سم. 15×  21.5ص،  57هـ في أواخر شهر رمضان، 1031

الســـرهندي املعـــروف  ، مـــن مكتوبـــات أحمـــد بـــن عبدالحـــد الفـــارولي النقشـــبندياملعـــارف اللدنيـــة  مكتـــوب 1/2

ــخ وتـــــأريخ نســـــخه مجهـــــوالن،  ــاني، الناســـ ــام الربـــ أســـــرة الشـــــيخ بـــــالل ) .ســـــم 15×  21.5ص(،  74ورقـــــة ) 37بالمـــ

 الهيرويي(

)باللرــــة الفارســــية(، ملحمــــد بــــاقر بــــن شــــرف الــــدين الحســــيتى  كنــــز الهــــدايات لــــن كشــــ  الاــــدايات وال يايــــات. 2

ــأليف:  ــأريخ التـ ــا هــــ، ال1080العباســـ ى الالهـــوري، تـ ــخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن، الورا  املتبقيـــة منهـ ــة  51ناسـ ورقـ

 أسرة الشيخ بالل الهيرويي(سم.  ) 15×  21.5)ناقص اآلخر(، 

 ، باللرات الفارسية والعربية كاآلتي:ييم عدة رسائلمجلد  . 3

ــي النهايـــة  املكتـــوب األو  لـــن الصـــيام 3/1 )باللرـــة الفارســـية(، ملؤلـــف مجهـــول، الناســـخ: مجهـــول )إال أنـــه كتـــب فـ

( 32( ورقـــــة، )16) حـــــرره أمـــــين ي..(. ممـــــا يـــــدل علـــــى أن اســـــمه أمـــــين.. وكتبـــــه لوجـــــه هللا. تـــــأريخ النســـــخ مجهـــــول،

 سم. 22.5×  16صفحة، 

 أنــه كتــب فــي نهايــة املكتــو  مجهــول  )إال الناســ م)مكتــو  فــي صــدقة الفطــر(، ملؤلــف مجهــول،  بــال عنــوان 3/2

 سم. 22.5×  16 صفحة(، 14ورقة ) 7مجهول.  تأريخ ال س م كسابقته حرره أمين، ي(.

. نقـــــل فيهــــا بعــــل االدعيـــــة املختلفــــة ال ــــراض واملوانـــــع. كمــــا كتــــب فيهـــــا بعــــل املرويـــــات 49صــــفحة مــــن  3/3

 .61ل الفقهية، وهذا يمتد إلى صفحة املتفرقة واملتنوعة في موانيع عديدة، وتطر   فيها إلى بعل املسائ

املخصوصــة بمعالجـــة بعــل االمـــراض والحــاالت ســـميت بــــ)منتجس  مكتــوب لــن فيـــيلة الــدعاي وا دعيـــة  3/4

 سم. 22.5×  16صفحة،  6هـ )؟؟(. 1313كيمياى نويون(،  ير منسوبة لحد، الناسخ: بالل، تأريخ النسخ: 

 سم. 22.5×  16صفحة،  8ول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ، ملؤلف مجهرسالة لن املاايعة القادرية  3/5



، ملؤلــف مجهــول، الناســخ مجهــول، كتــب فــي ســنة رســالة لــن طريقــة الشــيخ أمــل القاســم ال نيــد الا ــداد  3/6

 سم. 22.5×  16صفحة،  13هـ )؟؟( في شهر محرم ، 139

مخلوقاتــــه وعلــــيم قدرتــــه )باللرــــة الفارســــية(. ملؤلــــف رســــالة صــــريرة فــــي فضــــل الــــذكر والتفكــــر فــــي هللا وفــــي  3/7

 سم. 22.5×  16صفحة،  3مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

( وهو مسألة فقهية ذكرها باللرــة الفارســية. ملؤلــف مجهــول، الناســخ موعظة او مكتوب لن )عقد امل لس  3/8

 سم. 22.5 × 16صفحة،  3وتأريخ نسخه مجهوالن )يبدو أن ناسخها هو بالل(، 

، ملؤلف مجهول، الناسخ: بــالل، وتــأريخ نســخه:   موعظة ثالثة )مكتوب  لن عقد امل لس  3/9
ً
 4هـــ، 1309أيضا

 سم. 22.5×  16صفحة، 
3/10  

ً
، ملؤلــــف مجهــــول، الناســــخ: بــــالل )كســــابقتها(، وتــــأريخ موعظــــة رابعــــة )مكتــــوب  لــــن عقــــد امل لــــس أييــــا

 سم. 22.5×  16نسخه: مجهول، صفحة واحدة، 

ملؤلــف مجهــول، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن )يبــدو أن ناســخها هــو  ،مكتــوب لــن الــرد عرــ  الــروافض 3/11

 سم. 22.5×  16بالل(، صفحتان، 

ملؤلــف مجهــول، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن )يبــدو أن ناســخها باللرــة الفارســية،  مكتــوب لــن ال ياــة  3/12

 سم. 22.5×  16صفحة،  3هو بالل(،  

ــن الواجاـــات املاليـــة والادنيـــة مكتـــوب  3/13 فـــي الشـــريعة الســـالمية، ملؤلـــف مجهـــول، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه  لـ

 سم. 22.5×  16صفحة،  3مجهوالن، 

×  16صــفحة،  4، ملؤلــف مجهــول، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، مكتــوب لــن )ا فاقــة  مــن ا مــرا  3/14

 سم.  22.5

 سم.  22.5×  16صفحة،  7ناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ، ملؤلف مجهول، المكتوب لن حرمة املس د 3/15

ــاي الحـــوائاس 3/16 ــن قيـ ــخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن،  مكتـــوب لـ  22.5×  16صـــفحة،  4ملؤلـــف مجهـــول، الناسـ

 سم. 

 سم.  22.5×  16صفحة،  16ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  مكتوب لن ترك الصالةس 3/17
 16صــفحة،  14هـــ)؟؟(، 1335ملؤلــف مجهــول، نســخه بــالل الرريــب،  ل لاعــةسمكتوب لــن فيــل صــالة ا  3/18
 سم.  22.5× 
)باللرــة الفارســية(، ملؤلــف مجهــول، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن )يبــدو أن ناســخها  مكتــوب لــن الق ــر 3/19

 سم. 22.5×  16هو بالل(، صفحتان، 
وأقـــوال العلمـــاء واملتصــوفين فيهـــا، ملؤلـــف مجهــول، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه  مكتــوب عـــن الو يـــة وأهليليــا 3/20

 سم. 22.5×  16مجهوالن، صفحتان، 
القادريــة (. للســيد حســين الحســتي البرزنجــى فــي الطــر  الصــوفية )ســراا الســالكينكتــاب مكتــو  باســم ) 3/21

 سم.  22.5×  16صفحة،  6، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، شتـية چوالنقشبندية وال



وشــاه نقشــبند ودعــاء التوجــه و يــر ذلــك، ملؤلــف مجهــول،  مكتــوب لــن  ــتم الشــيخ عاــدالقادر ال يالنــل 3/22
 سم. 22.5×  16صفحة،  4جهوالن )يبدو أن ناسخها هو بالل(، الناسخ وتأريخ نسخه م

فــــي املصــــائب واملشــــكالت، ملؤلــــف مجهــــول، الناســــخ  مكتــــوب لــــن التوســــل باســــم حيــــرة ال ــــو  ا عظــــم 3/23
 سم. 22.5×  16وتأريخ نسخه مجهوالن، صفحتان، 

ســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه والـــــدعاء فـــــي يـــــوم الجمعـــــة، ملؤلـــــف مجهـــــول، النا مكتـــــوب لـــــن فيـــــل ال هـــــة وحالتيـــــا 3/24
 سم. 22.5×  16صفحة،  5مجهوالن، 

في مختلــف القضــايا واملســائل الشــرعية واالعتقاديــة،  يــر منســوبة لحــد،   مكتوب لن عدة أسئلة وأجوبة   3/25
 سم. 22.5×  16ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، صفحة واحدة، 

زاده عبــدالرحمن نــاجم النقشــبندي لجــل الفنــدي  گ، نســخه مــوالن بــ مكتوبــات الشــيخ عاــدالقادر  يالنــ . 4
 صفحة. 47هـ، 1307، پاشاعبدالله 

 400هــــ،  1263شـــعبان  21، بخـــط عبـــدالفتاي النقشـــبندي الخالـــدي، مكتوبـــات مو نـــا  الـــد النقشـــبند . 5
 صفحة.

 صفحة. 56بالفارسية، للمستوره خانم الكردستاني، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  رسالة لن التصوف. 6
، لعــين القضــاة الهمــداني، الناســخ: أحمــد بــن الحــاج عبــدالقادر التبريــزى فــي شــرح كللــات باباطــاهر الهلــدان . 7

  پایگانی(لگصفحة. )كتيبخانةي عمومي آية هللا العل ي  196هجري،  1255بلدة همدان، جمادى الثاني سنة 
بالعربيـــــة، تـــــأليف قـــــوام الـــــدين بـــــن ســـــيد حيـــــدر الحســـــيتى، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه  شـــــرح كللـــــات باباطـــــاهر. 8

 پایگانی(لگصفحة )ناقص اآلخر(. )كتيبخانةي عمومي آية هللا العل ي  160(، 13مجهوالن )نسخت في القرن  
 د  ي مح د  ااي مح ااد  ااي عبااد  ن  ااان  ، تأل ف عبدنملج الحدائق الوردية في حقائق أجالء  النقشبندية   .9

 صفحة.  510ها )؟؟(،  1384ن  الدي نلنقشبندي،  خط عبدنلرح ي، 
، لپش خ عبد  دهپوي نلنقشبندي نملشهو  بغالم علي، نلناسخ  تأ يخ رسالة حول الطريقة النقشبندية   .10

 صفحة. 49نس ه مجهوال ، 
   1306ألبااا   قااار لغاااا  نلغ  اااوي،  خاااط عبااادنل رير  اااي ماااال عپ   ااااي    نمااا  نألصااا ،  سررررال الق،رررو  . 11

 ار. 17×  21.5صفحة،  560ها،  1307
، تــأليف مــال فخرالــدأن بــن أحمــد بــن خضــر رودبــار ، بخــط ابــن الشــيخ نعمــةهللا الســنندجي، کنــز الهدا ــة . 12

 سم.  19×  31صفحة(،  339ورقة ) 179هـ،  1283تأريخ النسخ: شعبان 
)منها رسالة الشــيخ عمــر ورســالة الشــيخ عــالء الــدين بيــاره إلــى مــال أفنــدي(،  رسائل لن الطريقة النقشبندية .  13

 صفحة. 14لكثر من ناسخ بتواريخ مختلفة، 
ــبندية . 14 ــن الطريقـــــة النقشـــ ــة لـــ ، املؤلـــــف: عبـــــدالرتى بـــــن إســـــماعيل النابلســـــ ى الحنفـــــى القـــــادرى مفتـــــاح املعيـــ

تـــــأريخ  هــــــ، الناســـــخ: مجهـــــول )ولكـــــن يبـــــدو أنـــــه بخـــــط املؤلـــــف(، 1087رمضـــــان  27النقشــــبندى، تـــــأريخ التـــــأليف: 

  15×    21.5صــفحة(،    120ورقــة )   60النسخ: مجهول، وإذا صــ  كونــه بيــد املؤلــف فتــأريخ نســخه هــو تــأريخ تأليفــه،  

 خ بالل الهيرويي()أسرة الشي  سم. 



،  حسااا   نل ا اااهو نملشاااهو   حسااا   نلاااونع،، نلناساااخ مجهاااون، تاااأ يخ نل ساااخ    ااا  اااانة أخرررالمل انحنرررنین. 15

 ار. 14.5×  23ها،  1238

 سم. 15×  20صفحة،  28، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، بیان األسرار للطالاين .16

 يضم ما يأتي: مجلد. 17

والتوســـــــل بمشـــــــايخ السلســـــــلة النقشـــــــبندية، ملؤلـــــــف مجهـــــــول، الناســـــــخ وتـــــــأريخ نســـــــخه  األدعيـــــــة بعـــــــض  17/1

 صفحة. 7مجهوالن، 

 صفحة. 3، نلناسخ  تأ يخ نس ه مجهوال ، جگانكيفية  تم الخوارسالة في  17/2

 صفحة. 9إلى ا ا  دن  ن  الفة نلعظمو، نلناسخ  تأ يخ نس ه مجهوال ،  رسالة ملوالنا خالد 17/3

 42 ، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،نلراااالة نلقدااا ة، ملح ااد  ااي مح ااد نملپقاا   خون ااه مح ااد پا اااا 17/4

 صفحة.

، الناســـخ وتـــأريخ ) ااااالة ااااي نل قاااوب(، ملح اااد  اااي مح اااد نملپقااا   خون اااه مح اااد پا ااااا رسرررالة الحقرررائق 17/5

 صفحة. 28 نسخه مجهوالن،

هااا،  1254ا عباادنلرح ا  ن جااام  ن  رناااان ،  خااط نل اللااي، )لااون م موال ااا  ااام (، ملوال اا   حوائج العرفان  17/6

 صفحة. 32

هااا،  1255، لپش خ عبد  نلدهپوي نملشهو  بغالم علي، نلناسخ مجهون، تااأ يخ نل سااخ  إيضاح الطريقة   17/7

 صفحة. 38

ن حنفااااا  ، لشااااا ي نلااااادجي حباااااا     اااااا   ا اااااا  نملظهااااار نلعپاااااوي نلهنااااادي ديررررروان جررررران جانررررران امل  رررررر 17/8

 صفحة. 67نلنقشبندي،  خط مح د كرير  ي مح د  م  ، تأ يخ نل سخ مجهون، 

 صفحة. 95،  خط نل اللي، تأ يخ نل سخ مجهون، ديوان موالنا خالد النقشبندي 17/9

 صفحة(. 242  لة ) 121، نلناسخ  تأ يخ نس ه مجهوال ، مكتوبات موالنا خالد النقشبندي 17/10

)نلشااا خ  ح ااد  ااي حساااي نلرفاااهي(، ملللااف مجهاااون، نلناسااخ  تااأ يخ نسااا ه  الرفررا يمناقررا النررحد أح ررد . 18

 صفحة. 102مجهوال ، 

 جضر  مج،د. 19

يالنــي الحنفــي ، ملللف مجهون،  خط مح د  ااي نلساا د صااا ي  فناادي نل مناقا الشحخ أبي بكر بن قوام  19/1

 صفحة. 40ها،  1203تأ يخ نل سخ    ادى نلثان  الصالحي،  



، ملللااف مجهااون، نلناسااخ مجهااون )جبااد   مدااا  خااط مح ااد  ااي ا الشررحخ يرردي بررن منررافر الشرراميمناقرر  19/2

 صفحة. 56ها،  1204  ادى نلثان   4تأ يخ نل سخ  يالني(، نلس د صا ي  فندي نل 

 صفحة )ناقص الول واآلخر(. 34، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، املخطوطة الزيكية . 20

 صفحة. 230هـ، 896جمادى الولى 18، الناسخ مجهول، الصفاصفوة . 21

 يضم ما يأتي: مجلد .22

 صفحة. 5، تأليف الشيخ حسين، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، رسالة لن مناقب املوحدين 22/1

رســـــالة فـــــي آدا  الطريقـــــة النقشـــــبندية و عـــــل أقـــــوال مشـــــايخ هـــــذه الطريقـــــة، ملؤلـــــف مجهـــــول، الناســـــخ  22/2

 صفحة. 90هـ،  1241مجهول، تأريخ النسخ: 

 صفحة. 6في التصوف، موالنا خالد النقشبندي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  رسالة ملو نا  الد 22/3

 صفحة. 44النصاري، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  مناجاة  واجه عادهللا 22/4

 صفحة. 4والن، عريان، الناسخ وتأريخ نسخه مجه رباعيات باباطاهر 22/5

أ ــي الخيــر وقصــائد أخــرى لشــعراء آخــرين، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،  رباعيــات الشــيخ أمــ  ســعيد 22/6

 صفحة. 72

 صفحة. 14هـ،  1330نلم وتأليف مال حامد خليفة، الناسخ مجهول، ذي الحجة  رشحاتس 22/7

 صفحة. 3نسخه مجهوالن،  يالني، الناسخ وتأريخ ، للشيخ عبدالقادر الالقصيدة الخلرية  22/8

 صفحة.  45، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، آداب الختلة النقشبندية  22/9

ــة . 23 ــائق الربانيــ ــن علــــوم الحقــ ــة لــ ــد بــــن  الشــــ رة األلهیــ ــائل(، لشــــمس الــــدأن محمــ ــى خمــــس رســ ــتملة علــ )مشــ

 249هــــ،  860هــــ و ربيـــع الول  859محمـــود الشـــهرزوري، بخـــط عبـــدالرحيم بـــن معـــروف، تـــأريخ النســـخ: شـــعبان 

 صفحة(. 498ورقة )

ــة املريـــــدين. 24 ــخ مجهـــــول، ت فـــ ــأريخ النســـ ــه، تـــ ــايى، بخـــــط املؤلـــــف نفســـ صـــــفحة.  636، مليـــــرزا عبـــــدالرحيم وفـــ

 وبيان()عبيدهللا ى اي

 صفحة. )إبراهيم حداد البشدري( 800، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، بال عنوان. 25

، لشــاه عبــدهللا الــدهلوي امللقــب برــالم علــي، الناســخ وتــأريخ نســخه رسالة لــن ســلوك الطريقــة النقشــبندية .  26

 صفحة(. 49ورقة ) 25مجهوالن، 

 يضم: مجلد. 27



في التصوف(، ملؤلف مجهــول، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن )يبــدو أنهــا بخــط الســيد )رسالة    بال عنوان  27/1

 طاهر الهاش ي(، صفحة واحدة )ناقص(.

)رســالة فــي التصــوف والســلو (، ملؤلــف مجهــول، بخــط الســيد طــاهر الهاشــ ي، تــأريخ النســخ:  بــال عنــوان 27/2

 صفحة(. 4ورقة ) 2هــ،  1373صفر  7شـ املوافق لـ  24-7-1332

-7-24)رســــالة فــــي التصــــوف(، ملؤلــــف مجهــــول، بخــــط الســــيد طــــاهر الهاشــــ ي، تــــأريخ النســــخ:  بــــال عنــــوان 27/3

 صفحة(. 3ورقة ) 2هــ،  1373صفر  7شـ املوافق لـ  1332

املقامــــات والســــلو (، تــــأليف: الشــــيخ عبــــدهللا الــــدهلوي النقشــــبندي  –)رســــالة فــــي التصــــوف  بــــال عنــــوان 27/4

ــخ: املجــــددي امللقــــب برــــالم علــــ  ــأريخ النســ ــادري الســــولي، تــ ــاهر الهاشــــ ي القــ ــيد طــ شـــــ  1332-7-29ي، بخــــط الســ

 صفحة. 25هــ،  1373صفر  12املوافق لـ 

)رســـالة فـــي التصـــوف(، تـــأليف: الشـــيخ عبـــدهللا الـــدهلوي النقشـــبندي املجـــددي امللقـــب  إييـــاح الطريقـــة  27/5

صــــفر  21شـــــ املوافـــق لـــــ  1332-8-8ســــخ: برـــالم علــــي، بخـــط الســــيد طــــاهر الهاشـــ ي القــــادري الســــولي، تـــأريخ الن

ـــ )ذكــر الناســخ أنــه نســخ الرســالة عــن نســخة كتبــت بيــد املرحــوم مــال نلــام الهاشــ ي بتــأريخ  1373 ـــ فــي 1284هـ هـ

 صفحة. 34طويلة(، 

لإلمـــــــام الّربـــــــانى )الســـــــيد أحمـــــــد بــــــــن عبدالحـــــــد الفـــــــارولى الســـــــرهندي الحنفــــــــي  رســــــــالة املاــــــــدأ واملعــــــــادس 27/6

/ 24/8هــــ، بخـــط الســـيد طـــاهر الهاشـــ ي القـــادري الســـولي، تـــأريخ النســـخ: 1019خ التـــأليف: النقشـــبندي(، تـــأري

 صفحة. 63هـ،  1373ربيع الثاني سنة  7 -شـ  1332

ــة  27/7 مـــــــن مكتوبـــــــات الســـــــيد أحمـــــــد بـــــــن عبدالحـــــــد الفـــــــارولي النقشـــــــبندي ، علـــــــوم إلهاميـــــــة ومعـــــــارف لدنيـــــ

الهاشــــ ي، تــــأريخ النســــخ مجهــــول )نلــــرا لنــــه نــــاقص  الســــرهندي املعــــروف بالمــــام الربــــاني، بخــــط الســــيد طــــاهر

 صفحة. 43اآلخر(، 

 ص.494. رشحات في النقشبندية، بخط محمد رحيم، 28

 مرطوطات مو نا  الد النقشبند م. 29

 صفحة.  79، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ديوان مو نا  الد النقشبند  .1

 صفحة. 85وتأريخ نسخه مجهوالن، ، الناسخ ديوان مو نا  الد النقشبند  .2

 صفحة. 95، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ديوان مو نا  الد النقشبند  .3

 صفحة. 230، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ديوان مو نا  الد النقشبند  4/1 .4



 صفحة. 78، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مكتوبات مو نا  الدجزء من  4/2

ــا  الـــد ال .5 ــبند ديـــوان مو نـ ــخ: نقشـ ــي الخيـــاني، تـــأريخ النسـ فـــي بلـــدة ديـــاربكر،  1273، بخـــط حســـن حل ـ

 صفحة. وفي آخره قصائد ملحمد بهاءالدين شاهـ نقشبند. )نسخة آمد( 121

 صفحة. )نسخة القاهرة( 116، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ديوان مو نا  الد النقشبند  .6

ــبند  .7 ــا  الـــد النقشـ ــخ: ، الناســـخ مجهـــول، ديـــوان مو نـ ــأريخ النسـ ــة  30تـ ــا  303ذي الحجـ ــاهر أنهـ ـــ )اللـ هـ

 صفحة. )محمود أفندي( 99هـ(،  1303

 صفحة. 207، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مكتوبات مو نا  الد النقشبند  .8

 صفحة. 84، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مكتوبات مو نا  الد النقشبند  .9

ار لن الصالة عر .10
ّ
تأليف موالنــا خالــد النقشــبندي، الناســخ وتــأريخ     املختارسجالية األكدار والسي  الات

 صفحة. )نسخة أستنبول( 58نسخه مجهوالن، 

 صفحة. 8، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، وصية مو نا  الد النقشبند  .11

هـــ، الناســخ: محمــد رســتم، تــأريخ  1238، ملوالنــا خالــد النقشــبندي، تــأريخ التــأليف: الرســالة ا عتقاديــة  .12

 صفحة. 68هـ،  1269النسخ: 

)أو القــول الصــوا  فــي رد مــا ســ ي بتحريــر الخطــا (،  دفــع الظلــوم عــن الوقــوي لــن عــر  هــ ا املظلــوم .13

رســالة فــي الــدفاو عــن موالنــا خالــد النقشــبندي، تــأليف: محمــد أمــين أفنــدي الســويدي البرــدادي، بخــط 

 (Esad Efendi 1404صفحة. ) 140هـ،  1341حاجي داود بلخي، تأريخ النسخ: 

 صفحة. 5، الناسخ مجهول، رسائل مو نا  الد  من  5 .14

صـــــفحة )نـــــاقص الول  168، ملوالنـــــا خالـــــد النقشـــــبندي، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه مجهـــــوالن، بـــــال عنـــــوان .15

 واآلخر(.

