
 قائمة 

 1للتوثيق والدراساتژین بمخطوطات خزانة مركز   

 

 علوم القران الكريم وتفسيره 
 

ية، بخط محمد قاض ي علي، جمادي ، نص القرآن الكريم وترجمته باللغة الفارسالقرآن الكريم .1

 سم. 16×  27.5ورقة،   391هـ، 1160ولى ال 

  518م،  1491هـ/897  بداية محرم،  الناسخ مجهول ،  القرآن الكريم، تفسير حسين واعظ كاشفي .2

 سم. 20×  30ورقة، 

أ   حاشية  .3 البيضاوي سعدي  تفسير  على  الچلبي  مجهول،   ،فندي  الناسخ  الجلبي،  أفندي    لسعد 

 سم. 13×  23ورقة،  543هـ، 944

 سم. 15×  20 ورقة، 480 الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،، القرآن الكريم .4

 972،  املترجم نفسه(، بخط  للمال كاكه حمه الحاج سيف هللا  ، )الترجمة الكرديةالقرآن الكريم .5

 سم.  16×  20صفحة، 

التأويل .6 وأسرار  التنزيل  بـ"أنوار  املعروف  البيضاوي ،  تفسير  أو  البيضاوي  القاض ي  "،   تفسير 

 30.5صفحة،    583للقاض ي ناصرالدين البيضاوي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، الجزء الول،  

 سم.  20× 

 ورقة يضم ما يأتي: 25في مجلد  .7

التجويد  .7/1 عل  دروس  اآلخر(،  مجهوالن،    ي )ناقصة  نسخه  وتأريخ  الناسخ  العظمي،    9ظريف 

 سم. 13×  20صفحة(،  18ورقة )

عنوان  .7/2 حسين  بال  محمد  الشيخ  بخط  مجهول،  ملؤلف  ورقتان،  1340،  حامد،  × 20هـ، 

 سم. 13

 
  هذه القائمة تضم املخطوطات املحفوظة بنسخها االصلية في خزانة مركز ژين للتوثيق والدراسات. 1 



التجويد.  7/3 في  الجزرية  اآلخر(  املقدمة  الشافعي،)ناقصة  الجزري  بن محمد  الناسخ    ، ملحمد 

 سم. 13×  20 صفحة،  5وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 سم. 13×  20صفحة،  5الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، للقزلجي،  رسالة التجويد،. 7/4

املقدمة .8 شرح  في  املحكمة  اآلخر(،  الدقائق  القاض ي   )ناقصة  اإلسالم  لشيخ  التجويد(،  )علم  في 

،  صفحة(  61)  ورقة  31  الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  هـ،926نصاري الشافعي املتوفي  زكريا ال 

 سم.  15×  21.5

أ  .9 الوقفكتاب  السجاوندي،  أحمد،  حكام  طيفور  وتأ  بن  محهوالن،الناسخ  نسخه   ورقة   38  ريخ 

 سم.   15×  21.5، صفحة( 76)

ورقة،    91هـ،  1185  ،الناسخ مجهول   بن طيفور السجاوندي،  حمد، ل الوقوف...عالمات الوقف .10

 سم.  12.5×  20.5

 سم.  19×  28.5 ،ص 638 هـ،1259 ،بخط محمدعلي ابن علي ،القرآن الكريم .11

 سم.  25×  17، ص 745م، 1983هـ/1403بخط السيد طاهر الهاشمي، شوال  ،القرآن الكريم .12

  ، صفحة(  572)ورقة    286  ، )ناقص الول واآلخر(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،القرآن الكريم .13

 . سم  8.5 × 14.5

الكريم .14 نسخه  ،  القرآن  وتأريخ  املال ]  سم.  12.5×    19صفحة،    602مجهوالن،  الناسخ  املصدر: 

 [ عبدالكريم املدرس

الكريم .15 ويردي  ابن عبدالرحمن    بخط  ،القرآن  بك  بك  إمام  خان  مؤمن  أورامان  ابن  ،  من عشيرة 

سخ
ُ
آغا    ،هــ  1241  سنةفي شهر رمضان    ن ،  ابن إسماعيل آغا)نسخه لجل الخ الرجمند محمود 

ترقيماته(، من  والثالثون  السابع  املصحف  أنها  الناسخ  )  315  وذكر  ×    16  صفحة(،  612ورقة 

 [شكيب جميل املصدر:] سم. 25.5

 مجلد يضم رسالتين في التجويد .16

ه،  1340بال عنوان، املؤلف وتأريخ تأليفه مجهوالن، بخط الشيخ محمد حسين حامد، ورقتان،    16/1

 سم. 13×20

نفسه،    16/2 املؤلف  بخط  حامد،  حسين  محمد  الشيخ  التجويد،  في  فارسية  أوراق،    16منظومة 

 سم. 13× 20ه، 1340



 

 

 

 علم الحديث

النذير.  1 البشير  تاج التيسير بشرح الجامع الصغير من حديث  الدين محمد املدعو بعبدالرؤوف بن  ، زين 

املتوفي   القاهري،  املناوي  ثم  الحدادي،  العابدين  زين  بن  علي  بن  نسخه 1031العارفين  وتأريخ  الناسخ  هـ، 

 سم. 21×  30ورقة،  674مجهوالن، 

املصابيح.  2 التبريزي،مشكاة  بالخطيب  املعروف  عبدهللا  بن  محمد  من    ،  الجمعة  يوم  آخر  التأليف:  تأريخ 