 آداب الا ث واملناظرة

 هـ.  1309رمضان  17صفحة،  4)نسخة برداد(، تأليف املال علي القزلجي، بخط محمد،  أجزاي القيية . 1

القييةس.  2 أسعد عبيدهللا،    أجزاي  التوكلي، بخط محمد  )  3املؤلف: محمد  ورقة    6ورقة  آخره  في  صفحة( 

 برداد.  1197منلومة، نسخ في 

لن  .  3 الفتا  أم   الا ثحاشية عر  األمير  الفتح محمد  آداب  الشيخ ، ل ي  ابن  نعمة هللا  بن حسين، بخط 

 هـ في خدمة مال عبدالقادر.   1298عبدالكريم الهزاركانياني املردو ي، 



ورقة،   18طاهر الهاش ي،  ، ملوالن حنفي، بخط سيد  شري الرسالة العضدية في اآلدا  الرسالة الحنفية  .  4

 سم.  17.5×  22.5الهجرية،  1349سنة جمادى الولى  7بالتأريخ االيراني املوافق   1328/ 8/12تأريخ النسخ:  

  20الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،    پانجويني،، للمال عبدالرحمان الآداب الگلناو  مع حاشية بينجويني.  5

 صفحة. 

 ( صفحة، يضم ما يأتي:62د في )ل. مج6

التالنــي، صــفحتان )ناقصــة ، للعالمــة عبــدهللا بــن حيــدر، بخــط املــال رســول رســالة لــن ال ســب بــين القيــايا 6/1

 هـ. 1344رمضان  15الول(،  

 11پانجاااااااويني،  خاااااااط نملاااااااال  ااااااااون نل النااااااا ، ، للمـــــــال عبـــــــدالرحمان الالقيـــــــية املشـــــــروطة  -آداب الا ـــــــث 6/2

 ها(. 1344 مضا  ) ي مي انة  16صفحة، 

 46نل النااا (،  )ااااي عپااار ن دنل(، ملللاااف مجهاااون، نلناساااخ مجهاااون ) ل اااي جباااد    اااه نملاااال  ااااون  برررال ينررروان 6/3

 صفحة، تأ يخ نل سخ مجهون.

 ، ملللف مجهون، نلناسخ  تأ يخ نس ه مجهوال .رسالة في ي،م الوضعصفحة مي  6/4

 

 سالم  وأصولهالفقه ا  

صــفحة،  252، ملؤلــف مجهــول، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، كتــاب الطهــارة -كتــاب لــن الفقــه ا ســالم . 1

 مخطوطات مال شيخ بهاءالدين چمپاراوى(سم. )من  16.5×  21

ــا .2 ــليمانية،  1952-هــــ1371، للمـــال علـــي القزلجـــي، بخـــط محمـــد املـــدرس، الفـــرائض نظلـ صـــفحة،  18فـــي السـ

 سم. 21×16

، تأليف جلي زاده املال محمد بن املال عبدهللا بن املال أسعد بن املال عبدهللا الجلــي املصقو  لن علم األصو    .3

نيســـان  4 -هــــ 1351ذي الحجـــة  8(، بخـــط املؤلـــف نفســـه، تـــأريخ النســـخ: م الی گ   ەی کاااۆ  ـ)الكـــويي الشـــهير بـــ 

 صفحة. 138م، 1933

 64الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن،  نجـــويتي،پیمـــال عبـــدالرحمان اللل )حـــواش ومســـائل فقهيـــة(، بـــال عنـــوان. 4

 يي( عبدهللا الشيخ رسول التكيعائلة الشيخ )من مخطوطات  سم. 16.5×  22.5صفحة )ناقصة الول(، 



ورقــــة  187جــــالل الــــدين املحلــــي، الناســــخ وتــــأريخ النســــخ: مجهــــوالن، للنــــووي، تــــأليف  شــــرح م يــــاا الطــــالاين. 5

 سم.21×15 ناقص(، -صفحة  374)

ّب األصــــو  ). 6
ا
مختصــــر لكتــــا  جمــــع الجوامــــع لتــــاج الــــدين الســــبكي فــــي علــــم أصــــول الفقــــه(، لشــــيخ الســــالم لــــ

ســم. )الــدكتور  12,5×  20صــفحة(،  57ورقــة ) 29القاضــ ي زكريــا النصــاري، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، 

 عبدهللا مردوخ(

صــفحة. )مــن  530مجهــوالن، ، لتــاج الــدين الســبكي، الناســخ وتــأريخ نســخه جلــع ال وامــع مــع شــرح املحرــن .7

 مخطوطات الهزاركانياني(

ــخ ، تاااأل ف  نساااخ نملاااال مقاااغفا ن اااي ن حاااا  نملاااال  ااااون نلااادجپ   ڕۆژوو و حەلڕابەری زەـکــات و . 8 يي، تـــأريخ النسـ

 صفحة. 72مجهول، 

النســـخ: يي، تـــأريخ ، تاااأل ف  نساااخ نملاااال مقاااغفا ن اااي ن حاااا  نملاااال  ااااون نلااادجپ   ڕۆژوو و حەلڕابەری زەـکــات و . 9

 صفحة. 71م، 27/7/1962 -هـ  1382صفر  25

، الشــاري: الشــيخ عمــر املشــهور بــابن القرداغــي، تــأريخ الدرة املنجية لن كش  غــوامض فــرائض القزل يــة .  10

 155هـــ،  1340هـ، بخط املال عبدالكريم املدرس في خدمة مؤلفه، تأريخ النسخ: جمادى الثــاني   1329التأليف:  

 د نيلامي(صفحة. )مال عمر أحم

يي، نســـخت   ، للحـــاج املـــال أحمـــد فـــائز ابـــن الحـــاج املـــال رســـول الـــديليالـــّرد الســـديد عرـــ  عـــدم جوازالتقليـــد. 11

 م، صفحة واحدة. 17/10/1953بخط املؤلف، تأريخ النسخ: 

صــــــفحة.  47)كتــــــا  فقهــــــي بالفارســــــية(، ملؤلــــــف مجهــــــول، الناســــــخ وتــــــأريخ نســــــخه مجهــــــوالن،  بــــــال عنــــــوان. 12

 مردوخ(د.عبدهللا )

 

 المنطق 

 صفحة.  6، تأليف الفانل شمس الدين، بخط محمد رشيد، تأريخ النسخ مجهول، الرسالة اللزومية .1

هـــ فــي قريــة  1355، بخــط أحمــد البيتو ــ ي، تــأريخ النســخ: الحــد محــرم ســنة الرســالة الشلســية لــن القواعــد املنطقيــة .2

 صفحة.  187( في خدمة الستاذ املال خضر،   ێش  )

لقطــب الــدين الــرازي، بخــط عبــدالرحيم بــن محمــد تقــي، تــأريخ ت رير القواعد املنطقية لـن شـرح الرسـالة الشلسـيةس  .3

 صفحة. )من مخطوطات الهزاركانياني(  302هـ،   1295ذي الحجة    2النسخ: 



يخ ، لعبــدالحكيم بــن شــمس الــدين، الناســخ وتــأر حاشــية عاــدالحكيم عرــ  الرســالة الشلســية لــن القواعــد املنطقيــة .4

 صفحة.  353نسخه مجهوالن،  

ينجــويتي، بخــط خضــر، تــأريخ پوشــرحه لعبــدهللا يــزدي، للعالمــة عبــدالرحمن ال ينجويني عر  تي يب املنطقپحاشية ال .5

 صفحة.  94هـ في قرية كسنزان،    1343النسخ: 

 سم.  22×   16,5صفحة،   8املؤلف والناسخ: محمد القزلجي، تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن،  رسالة لن املنطقس   .6

 

 علم الصرف

املاتدئين .1 مجهول،مهدا  الناسخ:  مجهول،  ملؤلف  النسخ:    ،  لسنة   27تأريخ  الولى  جمادي  شهر 

 سم.  15×  21 ،ورقة 13هـ، 1327

 صفحة.  94البن الحاجب، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، الشافية لن الصرفس  .2

الزنجان    .3 تصري   علي(،  شرح  مال  بتصريف  الشنوي  )املشهور  حامد  الشيخ  بن  علي  تأليف: 

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

تأليف علي بن الشيخ حامد الشنوي، بخط مال حسين    تصري  مال عرن ا شنو   .4 )نسخة أخرى(، 

 صفحة.  92هـ، 1345ي، تأريخ النسخ: رمضان سنة ێو الدشت

 

 الن و 

شرح   .1 لن  املرضية  الشيخ  األلفية الاه ة  بن  هللا  نعمة  بخط  السيوطي،  بكر  أ ي  الدين  لجالل   ،

 صفحة.  350هـ،   1293هـ وابتدأ به سنة  1301عبدالكريم الهزاركانياني، تأريخ النسخ: 

، لجالل الدين أ ي بكر السيوطي، بخط محمود، تأريخ النسخ: جمادى الاه ة املرضية لن شرح األلفية  .2

سنة   عمر  صف  212هـ،    1264الثاني  املال  أنه  )يبدو  النقشبندي  العمري  لعمر  رسالة  آخره  وفي  حة. 

َمزيتي( إلى مال حسن. )إبراهيم حداد(
َ
 الواش

الظروف .3 بن  رسالة  الدين  بن فضل  عبدالرحمن  بخط  )النوتي ي(،  عبدالرحمن  املال  بن  أحمد  للمال   ،

 صفحة.  12هـ،  1316عبدالرحمن بن أحمد النوتي ي، تأريخ النسخ: 

افية لن .4  صفحة )ناقصة اآلخر(.  386، ابن حاجب، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، شرح الكافية  الو



، خالد بن عبدهللا الزهرى، بخط مصطفى بن عبدو آ ا، تأريخ النسخ تلرين الطالب لن إعراب األلفية  .5

 صفحة. )إبراهيم حداد(   315مجهول، 

امل ني .6 كمال  پرديار چ لل  شرح  شيخ  بخط  امليالنّي،  العمرّي  محمد  بن  عبدالرحيم  بن  محمد  الشاري:   ،

 سم.  17,5×  21,5صفحة(،  262ورقة ) 134هـ،  1304الدين الطالي ي، جمادى اآلخر سنة 

امل ني .7 )نس ة  خرى(ار چ لل  شرح  امليالنّي، پردي  العمرّي  محمد  بن  عبدالرحيم  بن  محمد  الشاري:   ،

 سم. 16×  22صفحة،  206ن، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوال 

، الشاري: رسول ابن عمر الهوريتى، پردي(ار چ شري املرتي لل)  كاش  النقاب عن وجوه امل ني وا عراب .8

الجمعة   يوم  التأليف:  فيكون   1140رمضان    28تأريخ  املؤلف،  بخط  أنها  )يبدو  مجهول  الناسخ  هـ، 

1140   ،)
ً
 صفحة.  634تأريخ النسخ أيضا

الناسخ: مجهول، الن و  متن العوامل لن  9/1 .9 ، املؤلف: الشيخ عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني، 

 سم.   11×  17,5صفحة(،  20ورقة ) 10هـ، 1311صفر لسنة   19تأريخ النسخ: يوم الجمعة 

(، سعدهللا الصرير )سعدالدين بن  )شري عوامل الجرجاني  كتاب سعدهللا الص ير لن علم الن و   9/2

سنة   صفر  توفيق،  محمد  لجل  نسخه  أحمد  مرزا  بخط  البردعي(،  )  31هـ،    1311سعدهللا    61ورقة 

 سم.  11× 17,5، صفحة(

صفحة )ناقص اآلخر(.   41)في علم النحو(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،    بال عنوان  .10

 )د.عبدهللا مردوخ(

 صفحة.  53هـ،  1322باللرة الكردية، مال محمد علی، الناسخ مجهول، تأريخ النسخ:  کتاب الترکیب  .11

 صفحة.  47باللرة الكردية، مال محمد علی، الناسخ وتأريخ النسخ: مجهوالن،  کتاب الترکیب  .12

13.  13/1   
ّ
امل خ شرح  الحاشیه  ملحمود  املتن  علي چ ،  املحي ي:  الرومي،  زاده  لقاض ي  والشري  رميتي، 

النسخ:   تأريخ  الباني،  الشيخ عبدهللا  ابن  الدين  الحجة    12برجندي، بخط شمس   174هـ،    1084ذي 

 صفحة. 

، املحي ي: مال أحمد بن مال سيد أحمد، بخط شمس الدين بن الشيخ ية شرح الچ لينيحاش  13/2

 صفحة.  8عبدهللا الباني، 

الهداية  13/3 الالر  عر  شرح  الشيخ عبدهللا    ، ملصل حاشية  بن  الدين  بخط شمس  الالري،  الدين محمد 

 ص.  130هـ،   1084رمضان  19الباني، 



 ص. 3نرورية في علم الهيئة، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   ساع مقدمات  13/4

، اسم مؤلف املــتن: أحمــد بــن الحســين ال ــارررد ، الشــاري: محمــد بــن عبــدالرحيم محمــد العمــري شرح امل ني لن الن و  .14

الـــدكتور عبـــدهللا ســـم. ]املصـــدر: 15×21صـــفحة،  278هــــ، 1244امليالنـــي، الناســـخ: عبـــدالعليم روســـياه، تـــأريخ النســـخ: 

 مردوخ[

 علم الوضع

اقعة عر  رسالة عصام الدين .1 االسفرائيلي في علم الونع، للمال محمد بن املال   حاشية الحريرا الو

هـ   1294حسين الحريري، بخط نعمة هللا بن الشيخ عبدالكريم الهزاركانياني املردو ي، تأريخ النسخ:  

 صفحة.  38بقرية جانمرد في خدمة أستاذه املال عبدالسالم، 

ى القرداغي، تأريخ النسخ للمال أ ي بكر املير روست ي، بخط محمد بن الشيخ مصطف الصة الوضعس   .2

 صفحة.  9مجهول، 

 الاالغة 

)شـــري علـــى تلخـــيص املفتـــاي للخطيـــب القزويتـــي(، املؤلـــف: ســـعدالدين مســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاني،  ملطـــو   ا. 1

 إبراهيم حداد()صفحة )ناقص الول واآلخر(.  536هـ، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 748تأريخ التأليف: 

 الشعر  -العرو 

بخــــط أ ــــي بكــــر ابــــن املــــال عبــــدهللا )أرجــــوزة فــــي علــــم العــــروض(، للشــــيخ معــــروف النــــودهي،  الــــدرة العروضــــية . 1

 سم. 21×16 صفحة، 27م، 18/4/1954 -هـ  1373شعبان  15روستاني، تأريخ النسخ: چ الشهير بابن ال

 يحتوي على رسائل في علم العروض مع رسالة في علم الونع، وهي كما يأتي:مجلد . 2

 صفحة. 6في الونع، للشيخ معروف النودهي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  نظم رسالة عيدالدين 2/1

، تــأليف املــال محمــد حســن بــن املــال علــي القزلجــي، بخــط محمــد ســعيد، أرجــوزة لــن علــم العــرو  والقــوالن 2/2

 صفحة. 10هـ،  1347

خــط محمــد ســعيد نســخة أخــرى(، للشــيخ معــروف النــودهي، ب -)أرجــوزة فــي علــم العــروض  الدرة العروضية   2/3

 .صفحة 16هـ،  1349ذي الحجة  27، تأريخ النسخ: في بلدة سقز عند أستاذه مال أحمد

 صفحة. 3هـ،  1349، للقزلجي، بخط محمد سعيد البوكاني، شهر ذي الحجة دوائر لن العرو  2/4



ســجاري، گ ر نســخة أخــرى(، للشــيخ معــروف النــودهي، بخــط الني -)أرجــوزة فــي علــم العــروض  الــدرة العروضــية . 3

 صفحة. 21هـ،  1349

ظـــم الـكــالن لـــن عل ـــي العـــرو  و القـــوالن. 4
َ
 16هــــ،  1349، للمـــال عبـــدهللا بـــن محمـــد البيتو ـــ ي، بخـــط نـــوري، ن

 صفحة(. 32ورقة )

 )رســــالة فــــي علــــم العـــروض(، عبــــدالوها  بــــن يوســــف الكبــــرى، الناســــخ رفــــع الشــــ  و املــــين لــــ  ت ر ــــر الفنــــين. 5

 فحة.ص 120وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 دب الكرد  األ 

 )كشكو  الشعر   

رنجــوري، بــوني، ە)يضــم شــعر: بيســاراني، ميــرزا شــفيع، مــال ولــد خــان، شــيخ شــها ، ز  كشــكو  شــعر    .1

 صفحة. 65(، نسخ املال عبدالكريم املدرس ؟، تأريخ النسخ مجهول، خانى قوبادي وآخرين 

، إعــــداد ونســــخ نجــــم الــــدين املــــال،  كشــــكو  شــــعر    .2
ً
 – 1937يتضــــمن أشــــعار أكثــــر مــــن ثالثــــين شــــاعرا

 صفحة. 340م، 1938

 صفحة. 94م، 1953، إعداد ونسخ نجم الدين املال، )ئەدەبياتل كوردا  كشكو  شعر    .3

 410م، 1954)كشــكول الشــعر الكــردي(، إعــداد ونســخ نجــم الــدين املــال،  کەشــڵی   شــیعری کــوردی  .4

 صفحة.

نجــم الــدين املــال، الجــزء الثــاني، جمــع ونســخ  )كشكول شــعري لعــدة شــعراء الكــرد(، دەبيات هەرەمه ئە   .5

 صفحة. 230هـ،  1352 – 1934

 44)كشــكول شــعري(، جمــع ونســخ نجــم الــدين املــال، تــأريخ النســخ مجهــول،   ــادی شــەوبەک بەکرەجــی  .6

 صفحة.

ک ێبخااااااا  ی ) ســــــم. 8×  13صــــــفحة،  262، الناســــــخ وتــــــأريخ نســــــخه مجهــــــوالن، بيــــــا  أشــــــعار كــــــرد   .7

 (م  پیسهو شو  نی  یسالمی  ێ ن 

 يي(صفحة. )من مخطوطات الشيخ بالل الهيرو  343، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، بيا  شعر    .8

 صفحة. 18، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، بيا  شعر    .9

 صفحة. 147هـ، 1345 ، الناسخ مجهول،كشكو  شعر  بيا  .10



)جـــــزء مـــــن كشـــــكول مـــــال عبـــــدهللا قـــــادر يضـــــم شـــــعر ولـــــي  بەشـــــ   لە کەشـــــڵی   مە  عەبـــــدو   قـــــادر  .11

 77نســــخه مجهــــوالن، (، الناســــخ وتــــأريخ وآخــــرين ێک س ديــــوانە، ميــــرزا، فقــــي قــــادر هەمەوەنــــد، فــــائق بــــ 

 (وا ا  مح م د ه   نمیصفحة. )ع 

ملــال خضــر الرودبــاري، بخــط الســيد طــاهر الهاشــ ي لجــل مــال علــي صــبار، تــأريخ النســخ:  دولتنــامەس/ 1 .12

 صفحة. 66شـ،  1352 -هـ  1393

) زليـــات الشـــيخ عبـــدالرحمن النقشـــبندي(، بخـــط الســـيد طـــاهر الهاشـــ ي، تـــأريخ النســـخ:  ديـــوان وفـــا 12/2

 صفحة. 46شـ،  1352 -هـ  1393

 صفحة. 37شـ،  1352 -هـ  1393، بخط السيد طاهر الهاش ي، ديوان وە ن ديوانه  12/3

عر ـــي فارســـ ي كـــردي(، جمـــع ونســـخ الشـــيخ محمـــد ابـــن الشـــيخ نجـــم الـــدين  -)كشـــكول شـــعر بـــال عنـــوان  .13

ـــ فـــي فصـــل الربيـــع، 1330تـــأريخ النســـخ: البيـــاري،   17×  20، نـــاقص اآلخـــر( -صـــفحة  498ورقـــة ) 249هـ

 )املصدر: جمال ابن الشيخ كاظم ابن الشيخ محمد البياري النقشبندي( سم.

)يضــم شــعر صــيدي وســيد عبــدهللا عــارف وەلجآتــى ومولــوي وآخــرين(، الناســخ  كشــكو  شــعر كــرد   .14

 (وا ا  مح م د ه   نمیصفحة. )ع  124وتأريخ نسخه مجهوالن، 

فارس ي )يضم شعر وفــايي و محــزون وفكــري، وذليــل و كــوردى و حــافظ وجــامي  – كشكو  شعر كرد   .15

 سم. 16×  11اقص الول واآلخر(، صفحة )ن 102هـ،  1347تأريخ النسخ: لزردي، وآخرين(، بخط الگ

)يضـــــم شـــــعر محـــــوي ومخلـــــص وعـــــاجز وشـــــيخ نورالـــــدين البريفكـــــاني وآخـــــرين(،  كشـــــكو  شـــــعر كـــــرد   .16

 سم. 17.5×12صفحة،  78الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

)يضــــم شــــعر بيســــاراني ومفتــــون و ولــــي ديوانــــه وهجــــري وســــيد فتــــاي جبــــاري وآخــــرين(،  كشــــكو  شــــعر  .17

 صفحة. 46درس، تأريخ النسخ مجهول، بخط مال عبدالكريم امل

ــا  كشـــــكو  شـــــعر  أدمـــــ / 1 .18 )كەشـــــكولى كەريـــــم بەـگــــي جـــــاف(، جمـــــع كيخســـــرو بيـــــك ابـــــن محمـــــود باشـــ

ســــــم.  14×20صــــــفحة(،  500ورقــــــة ) 250الجــــــاف، الجــــــزء الول، الناســــــخ وتــــــأريخ النســــــخ: مجهــــــوالن، 

 )املصدر: الدكتور حسن الجاف(

)كەشكولى كەريم بەگي جاف(، عائــد لكيخســرو بيــك ابــن محمــود باشــا الجــاف،   كشكو  شعر  أدم   18/2

×  20صـــفحة(،  520ورقـــة ) 260الجـــزء الثـــاني، الناســـخ وتـــأريخ النســـخ: مجهـــوالن )بخـــط أكثـــر مـــن ناســـخ(، 

 سم. )املصدر: الدكتور حسن الجاف( 12.5



رديـــــــة   .19
ا
)وەشـــــــجیلی حـــــــاجی مەحمـــــــود أـــــــاروە س(، جمـــــــع ونســـــــخ الحـــــــاج محمـــــــود  كشـــــــكو  شـــــــعر  الك

 سم. 21×  10.7صفحة،  297،  ـه 1287ياروەيس، تأريخ النسخ والتأليف: 

(، جمـــــع ونســـــخ مـــــال معـــــروف ابـــــن مـــــال رســـــول الســـــيريي، تـــــأريخ النســـــخ: كشـــــكو  شـــــعر  ) بـــــال عنـــــوان  .20

 عزالدين مصطفى رسول(سم. )الدكتور  11×  20.5صفحة(،  214ورقة ) 107مجهول، 

يضم شعر شعراء مــن الكــرد والفــرس(، الناســخ مجهــول نســخه مــن أجــل  كشكو  شعر  ) بال عنوان  .21

 صفحة. 233هــ،  1110موالنا حمزة بن موالنا علي، تأريخ النسخ: 

 10.5صــفحة،  134)بياض(، الناسخ: عبدالكريم أمين أحمد، تأريخ النسخ: مجهــول،  كشكو  شعر  .22

 سم. 5.5× 

يضــم شــعر نــالي وســالم وشــيخ رنــا ومصــباي  –)كەشــكولى مەال عەبــدوالى قزلجەيــي   كو  شــعر  كش  .23

م، 1939هـــ،  1360هـــ،  1355الديوان وناري و رلي وآخرين(، بخط مــال عبــدهللا، عليهــا أكثــر مــن تــأريخ: 

 صفحة. )محمد علي قرداغي( 141هـ،  1341

ئيســـماعيل وآخـــرين(، الناســـخ: ميـــرزا )بيـــاض يضـــم شـــعر وفـــايي وشـــيخ عبيـــدهللا وآ ـــا  كشـــكو  شـــعر  .24

 –ســـــم. )مكتبـــــة محمـــــد عبـــــدلي  12.5×  20.5صـــــفحة،  71، 1334أحمـــــد بـــــن آ ـــــا طـــــه، تـــــأريخ النســـــخ: 

 مهاباد(

 صفحة. 100)وەشجیلی شآعر  کورد  و فارس ى(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  كشكو  شعر  .25

ــاعيراندا  .26 ــخ:  لە ە  شــــ ــأريخ النســــ ــين أحمــــــد(، بخــــــط أحمــــــد حســــــين أحمــــــد، تــــ )كشــــــكول أحمــــــد حســــ

 صفحة. 74م، 1969

 صفحة. )عەبدوڵاڵ  حەبآبى( 316)بياض(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  کشڵو  شعر    .27

يضــم شــعر الشــيخ شــها  الــدين والشــيخ عمــر  –)كەشكیلى مەال مــحەمەد يووســف    كشكو  شعر    .28

 104ط مــال محمــد يوســف ســعيد )رهنمــون(، تــأريخ النســخ مجهــول، ومــال أحمــد القاضــ ي وآخــرين(، بخــ 

 صفحة.

فيهــــا أشــــعار للزهــــاوي و يــــره، وموانــــع أخــــرى(، الناســــخ وتــــأريخ  -)كەشــــكولى مــــوف ي زەهــــاوى  كشــــكو    .29

 صفحة. 44نسخه مجهوالن )يبدو أنها بخط الزهاوي(،  

ملــدرس، تــأريخ النســخ: ورامی(، جمــع ونســخ املــال عبــدالكريم اشــكیلی شــآعر  هــه)كه كشــكو  شــعر    .30

 صفحة. 20م،  1972 -هـ  1392



صـــــفحة.  117، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه مجهـــــوالن،  اااااگ، لمـــــين في ـــــ ي ئەنجـــــومەنل ئەدياــــــانل كــــــورد  .31

 )أستانبول(

، جــــامع الكشــــكول: محمــــود باشــــا الجــــاف، أكثــــره بخــــط پاشااااای  اااااب(مەحمــــود ک شاااا ۆ   ) كشــــكو    .32

، تــأريخ النســخ: مــا نســخه محمــود باشــا مجهــول، گمحمود باشا نفسه، و عضه بخط أمين بن عثمان بــ 

هــــ، وفيهـــا موانـــع تأريخيـــة وأدبيـــة أخـــرى )مثـــل تـــأريخ  1284أمـــا أمـــين عثمـــان بـــك نســـخه فـــي شـــوال ســـنة 

ر كثيــرين، منهــا: عالءالــدين ســجادي، 
َ
خ
ُ
الوالدة والوفاة، وأشعار كتبت ملناسبة(، وفيها كتابة أشخاص أ

النقشـــــبندي، محمـــــود هوشـــــمند جـــــاف، د.حســـــن جـــــاف  حســـــن فه ـــــي جـــــاف، زيـــــن الـــــدين نجـــــم الـــــدين 

 صفحة. )الدكتور حسن الجاف( 359صفحة، والجزء الثاني:  651وآخرين، الجزء الول: 

ـــعر:  كشــــــــكو  شــــــــعر    .33 ایي، موالنـــــــا خالـــــــد النقشـــــــبندي، مولـــــــوي، شـــــــيخ ەعبـــــــدالقادر  ـــــــاور )يضـــــــم شــــ

 321وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن، (، الناســـخ عبـــدالرحمان الخـــالص، خانـــاى قوبـــادي، بيســـاراني، وآخـــرين 

 صفحة.

(، الناســخ ، مثنــوي كــالم، وآخــرين  یااگمولــوي، محتشــم، خيــام، أحمــد )يضــم شــعر:  كشــكو  شــعر    .34

 سم. 14.5×  6.5صفحة،  268وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 یااگ کۆمایااهو، شاا خ نع ااة   ااون ي، مولــوي، فقــه حســن بانــه، أحمــد )يضــم شــعر:  كشــكو  شــعر    .35

(، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن، وآخـــرين  گ، ااااعدي، رااااهر، موال اااا خالااادم ااا  ن شاااف ف، جوااااف   ااا 

 سم. 8.5×  18.5صفحة،  200

ــها ،  كشـــــكو  شـــــعر    .36 ــيم، شـــــيخ شـــ ــا:ي، حيـــــران، كلـــ   یاااااگأحمـــــد )يضـــــم شـــــعر: بلبـــــل، ســـــعدي، رنـــ

صــفحة،  317هـــ، 1333(، الناسخ مجهول، تأريخ النسخ: شهر شوال ، مستوره خانم، وآخرين کۆمایهو

 سم. 10×  16.5

مولــوي، كــوردى، نعمــت هللا ولــي، صــيدي، خيــام، ســعدي، شــيخ عزيــز )يضــم شــعر:  كشــكو  شــعر    .37

هـــ و  1324شــوال  9هـــ، وعليهــا تأريخــان آخــران: 1266(، بخــط جــالل الــدين،  تخ ي، شيخ عمــر، وآخــرين 

 سم. 6.5×  12صفحة،  424هـ،  1324شوال  11

انــه، موالنــا خالــد، ســيدي، موالنــا يعقــو  مولــوي معــدومي، أحمــد ديو )يضــم شــعر:  كشــكو  شــعر    .38

 سم. 16×  6صفحة،  86(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ر ي وآخرين چ



مولــــــوي معــــــدومي، مــــــال مصــــــطفى، فخــــــري، باباطــــــاهر عريــــــان، شــــــيخ )يضــــــم شــــــعر:  كشــــــكو  شــــــعر    .39

 سم. 12.5×  6.5صفحة،  192(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، عالءالدولة وآخرين 

ــا وآخــــرين )يضــــم شــــعر:  كشــــكو  شــــعر    .40 (، بخــــط حســــن مولــــوي معــــدومي، أحمــــد، ولــــي ديوانــــه، رنــ

 سم. 12×  6صفحة،  380هـ، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 1303شريف آبادي، 

(، الناســــخ مولــــوي معــــدومي، نــــالي، كــــوردى، كلــــيم، خاقــــانى، وآخــــرين )يضــــم شــــعر:  كشــــكو  شـــــعر    .41

 صفحة. 201وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 116(، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، مولوي وشــعراء آخــرين )يضم شعر:    بيا   -كشكو  شعر    .42

 صفحة.

زلــزل حــانى، شــانامەى كـــوردى و شــيعرى مەولەوى و كیماســ ى و ســيد يعقـــو (، )كشــكو  شــعر   1/  .43

 صفحة. 124الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 16ملللااف مجهااون، نلناسااخ  تااأ يخ نساا ه مجهااوال ، ەی  اااا ا    ەماا  (، )منــاظر  منظومــة شــعرية  43/2

 صفحة.

(، إعــداد ونســخ نجــم الــدين  ســیزا نيشــتلان   .44
ً
)كشــكول شــعر يتضــمن أشــعار أكثــر مــن ثمــانين شــاعرا

 .سم 21×  29.5م، 1942صفحة،  457املال، 

)يضــــــم شــــــعر: ســــــيد قيــــــدار الهاشــــــ ي، ســــــيد وجيــــــه الــــــدين الهاشــــــ ي، ســــــيد طــــــاهر  كشــــــكو  شــــــعر    .45

بارســــول، أحمــــد بيــــك حمــــدي و يــــرهم، وفيهــــا رســــائل وموانــــع أخــــرى متنوعــــة(، لكثــــر مــــن الهاشـــ ي، با

 صفحة. 119ناسخ )منهم سيد طاهر الهاش ي وسيد وجيه الدين(،  

بياض )يضــم شــعر: نــالي، مــال خالــد، عبــدهللا، حــافظ، فــائق، شــيخ أحمــد هــاتف(،   –  كشكو  شعر    .46

 سم. 8×  14.5صفحة،  192الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 ،  گاایوشــعر: ع ــل  صــاحبقرانگ )يتضــمن ديــوان أشــعار أحمــد حمــدي بــ   كشكو  شــعر  بال عنوان    .47

ي مـــن بدايـــة املخطوطـــة إلـــى صـــفحة موالنـــا خالـــد، بيســـاراني، أحمـــد فـــوزي، بيخـــود( يبـــدأ ديـــوان حمـــد

 217م، 1940-8-31( ثــــم يــــأتي علــــى ذكــــر شــــعر شــــعراء آخــــرين، إعــــداد ونســــخ نجــــم الــــدين املــــال، 224)

 صفحة.

ــ  س  .48 ــ يس كــــــورد س عرمــــ ــخ  كشــــــكو  شــــــعر  )فارســــ ــأليف والنســــ ــأريخ التــــ مجهــــــول املؤلــــــف والناســــــخ، تــــ

 سم.8.5×  20ص(، 344ورقة ) 172مجهوالن، 



ردي، بخط نجم الدين املال،  .49
ُ
 .سم 21×  29.5ص، 408، 1954كشكول شعر ك

 

 دب الكرد  )الكرمانجية الشلالية  األ 

 صفحة. 52)ديوان شعر(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، بال عنوان   -1

 27 –م  1938أيلــــول  9ملــــال محمــــود بــــن مــــال عبــــدالرحمان الهوســــەر ، تــــأريخ التــــأليف: نبــــيس   معراجــــا -2

ـــ، بخـــط مـــال خلـــف بـــن رمضـــان البـــاف 1358رجـــب  ــأريخ النســـخ:  هـ صـــفحة.  38م، 1979/  10/  2يي، تـ

 )عبدالرقيب يوسف(

نقلــه  ،گو ااهوبــن حســن الر  اااپ   مــأخوذ مــن صــوت حــاجى حســن بــن  ، للشــيخ خالــد زيبــاري،ئەســپا رە  -3

 صفحة. )عبدالرقيب يوسف( 10م، 16/5/1991وكتبه من صوته عبدالرقيب يوسف،  

ي الكــردي الســاكن فــي الصــالحية فــي ڤ، بخــط محمــد شــريف البــارا یی، تــأليف مــال أحمــد بــاتمەولودنــامە  -4

 صفحة.  57حارة الكراد، تأريخ النسخ مجهول، 

 47هــــ،  1305ذي القعـــدة  9، بخـــط مـــال محمـــد، تـــأريخ النســـخ:  یی، تـــأليف مـــال أحمـــد بـــاتمەولودنـــامە  -5

 صفحة.

املولــد الشــريف(، تــأليف الســيد فــيل هللا بــن الشــيخ محمــد بــن الشــيخ حســن الفنــدكى، مەولودنــامە ) -6

 صفحة. )عبدالرقيب يوسف(  16م، 1983م، بخط املؤلف نفسه، تأريخ النسخ: 1983النلم:  تأريخ

(، الناســخ وتــأريخ نســخه پۆشللشــاعر الكــردي محمــد املــتخلص بـــ)سياســي  امللــوك وبــديع ال لــا س  -7

 صفحة. )عبدالرقيب يوسف( 163مجهوالن، 

 مجلد يضم ما يأتي: -8

لجـــي  الســـالم فـــي منطقـــة سيســـبان(، للشـــيخ خالـــد )ملحمـــة سيســـبان تتحـــدث عـــن  ـــزوة  بانە سيســـ  8/1

 صفحة. 11، 1377الزيباري، بخط محمد سراج الدين خليلي، تأريخ النسخ: 

)مــــــال محمـــــــد أترو ــــــ ي(، بخـــــــط مـــــــال محمــــــد ســـــــراج الــــــدين ابـــــــن مـــــــال  یااااااارن  ، لفقـــــــي تێخی سرررررررە عانشـــــــ  8/2

 صفحة. 16م، 1961 -هـ  1381عبدالحكيم الخليلي، تأريخ النسخ: 

 صفحة. 10، 1377، بخط مال محمد سراج الدين الخليلي، ت یرن ، لفقي  برصيص ي عابد 8/3



ــائد أ ــــــرا  8/4 ــي  قصــــ ــأريخ النســــــخ مجهــــــول ت یاااااارن لفقــــ صــــــفحة.  6، بخــــــط مــــــال محمــــــد ســــــراج الــــــدين، تــــ

 )عبدالرقيب يوسف(

ــخ:  بانسە سيســــ  -9 ــأريخ النســ ــا خــــط مــــال يوســــف الزفنكــــي، تــ ــخ مجهــــول وعليهــ ــارى، الناســ ــيخ خالــــد زيبــ للشــ

 صفحة.  6هـ، 1382

 47، 1992يي، تـــأريخ النســـخ:  للشـــيخ خالـــد الزيبـــاري، بخـــط مـــال خلـــف بـــن رمضـــان البـــافسیســـەبانس  -10

 صفحة. )عبدالرقيب يوسف(

صــفحة(. )عبــدالرقيب  38ورقــة ) 19للشيخ خالد زيبارى، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   بانسە سيس -11

 يوسف(

بخـــط الســـيد أحمـــد أرزن الفنـــدلي لجـــل حـــاج )نثـــر مســـجوو(، للشـــيخ خالـــد الزيبـــاري،  قـــو  سيســـاان -12

 صفحة.  8هـ،  1392أمين، تأريخ النسخ: ربيع الول 

 29 -هـــ 1371للشــيخ خالــد الزيبــاري، الناســخ مجهــول، تــأريخ النســخ: نصــف جمــادى اآلخــر سیســەبانس  -13

 عبدالرقيب يوسف( -صفحة. )من كتب مال خلف  36م، 1952شباط  

ــيخ خالـــــد زيبـــــارى، الن بانسە سيســـــ  -14 ــخ: للشـــ ــأريخ النســـ ــخ مجهـــــول، تـــ ـــ 1371اســـ صـــــفحة.  29م، 1952 -هـــ

 أخ عبدالرقيب يوسف( –)نسخة مال أحمد يوسف 

إلى عبدالرقيب يوسف حول منطقة سيسبان وملحمة سيسبان ونســخه  رسالة  لكساندر خ اتريان -15

صــــفحة. ومعهــــا مقالــــة  5املخطوطــــة، الكســــاندر ،جاتريــــان، بخــــط الكســــاندر، تــــأريخ النســــخ مجهــــول، 

ــة )منشـــ  ــي مجلـ ــيخ خالـــد 100نلعااادد  –م تااا   ورة فـ ــه الشـ ــبان ومؤلفـ ــيد فنـــدي حـــول ملحمـــة سيسـ ( لرشـ

 الزيباري. )عبدالرقيب يوسف(

ــة: م و ز ـــنە م -16 ــة مـــن املخطوطـ ــى الورقـــة الثانيـ ــخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن )كتـــب علـ ــانی، الناسـ ، لحمـــد خـ

 صفحة. 110هـ(،  1282صاحبه دروي  إبراهيم بن محمد الكرد بسليمانية في سنة 

 صفحة. 186، لحمد خانی، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )شطب على اسم الناسخ(، م و ز نە م -17

 صفحة )ناقص(. 194، لحمد خانی، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، م و ز نە م -18

 صفحة.  54، لحمد خانی، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، م و ز نە م -19

 صفحة. 219هـ،  1221عبدالبالي، تأريخ النسخ: ، لحمد خانی، بخط م و ز نە م -20

 صفحة.  50م، 1885، لحمد خانی مع ترجمته بالعربية، الناسخ مجهول، م و ز نە م -21



 صفحة. 98مع الترجمة العربية، لحمد خانی، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، م و ز ن ە م -22

 صفحة. 57، لحمد خانی، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، م و ز نە م -23

 - ییصفحة. )من كتب مال خلف بــاف 23، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، زوة حنينغ -24

 عبدالرقيب يوسف(

 يضم: مجلد -25

، تــــأليف الشــــاعر الســــوادى، بخــــط مــــال محمــــد ســــراج الــــدين خليلــــي، تــــأريخ النســــخ: ليرــــن و مجنـــــون  26/1

 صفحة. )عبدالرقيب يوسف( 58هـ،  1329م نسخه على نسخة كتبت في سنة 1963 -هـ 1383

ـرد  26/2
ا
 -هـــــ 1383، تــــأليف: مــــال محمــــود، بخــــط مــــال محمــــد ســــراج الــــدين خليلــــي، تــــأريخ النســــخ: طاــــا كــــ

 صفحة. )عبدالرقيب يوسف( 10هـ،  1212م نسخه على نسخة كتبت في سنة 1963

أســتاذه هـــ فــي خدمــة  1355، للسوادي، بخــط رمضــان بــن رشــيد الشــكف ي، تــأريخ النســخ: مجنون ولير  -26

 صفحة. )عبدالرقيب يوسف( 60مال عبدالقادر، 

 66هــــ،  1387، للســـوادي، بخـــط محمـــد كمـــال الكـــردي بـــن الشـــيخ نـــوري، تـــأريخ النســـخ: ليرـــ  ومجنـــون  -27

 عبدالرقيب يوسف(  –صفحة. )نسخة تطوان 

صــــــفحة.  54م، 1963هـــــــ  1383للســــــوادي، بخــــــط محفــــــوا الهيزانــــــي، تــــــأريخ النســــــخ: ليرــــــن ومجنــــــونس  -28

 ب يوسف()عبدالرقي

)مجموعــة أشــعار لعــدة شــعراء الكــرد، مــع وفيــات  ســتين بــالی وميــموو ن مردنــا هنــده نا ــدارانلاه هه  -29

 47م، 1977/  11/  24يي، تـــــأريخ النســـــخ:  بعـــــل أعـــــالم الكـــــرد(، بخـــــط مـــــال خلـــــف بـــــن رمضـــــان البـــــاف

 صفحة. )عبدالرقيب يوسف(

 صفحة. 3شاعر كوردي، ملحمد موكري، بخط محمد موكري،  جگر وين.. 1/ -30

 صفحة. 6، بخط د.محمد موكرى، تأريخ النسخ مجهول، پيتى  تينىە شيعرا كرمانج  ب 30/2

 يضم: مجلد -31

)شــيخ صــنعان باللرــة الكرديــة(، ملؤلــف مجهــول، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،  خ  صــەنعانێشــ  31/1

 صفحة. 27

 50هـــ،  1324بالكرديــة، ملؤلــف مجهــول، بخــط أحمــد املــذنب، تــأريخ النســخ:  منظومــة ليرــ  ومجنــون  31/2

 صفحة.



 132هـــ،  1325محــرم ســنة  28بالكرديــة، ملؤلــف مجهــول، بخــط أحمــد، فــي   منظومة يوس  و زليرا  31/3

 صفحة.

 السورانية  -دب الكرد  )الكرمانجية املتوسطة األ 

 

 }عزالدين مصطفى رسول{  صفحة. 44مجهوالن، ، الناسخ وتأريخ نسخه ديوان أحلد مرتار جاف .1

، ڕن ی ییمأخوذ من صوت صوفي صال  أحمد    ، )بيت محمد بن الحنفية(  فیە ە بەيتى م ەمەدی حەن .2

 صفحة.  41م، 1982شباط  6نقله وكتبه من صوته عبدالرقيب يوسف، 

قيدار  .3 للسيد  أشعار  تيم  طاهرالهاش ي    مرطوطة  طاهر    والسيد  السيد  الناسخ:  بن  الهاش ي، 

 صفحة. 166هـ، 1389قيدار الهاش ي السولي البرزنجي، 

وغرامية  .4 عرفانية  وغزليات  غوثية  ومناقب  ناوية  ومدايا  نعت  محمد  ديوان  السيد  ونسخ  نلم   ،

 صفحة.  116شـ،  1349  -هـ 1390طاهر الهاش ى، 

الهاش ي س  )يضم شعر السيد طاهر و عل الشعراء اآلخرين(كشكو  شعر    .5 الناسخ السيد طاهر 

 صفحة.  152،  1389جل سركوت شيخ محمد طاهر، ل 

جاف .6 بیگ  طاهر  عثمان  د وان  بخط  أحد پاش،  أو  نفسه،  الشاعر  بخط  يكون  أن  )يمكن  زاده  ا 

  13× 20 سم.   صفحة، 138هـ، 1334إخوته(، تأريخ النسخ: 

شابندري سابالغي لجل السيد رشيد خانقا،  ، ملال صال  الحريق، بخط ميرزا محمود  ديوان حەريق  .7

 سم.  19×  22.5صفحة،  42م،  1895 –هــ  1312شعبان  28تأريخ النسخ:  

ورقة   36، مال خضر أحمد شاويس امليكائلي الشهرزوري، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  ديوان نا ن .8

 صفحة(.  72)

نا ن  .9 امليكائلي    ديوان  شاويس  أحمد  خضر  مال  أخرى(،  تأريخ )نسخة  داود،  الناسخ:  الشهرزوري، 

 صفحة(.  45ورقة ) 23هـ،  1332رمضان  29النسخ: 

نا ن .10 نسخه   ديوان  وتأريخ  الناسخ  الشهرزوري،  امليكائلي  شاويس  أحمد  خضر  مال  أخرى(،  )نسخة 

   صفحة(. )د. كمال فؤاد( 25ورقة ) 13مجهوالن، 

)بالكردية(، املترجم: شيخ سالم العازباني، الناسخ: علي با ير آ ا، تأريخ النسخ: أيلول   رباعيات  يام .11

 سم.  16.5×   21.5صفحة(،  220ورقة ) 110، 1948



 صفحة. 175، مليرزا  فور بن حاجي عمر بن حاجي عباس، بخط الناظم نفسه، ديوان ميرزا غفور  .12

 صفحة.  48ريخ نسخه مجهوالن، ، لعلي كمال با ير آ ا، الناسخ وتأما  ديوان كه  .13

 صفحة.  36ملال حامد بن مال حمدون الذكي، بخط الناظم نفسه، مجلوعة أشعارس  .14

م، بخط فانل حاجي عمر سليم   1949، ملال حامد حمدون الذکي، تأريخ التأليف:  شێرزاد و  و شاد .15

 (Fazil Zengene, 26.09.2014صفحة. )  336م،  3/1956/ 25، تأريخ النسخ:  ە  ن یی

سالمس   .16 بيديوان  و   گعبدالرحمان  أكبر  علي  أنه  )يبدو  سنندجي  أكبر  علي  بخط  قا ع  ەساحبقران، 

النسخ:   تأريخ  صفحة،    143م،  14/6/1903هـ    1321شهر ربيع الول سنة    18نيگارى كوردستاني(، 

 ( ۆا ا  ما  –سم. )نسخة أملانيا  20.1×  14.7

الناسخ مجهول، تأريخ    گحمان بيعبدالر   )نسخة مكتوبة للشاعر نفسه(،ديوان سالم   .17 ساحبقران، 

سم. )نسخة   20×    11.8صفحة،    214م،    21/2/1862هـ    1278شهر شعبان سنة    22النسخ: الحد  

 ( ۆا ا  ما  –أملانيا 

واآلخر(، ديوان سالم .18 الول  )ناقص  وتأريخ نسخه مجهوالن  الناسخ  بيك ساحبقران،  ، عبدالرحمان 

 برلين( -)نسخة نافع ملهر سم.  17.5×  11صفحة،  95

عبدالرحمان بيك ساحبقران، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )نسخه لجل أحمد آ ا(،  ديوان سالمس   .19

 سم. )نسخة أحمد آ ا(  17×  12صفحة،   151

( نسخه  اپ  عبدالرحمان بيك ساحبقران، بخط سيد علي )يمكن أن يكون علي كمال  ديوان سالمس   .20

 (ک ێبخا  ی م  پیسهو شو  نی  یسالمی  ێ ن سم. ) 20×  12صفحة،  83، گلجل أحمد مختار بي

الطالاان  .21 رضا  شيخ  مجهوالن،  ديوان  نسخه  وتأريخ  الناسخ  )مكتبة   19×    12صفحة،    23،  سم. 

 شوراى ميلى ايران(

الطالاان  .22 رضا  شيخ  مجهوالن،  ديوان  نسخه  وتأريخ  الناسخ  نسخة   80،  من  منقول   ( صفحة. 

 الديوان( محفوظة لدى ابن صاحب

رضا .23 شیخ  مجهوالن،    د وان  نسخه  وتأريخ  الناسخ  فارس ى،  ترجمه  بعل   95با  )ومعها  صفحة. 

 القصائد لشعراء أخرين(

عنوان  .24 وآخرين(،    بال  محمد  وميرزا  هاتفي  أحمد  وسيد  وسعدي  مولوي،  يضم شعر  )كشكول شعر 

 صفحة.  49م، 1962 -هـ   1381جمع ونسخ الشيخ أحمد شاكلي، 



م،  1964  -هـ    1383)مجموعة شعرية ومذكرات، جمع وتأليف ونسخ الشيخ أحمد شاكلي،    بال عنوان  .25

 صفحة.  195

النسخ مجهول،    بال عنوان  .26 تأريخ  الناظم نفسه،  للشيخ أحمد شاكلي، بخط   44)مجموعة أشعار(، 

 صفحة(.  88ورقة )

مع ونسخ الشيخ  )كشكول شعر لعدة شعراء، منها شاكلي نفسه، وموالنا خالد وسعدي(، ج بال عنوان  .27

 صفحة.  22م، 1955 -هـ  1374أحمد شاكلي، 

 صفحة.  23)قصائد ملوالنا خالد و الشيخ أحمد شاكلي(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  بال عنوان  .28

حەفيد .29 ئەحلەدا  و  سعيد  ش خ  كوژرانل  بی  ميرزا  الشيخ   شيعر   لقتل  ميرزا  )شعر  مووسل  لە 

 صفحة.   12نسخه مجهوالن، سعيد وابنه في املوصل(، الناسخ وتأريخ 

 صفحة. 35م،  1972 -هـ  1393، ملؤلف مجهول، بخط مال حآدر جواد، تأريخ النسخ: مولود نامە  .30

ئەدە  .31 مي  )  دیوا ی  نمل خپص ديوان  لسر  نمل ري  لعبد   نمل خپص  األدل(،  نلدجون   مقباح  

 صفحة(.  14  لة ) 7ها،  1303ذي ن حجة  2 األدل، نلناسخ مجهون، تأ يخ نل سخ  نلثالثاء 

بخط مال مصطفى بن مال محمد املزناوي،  س  )وشعراء أخرين منهم الناسخ(مجلوعة أشعار شيخ رضا   .32

 صفحة.   34هـ،  1324تأريخ النسخ:  

للشيخ مصل  الدين سعدي شيرازي، ترجمه إلى الكردية مال مصطفى  سعد س    ترج ة گ،نتان(  ١) .33

 سم.  16.5×  20.5صفحة،   82م، 1961 -هـ  1381صفوت، 

 سم.   16.5×  20.5ص،81  ،ترجمه إلى الكردية مال مصطفى صفوت( هەشت بە هەشت،  2)      

نفعن .34 رسول   ديوان  )السليماني( لجل  الكردي  بخط محمد سعيد  لنف ي،  عر ي(،  فارس ي،  )كوردي، 

 صفحة(. )نسخة استنبول(   238ورقة ) 119هـ في بلد الشام،  1263أفندي، تأريخ النسخ: رجب  

 ، البن الحاج الجيشانةيي: مهد  نامهنسختان من   .35

نامهس  35/1 أه  مهد   من  أحمد  بن  طه  بخط  الحاج،  ابن  محمد  بكر  ملال  أ ي  مال  لجل  كويسنجق  الي 

 صفحة(. )عبدالرقيب يوسف( 34ورقة ) 17هـ،  1254الصدباري، تأريخ النسخ: 

نامه   35/2 النسخ: مهد   تأريخ  نفسه!(،  إلى  تزويرا  )نسبه  دروي   بخط محمد  الحاج،  ابن  محمد  ملال   ،

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



ز  .36 شيعريكل  پارچە  زيو   وەر ێ چەند  للشاعر  نسخه ە)قصائد  وتأريخ  الناسخ  زيور،  عبدهللا  ملال  ر(، 

 سم.  17×  22صفحة،   8مجهوالن، 

 صفحة.  56)نلما ونثرا(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  مەولود نامە  1 .37

بالكردية )كتا  في العقيدة السالمية(، ملؤلف مجهول، الناسخ مجهول،   ەڕی ئەهلی حەملبيروباو   37/2
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املطبوو )طبعة كوردي و مريواني( مع زيادة قصائد أخرى، للسيد طاهر    تعليقات عر  ديوان سالم .39

 صفحة.  146الهاش ي، الديوان املطبوو وتعليقات السيد طاهر 

سالمس   .40 أشعار  الناظم(،  من  بخط  )يمكن  مجهوالن  النسخ  وتأريخ  الناسخ  عازباني،  سالم  لشيخ 

 صفحتان. 

 صفحة. 83م، 1957، تأليف ونسخ محمود أحمد، الدفتر الول، ڕۆژگار کاخ  / 1 .41

 صفحة.  103م، 1957، تأليف ونسخ محمود أحمد، الدفتر الثاني، کاخ  ڕۆژگار  41/2

 ( Feryad Fazilصفحة. ) 34م، 1957، تأليف ونسخ محمود أحمد، الدفتر الثال ، کاخ  ڕۆژگار  41/3

 صفحة.  108م، الدفتر الول، 1960أحمد، ، تأليف ونسخ محمود  ەرامان/ 1 .42

 صفحة.  86م، الدفتر الثاني، 1960، تأليف ونسخ محمود أحمد،  ەرامان 42/2

 صفحة.  60م، 1945، نلم ونسخ محمد توفآق ورد ، ن و  ر انشیوه .43

 صفحة.  7السليمانية،  2007، نلم ونسخ إحسان فؤاد، چەمااز مژدەمێ .44

ش  هینراونامەس .45 شوك   ۆلدكتور  تأريخ،  )أحمد  من  أكثر  عليها  املؤلف،  بخط  الول،  الجزء   110ري(، 

 صفحة. 

ــأريخ النســــخ: گاااا ، بخــــط أحمــــد گردەشااااینو، للشــــيخ نــــوري الشــــيخ هــــادي سیســــەبان  .46 ـــ  1366والني، تــ  -هــ

 صفحة. 21م، 1947

هـــ فــي  1366، بخــط أ ــي بكــر كــانيالني، تــأريخ النســخ: گردەشااینو، للشيخ نــوري الشــيخ هــادي سیسەبان  .47

 صفحة(. )عبدالرقيب يوسف(  21ورقة ) 11خدمة املال محمد الهوريوي، 

، بخـــــط محمـــــود خالـــــد خوشـــــناو، تـــــأريخ النســـــخ: گردەشاااااینو، للشـــــيخ نـــــوري الشـــــيخ هـــــادي سیســـــەبان  .48

 صفحة. 66م، 1978



صـــــفحة.  19أريخ نســـــخه مجهــــوالن، ، الناســــخ وتــــ گردەشاااااینو، للشــــيخ نـــــوري الشــــيخ هــــادي سیســـــەبان  .49
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 57هـــــ،  1361ربيــــع الول  10(، تــــأريخ النســــخ: ع  ااااد لاەح انی ااااا عاتێ  ل  د  اااای يــــرزاميــــى )ەدز  قلع

 . )عبدالرقيب يوسف(صفحة

هـــ،  1360صــفر  9، الناســخ مجهــول، تــأريخ النســخ: گردەشااینو، للشــيخ نــوري الشــيخ هــادي سیســەبان  .51

 صفحة(. )عبدالرقيب يوسف( 20ورقة ) 10
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 صفحة.  16هـ،  1345النسخ: خدمة أستاذه مال عبدالعزيز، تأريخ 

ــالة   .53 ــال  إلـــى عبـــدالرقيب يوســـف حـــول نســـخة مـــن  رسـ ، للشـــيخ نـــوري سیســـەبان لعمـــر أمـــين محمـــد صـ

، ونقـــــل صـــــفحتين مـــــن النســـــخة املخطوطـــــة، ويـــــذكر أن املخطوطـــــة نســـــخ فـــــي گردەشاااااینوالشـــــيخ هـــــادي 

 م. )عبدالرقيب يوسف(1978هـ بخط عمر عارف، تأريخ الرسالة:  1360رمضان 
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صـــــــفحة. )عبـــــــدالرقيب  102م، 1972 -هــــــــ  1392، تـــــــأريخ النســـــــخ: عبااااااادنلقاد   پاااااااي خاااااااد   ش  اشاااااااانی

 يوسف(

 16م، 1957، للشــــــاعر أحمــــــد هــــــردي، الناســــــخ مجهــــــول )اللــــــاهر أنهــــــا بخــــــط النــــــاظم(، رازی تەنيــــــا ک  .61

 صفحة.

صــــفحة. )عبــــدالرقيب  14هـــــ،  1325محمــــد كافســــ ى دوز، تــــأريخ النســــخ: ،  بخــــط عقائــــدا عاــــدالرحلن .62

 يوسف(

، مـــال محمـــد بـــن مـــال عثمـــان البـــالخي، الناســـخ مجهـــول )أ لـــب اللـــن أنـــه مـــن نســـخ ســـيد ديـــوان م ـــو    .63

 ،)
ً
طاهر الهاش ي، لنه نفس خطه عن طريق املقابلة بمستنسخاته، ولنه كان نمن مخطوطاته أيضا

 سم. 18×5,22ورقة،  25تأريخ النسخ مجهول، 

 صفحة. 3م، 1951-12-20، لحمد شوكري، بخط الناظم نفسه، قصائد شعرية   .64

 مجلد يضم:  .65

صــــفحة،  56هـــــ،  1328)بالفارســــية(، ملؤلــــف مجهــــول، الناســــخ مجهــــول، تــــأريخ النســــخ:  مهــــد  نامــــه  65/1

 سم. 10.8×  15.5

ــه  65/2 ــانمهــــد  نامــ  3الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن، ، يى )بالكرديــــة(، ملــــال محمــــد ابــــن الحــــاج الجيشــ

 سم. 10.8×  15.5صفحة، 

 صفحة(. 36ورقة ) 18)باللرة الكردية(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   معراا نامه  .66

ديـــوان شـــعر س ال ـــزي الثـــان  والثالـــثس النـــاظم والناســـ م م لـــد توفيـــق تیشـــەک ڕاســـتاى و ئـــازادیس ) .67

 كاب.صس  مصور عر  ورا فولس170ورد س  

 

 دب الكرد  )الگورانية  األ 

 صفحة.  3، لبلبل )شاعر معاصر ملولوي(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، قصائد وأشعار . 1

ــأريخ  ترجلــــة به ــــة األســــرار . 2 بالهوراميــــة، املتــــرجم: مــــال عبــــدالقادر بــــانەيی، الناســــخ: محمــــد ســــعيد مــــرادي، تــ

 صفحة. 165شـ( في قرية قەاڵگاى تيلەكی،  1337النسخ مجهول )ولكن يبدو أنها نسخت سنة 



)قصائد حول ملحمة روستم(، لفقي رشيد هموند، بخــط النــاظم، تــأريخ النســخ مجهــول،   دەربارەی ڕۆستەم.  3

 صفحة. )عبدالرقيب يوسف( 24

، ملؤلـــف مجهـــول، بخـــط محمـــد املـــال كـــريم، أواخـــر ربيـــع فت لشـــكر و ســـپاه كشـــیدن افراســـیابداســـتانک هـــه . 4

 صفحة. 355هـ،  1375الثاني  

)نبذة عن سيرته وتوصيف لبعل مؤلفاته املخطوطة(، كتابة ونســخ عبــدالرقيب قێ رەشيدا هەمەوەند  ە ف.  5

 صفحة. 8يوسف، تأريخ النسخ مجهول، 

 336هـــــ،  1351ربيــــع الثــــاني  15، لرشــــيد هَمونــــد )فەلــــە رەشــــيدى هەمەوەنــــد(، بخــــط مهــــدي، روســــتەم نامــــه . 6

 صفحة.

صـــفحة. )كتابخانـــه  59، 1966، ۆ ەک یی، عبـــدهللا بـــوركەيی شـــارەزوور ، بخـــط د.صـــديق بـــ شـــەما  و زە ن. 7

 مجلس شوراي ملي إيران(

 صفحة. 10، 1306ط عبدهللا أملاس ي، ) زليات مولوي(، بخ  غەزەلیاتک مەولەوی . 8

ردية(:مجلد . 9
ُ
 صرير الحجم يضم رسالتين )باللرة الك

، املؤلف )الناظم(: مجهول، الناسخ وتأريخ  رسالة لن بيان وفاة الرسو    9/1
ً
)عليه الصلوة والسالم( شعرا

 سم. 10.5×  16.5صفحة(،  14ورقة ) 7نسخه مجهوالن. 

ردية ال َسلا و زمين  9/2
ُ
 8ورقــة ) 4ورانية(. املؤلف: خاناي قوبادي، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، گ)بالك

 سم. 10.5×  16.5صفحة(، 

 32)بيـــــاض(، مـــــال محمـــــد ســـــليمان صـــــيدي، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه مجهـــــوالن،  صـــــید  هەورامـــــکديـــــوان   .10

 صفحة. وفي آخره قصائد لسيد عبدهللا عارف.

، شـــري وتحقيـــق: عبـــدالكريم محمـــد املــــدرس، بخـــط املـــدرس نفســـه، تـــأريخ النســــخ ديــــوان صــــيدا هــــورامل. 11

 صفحة. 100مجهول، 

 صفحة. 138بدالكريم املدرس، تأريخ النسخ مجهول، هورامي، جمع ونسخ مال ع  كشكو  شعر   . 12

، ملؤلــف مجهــول، بخــط محمــد ولــي عبــدالكريم خــان الســاكن فــي قريــة شــيخ جعفرانــي، تــأريخ مەحشــەر نــامە . 13

 صفحة. 148هـ،  1346النسخ:  رة شعبان سنة 

 .صفحة 83زيى، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، گۆ ، للسيد عبدالرحيم التاو ديوان مولو  .14



زيي، الناســــــخ وتــــــأريخ نســــــخه گۆ )مجموعــــــة مــــــن أشــــــعار مولــــــوي(، للســــــيد عبــــــدالرحيم التــــــاو ديــــــوان مولــــــو  .15

 گلپاأگانی(آيةهللا  ی )كتابخانصفحة.  102مجهوالن، 

 148هـــ،  1304زيي، بخــط ســيد عبــدهللا املــدرس، تــأريخ النســخ: گۆ ، للســيد عبــدالرحيم التــاو ديــوان مولــو   .16

 سم. )مكتبة جامعة طهران/ايران( 14×  21.5صفحة، 

، ميــرزا عبــدالرحآم مولــو  مــتخلص بمعــدوم(، للســيد عبــدالرحيم ) بآــاض أشــعار مولــوي ديــوان مولــو  ) .17

صـــفحة. اوتابخانـــه، آرشـــآو و مجموعـــه  148(، 13مـــال باأزســـد ســـاروقام  ، تـــأريخ النســـخ مجهـــول )قـــرن بخـــط 
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، الناسخ مجهول، تأريخ النسخ:  املع زات : في الرابعاملكتو   1/4
ً
 صفحة. 12هـ،  1295رجب  9أيضا

، الناسخ مجهول، تأريخ النسخ:  املع زات : في الخامساملكتو   1/5
ً
 صفحة. 11هـ،  1295رجب  10أيضا

 صفحة. 26، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، املعراا: في السادساملكتو   1/6

 صفحة. 42هـ،  1295رجب  18مجهول، تأريخ النسخ: ، الناسخ ال كر: في السابعاملكتو   1/7

 صفحة(. 20ورقة ) 10، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، لفكر: في االثامناملكتو   1/8

 صفحة(. 4ورقة ) 2، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  اتلة الكفر: في التاسعاملكتو   1/9

 صفحة(. 24ورقة ) 12هوالن، ، الناسخ وتأريخ نسخه مجالتوبة : في العاشراملكتو   1/10

 صفحة(. 12ورقة ) 6هـ،  1297رجب  18، الناسخ مجهول، ا ست فار : في الحاد  عشراملكتو   1/11

ــ، 1294ذي الحجــــة ســــنة  14، الناســــخ مجهــــول، تعلـــــيم الصـــــ ار : فــــي الثـــــان  عشـــــراملكتــــو   1/12 ورقـــــة  10هـــ

 ص(.20)



ورقــة  9، بخط محمد أمــين ابــن محمــود شــعبان، ملاايعة عقائد قال التلقين وا: في الثالث عشراملكتو     1/13

صــفحة(. ثــم تــأتي قصــيدة فارســية مكونــة مــن ثمانيــة أبيــات نلمهــا ســلطان محمــد أفرــاني فــي مــدي الشــيخ  17)

 هـ.1319عيس ى البرزنجي، كتبت في سنة 

 صفحة. 15هـ،  1296رجب  4، الناسخ مجهول، عقد امل لس: في الرابع عشراملكتو   1/14

 صفحة(. 6ورقة ) 3، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، الواجاات: في الخامس عشراملكتو   1/15

 صفحة(. 14ورقة ) 7هـ،  1296، الناسخ مجهول، السادس عشرم لن معاونة املسلليناملكتو   1/16

ــاياملكتـــــو   1/17  9ورقـــــة ) 5، بخـــــط أحمـــــد الكاتـــــب، تـــــأريخ النســـــخ مجهـــــول، الســـــابع عشـــــرم لـــــن فيـــــل العللـــ

 صفحة(.

 صفحة(. 7ورقة ) 4، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، الثامن عشرم لن فييلة التعليم والتعلماملكتو    1/18

 26ورقــة ) 13، بخــط أحمــد الكتــا ، تــأريخ نســخه مجهــول، التاســع عشــرم لــن الكيليــاي الناويــة املكتــو   1/19

 صفحة(.

 صفحة. 14نسخه مجهوالن، ، الناسخ وتأريخ العشرونم لن ال هاداملكتو   1/20

 صفحة(. 11ورقة ) 6، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، الحاد  والعشرونم لن القرعة املكتو   1/21

 9هـــ، 1297ذي القعــدة  11، الناســخ مجهــول، الثــان  والعشــرونم لــن فيــائل ا حســان باأليتــاماملكتو     1/22

 صفحة.

 صفحات(. 15أورا  ) 8سخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ، الناالثالث والعشرونم لن املخوفة املكتو   1/23

 صفحات(. 14أورا  ) 7، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، الرابع والعشرونم لن الق ر والقيامة املكتو   1/24

، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، صفحة الخامس والعشرونم دعاي ليلة النص  من شعااناملكتو     1/25

 واحدة.



 19أورا  ) 10هـــ،  1295صــفر  22، الناســخ مجهــول، والعشــرونم لــن أســفار القيامــة  الســادساملكتــو   1/26

 صفحات(.

 34ورقـــة ) 17)نـــاقص اآلخـــر(، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن،  الســـابع والعشـــرونم لـــن ال نـــة املكتـــو   1/27

 صفحة(.

صـــفحة. ثـــم  29 -ةورقـــ  15، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن، الثـــامن والعشـــرونم لـــن الســـخاوةاملكتـــو   1/28

 تأتي صلوات على النبي، انشاء الشيخ معروف النودهي، في صفحة واحدة.

 صفحة(. 12ورقة ) 6، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، التاسع والعشرونم لن السلوكاملكتو   1/29

 12  )أورا 6هـــ،  1297الناسخ مجهــول، ســلخ جمــادى الثانيــة ســنة  الثالثونم لن آداب الكساةساملكتو     1/30

صــفحات(. ثــم تــأتي صــفحة واحــدة فيهــا وصــية الشــيخ عبــدالقادر الجيلــي باللرــة العربيــة، لــم يكتــب عليهــا اســم 

 الناسخ وال تأريخ النسخ.

ــالة ل حــــافظ الســــيوط املكتــــو   1/31 تتعلــــق بــــالجهر بالــــذكر والســــرار بــــه. الناســــخ  الحــــاد  والثالثــــونم رســ

 صفحة. 7وتأريخ نسخه مجهوالن )كتب هذا املكتو  بيد ناسخين على أ لب اللن(،  

 صفحة. 4، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، الثان  والثالثونم لن نصي ة الكساة والتجار املكتو   1/32

هـــــ(، 1297-1294ريخ التــــأليف: بـــين ســــنوات )الحــــاج ـكــا  أحمــــد الشـــيخ، تــــأ مكتوبــــات الجـــزء الثــــاني مـــن . 2

صـــفحة عـــدا البيضـــاء  408ورقـــة ) 204الناســـخ: معـــروف چنـــارەيي. تـــأريخ النســـخ: تـــواريخ مختلفـــة. عـــدد الورا : 

 ( مكتوبا.32يضم ) ه ا امل لدمنها(، 

 )من مخطوطات الشيخ بالل الهيرويي( يضم عدة مكتوبات وقصائد في مونوعات مختلفة: مجلد. 3

ملؤلف: مجهول )اللاهر أنها أحد مكتوبات كا  أحمد الشيخ(،  )فارسية(، مكتوبات لن تعليم الص ار   3/1

 سم.15.5×21 ،صفحات( 17ورقات ) 19تأريخ النسخ: مجهول،  الناسخ: مجهول،

الناســخ: املؤلــف: الســيد كــا  احمــد الشــيخ،  ،  )فارســ ي(  مكتوب )ارهاصات النبــي صــر  هللا عليــه وســلم   3/2

 سم.15.5×20.5 ،صفحات( 8أورا  =  4حمدي، تأريخ النسخ: مجهول، )بالل امل

، املؤلـــف: مجهـــول )اللـــاهر أنهـــا أحـــد مكتوبـــات ـكــا  أحمـــد الشـــيخ(، الناســـخ: مكتـــوبم مع ـــزات مكـــة  3/3

 سم. 15.5×  20.5 ،صفحة( 12ورقة ) 6هـ، 1318بالل املحمدي، تأريخ النسخ: 



املؤلــف: مجهـــول )اللــاهر أنهــا أحـــد مكتوبــات ـكــا   ،مرتصــر مكتــوب منترــب كيليـــاا الناــوا اســت 3/4

×  20.5صــفحة(،  4هـــ، ورقتــان )1298ربيــع الثــاني  24أحمــد الشــيخ(، الناســخ: معــروف )چنــارى(، تــأريخ النســخ: 

 سم. 15.5

 7هـــــ،  1343، الشــــاعر: مجهــــول، الناســــخ: مجهــــول، تــــأريخ النســــخ: قصــــيدة شــــعرية بالل ــــة الفارســــية  3/5

 سم. 15.5×  20.5صفحة، 

)قصيدة فارسية تصوفية(، ملوالنا عبدالرحمان الجامي، الناسخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،   جالي الروح  3/6

 سم. 15.5×  20.5صفحة،  9

 }د. عمر عبدالعزيز{  ( صفحة:27مجلد من ) .4

، ]أ لب اللن أنه من نسخ املؤلــف[، املؤلف: حسن ابن شيخ شها  الدين، الناسخ: مجهول. مشاعرنامه   4/1

 سم. 11×17صفحة(  21ورقة ) 11تاريخ النسخ: مجهول، 

ناقصـــــة اآلخـــــر(، ملؤلـــــف مجهـــــول،  –أخـــــرى )أشـــــعار فارســـــية فـــــي مبحـــــ  اليمـــــان والســـــالم  رســـــالة شـــــعرية  4/2

 سم. 11×17صفحة،  5الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

هـــ(، الشــاري: مــال 886يالنــي )ت  املؤلــف: محمــود ابــن الشــيخ محمــد ال )العّربيــة والفارســية(، منــاظر ا نشــاي. 5

 20.5×  26صــفحة(،  207ورقــة ) 104هـــ، 1266الناسخ: سليمان، تأريخ النسخ: ، خضر )نالي( الشاعر الكردي

 سم.

)ديــوان الشــعر(، ملســتوره خــانم الكردســتاني الردالنــي، الناســخ وتــأريخ نســخه  ديــوانل مەســتورەی ئەردە ن. 6

 صفحة. 39مجهوالن، 

، للحــــاج الشــــيخ محمــــود الكردســــتاني، بخــــط محمــــد جعفــــر بــــن لطفــــي بــــك كوردســــتاني، تــــأريخ ديــــوان عــــارف. 7

 صفحة(. 605ورقة ) 303هـ،  1313شوال  27النسخ: 

 صفحة. 32الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ، ميرزا علي أكبر مني ي،  ديوان أفسر. 8

 سم. 8.5×16صفحة،  253، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، صائب الت ريز  . ديوان 9

ــأريخ نســـخه مجهـــوالن،  بـــال عنـــوان. 10 ــخ وتـ ــد البرـــدادي، الناسـ ــيخ جنيـ ــى الشـ ــية(، منســـوبة إلـ  52)أشـــعار فارسـ

 سم. 15.5×22صفحة، 



النــــــاظم: شــــــولي  (،ديــــــوان شــــــعري لشــــــولي بالفارســــــية و قصــــــائد أخــــــرى )نــــــاقص الول واآلخــــــر( ) بــــــال عنــــــوان. 11

 سم. 17×  13 صفحة، 226وآخرون، الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن، 

حســـب عقيــــدة الشـــاعرة بالفارســـية، ملؤلــــف مجهـــول، الناســــخ وتـــأريخ نســــخه  شــــرح بيــــت لحــــافظ شــــيرازا . 12

 صفحة. 30مجهوالن، 

 صفحة.  39وتأريخ نسخه مجهوالن، )بالفارسآة(، الناسخ  إسلاعیل نامە . 13

 صفحة(. 34ورقة ) 17هـ، 1241، ملؤلف مجهول، الناسخ مجهول، جنگ زرد آهنگ ورستم. 14

 يضم ما يأتي: مجلد. 15

هـــ،  1283ذي القعــدة ســنة  3، آلقــا ميــرزا بابــا، الناســخ مجهــول، تــأريخ النســخ: رســالة لــن قواعــد الســلوك 15/1

 صفحة. 39

 صفحة. 9، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مرتصرة لن علم القافية رسالة  15/2

ــنا ع الشـــعرية  15/3 ــة والصـ ــم العـــرو  والقافيـ ــن علـ ــالة لـ ــأريخ النســـخ: رسـ ، لوحيـــد التبريـــزي، بخـــط أحمـــد، تـ

 صفحة. 99هـ،  1288

 لعبيد الزاكاني، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، صفحة واحدة. جزي من قصيدة 15/4

 صفحة. 36هـ،  1279، للشيخ البها:ي، الناسخ مجهول، نان و حلوا  و شير وشكر 15/5

 صفحة. 5هـ،  1279الشيخ البها:ي، الناسخ مجهول،  رباعيات 15/6

 صفحة. 6هـ،  1279باباطاهر الهمداني )عريان(، الناسخ مجهول،  رباعيات 15/7

 ص.117م نفسه، تأريخ النسخ مجهول، ، للمال عبدالكريم املدرس، بخط الناظأشعار فارسية . 16

مجموعة أشعار تضــم شــعر نليــر زەنصنــه، وصــباي كاشــاني، وميــر صــاد  تفر ــ ي، ميــرزا نصــير )  جنگ شعر.  17

 ص. 279طبيب، هاتف وآخرين(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 يضم: مجلد .18

ــا 18/1 ــالة در معلــ ــأريخ نســــخه  رســ ــيتي، الناســــخ وتــ ــين بــــن محمــــد الحســ ــاز(، مليــــر حســ ــى واللرــ ــي املع ــ ــالة فــ )رســ

 صفحة. 37مجهوالن، 



ــأريخ نســـــخه مجهـــــوالن،  أســـــلايهللا الحســـــنى 18/2 ــخ وتـــ ــع شـــــري معانيهـــــا بالعربيـــــة، ملؤلـــــف مجهـــــول، الناســـ  5مـــ

 صفحة.

ــخ أســــلايهللا الحســــنى 18/3 ــية، ملؤلــــف مجهــــول، الناســ ــا بالفارســ  7وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن،  مــــع شــــري معانيهــ

 صفحة.

 صفحة. 22، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ت فة املحاوب 18/4

 صفحة. 19، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، رسالة لن التصوف 18/5

زيي املشــهور بمولــوي، بخــط محمــد گۆ )منلومــة فارســية فــي علــم الكــالم(، للســيد عبــدالرحيم التــاو  الفــوائا. 19

 صفحة(. 45ورقة ) 23هـ،  1304وري، تأريخ النسخ: چ أمين ال

 صفحة. 276هـ،  936، للحافظ الشيرازي، الناسخ مجهول، تأريخ النسخ: جمادى الثاني ديوان حافظ. 20

 صفحة. 282رازي، بخط إسحا  بن إبراهيم، تأريخ النسخ مجهول، ، للحافظ الشيديوان حافظ. 21

 صفحة. 58، لسلطان سليم، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، د وان سلطان سلیم. 22

 صفحة. 385، لرالمحسين أفضل امللك أمل ي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، كراس أملعن. 23

مجلـــــس شـــــوراى  ی صـــــفحة. )كتابخـــــان 137الن، ، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه مجهـــــو كشـــــكو  شـــــعر  فارســـــ ي. 24

 إسالمي إيران(

ــاي الناويــــة  25/1 ــن الكيليــ ، املؤلــــف: الســــيد ـكـــا  أحمــــد الشــــيخ، الناســــخ مكتــــوب كيليــــاا ناــــوا )مكتــــوب لــ

 صفحة. 24هـ؟ )هكذا يبدو، فالتأريخ املكتو  ال يقرأ بسهولة(، 1297شعبان  15مجهول، تأريخ النسخ: 

متنوعــــة، ملؤلــــف مجهــــول )بعضــــها نســــبت إلــــى ـكـــا  أحمــــد الشــــيخ(، الناســــخ وتــــأريخ  وأورادبعــــض أدعيــــة  25/2

 صفحة. 6نسخه مجهوالن، 

ــين بوســـتان. 26 ــأريخ النســـخ: االثنـ ــيرازي، بخـــط شـــولي، تـ ــى  20، للشـــيخ مصـــل  الـــدين ســـعدي الشـ جمـــادى الولـ

 صفحة. 270هـ، 1240سنة 

ــادر  . 27 ــد النـــود ن القـ ــا الســـيد أحلـ ــخ مجهـــول، تـــأريخ )مك مـــواعظ مو نـ توبـــات ـكــا  أحمـــد الشـــيخ(، الناسـ

 لكا  أحمد الشيخ، كتب بعنوان )املوعلة(.18( صفحة يضم )70هـ، هذا املجلد من ) 1311النسخ: 
ً
 ( مكتوبا

 يضم املنلومات اآلتية باللرة الفارسية: مجلد. 28



 صفحة. 7، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، بال عنوان 28/1

 صفحة. 9، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، حكاية سلطان جلجلة  28/2

 صفحة. 9)وهي منلومة إسماعيل نامه(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   بال عنوان 28/3

)ص(، ملؤلـــف  منظومـــة لـــن لقـــاي نســـاي قـــريو مـــع النبـــي )ص  وقصـــة زفـــاف الســـيدة فاطلـــة ب ـــت النبـــي 28/4

 ص.15اسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مجهول، الن

 سم. 18.5×  11ه، 1325ورقة،  42، بخط بالل محمد هيرويي، ديوان مو نا  الد النقشبند . 29

. بــال عنــوان، كشــكول شــعري يتضــمن شــعر و زليــات: طالــب، حكــيم شــفا االصــفهاني، ميــر عقيــل همــداني، 30

 سم.12×19ص، 180مال حرفي االصفهاني، 

 سم.14×8.5ورقة، 81ض شعر فارس ي(، الناظم والناسخ مجهوالن، . بال عنوان )بيا31

 . مجلد يتضمن: 32

 هـ، 1354ورقة، 14آيشده، بخط القاض ي محمد سعيد املريواني،  32/1

 هـ1353ورقة،   32آفتا  منلومة ذات الشفا املترجمة للفارسية،  32/2

 ص، 664. منتخبات خسرو و شرين، 33

 األدب العرم 

الەاتبس .1 وتأريخ نسخه مجهوالن،    أدب  الناسخ  الدأنوري،  قتيبة  بن  بن مسلم  أ ي محمد عبدهللا  تأليف 

 سم.  18×  15صفحة،   494

الەاتبس .2 وتأريخ نسخه مجهوالن،    أدب  الناسخ  الدأنوري،  قتيبة  بن  بن مسلم  أ ي محمد عبدهللا  تأليف 

 سم.  16×  22  صفحة، 533

تـــأليف أ ـــي محمـــد عبـــدهللا بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الـــدأنوري، الناســـخ مجهـــول، تـــأريخ النســـخ:  أدب الەاتـــبس .3

 سم. 15×  22صفحة،  326هـ،  1284

 }أسرة الشيخ بالل الهيرويي{   يضم ما يأتي: مجلد  .4

ل ــي الخيــر شــمس الــدين محمــد بــن محمــد املعــروف بــابن الجــزري،  ذات الشــفاي لــن ســيرة النبــي والخلفــايس 4/1

 65ورقـــة ) 33فـــي قريـــة بيـــارة،  1298بخـــط بـــالل )اللـــاهر أنـــه الشـــيخ بـــالل الهيرويـــي(، تـــأريخ النســـخ: شـــتاء ســـنة 

 سم. 16×  20صفحة(، 



 للبويصــــــري، املخمـــــس: الشــــــيخ معــــــروف النـــــودهي، الناســــــخ وتــــــأريخ نســــــخه ترلــــــيس عرــــــ  قصــــــيدة ال ــــــردة 4/2

 صفحة )ناقص الول واآلخر(. 38مجهوالن، 

للبويصـــري، املخمـــس: الشـــيخ معـــروف النـــودهي، بخـــط  ترلـــيس الشـــيخ معـــروف عرـــ  القصـــيدة امليـــرية  4/3

 سم. 16×  20صفحات(،  7ورقة ) 4خضر، تأريخ النسخ: مجهول، 

ــتن  4/4 ــة، القصـــــيدة امليـــــرية مـــ ــر البريـــ ــلوة علـــــى خيـــ ــد البوصـــــيرى )ت  فـــــي الصـــ ــخ:  ـ(،هـــــ 696للشـــــيخ محمـــ الناســـ

 سم. 16×  20 عدد االورا : صفحتان ونصف صفحة، تأريخ النسخ: مجهول. مجهول،

تـــأريخ  الناســخ: مجهــول، املخمـــس: الشــيخ معــروف النـــودهي،   لإلمــام الشــاف ى،   ترلــيس قصــيدة )يــا مــن يـــرا   4/5

 سم. 16×  20صفحة(،  4النسخ: مجهول، ورقتان )

ــاج 160( املكونـــة مـــن )املحاســـن ال ـــرر نظـــم م اســـن النبـــي )ص  أو )نظـــم  4/6 ــا، املؤلـــف: محمـــد بـــن الحـ ( بيتـ

هـــ فــي قريــة 1298الحسن املعروف بـ )ابن الحاج( السنجوى، الناسخ: بــالل النقشــبندي املحمــدي، تــأريخ النســخ: 

 سم. 16×  20صفحة،  19ڵپ( بمنطقة حلبجة، گو )

صـــــفحة( وهـــــي بمثابـــــة كشـــــكول متعـــــدد املوانـــــيع واملكتوبـــــات مـــــن التصـــــوف  20مـــــن املجلـــــد ) أوراا باقيـــــة  4/7

والفقــه والدعيــة و عــل مســائل تأريخيــة، أ لبهــا مكتوبــة باللرــة العّربيــة وقســم منهــا مكتــو  باللرــة الفارســية، 

 صفحة(. 20ورقة ) 10الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 صفحة. 33وتأريخ النسخ مجهوالن )اللاهر أنها بخط صفوت(،  ، مال مصطفى صفوت، الناسخبال عنوان. 5

 }الشيخ محمد الخال{ من رسائل الشيخ معروف النودهي البرزنجي، وهو كما يأتي:  مجلد. 6

بأســماء هللا الحســتى، للشــيخ معــروف النــودهي، الناســخ مجهــول، تــأريخ النســخ:   رسالة لن التوسل والدعاي  6/1

 صفحة. 29هـ،  1293

مشـــتملة علـــى تســـع  -)كتـــا  الصـــلوات   ـــوهر األســـنى لـــن الصـــلوات املشـــتللة عرـــ  أســـلاي هللا الحســـنىال 6/2

وتســـعين صـــيرة وكيفيـــة مـــن الصـــلوات(، للشـــيخ معـــروف النـــودهي البرزنجـــي، بخـــط معـــروف بـــن الشـــيخ محمـــد 

 صفحة.  82هـ،  1300ويزي، تأريخ النسخ: گالسيا

 الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، صفحتان.، دعاي ليلة النص  من شعاان 6/3

الجــوردي،  گبــن حســن بيــ گ ن، ملرت ــ ى بآــ  بــن مصــطفى بيــ عقــود ال لــان لــن عــدم صــحاة أبنــاي الزمــان 7/1

بخــط الســيد عبــدالرتي ابــن الســيد عبــدهللا ابــن الســيد أحمــد الشــويكي العلــوي الحنفــي، تــأريخ النســخ: الجمعــة 

 صفحة. 88هـ،  1158جمادى الول سنة  21



، للشــيخ محمــد الحــافظ النجــار الدمشــقي، الكش  والايان عن أوصاف  صا  شــرار أهــل هــ ا الزمــان  7/2

 صفحة. 365هـ،  1210بخط السيد سليمان القادري الدمشقي، تأريخ النسخ:  رة ربيع الثاني 

الناســخ هـــ،  676، ملحمــد علــي أيــو  البســري، تــأريخ التــأليف: بدايــة شــوال ســنة شرح أبيــات تفســير الكشــاف.  8

 صفحة. 219وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 

 دب الترك األ 

 صفحة. 56، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، )تركي وفارس ي( الطالاان  ديوان  واجة عادهللا  الص ي .1

 119ورقــــة ) 60هـــــ، 1273، أحمــــدى خــــانى، املتــــرجم مجهــــول، الناســــخ مجهــــول، تــــأريخ النســــخ: م وزيــــنە م .2

 نیرن (  –شو نی مپل  ک ێبخا  ی مجپسهو صفحة(. )

، ملوالنـــا فضـــولي برـــدادي، بخـــط مصـــطفى بـــن محمـــد الرنـــوي الحســـيتي، تـــأريخ النســــخ: ديــــوان فيــــو ن .3

 ص. 65هـ، 1008

 ص، 61، ديوان عادالرحلن الطالاان  .4

 

 التأريخ والسير

ـتياة  .1
ا
، تــــأليف أ ــــي محمــــد عبــــدهللا بــــن مســــلم بــــن قتيبــــة الــــدينوري، ا مامــــة والسياســــة )تــــأريخ ابــــن قــــ

 صفحة. 244هـ،  1241رجب  21اسخ مجهول، تأريخ النسخ: الن

ــى  ـــــا ێبەشـــــ  .2 ــانل حـــــاخ  شـــــ خ ئەميناـــ ــة  ك لـــــه ژيـــ ــال باللرـــ ــين الخـــ ــيخ أمـــ ــاج الشـــ ــاة الحـــ )نبـــــذة عـــــن حيـــ

 .صفحة 23الكردية(، للشيخ محمد الخال، تأريخ النسخ مجهول، 

صــفحة،  75هـــ،  1299)أواخر قاجارية(، املؤلف: نليرى، الناسخ مجهول، تــأريخ النســخ:   تأريخ األكراد .3

 سم. )مكتبة آية هللا املرعي ي في قم( 16.5×  20.5

م( فـــي  1930لرـــة الكرديـــة، تـــأليف املـــال أســـعد بـــن املـــال عمـــر الخيالنـــي املتـــوفى ســـنة )بال تـــأريخ الســـوران .4

هـ في قرية ورده، الناسخ: ،  1345شعبان  22رواندز )ألفه بالتماس سيد طه شمزينان، تأريخ التأليف: 

 صفحة. 125م، 1969/  5/  29تأريخ النسخ: 



، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن )يبــدو أنهــا بخــط )ذكريات يومية باللرة الفارسية(، للمجتهدبيرەوەری   .5

 صفحة. 326املؤلف(،  

)باللرة العربية(، تأليف  تأريخ حياة الشيخ طه ابن الشيخ أحلد بن الشيخ م لد قسيم الس ندخن .6

 صفحة. 36، 1971عبدهللا عبداملجيد الشيخ طه السنوي، بخط املؤلف، برداد سنة 

 3)بالفارســـية(، تــأليف ميـــرزا عبـــد هللا املســـتوفي، الناســـخ مجهـــول،  القاجاريـــة أوا ـــر  -تــأريخ كردســـتان .7

 نیرن ( –ک ێبخا  ی مجپي انا سم. ) 14×  20صفحة،  210هـ،  1320ذي الحجة 

 124)بالفارسية(، تأليف مستورة الردالن الكردستانی، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   تأر خ األکراد .8

 صفحة.

 صفحة. 97شـ،  1327 –م 1947، لتوما بوا، ترجمة إلى الفارسية أ. بروش، أكراد و حقوقن آنيا .9

، شــــمس الــــدين الشــــهرزوري، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه تــــواريخ الحكلــــايم نزهــــة األرواح وروضــــة األفــــراح .10

 صفحة(. 488ورقة ) 244مجهوالن، 

خ النســخ: ، شــمس الــدين الشــهرزوري، بخــط عبــدالرزا  البرد ــ ي، تــأريمدينة الحكلاي )نسخة أ ــرا  .11

 صفحة(. 192ورقة ) 96هـ،  1321جمادى الولى سنة  5

)كتــــا  عــــن الرــــزوات و الفتوحــــات الســــالمية فــــي كردســــتان بالفارســــية(، ملؤلــــف مجهــــول،  بــــال عنــــوان .12

 صفحة. 32الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 هـ.1225، ملؤلف مجهول، الناسخ مجهول، شهر رجب سنة ذە ر  شەرەفنامە )ذيل كتاب شرفنامه  .13

للقاض ي مال محمد شــريف ابــن مــال مصــطفى الردالنــي، بخــط مــال محمــد مهــدي آقــا بابــا   زبدة التواريخس .14

 صفحة(. 505ورقة ) 253هـ،  1275رمضان سنة  27شهيرزادي، 

جــواد القاضــ ي الســاوجبالغي كتبــه مــن أجــل حمــد ، ملرســاله ضــاط عشــائر ســاكنان اطــراف ســاوجاال  .15

 صفحة. 15م، 1911 أوسكار مان املستشر  الملاني،

ب التواريخ .16
ا
 صفحة. 214، خسرو بن محمد بن منوچهر اردالن، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ل

الفصــل الخــاص بتــأريخ الردالن(، للمــال محمــد  -)الفصــل الر عــين مــن كتــا  زبــدة التــواريخ بــال عنــوان  .17

ســــــم.  21×  35)نــــــاقص(، صــــــفحة  57شــــــريف القاضــــــ ي الردالنــــــي، الناســــــخ وتــــــأريخ نســــــخه مجهــــــوالن، 

 )كتبخانەى زانكیى تاران(



صــــفحة،  47ملؤلــــف مجهــــول، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن،  سحــــا   ئەولیــــاو  یشەو ســــتانک  ــــوا .18

 سم. 16.5×  20.5

 7هـــ فــي مســجد الجامعــة بكويســنجق،  1314للحاج املال عبــدهللا جلــي زاده، بخــط محمــد أمــين،     طاب .19

 ص.

ورقــة  291بدالرسول الحسيتي الزنفوري التبريزي، الناسخ مجهــول، ، ملحمد حسن ابن ع ريا  ال نة  .20

 سم. 19.5×  33.5صفحة(،  582)

ســـالطين العثمـــانيين(، ملؤلـــف مجهـــول، الناســـخ وتـــأريخ )كتـــا  عـــن شـــمائل ال ي آ  عثلـــانە شـــلائل نـــام .21

 صفحة. 84نسخه مجهوالن، 

مال محمــد بــن مــال عبــدالرحيم ، ملؤلف مجهول )يبدو أنها للشيخ حسين القاض ي(، بخط مەولوود نامە  .22

 صفحة. 16هـ،  1338جمادى الول سنة  19روستاني نسخه لجل مال حسن، چ ال

)فتوحات الصحا  الكــرام(، نلــم وتــأليف مــال  عيراا و ميصر وشاملە  فتوحاتک ئەصحامک كيرام    1/ .23

 -هـــ 1366 صــفحة، 146يي، بخــط املؤلــف نفســه، الجــزء الول،   مصــطفى بــن الحــاج مــال رســول الــديلي

 سم. 21.5×  32.5م، 1947

)فتوحــات الصــحا  الكــرام(، نلــم وتــأليف مــال  عيــراا و ميصــر وشــاملە فتوحاتک ئەصــحامک كيــرام    23/2

 -هـــــــ 1373 صــــــفحة، 88يي، بخـــــط املؤلــــــف نفســــــه، الجــــــزء الول،   مصـــــطفى بــــــن الحــــــاج مــــــال رســــــول الــــــديلي

 سم. 21.5×  32.5م، 1954

، للمـــــال عبـــــدالكريم ســـــيرة و ذكريـــــات املـــــال عبـــــدالكريم املـــــدرس بقلمـــــه( –)أيـــــام حيـــــاتي ڕۆژـگــــاری ژ ـــــانم  .24

 صفحة. 256املدرس، بخط املؤلف نفسه، تأريخ النسخ مجهول، 

 صفحة. 187، ل، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، تأريخ  روا األكراد .25

ــيرة وذكريـــات(، للشـــاعر محمـــد علـــي مەدهـــیش كتبـــه لعبـــدالرقيب يوســـف، بخـــط املؤلـــفژياننـــامە  .26  )سـ

 صفحة. 72م، 1993نفسه، 

ەبـــانى، ڵ، تـــأليف د.مكـــرم تاىسيامنصـــور  سياســـەتلدارو نوكتەبـــازا سياســـ ى)خ قـــادرا تا ەبـــانک ێشـــ  .27

 صفحة. 56الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )يبدو أنها بخط املؤلف(، 

 صفحة. 47باللرة الكردية، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  غزوات بدر و حنين .28



)يضـــم شـــعر و ـــ يء مـــن ســـيرة نـــالي، كـــوردي، الشـــيخ رنـــا و يـــرهم(، بعثـــه محمـــد جـــواد  كشـــكو  متنـــوي .29

 صفحة. 40القاض ي السابالغي إلى املستشر  الملاني أوسكار مان، تأريخ النسخ مجهول، 

كرديــــــة باللرــــــة الفارســــــية(، ملؤلــــــف مجهــــــول، الناســــــخ وتــــــأريخ نســــــخه )القبائــــــل ال هــــــیز و تــــــا فەی کــــــورد .30

 صفحة(. 20ورقة ) 10مجهوالن، 

، لحمــد ابــن الشــيخ محمــد حســن ابــن الشــيخ يحيــى مــن أحفــاد الشــيخ مرآة األ ــالا لــن مشــايخ قــزلاالا .31

 صفحة. 76اشيخاني الوراماني، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، گ عبدالرفار الد

هـــ إلــى  571)عهد الدولة اليوبية(، محمد بن إبراهيم بن محمد النصاري، من سنة   رادتأريخ دولة األك .32

 صفحة. 394هـ، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  655سنة 

 66ورقــة ) 33بيــ ، تــأريخ النســخ مجهــول، الجــزء الول، تــأليف ونســخ أمــين زكــي  ،حيــات  ــاطراتل 1/ .33

 صفحة(.

 92ورقــة ) 46بيــ ، تــأريخ النســخ مجهــول، الجــزء الثــاني، تــأليف ونســخ أمــين زكــي  ،حيــات  ــاطراتل 33/2

 صفحة(.

، تــأريخ النســخ گ، تــأليف ونســخ أمــين زكــي بيــ 1900 - املســا الطوبــوغرالن ل حــدود العثلانيــة الروســية  .34

 صفحة. 39مجهول، 

 .صفحة( 20ورقة ) 10، تأريخ النسخ مجهول، گ، تأليف ونسخ أمين زكي بيحيات رسليەم .35

، ملير شرفخان بن مير شــمس الــدين البدليســ ي، بخــط املؤلــف نفســه، بدايــة شــهر ذي الحجــة شرفنامة  .36

 سم. )نسخة بودليان( 16.5×  29صفحة  502م،  1597تموز  -هــ  1005سنة 

ورقـــة  56مليـــر شـــرفخان بـــن ميـــر شـــمس الـــدين البدليســـ ي، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن،  ،شـــرفنامة  .37

 ى مەجل س ي شوراى ئێران( صفحة(. )كتابخان 112)

هـــــ، الناســــخ وتــــأريخ  1092، املتــــرجم: شــــم ي، تــــأريخ الترجمــــة: ترجلــــة شــــرفنامة إ ــــ  التركيــــة العثلانيــــة  .38

 صفحة(.  173ورقة ) 87النسخ: مجهوالن، 

 صفحة. 440، املترجم مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ترجلة شرفنامة بالتركية العثلانية  .39

 صفحة(. )تركيا( 490ورقة ) 245هـ،  1272ان البدليس ي، الناسخ مجهول، ، ملير شرفخشرفنامة  .40



، مليـــر شـــرفخان البدليســـ ي، بخـــط خليـــل بـــن إســـماعيل أفنـــدي البايزيـــدي لجـــل محمـــد أســـعد شـــرفنامة  .41

صـــــــــفحة(. )املكتبـــــــــة  421ورقـــــــــة ) 211هــــــــــ،  1252جمـــــــــادى الولـــــــــى  8أفنـــــــــدي، تـــــــــأريخ النســـــــــخ: االثنـــــــــين 

 السليمانية، استنبول(

 صفحة. 418، لشرفخان البدليس ي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ة شرفنام .42

 صفحة(. 12ورقة ) 6، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ذيل الشرفنامة بالتركية  .43

)هەشت بە هەشت في سيرة وأخبار السلطان بايزيد وسالطين آخــرين(، تــأليف  كتام  هشت بەهيشت .44

ي )املــال إدريــس البدليســـ ي(، بخــط املؤلــف نفســـه، تــأريخ النســـخ: إدريــس بــن حســـام الــدين علــي البدليســـ 

 صفحة(. 286ورقة ) 143هـ،  919

هـ، الناســخ  919)نسخة أخرى(، املال إدريس بن حسام الدين البدليس ي، تأريخ التأليف:   هشت بيشت .45

 ورقة. 669وتأريخ نسخه مجهوالن، 

ــأريخ النســـــخ ، زێـــــوەر )ملـــــال )كنـــــز الرجـــــال(  ەنجیـــــنەی مەردان .46 عبـــــدهللا زيـــــور(، بخـــــط املؤلـــــف نفســـــه، تـــ

 (Fazil Hacî Omar Zengene,2019.04.25صفحة. ) 83مجهول، 

هــــ(، الناســـخ وتـــأريخ 740ليف شـــرف الـــدين فضـــل هللا القزويتـــي )أتـــ  تـــأريخ املع ـــم لـــن أثـــار ملـــوك   ـــمس .47

 صفحة. )د.عبدهللا مردوخ( 272نسخه مجهوالن، 

وأصحابه(، ملؤلف مجهــول، الناســخ وتــأريخ  -ص -دية عن  زوات النبي )منلومة باللرة الكر بال عنوان   .48

 صفحة. 100نسخه مجهوالن، 

افيا   ال  ر

 

لن   ائب األمصار  .1 الجوردي تي  ب األطوار  بيك  بن حسن  بيك  بن مصطفى  بآ   تأليف مرت  ى   ،

 صفحة.  223الدمشقي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

، تــأريخ النســخ گ، تــأليف ونســخ أمــين زكــي بيــ 1900 الروســية  -العثلانيــة املســا الطوبــوغرالن ل حــدود  .2

 صفحة. 39مجهول، 

 هـ. )طبعة بومبي(. 1272جررافيا وتأريخ، مترجم الى الفارسية،  .3

 ص.2837أجزاء،  8سياحتنامهء اوليا جلبي )بالتركية العثمانية(،  اوليا جلبي،  .4

 



 القاموس 

كــوردي(، للشــيخ معــروف النــودهي، بخــط أحمــد بــن خليفــة مولــود القرنــاوي لجــل  -)قــاموس عر ــي األحلديــة  .1

ســـم. )ئاثـــارى گشـــ ى   16 21.5م، 1931 -هــــ  1350صـــفحة، الخمـــيس أول ذي القعـــدة  33ابنـــه عبدالحميـــد، 

 بە دا(

ســخة ناقصــة(، صــفحة )ن 15كــوردي(، للشــيخ معــروف النــودهي، الناســخ مجهــول،   -)قاموس عر ي  األحلدية   .2

 مال خالد دارو ا( )نسخة سم.  14 21م، 1882هـ املقابل  1300تأريخ النسخ: 

 42كــوردي(، للشــيخ معــروف النــودهي، بخــط ال روســتاني لجــل ابنــه محمــد علــي،  -)قــاموس عر ــي األحلديــة  .3

 (م. )نسخة ال روستاني1946 -هـ  1366صفحة، 

 1230صــفحة،  24عــروف النــودهي، بخــط املــال محمــد املزنــاوي، كوردي(، للشــيخ م  -)قاموس عر ي  األحلدية   .4

 م. )عبدالرقيب يوسف(1814 -هـ 

صــفحة.  32كــوردي(، للشــيخ معــروف النــودهي، الناســخ وتــأريخ النســخ مجهــوالن،  -)قــاموس عر ــي األحلديــة . 5

 پ خي()نسخة مال رحيم ال

صــفحة،  29خ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، كــوردي(، للشــيخ معــروف النــودهي، الناســ  -)قــاموس عر ــي األحلديــة . 6

21.5  14)ئاثارى گش ى بە دا( . 

 صفحة. 9، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، قاموس كورد  .7

فــي مدرســة  1131أحمد الهكاري الخانى، بخط صال  لجل مال خالد، تأريخ النسخ: ملوالنا    سنەوبەهار(نوبار ).  8

 صفحة. 37داودي، 

 ( صفحة يحتوي على:48من ). مجلد 9

 صفحة. 33هـ،  1278حمد خانى، الناسخ مجهول، تأريخ النسخ: ل   سنەوبەهار(نوبار ) 9/1

 صفحة. 7، لحمد الخاني، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، بيان العقيدة والتوحيدرسالة في  9/2

 صفحة. 8نسخه مجهوالن، ، لحمد الخاني، الناسخ وتأريخ بيان أركان ا سالمرسالة في  9/3

م، 1905 -هـ  1323حمد خانى، بخط الواني البدليس ي، تأريخ النسخ: شهر صفر سنة ل ،  (نەوبەهار نوبار ).  10

 صفحة. 25

 



 

 

 املوسيقل

سلطانية.  1 مجهوالن،  أدوار  نسخه  وتأريخ  الناسخ  عبداملؤمن،  ملوالنا شمس   ،278  (  556ورقة 

 سم. 13×  19صفحة(، 

)بالفارسية(، عبدالقادر بن  يبي الحافظ، بخط أمير بن خضرمالي   الت   لن املوسيق كنز  .  2

النسخ:   تأريخ  املولوي،  املقابل    838القرماني  )أستانبول(،  1434هـ  روم  في  )  213م   426ورقة 

 سم. )الدكتور محمد املكري( 13×  19صفحة(، 

 القانون 

افعـــــات الشـــــرعية. 1 هــــــ، 1359صـــــفر  –م 1940قزلجـــــي، نيســـــان ، ملحمـــــد الالقـــــانون الـــــوقتي لللر

 سم. 10×16ص، 23

 

 علم الفلك 

اليتيلة  .1 رة 
)الدُّ األفالك  مال تشريا  ابن  حيدر  مال  بن  حسين  بخط  العاملي،  محمد  الدين  لبهاء   ،)

النسخ  تأريخ  عمر،  مال  ابن  حسن  مال  ابن  آ ا  محمود  ابن  آ ا  سليمان  ابن  يونس  مال  ابن  حسن 

 سم.  14×  22صفحة(،  88ورقة ) 44مجهول، 

تأريخ النسخ:  معرفت کواکب وتقويم .2 الناسخ مجهول،  تأليف: نصيرالدين محمد الطوس ي،   ،1213  

 صفحة. 63هـ، 

 صفحة.  89ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، رسالة لن علم الحروف والوفقس  .3

 مال علي شاه ابن مال قاسم خوارزمي،  اش ار وأثلارس .4

 

 

 



 

 امل اميع 

 يضم: مجلد -1

الوفا  1/1 أم   )أ لب    ديوان  مجهوالن  نسخه  وتأريخ  الناسخ  النقشبندي(،  عبدالرحمان  الشيخ  )الحاج 

  صفحة. 30اللن أنها بخط املال عبدالكريم املدرس(، 

الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )أ لب اللن أنها بخط املال عبدالكريم ، لعمر الخيام،  رباعيات  يام  1/2

 صفحة واحدة. املدرس(، 

مصطفل    1/3 عبدالكريم   ،بگترجيعاند  املال  بخط  أنها  اللن  )أ لب  مجهوالن  نسخه  وتأريخ  الناسخ 

 صفحة.   8املدرس(، 

 صفحة.  39)ملوالنا خالد ومشايخ هورامان واملال عبدالكريم املدرس(،  مكتوبات 1/4

 )عبدهللا مال أحمد أحمدآوايي(  يضم ما يأتي:مجلد  -2

اليزد   2/1 عادهللا  الشيخ   حاشية  بن  أحمد  بخط  اليزدي،  الدين  شمس  بن  لعبدهللا  التهذيب،  على 

 سم.  22×  17صفحة(،  111ورقة ) 56هـ،  1370محمد الديموي الفارولي، 

هـ في قرية   1372شوال    29، ملؤلف مجهول، بخط أحمد بن الشيخ محمد الفارولي،  منافع األمثلة   2/2

 م. س 21×  17صفحة،  16شناو، ۆ باليسان من قرى خ

املنظومة   2/3 الفارولي العوامل  محمد  الشيخ  بن  أحمد  بخط  النودهي،  معروف  الشيخ  تأليف   ،

 سم.  21×   17صفحة(،   17ورقة ) 9ناو، ۆشمن قرى خچیوە هـ في قرية  1373النقشبندي البهرام آبادي، 

البشر  2/4 لن مدح سيد  ال رر  بيداملحاسن  أنها  اللن  الناسخ مجهول )أ لب  الشيخ    ، ملؤلف مجهول، 

 17صفحة،    35هـ،    1371جمادى الثاني    22أحمد بن الشيخ محمد الفارولي الناسخ للرسائل السابقة(،  

 سم.  22× 

)الدرة العرونية(، تأليف الشيخ معروف النودهي، بخط أحمد بن الشيخ محمد الفارولي،    العرو    2/5

 سم.  20×  17صفحة(،  17ورقة ) 9هـ،  1369

هلزة  2/6 ما ث  لن  الديمويي، "ابن  فوائد  الفارولي  محمد  الشيخ  بن  أحمد  بخط  مجهول،  ملؤلف   ،"

 سم.  22×  15هـ، صفحتان،  1369



 سم.  22×  17صفحة،  13، ملال عبدهللا البيتو  ي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )ناقص(، الكفاية  2/7

 8يخ نسخه مجهوالن،  )منلومة(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأر   النداي والدعاي بأسلاي هللا الحسنى  2/8

 سم.  21.5×  17صفحة(،  16ورقة )

2/9  ( املحاسن  پێنظم  )(ەمبەر  ڕشتەی  أحمدآوايي  أحمد  مال   :
ً
نلما الكردية  إلى  ترجمها  (، ک ڵ یر، 

 سم.  22×  16.5ورقة،  18الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )أ لب اللن أنها بيد الناظم(، 

 )عبدهللا مال أحمد أحمدآوايي(  ورقة( يضم:   64من ) مجلد -3

الفرائض  3/1 آبادى، جواهر  بهرام  الدميويي  الفارولي  محمد  الشيخ  بن  أحمد  بخط  مجهول،  ملؤلف   ،

 سم.  31.5×   20 صفحة(، 4هـ، ورقتان ) 1371سنة 

، مستل من كتا  )شري املنهج( للقاض ي زكريا النصاري، بخط أحمد بن الشيخ  فرائض شرح املنهج  3/2

×    20صفحة(،    47ورقة )  24هـ،    1370ربيع الثاني سنة    22محمد بن الشيخ عبدهللا الفارولي الدميوي،  

 سم.  31.5

ال  3/3 عرنچمدونة  مال  تصري   عر   الور   حسن  للسيد  محمد چ ،  الشيخ  بن  أحمد  بخط  وري، 

 سم. 31.5×  20صفحة(،  7ورقة ) 4الفارولي، تأريخ النسخ مجهول، 

  3ورقة )  2هـ،    1371، للقزلجي، بخط أحمد بن الشيخ محمد الفارولي الدميوي، سنة  أجزاي القيية   3/4

 صفحة(. 

الفارولي الدميوي،  ، للفناري، نسخ وحاشية أحمد بن الشيخ محمد  كتاب الفنار  شرح إيساغوخن  3/5

 سم. 31.5×  20 صفحة(، 38ورقة ) 19هـ،  1371أواخر محرم سنة 

تأريخ   األلفية   3/6 الفارولي،  الشيخ محمد  بن  ابن مالك(، ملؤلف مجهول، بخط أحمد  ألفية  )على  رار 

 سم.  31.5×   20ناقص(،  -صفحة  25ورقة ) 13النسخ مجهول، 

 يي( )أسرة الشيخ رسول الشيخ فرج التكي  ورقة( يضم:  108من ) مجلد -4

تأريخ  الصة الوضع  4/1 املير روست ي، بخط رسول بن الشيخ فرج بن الشيخ حسين،  أ ي بكر  للمال   ،

الجمعة شهر جمادى اآلخر   تكيه،    1333النسخ:  الشيخ عبدهللا بمسجد  املدرس  صفحة،   13في خدمة 

 سم.  16×  22

 سم. 16×  22صفحة،  19هـ في تكيه، 1333، بخط رسول بن الشيخ فرج، سنة ستعارةرسالة ا   4/2



  68هـ،  1332، بخط رسول بن الشيخ فرج بن الشيح حسين، شهر شعبان سنة  باب الفعل لن الن و  4/3

 سم.  16×  22صفحة، 

األشنو    4/4 عرن  مال  التتصري   فرج  الشيخ  بن  رسول  بخط  الشنوي،  حامد  الشيخ  بن  علي  كيي، ، 

 سم.  16×  22صفحة،   97هـ،  1331

 يضم: مجلد -5

ال    رسالة ص يرة  5/1 للسيد حسن  العشر،  املقوالت  وتأريخ نسخه مجهوالن، صفحة في  الناسخ  وري، 

 سم.  22×  17واحدة، 

  وري، بخط محمد )سميع ؟(، تأريخ النسخ مجهول، چ ، تأليف السيد حسن الالرسالة املوضوعية   5/2

 سم.  22×  17

الكالمية   5/3 الحكم   الرسالة  من  واملراد  والداللة  العالية  والجناس  النفس ي  والكالم  الكلمة  )في 

صفحة،   51وري الحسيتي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )ناقص اآلخر(،  چ والخطا (، للسيد حسن ال

 سم.  22×  17

 يضم: مجلد -6

إ   هللا  6/1 الطريق  لن  الدين رسالة  نجم  للشيخ  النسخ:    ،  تأريخ  مجهول،  الناسخ    6هـ،    1324الكبرى، 

 صفحة. 

 صفحة(.  65ورقة ) 33، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، بيان األسرار للطالاين 6/2

 1226جمادى الول سنة    21، ملؤلف مجهول، الناسخ مجهول، تأريخ النسخ:  رسالة لن علم الكالم  6/3

 صفحة.  8هـ، 

لن    6/4 الصرفرسالة  مجهول،    علم  الناسخ  مجهول،  ملؤلف  الفعال(،  سنة   23)با   الول  جمادى 

 صفحة.   15هـ،  1226

هـ،    1226جمادى الولى سنة    24، الناسخ مجهول، تأريخ النسخ: الحد  مص رات تصري  الزنجان   6/5

 صفحة(.  7ورقة ) 4

 يضم:مجلد  -7

  11هـ،    1314لي، في شهر ذي القعدة سنة  ، للمال جامی ال وري، بخط محمد ع حاشیه شرح امل ني  7/1

 صفحة(.  22ورقة )



 صفحة.  45في النحو، للعاملي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  كتاب الصلدية  7/2

  67هـ،    1314في املنطق، لثير الدين البهري، بخط محمد علي )الهرزياني ؟(، في رمضان    إيساغوخن  7/3

 صفحة. 

 مخطوطة تضم:  -8

ال   8/1 األعظمديوان حيرت  الو   عبدالقادر  الشيخ  عبيدهللا،   ،  بخط  الحجة سنة   26يالني،  ذي 

 صفحة(.  67ورقة )  34هـ،  1330

  55ورقة )  28)بالفارسية(، ملوالنا خالد النقشبندي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،    كتاب العقائد  8/2

 صفحة(. 

 صفحة(.   16ورقة ) 8،  أدعية ومناجات بالتوسل باملشايخ النقشبندية  8/3

 صفحة(.  91ورقة ) 46، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ديوان مو نا  الد النقشبند  8/4

إلى الشيخ ملفر شمس، الناسخ مجهول، في  الشيخ شرف الدي  مكتوبات  8/5   1301جمادى اآلخر    3ن 

 صفحة(. }كتبخانةى مجلس شوارى اسالمي ايران{ 56ورقة ) 28هـ، 

 يضم:مجلد  -9

الوضع  9/1 علم  لن  مال رسالة  ابن  محمود  مال  لجل  بالغي  أرض ي  أحمد  بخط  مجهول،  ملؤلف   ،

 سم.  16.5× 22صفحة،   15هـ،  1329عبدالرحمن،  

)رسالة في علم البيان(، للمال أ ي بكر املير روست ي، بخط أحمد الرض ي لجل مال    ة ا ستعارةرسال  9/2

 سم.  16.5× 22صفحة،  21هـ،  1343عبدهللا مال عبدالرحمن، 

)االستعارة(، ملؤلف مجهول )أ لب اللن أنها رسالة مال عبدهللا الشيخ ممودي(،   شرح بيان الايان  9/3

 صفحة.  41هـ في املسجد الكبير بسليمانية،  1343محرم زيى(، گۆ تايجوزي )تاو بخط عبدهللا الحسيتي ال

الوضعية   9/4 الرسالة  مجهول،    شرح  ملؤلف  روست ي،  املير  بكر  أ ي  الحسيتي ملال  عبدهللا  بخط 

 صفحة.  53هـ في املسجد الكبير بسليمانية،  1343 زيى(، ربيع الول سنةگۆ التايجوزي )تاو 

الن و   9/5 علم  لن  ال  رسالة  حسن  للسيد  للعوامل(،  سلخ چ )تقدمة  الحسيتي،  عبدهللا  بخط  وري، 

 صفحة.  4هـ،  1343شعبان 

الظرفية   9/6 ال  الرسالة  حسن  السيد  للحاج  النحو(،  علم  في  الحسيتي چ )رسالة  عبدهللا  بخط  وري، 

 صفحة.  5هـ،  1343 رمضان 6وزي، گالتاو 



الص يركتا     9/7 سنة    سعدهللا  الحسيتي،  عبدهللا  بخط  العوامل(،  الشيخ   1343)شري  مسجد  في 

 صفحة.  29عبدهللا الربيلي بسليمانية، 

(، تأليف المام يحيى بن شرف النووي، بخط سيد -ص  -)أر عون حديثا عن النبي    األرمعون النواوية   9/8

 صفحة. 13هـ في بيارة املنورة،  1342شعبان  24زيي، گۆ عبدهللا بن سيد محمد التاو 

األكرم  9/9 النبي  عن   
ً
حديثا القاري(،  -ص  -  أرمعون  علي  )املال  القاري  محمد  سلطان  بن  علي  تأليف   ،

 صفحة.  9هـ في بيارة،  1342رمضان   14تي، بخط عبدهللا الحسي

 يضم: مجلد -10

هـ في كركو ،    1263اني، سنة  ژ ، ملحمد أمين، بخط عثمان الدو رسالة م لد أمين لن جهة الوحدة  10/1

 صفحة.   40ورقة ) 20

خليل    10/2 الصدرية  -قره  الحاشية  إيياح  لن  العونية  ملحمد   الرسالة  الوحدة  جهة  رسالة  )شري 

هـ في خدمة موالنا عمر   1296خليل بن حسن، بخط عثمان الحزين وآخرين، تأريخ النسخ:  أمين(، تأليف  

 صفحة(.  129ورقة ) 65أفندي بأربيل، 

 صفحة.  7ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  أجزاي القييةس 10/3

 صفحة.  94ؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، )كتا  في املنطق(، مل بال عنوان 10/4

في علم البيان، ملوالنا عبدهللا املمودّي )مال عبدهللا شيخ ممودي(، الناسخ   شرح رسالة ا ستعارة  10/5

 صفحة.  31وتأريخ نسخه مجهوالن، 

الوضعية   10/6 الرسالة  بن   شرح  محمود  بن  بخط  زاي  مجهول،  ملؤلف  روست ي،  مير  بكر  أ ي  ملال 

 سم.  16×  21.5، انيژ هـ لجل الستاذ مال عثمان الدو   1295محمد بن محمود بن  زاي، سنة 

 صفحة.  19ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )ناقص(،  رسالة لن علم العرو س 10/7

 يضم:مجلد  -11

قادر  الفرائضكتاب    11/1 مال  )شيخ  محمد  بن  عبدالقادر  بخط  مجهول،  ملؤلف  تأريخ پمچ،  اراو(، 

 سم.  13×18 صفحة، 41النسخ مجهول، 

الوسوسة   11/2 وتأريخ  كتاب  الناسخ  الشيخ(،  أحمد  كا   مكتوبات  أحد  أنها  )يلن  مجهول  ملؤلف   ،

 سم.  13×18 صفحة، 10نسخه مجهوالن، 



وأشعار   11/3 نياءقصائد  عمر  للشيخ  مجهوالن، ،  نسخه  وتأريخ  الناسخ  بفوزي،  املتخلص  الدين 

 سم.  13×18 صفحتان،

، تأليف مال خليل السعرتي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )ولكن كتب عليه بخط  كتاب املعفوات 11/4

}املصدر:    سم.  13×18  ،صفحة  15ها اي   ا ن(،    1316چ پا ن  انة  مراير أنها كتبت بيد شيخ مال قادر  

 بهاءالدين چمپاراو (  مال شيخ

 مجلد يضم:  -12

 12هـ،    1346شوال سنة    5، لحسنعلي خان أمير نلام، بخط محمد خان، الثالثاء  )نلعب ( پندنامە    12/1

 صفحة. 

 )اختالف الزوج والزوجة(، الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن، صفحتان.  مسألة فقهية  12/2

هـ نسخه   1346شوال سنة  24، ملؤلف مجهول، بخط محمد خان، الحد  الصة كيلياا سعادت 12/3

 صفحة.  30لجل ابن مرشده الشيخ محمد عزالدين،  

 صفحة.  4فتاوى ومسائل فقهية مختلفة، الناسخ وتأريخ النسخ مجهول،  12/4

 صفحة.  7، بخط محمد خان، تأريخ النسخ مجهول، وصايا الشيخ شهاب الدين 12/5

 صفحة. 6فتاوى ومسائل فقهية، الناسخ وتأريخ النسخ مجهول،  12/6

عنوان  12/7 العمري   بال  عزالدين  محمد  تأليف  بالطريقة(،  واملتلبسين  املنافقين  أقوال  رد  في  )رسالة 

 صفحة.   11لف، تأريخ النسخ مجهول، النقشبندي، أ لب اللن أنها بخط املؤ 

 37(، تأريخ النسخ مجهول،  چ پا ن عبر و نصائح ومواعظ، الناسخ: محمد عزالدين النقشبندي )   12/8

 صفحة. 

، أجا  عنها عدة علماء، منها: الشيخ عمر ابن القرداغي، شيخ مال فتاوا ومسائل فقهية متنوعة   12/9

ال عزالدين  محمد  العمري،  النقشبندي  النسخ قادر  وتأريخ  الناسخ  و يرهم،  باباعلي  الشيخ  نقشبندي، 

 صفحة.  151مجهول )بعل الفتاوى من املجلد مؤرخة بتواريخ مختلفة(، 

 }املصدر: مال شيخ بهاءالدين چمپاراو ( 

 يضم: مجلد -13

أشعار   13/1 املستوفي(،    مجلوعة  حمدهللا  جامي،  موالنا  الدين،  جالل  موالنا  منهم:  شعراء،  )لعدة 

 صفحة.  5تأريخ نسخه مجهوالن، الناسخ و 



، ملحمد بن محمد بن محمد الجرزي، بخط عبدالرحمن الحصن الحصين من كالم سيد املرسلين  13/2

 صفحة(.   195ورقة ) 98هـ،  1316لجل أستاذه مال مصطفى الرودباري، سنة 

الا ر  13/3 ابن حجر  شرح حزب  تأليف  من  والشري  الشاذلي،  الحسن  أ ي  للشيخ  املتن  بخط  ،  املكي، 

 صفحة.  15مصطفى بن خضر الرودباري نسخه من أجل مال خضر، تأريخ النسخ مجهول، 

 صفحة.  4يالني، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  ، للشيخ عبدالقادر الدعاي الفت ية  13/4

هـ، بخط خضر بن مال    605)منلومة بالفارسية(، الناظم مجهول، تأريخ النلم:    رسالة ا  تالا  13/5

 صفحة.  10هـ،  1301ربيع اآلخر سنة  5مد الرودباري، الخميس  أح

)أدعية مستلة من اآليات القرآنية(، تأليف: خضر بن أحمد الرودباري، الناسخ وتأريخ   حزب الدور   13/6

 صفحة.  11نسخه مجهوالن )يمكن أن يكون بخط الناظم(، 

)السماء الحستى املنلومة(، تأليف: لنورالدين علي الصوفي، بخط محمود بن القاسم،    الِدمياطية   13/7

 صفحة.  7تأريخ النسخ مجهول، 

 تنفرخن سقصي 13/8
ا
 صفحة.  3هـ،  1305الناسخ مجهول، تأريخ النسخ:  دة )اشتد  أزمة

النواوية   13/9 مال   األرمعين  بن  بخط خضر  النووي،  بن شرف  يحيى  تأليف  النبي(،  عن  )أر عين حديثا 

 4صفحة. ثم يأتي على شري الحادي  للنووي في    13هـ،    1300أحمد الرودباري، بداية شهر شوال سنة  

 صفحة. 

 صفحة.  29، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، شرح أسلاي هللا الحسنى 13/10

 مجلد يضم:  -14

، ملؤلف مجهول )يلهر أنها مولودنامه الشيخ حسين القاض ي(، بخط مال محمد بن مال مولودنامه   14/1

 صفحة.  15نسخه لجل مال حسن،  1338جمادى الول سنة  19روستاني، تأريخ النسخ: چ عبدالرحيم ال

)ناقص الول(، الشاعر مجهول )كرر اسم معروف في آخر كل قصيدة(، بخط   ديوان شعر فارس ي  14/2

 صفحة.  20هـ في بياره،  1329رجب  29عبدهللا، تأريخ النسخ: 

 صفحة.   3، الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن، دعاي الختلة والسلسلة النقشبندية  14/3

 متنوعة، ملوالنا خالد وأحمدي كور و يرهم، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن. قصائد و مواضع 14/4

املدياس  14/5 عبدالرحمان    بردة  البويصري، بخط  الحداد، نل ناللشيخ محمد  ابن  وي لجل مال حسن 

 صفحة.  25هـ،   1328رجب  12



للقاض ي زكريا النصاري، بخط عبدالرحمان  كتاب الفرائض  14/6 حسن بن رشاد   وي لجل مالنل نا، 

 صفحة.  74هـ،   1324ربيع الثاني  18خضر )خله(، 

الخير   14/7 الرالء  تأريخ  عبدالحميد،  السلطان  )خلع  منها:  مختلفة،  وتواريخ  الفقهية  املسائل  بعل 

قلع  1335 قشلة  إتمام  تأريخ  آ ا،  عثمان  رشيد  وفاة  آ ا،  ممد  سليم  وفاة  )لشڵ ی  م  1939   د ەهـ، 

 (. ل  د ێ 

 براهيم حداد( )املصدر: إ

 يضم: مجلد -15

وتأريخ نسخه تأريخ الحكلايم نزهة األرواح وروضة األفراح  15/1 الناسخ  الشهرزوري،  الدين  ، لشمس 

 صفحة.  304مجهوالن )ناقص الخير(، 

وأخال  الشيخ الرئيس، للشيخ الرئيس )ابن سينا(، بخط محمد علي، تأريخ   رسالة لن إثاات الناوة  15/2

 صفحة.  34هـ،  1301النسخ: 

  7هـ،    1301بن أ ي الخير إلى الشيخ أ ي علي بن سينا، بخط محمد علي،    رسالة الشيخ أم  سعيد  15/3

 صفحة. 

التصوف  15/4 كللة  السرسالة  محمد  بن  عمر  الفتوي  أ ي  الدين  شها   للشيخ  الناسخ ،  هروردي، 

 صفحة.  54هـ،  1301مجهول )أ لب اللن أنه محمد علي الناسخ للرسائل السابقة(، 

األشياي  15/5 حدود  لن  سينا(،  رسالة  ابن  عبدهللا  بن  الحسين  علي  )أبو  الرئيس  الشيخ  إلى  منسوبة   ،

الحجة سنة   السابقة(، ذي  للرسائل  الناسخ  أنه محمد علي  اللن  )أ لب    35هـ،    1301الناسخ مجهول 

 صفحة. 

 صفحة.  11، لفخر الدين الرازي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، عشاا نوا 15/6

 )كتابخانه مجلس شوراي ملي إيران(  

 يضم: مجلد -16

 صفحة.  14، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، قواعد العقائد 16/1

وتأريخ نسخه مجهوالن )كتب في آخره: تمت كتابة ، املؤلف والجامع مجهول، الناسخ  أحاديث ناوية  16/2

 صفحة.  16الحادي  لجل أ ي فقي محمد(، 



)بالفارسية(، ملؤلف مجهول )أ لب اللن أنها من مكتوبات كا    مكتوب مقدمات تعليم املريدين  16/3

 صفحة.   18هـ،  1311لزرديي، تأريخ النسخ:  گأحمد الشيخ(، بخط محي الدين 

األوراد  16/4 سنة   مكتوب  عبدالعزيز،  بخط  الشيخ(،  أحمد  )كا   النودهي  أحمد  للسيد  )بالفارسية(، 

 صفحة.   23هـ،  1302

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

 صفحة. 104هـ،  1303(، في الر عاء نصف ربيع الول سنة گوێ ی محمد صال  سياهكويزي )سيا

)معاني الكلمات ال ي تستعمل مثلثا بالفارسية(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ    رسالة لن املثلثات  16/6

 صفحة.  6نسخه مجهوالن، 

 صفحة.  12متنوعة فارسية، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  منظومة  16/7

 صفحة.   12هـ،  1290جب ر  8، لكا  أحمد الشيخ، بخط حسين، في مكتوب املاايعة  16/8

أ لب    –منلومة فارسية، للشيخ عالءالدين العطار، الناسخ مجهول )نسخه لجل شيخ مصطفى    16/9

 صفحة. 43هـ،  1305اللن أنه عبدالعزيز الناسخ للرسائل التالية(، في ذي القعدة 

الشيرازي، بخط عبدالعزيز نسخه لجل مص پندنامە   16/10 السعدي  الدين  للشيخ مصل    20طفى،  ، 

 صفحة.  14ينجوين، پهـ في  1306محرم 

 صفحة.  4، للشيخ عبدالرحمان الجامي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، قصائد وأشعار  16/11

)في فتنة املمات والقبر(، لجالل الدين عبدالرحمان بن أ ي بكر السيوطي، بخط محمد التاصرة    16/12

 صفحة.  21هـ،  1314جمادى الولى  18ويزي، في گينجويتي لجل شيخ عزيز السياپبن حسن ال

وقيامتمكتو     16/13 ق ر  الشيخ(،  سفر  أحمد  كا   مكتوبات  من  أنها  اللن  )أ لب  مجهول  ملؤلف   ،

 صفحة.  14الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

بيشت  16/14 أحمد   مكتوب  كا   مكتوبات  من  أنها  اللن  )أ لب  مجهول  ملؤلف  الجنة(،  )مكتو  

 صفحة.  28سخ وتأريخ نسخه مجهوالن، الشيخ(، النا

، ملؤلف مجهول )أ لب اللن أنها من مكتوبات كا  أحمد الشيخ(، الناسخ مكتوب األمر والن ي  16/15

 وتأريخ نسخه مجهوالن، صفحة واحدة )ناقص اآلخر(.

 يضم:مجلد  -17



بال  بال عنوان  17/1 كربالء  كارثة  الناسخ مجهول  گ)منلومة عن  ملؤلف مجهول،  اسمه ورانية(،  )شطب 

وكتب بخط مراير: بيد ميرزا بكمراد ولد عباس، واملكان املشطو  يقرأ عليه اسم: محمد(، تأريخ النسخ: 

 صفحة.  16هـ،  1291ربيع اآلخر سنة  13

النلم: محرم    نظم كتاب كفاية ا سالم  17/2 تأريخ  أركان السالم(، ملؤلف مجهول،  في  هـ،   699)كتا  

 صفحة.  18هـ،  1290القعدة سنة بخط فقي محمد، في شهر ذي 

 273ورانية(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  گكتا  ملك مختار )منلومة كردية    17/3

 صفحة. 

بالكلهورية، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )كتب في آخره   منظومة م لد حنفية   17/4

 صفحة.  56(، ميرزا أحمد وال يعلم هو ناسخ الكتا  أم مؤلفه؟

 صفحة.   9، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )ناقص(، ليرن ومجنون  17/5

 يضم: مجلد -18

 صفحة.  5(، چ پا ن ، تعود بعضها إلى عبدالقادر العمري )شيخ مال قادر بعض األدعية والفتاوا  18/1

الطريق  18/2 أهل  باسم  تفسق  رد من  لن  الحقيق  الشيخ  القو   تأليف  العثماني ،  العمري  عالءالدين 

بياره في  ببرداد، صفر    -النقشبندي  النجاي  في مطبعة  ترجمة    1354حلبجة، رسالة مطبوعة  هـ، ومعها 

 صفحة.  16هذه الرسالة باللرة الكردية والفارسية، 

األعر   18/3 الدور  نسخه حزب  وتأريخ  الناسخ  الندلس ي،  الطا:ي  العر ي  ابن  الدين  محي  عبدهللا  ل ي   ،

 صفحة.   8جهوالن، م

 صفحة.  4، للشيخ أ ي الحسن الشاذلي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، حزب النصر 18/4

 صفحة.  12، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  طاة عيد الفطر 18/5

و عل الذكار والدعية أخرى، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ   رسالة لن بيان بعض األسرار الخفية   18/6

 صفحة.  21نسخه مجهوالن، 

بعد ختم سور القرآن و عل الوراد الخرى، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه   األدعية املأثورة  18/7

 صفحة.  37مجهوالن، 

  1383صفر    12،  ەور ، تأليف محمد خان بك، بخط محمد خان ميرە سمجلع األدعية السيفية   18/8

 صفحة. 38هـ، 



 صفحة. 4، بخط محمد خان،  گاملدي واالستراثة، نلم محمد خان  قصيدة عربية لن 18/9

 صفحة.  24،  گ، ملؤلف مجهول، أ لب اللن أنها بخط محمد خان أدعية ومناجات 18/10

 صفحة.  7، بخط الناظم، گقصائد وأشعار، نلم محمد خان ب 18/11

ورانية، ترجمه إلى السورانية ونسخ: محمد  ، تأل ف مال خضر نلر د ا ي  الگبزانە   ڕۆڵە منظومة    18/12

ب  گخان ب هـ وانتهى    1381، بدأ به بداية ذي الحجة سنة  گ نلسیاگو  ی ميره سوره حفيد الحاج أحمد 

 صفحة.  18هـ،  1382ربيع الول سنة  6منه في 

 يضم: مجلد -19

×   21الشيرازي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، صفحة واحدة،  ، للحافظ  أبيات شعرية فارسية   19/1

 سم.  16

والوراد إلى أرواي النبياء والصالحين، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،    إهداي ثواب الختم الشري   19/2

 سم.  16×  21صفحتان، 

 6وتـــأريخ النســـخ: مجهـــوالن، ، املؤلـــف: محمـــد بـــن إبـــراهيم العليجـــي القلهـــاني، الناســـخ تـــ كرة ا  ـــوان 19/3

 سم. 16×  21صفحة(،  12ورقة )

)علــــى شــــكل رســــالة بــــال عنــــوان(، املؤلــــف: عبــــدالقادر املــــدرس ببيــــارة املشــــهور بالكــــاني  مســــائل فقهيــــة  19/4

 سم. 16×  21صفحة(،  11ورقة ) 6كبودي، الناسخ: املؤلف نفسه، تأريخ النسخ: مجهول، 

ية فــي التصــوف والخــال (، ملؤلــف مجهــول، الناســخ: مجهــول، )ولكــن )رســالة وعليــة إرشــادبــال عنــوان  19/5

هـــ 1315يبدو من الخط أنه للمال عبدالقادر الكاني كبودي املدرس ببياره(، تأريخ النسخ: شهر ذي الحجة سنة 

 سم. 16×  21صفحة(،  27ورقة ) 14في خانقاه بياره املباركة، 

يدة الضــيائية، ســعدي، نيلــامي، شــمس الــدين التبريــزي، ، لعدة شعراء، منها: )القص قصائد وأشعار   19/6

صــفحة  12قصائد عربية، قصيدة فارسية في مدي الشيخ عمر نياءالدين(، الناسخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، 

 سم. 16×  21

)رســــــالة تضــــــم مســــــائل شــــــ ى متعلقــــــة بــــــالخلع والتعليــــــق والصــــــدا (، تــــــأليف ونســــــخ  مســــــائل فقهيــــــة  19/7

 سم. 16×  21صفحة(،  12ورقة ) 6النسخ مجهول،  عبدالقادر العمري، تأريخ

 اراوي.پمن چ املصدر: الشيخ بهاءالدين 

 يضم: مجلد -20



)مجموعــة الفتــاوى لعــدة علمــاء أ لبهــا مــن الكــراد(، الناســخ  مجلوعــة املســائل ألفاضــل املحققــين 20/1

 صفحة. 146هـ في مسجد باشا ببلدة بينجوين،  1360مجهول، تأريخ النسخ: صفر سنة 

، لإلمـــام محمـــد الشـــبراديتي الشـــاف ي الشـــرقاوي، لحســـنىا فوائـــد العـــز األســـنى لـــن شـــرح أســـلاي هللا 20/2

 صفحة. 8الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 صفحة. 27، لعبدالوها  السبكي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )ناقص(، جلع ال وامع 20/3

 مجموعة أورا  متفرقة للسيد طاهر الهاش ي، وهي كاآلتي: -21

ك بااب  اااألحرب نليااي لاااي فادااا  قغااة،  خااط نلساا د راااهر  پاشررا الوررا رســالة مولــو  إ ــ  م لــود  21/1

 نلهاشمي، تأ يخ نل سخ مجهون، صفح ا .

مج وعاااااة  شاااااعا ، لپسااااا د عباااااد  نل اااااول يي نملااااا خپص بعاااااا ب  م ااااا  ن شاااااف ف،  خاااااط نلسااااا د رااااااهر  21/2

 صفحة. 3شا  غهرن ،  1346نلهاشمي، 

، بخــط مج وعااة  شااعا ، لااولي دجون ااه  ااا د صاااد   كهاا ند   ااگ خوڕخااوڕەیی  ح ااه  سااا د  ناادفقري  21/3

 ة.صفح 28هـ بطهران،  1387 -شـ  1346السيد طاهر الهاش ي، 

هــــ،  1387 -شــــ  1346مجموعـــة أشـــعار فارســـية وهوراميـــة، لصـــيدي، بخـــط الســـيد طـــاهر الهاشـــ ي،  21/4

 صفحة. 12

 قصيدة لولي ديوانة، بخط السيد طاهر الهاش ي، تأريخ النسخ مجهول، صفحتان. 21/5

راااهر  ك بب  األحرب نليي لاي فادا  قغة،  خط نلس د رسالة ميرزا محمد إلى سيف السلطنة خلج  21/6

 ، صفح ا .1353-3-29نلهاشمي، 

يضــم عــدة رســائل ومجموعــة أشــعار مختلفــة موضوي مرتل   مجلد  دو دە  صیک ه  مج وي  –جنگ  ) -22

 ى مجلس شوارى اسالمي ايران{ }كتابخانصفحة.  246بضمنها منشأت موالنا خالد النقشبندي، 

 يضم:مجلد  -23

الهيئة    4/1 علم  لن  الشلسية  املولوي، الرسالة  عبدالرحيم  السيد  تأليف  من  تونيحية  ومعها جدول 

 صفحة.   63م، 1853جوالي  23 -هـ  1268شوال  6الناسخ: مير  الم حسين، 

رمضان    11ملؤلف مجهول، بخط مير  الم حسين،  منترب من نقود الحساب ومسائل حسابيةس    4/2

 صفحة.   58هـ،  1268



فقه شآعه نماز خواند )مسائل فقهية في الصالة(، ملحمد باقر بن محمد تقي، الناسخ مجهول،  آدا     4/3

 صفحة.  107هـ،  1268

 يضم: مجلد -24

واملناظرة  24/1 الا ث  آداب  لن  ال(،  آدا گپنبوی  )  رسالة  إسماعيل  رسول گپللشيخ  مال  بخط  نبوي، 

 صفحة.  25هـ،  1344رمضان  23التالني، في 

ينجويتي، بخط مال رسول التالني في خدمة  پفي اآلدا ، للعالمة عبدالرحمن ال  ينجوينيپحاشية ال  24/2

 صفحة.   24هـ،  1344، في رمضان  گ مال صال  مر 

، تأليف عبدهللا بن حيدر، بخط مال رسول التالني، تأريخ النسخ مجهول، نسب القيايا املشهورة  24/3

 صفحة.  14

 10ينجويتي، بخط مال رسول التالني،  پفي املشروطة العامة، ملال عبدالرحمن ال  ينجوينيپحاشية ال  24/4

 صفحة. 8هـ، 1344رمضان 

 6، تأريخ النسخ مجهول،  گ ، ملال علي القزلجي، بخط مال رسول التالني في قرية مر أجزاي القيية   24/5

 صفحة. 

  17هـ،  1347صفر    17في    ، للسيد شريف الجرجاني، بخط مال رسول التالني،شرح  طاة الطب  24/6

 صفحة. 

 صفحة.  12هـ،   1347، ملؤلف مجهول، بخط مال رسول التالني، في  تي يب املنطق  24/7

عنوان  24/8 في    بال  التالني،  رسول  مال  بخط  خواهرزاده،  محمود  ملال  النحو(،  في    14هـ،  1347)رسالة 

 صفحة. 

 صفحة.  5هـ،  1347سول التالني، )رسالة في املنطق(، لشمس الدين، بخط مال ر  بال عنوان 24/9

 يضم:مجلد  -25

 ، للشيخ عبدالرحمن الجامي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، صفحتان. املع ىكتا   25/1

العروضية   25/2 النسخ: الدرة  تأريخ  الحسيتي،  الدين  جالل  بخط  البرزنجي،  النودهي  معروف  للشيخ   ،

 صفحة.  15هـ، 1331

  1335صفر    10خ معروف النودهي، بخط جالل الدين الحسيتي،  ، للشيالفرائد لن نظم العقائد  25/3

 صفحة. 36هـ، 



 صفحة.  7فتاوى وموانع متفرقة، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  25/4

الطالا  25/5 لن  الرسالة  عبدالرحمن  للمال  الحسيتي،  پ،  الدين  جالل  بخط    17هـ،    1335ينجويتي، 

 صفحة. 

 صفحة.  20لعدة علماء أكراد وموانع متنوعة، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  مجلوعة فتاوا  25/6

في خدمة أستاذه مال  تصري  مال عرن  25/7 الشيخ حامد الشنوي، بخط محمد حميد  للمال علي بن   ،

 صفحة.  79هـ،  1350رجب  29محمد حسين في بلدة ساوجبالغ املكرى، تأريخ النسخ: 

 مجلد يحتوي على كتابين:  -26

ه،  1317املرتي للجاربردي، احمد بن الحسين الجاربردي، بخط عبدالقادر بن املؤمن املير عبدي،    26/1

 سم. 15×21.5ورقة،  29

ابراهيم،    26/2 مال  بن  دروي   بخط  الزنجاني،  ابراهيم  الشيخ  الزنجاني،  ه، 1290تصريف 

 سم.15× 21.5

 يضم: مجلد -27

)نســـخة أخـــرى(، للمـــال علـــي بـــن الشـــيخ حامـــد الشـــنوي، الناســـخ: نجـــم الـــدين ابـــن  تصـــري  املـــال عرـــن 27/1

ــأريخ النســـخ:  ــي، تـ ــيخ عبـــدالقادر املردو ـ ــنة  13الشـ ــة ) 47هــــ، 1343شـــوال سـ  16×  20,5صـــفحة(،  93ورقـ

 سم.

عبــــدالقادر الناســــخ: نجــــم الــــدين بــــن الشــــيخ  ملؤلــــف: مجهــــول. رســــالة فــــي علــــم الونــــع(،) بــــال عنــــوان 27/2

 سم. 16×  20,5صفحة(،  15أورا  ) 8 هـ،1343تأريخ النسخ:  املردو ي،

الناســــخ: نجــــم الــــدين بــــن الشــــيخ عبــــدالقادر  ملؤلــــف: مجهــــول. رســــالة فــــي علــــم البال ــــة(،) بــــال عنــــوان 27/3

 سم. 16×  20,5صفحة(،  24أورا  ) 12 هـ،1344تأريخ النسخ: شهر محرم سنة  املردو ي،

ملؤلـــف: مجهـــول، الناســـخ: نجـــم الـــدين بـــن عبـــدالقادر املردو ـــي، تـــأريخ  )النحـــو(، الظـــروفرســـالة لـــن  27/4

 سم. 16×  20صفحة(،  4النسخ: مجهول، ورقتان )

الناســـــخ: نجـــــم الـــــدين بـــــن الشـــــيخ عبـــــدالقادر  ملؤلـــــف: مجهـــــول. رســـــالة فـــــي علـــــم النحـــــو(،بـــــال عنـــــوان ) 27/5

ســم. ]املصــدر: الــدكتور عبــدهللا  16×  20,5حة، صــف 5 هـــ،1344تــأريخ النســخ: شــهر محــرم ســنة    املردو ي،

 مردوخ[

 يضم: مجلد -28



، املؤلــــف: الشــــيخ محمــــد وســــيم الكبيــــر املردو ــــي الســــنندجي وصــــايا الشــــيخ م لــــد وســــيم املردوخــــن 28/1

×  20صــــفحة(،  11أورا  ) 6هـــــ. 1340رمضــــان  21هـــــ(، الناســــخ: محمــــد دولــــت آبــــادي، تــــأريخ النســــخ: 1171)ت

 سم. 12,5

الشــاري: حســين بــن معــين ،  فــي الحكمــة و الفلســفة والفلــك لثيــر الــدين البهــري   رســالة )الهدايــة  شــرح    28/2

 سم. 12,5×  20ورقة،  42امليبدي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

وتقريــب املــرام مــن تقريــر عقائــد االســالم، للشــيخ عبــدالقادر  تي يب الكالم لن ت ريــر املنطــق والكــالم  28/3
( 34( ورقــــة وقســــم الكــــالم )5هـــــ(، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن، قســــم املنطــــق )1303املهــــاجر املردو ــــي )ت 

 سم. ]الدكتور عبدهللا مردوخ[ 12,5×  20ورقة، 

 يضم: مجلد -29

هجرى،  1233روف النودهي، تأريخ التأليف: (، للشيخ معكفاية الطالباملسماة )  منظومة الكافية   29/1
هـ،  1292ەيى(، تأريخ النسخ: جمادى الثاني سنة ۆڵالناسخ: عبد الرحمن ابن سيد عبدالرحيم الصولى )س

 .10,5× 15,5صفحة(،  187ورقة ) 94

النسخ: ذي ، لعصام الدين السمرقندي، الناسخ: مجهول، تأريخ رسالة ا ستعارات لن علم الاالغة   29/2
 .10,5× 15,5صفحة(،  27ورقة ) 14هـ، 1295الحجة سنة 

صــفحة،  19، لعصــام الــدين الســمرقندي، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، رســالة لــن علــم الوضــع 29/3
15,5 ×10,5. 

 ]املصدر: الشيخ ساالر الحفيد[

 يضم: مجلد -30

بمهمـــــات الـــــدين، تـــــأليف: الشـــــيخ زيـــــن الـــــدين الثـــــاني بـــــن عبـــــدالعزيز  فـــــتا العـــــين بشـــــرح قـــــرة العـــــين 30/1
هـــ، الناســخ: محمــدتقي بــن الحــاج الشــيخ محمــد  982رمضــان ســنة  24املليبــاري الشــاف ي، تــأريخ التــأليف: 

 صفحة. 466هـ،  1312النقشبندي العثماني، تأريخ النسخ: الخميس بداية محرم سنة 

صــــوف(، للشــــيخ زيــــن الــــدين الول املليبــــاري، بخــــط محمــــد تقــــي بــــن )قصــــيدة فــــي الت هدايــــة األذكيــــاي 30/2
 صفحة(. 12ورقة ) 6هـ،  1312الحاج محمد النقشبندي، في محرم سنة 

 املصدر: د.عبدهللا مردوخ.

 يضم: مجلد -31

رد 31/1
ا
رديــة: شمســ ي تبريــزى، جــامي، ســعدي، حــافظ شــيرازي،  شــعر لشــعراي ايــرانيين وكــ

ُ
بالفارســية والك

خالـــــــد نـــــــا ، موال گ ماشااااااا    أميـــــــر خوســـــــروى دهلـــــــوي، بيـــــــدل، شـــــــاه ملفـــــــر، جـــــــامي، أحمـــــــد، حمـــــــه خـــــــان بـــــــ 
صـــفحة  20صـــفحة،  220النقشـــبندي، شـــيخ عمـــر فـــوزي، نـــالي، محـــوي، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن، 

 سم. 12.3×  16.2عد العقائد، من بداية املخطوطة والبالي في آخره ب



صـــفحة،  3ملوالنـــا خالـــد النقشـــبندي، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن،  ،بالفارســـية رســـالة العقائـــد 31/2
 سم. 12.3×  16.2

صــفحة،  22عقائــد بالفارســية، لشــيخ مــال عبــدالقادر النقشــبندي، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،  31/3
 سم. 12.3×  16.2

 .سم 12.3×  16.2صفحة،  7لشيخ حسين القاض ي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مولودنامه، ل 31/4

اراو، الناســخ وتــأريخ نســخه پاا مچأحاديــ  وأدعيــة وأوراد، للمشــايخ النقشــبندية مــنهم شــيخ مــال قــادر  31/5
 سم. 12.3×  16.2صفحة،  40مجهوالن، 

 .ىمپاراويچاملصدر: مال شيخ بهاء الدين 

 يضم: مجلد -32

، للشــيخ معــروف النــودهي، الناســخ: الســيد ســعيد بــن الشـــيخ منظومــة الشــامل للعوامــل لــن الن ــو 32/1
 سم. 11× 17,5صفحة،  34هـ، 1311تأريخ النسخ:  السيد كمال الدين في خدمة أستاده محمد طاهر،

ــالة العســـكرية  32/2 ــا  الرسـ ــي علـــم الصـــرف(، ناظمهـ ــي فـ ــا الصـــرفية، وهـ ــاول حـــروف البـــدال وتطبيقاتهـ )تتنـ
 4محمدســـعيد الســـروري العســـكري، بخـــط محمـــد ســـعيد بـــن الســـيد كمـــال الـــدين، تـــأريخ النســـخ مجهـــول، 

 صفحة.

 صفحة. 24، لثيرالدين البهري، بخط محمد سعيد، تأريخ النسخ مجهول، إيساغوخن لن املنطق 32/3

ــالة ا 32/4 ــاج الســـيد حســـن ال لظـــروفرسـ وري، بخـــط محمـــد ســـعيد الحســـيتي، تـــأريخ چااا )فـــي النحـــو(، للحـ
 صفحة. 13هـ،  1329النسخ: 

 صفحة. 4ناقصة، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  منظومة شعرية  32/5

 مجلد يضم: -33

الهيت ــي املكــي، الناســخ: ، املؤلف: شــيخ الســالم أحمــد بــن محمــد )ابــن حجــر( فرائض ت فة املحتاا  33/1
 16×22 ،صفحة( 134ورقة ) 67هـ، 1326تأريخ النسخ: شهر ذى القعدة سنة  السيد محمود الباينجويي،

 سم.

الناســخ: مجهــول )ولكــن يلهــر  يبــدو أنهــا املــنهج للقاضــ ي زكريــا فــي الفقــه(، –)نــاقص الول  بــال عنــوان 33/2
 25مــع الرســائل الخــرى معــه(، تــأريخ النســخ: مجهــول،  أنه السيد محمود الباينجويي، وذلــك بمقارنــة الخــط

 سم. 16×22صفحة(،  50ورقة )

)بالفارسية(، املؤلف: محمــد بــن خــداداد الســمرقندي، تــأريخ التــأليف: مجهــول )لكنــه  قواعد القرآن  33/3
ذكر أنه ألفها في عهد أ ي الرــازى عبيــدهللا بهادرخــان(، الناســخ: محمــود الحســيتي البــاينجوي، تــأريخ النســخ: 

 سم. 16×22صفحة(،  50ورقة ) 25في مدينة السليمانية،  1327

ن زهير الشاعر العر ي املخضرم، الناسخ: محمود الحستي البــانجوي، ، لكعب بقصيدة بانت سعاد  33/4
 سم. 16×22صفحة،  8تأريخ النسخ مجهول، 



، شــــــمس الــــــدين محمــــــد املعــــــروف بــــــابن الجــــــزري، الناســــــخ: محمــــــود املقدمــــــة ال زريــــــة لــــــن التجويــــــد 33/5
 صفحة. 14في مدينة السليمانية،  1327الحسيتي الباينجوي، تأريخ النسخ: 

أجـــزاء القضـــية(، ملؤلـــف مجهـــول، بخـــط الســـيد محمـــود بـــن الســـيد  –)رســـالة فـــي املنطـــق  عنـــوان بـــال  33/6
 سم. 16×  22صفحة،  4هـ،  1324نصرهللا الباينجوي، تأريخ النسخ: شهر رمضان 

 ]املصدر: د.عمر عبدالعزيز[

 يضم: مجلد -34

ــأريخ نســــــخه مجهــــــوالن، شــــــرح الجروميــــــة لــــــن الن ــــــو 34/1 ــخ وتــــ  134ورقــــــة ) 67، ملؤلــــــف مجهــــــول، الناســــ
 سم. 11×  17صفحة(، 

 17)رســـالة تتعلـــق بحســـابات الجمـــل(، ملؤلـــف مجهـــول، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن،  بـــال عنـــوان 34/2
 سم. 11×  17صفحة(،  33ورقة )

هـــ كتبهــا لجــل نــور 1384رجــب  6تــأريخ الــنلم: الحــد   الشــاعر: مجهــول،  قصــيدة شــعرية(،)  بال عنوان  34/3
 باللرـــة الفارســـية، 89عـــدد أبيـــات القصـــيدة: ) عبدالحميـــد، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن،عينـــه 

ً
 4( بيتـــا

 سم.11×  17صفحات(،  8ورقات )

)رض(، اســـم املخمـــس: مجهـــول ولقبـــه )خـــاكى(، الناســـخ:  ترليســـة عرـــ  قصـــيدة ألمـــ  بكـــر الصـــديق 34/4
 سم. 11×  17صفحة،  3هـ، 1321محمد حسن، تأريخ النسخ: 

 باللرة الفارسية 11مكونة من )  قصيدة  34/5
ً
)ص(، شــاعرها مجهــول، الناســخ  لن مدح النبــي م لــد( بيتا
 .سم 11×  17، هـ، صفحة واحدة1341ذي الحجة  16مجهول، تاريخ نسخها أو تأليفها: 

باللرــــة الفارســــية، ملؤلــــف مجهــــول، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه  ت ــــو ت الشــــلس لــــن ا بــــراا رســــالة لــــن 34/6

 .سم 11×  17، صفحة 3مجهوالن )شطب على اسمها(، 

 ]الدكتور عبدهللا مردوخ[

 يضم:مجلد  -35

صـــــــــفحة،  83)كتـــــــــا  صـــــــــرفي(، ملؤلـــــــــف مجهـــــــــول، الناســـــــــخ وتـــــــــأريخ نســـــــــخه مجهـــــــــوالن،  بـــــــــال عنـــــــــوان 35/1

 سم. 11.5×17.5

ــة  35/2 ــأريخ النســـــخ:  )النحـــــو(، ملؤلـــــف مجهـــــول، الناســـــخ: عـــــالء داود جـــــولەمرگى، كتـــــاب الظـــــرف العربيـــ تـــ

 سم. 11.5×17.5صفحة(،  24ورقة ) 12هـ، 1324

)نســخة أخــرى(، املؤلــف: الشــيخ عبــدالقاهر بــن عبــدالرحمن الجرجــاني، الناســخ  العوامــل لــن الن ــو 35/3

 سم. 11.5×17.5صفحة(،  27ورقة ) 14وتأريخ النسخ مجهوالن، 

 م:مجلد يض  -36



هــــ فـــي 1338، للجزيـــري، الناســـخ: خضـــر الجزيــري، تـــأريخ النســـخ: ذي الحجـــة ســـنة مســهولة الحســـاب 36/1

 صفحة. 11بلدة سنندج في خدمة موالنا السيد عبداملجيد، 

، نســخة مطبوعــة فــي بيــروت، ســنة مناجــاة ســيدنا موســ ى ومعهــا قصــة ال لجلــة مــع ســيدنا عي ــ ى 36/2

 صفحة. 32الطبعة الثالثة،  -هـ  1321

مــــع شــــرحها بالفارســــية، للشــــيخ محمــــد البوصــــيري، الشــــاري مجهــــول، الناســــخ قصــــيدة بــــردة املــــديا  36/3

 صفحة. 23وتأريخ نسخه مجهوالن، 

، الشــــــاري مجهــــــول، الناســــــخ: محمــــــد بــــــن موســــــ ى مــــــن أوالد الســــــيد محمــــــد شــــــرح القصــــــيدة ال رديــــــة  36/4

 صفحة. 97هـ،  1289البيرخضراني، تأريخ النسخ: محرم سنة 

 يضم: مجلد -37

جمــادى الثــاني ســنة  26، لعبدهللا ابن اآلجروم، بخط نجم الــدين، الثلثــاء كتاب الجرومية لن الن و  37/1

 صفحة. 56هـ،  1341

)نلـــــم مـــــتن أ ـــــي شـــــجاو املســـــ ى برايـــــة التقريـــــب فـــــي الفقـــــه  نيايـــــة التـــــدريب لـــــن نظـــــم غايـــــة التقريـــــب 37/2

لعمريطــي، بخــط عبــدآ ؟ لجــل ســيد محمــد أمــين، تــأريخ الشاف ي(، املتن ل ي شجاو، الناظم: شرف الــدين ا

 صفحة. 73النسخ مجهول، 

 يضم: مجلد -38

 صفحة. 59بالفارسية، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  كتاب لن الطب الناو   38/1

هـــ(، مطبــوو 1014وري )ت چاا ، تــأليف مــال أ ــي بكــر املصــنف الســراا الطريــق لــن الــوعظ والتصــوف 38/2

صــفحة.  210هـــ،  1342ذي الحجــة  22رو، فــي  ريــة قديمــة، علــى نســخة بخــط محمــد خــان ميشــ طبعــة حج 

 گ ماش   .وفي آخره قصائد من نلم محمد خان ب

وفتــــــــاوى فقهيــــــــة متنوعــــــــة، الناســــــــخ مجهــــــــول )بعضــــــــها بخــــــــط عبــــــــدالقادر العمــــــــري  مســــــــائل فقهيــــــــة  38/3

 صفحة. 14اراو(، چ پالنقشبندي السليماني، وهو شيخ مال قادر 

 صفحة. 61)ناقص(، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  كتاب لن الفرائض 38/4

 ]املصدر: مال شيخ بهاءالدين چمپاراو[



 جضر مج،د  -39

نلااد نن ،  خااط مح ااد نلاادن  سااالي  محمــد بــن أســعد الصــديقي ،  جااالن نلاادجي رسررالة إابررات الواجررا 39/1

 ار. 16.5×  24صفحة(،  79  لة ) 40ها  أ    ،  1320نلسپ  ان ، تأ يخ نل سخ  

املؤلــــف  لعبــــدالكريم الســــيالكوتي فــــي علــــم الكــــالم املســــماة: بالرســــالة القديمــــة، شــــرح رســــالة العلــــم 39/2

صــفحة(،  60ورقــة ) 30: مجهــوالن، )الشاري(: الشــيخ عبــدالقادر املهــاجر الســنندجي، الناســخ وتــاريخ نســخه

 سم. 16.5×  24

ــ  الرســـالة القديلـــة الفانـــل ميـــرزا جـــان  تعليقـــات 39/3 للـــدواني. وتعليقاتهـــا للفانـــل محمـــد البردعـــي  عرـ

التبريـــزي املشـــهور بمـــال حنفـــي، املؤلـــف: حبيـــب هللا املشـــهور بميـــرزا جـــان البـــا لوي، تـــأريخ التـــأليف والنســـخ: 

 سم. 16.5×  24صفحة(،  64ورقة ) 32مجهوالن، الناسخ: مجهول، 

، لجــالل الــدين محمــد الــدّواني، بخــط محمــد الــدارآ اي، تــأريخ تعليقــات عرــ  رســالة إثاــات الواجــب 39/4

ســم.  )املصــدر:  16.5×  24صــفحة(،  56ورقــة ) 28هـــ فــي أربيــل،   1320ذي الحجة سنة    12النسخ: الر عاء  

 املشهور بابن القرداغي، وعليها حواش للشيخ باباعلي كتب في آخرها: و.  (الشيخ باباعلي ابن الشيخ عمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