الباني،737  رمضان سنة بن محمد مؤمن  الجمعة    هـ، بخط محمد  يوم   شهر صفر سنة   12في قرية قازانقا 

 سم.  15×  21.5ورقة،  448م، 1824هـ/1239

 سم. 15×  26ورقة،  47تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن، ، املؤلف والناسخ مجهوالن، بال عنوان. 3

املصابيحشرح  .  4 وتمشكاة  الناسخ  القاري،  الهروي  محمد  سلطان  بن  علي  الول،  الجزء  النسخ أ،  ريخ 

 سم.  22.5×  16.5صفحة،  744مجهوالن، 

  3ورقة،    368  ، ملؤلف مجهول، بخط مال محمد بن مال قادر زرگوێزي،جامع األحاديث )باللغة الكردية( .  5

 سم.   19.5×  15.5، 1969آب 

 

 آداب البحث واملناظرة

أبوالفتح على رسالة محمد بن حسين.  1 الفتح الخيري، بخط عبدالقادر الكولجي،  أ،  حاشية  ورقة،   42بو 

 سم.  21×  14.5هـ، 1239

 محرم ورقة،  37خليل،  )نسخة أخرى(، أبو الفتح الخيري، بخط    حاشية أبو الفتح على الرسالة العضدية .  2

 سم.  14×  20.5هـ،  1241

تاليف املسعودي،  حاشية املسعودي على رسالة آداب البحث واملناظرة  3/1 للعالم محمد السمرقندي،   ،

 سم.  14×  20ورقة،  32الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 



بي الفتح محمد بن  ، لحاشية تاج الدين السعيدي على رسالة السمرقندي في آداب البحث واملناظرة  3/2

 سم.  14×  20ورقة،  30أبي سعيد املدعو بتاج الدين السعيدي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

واملناظرة  3/3 البحث  آداب  على  السعيدي  الدين  تاج  حاشية  على  عبداللطيف  لعبداللطيف،  حاشية   ،

صفحة، 49م،  1752هـ  1166شهر صفر بعد صالة الظهر سنة    21بخط محمد بن بكر بن جراغ بخش زند،  

 سم. 14×  20

، املؤلف: مال كاكه حمه بن الحاج سيف هللا، والنسخة بخط صەرێکی عیلمی ئاداب و موباحەثه موختە   4/1

 سم. 16.5×  21ورقة،  5املؤلف، تأريخ النسخ مجهول، 

عنوان  4/2 هللا،  بال  سيف  الحاج  ابن  حمه  كاكه  مال  بخط  سنة   13ورقة،    16،  االول  ربيع 

 سم.  16.5×   21م، 5/1933/ 4هـ/1339

واملناظرة  4/3 البحث  آداب  هللا،  مختصر  سيف  الحاج  ابن  حمه  كاكه  مال  والنسخ:  التأليف  ورقة،   4، 

 سم. 16.5×  21تانجرو،  -م، قرية بيستان سوور 4/5/1933

د ، للمسعودي، بخط مراد بن داو شرح املسعودي على رسالة آداب البحث لشمس الدين السمرقندي  5/1

 سم. 15×  19م، 1646هـ 1056ورقة، جمادي االخرة سنة  37بن مراد بن محمد، 

اقعة    5/2 حاشية ابن نصر السعيدي على رسالة املسعودي في شرح رسالة الكتاب بحاشية الوغ بك الو

اآلداب، في علم  املسعودي  نسخه   على  تأريخ  بن محمد،  مراد  بن  داود  بن  مراد  بخط  السعيدي،  نصر  لبي 

 سم. 15×  19ورقة،  39مجهول، 

، لعبداللطيف، حاشية عبداللطيف على حاشية الوغ بيك على شرح املسعودي للرسالة السمرقندية   5/3

 سم. 15×  19ورقة،  34بخط مراد بن داود بن مراد بن محمد، تأريخ نسخه مجهول، 

صفحة،    25يرەيي،  ، السماعيل بن مصطفى الگلنبوي، بخط مال معروف بن مال رسول السرسالة اآلداب  6/1

 سم.  15.5×  21.5، 13/3/1886هـ 1303جمادي االخر سنة  7

صفحة، تأريخ نسخه    27ملؤلف مجهول، بخط مال معروف بن مال رسول السيرەيي،    شرح رسالة اآلداب،   6/2

 سم. 15.5×  21.5مجهول، 

االداب  6/3 في شرح رسالة  الوهاب  معر فتح  زاده، بخط مال  باشا  املدعو حسن  بن مال رسول ، ملحمد  وف 

(  21.5×  15.5ورقة،  43السيرەيي، تأريخ النسخ: مجهول، 
ً
 سم. )لم تصور الكترونيا



 15ملال كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا، بخط مال عبدالرحمن محمدامين،  ،  ئەخالق ومعلوماتی مەدەنی.  7

 سم.  21×  16.5، 22/3/1962صفحة، انتهى منه  يوم 

 سم. 12×  19ورقة،  59الول( سعدالدين التفتازاني، بخط يوسف بن قنبر، طباق الذهب، )ناقص أ. 8

الحنفية .  9 بن  الرسالة  عبدالقادر  بن  محمد  بخط  التبريزي،  البردعي  محمد  بن  محمد  بن  حنفي  ملحمد   ،

بكر،   أبي  الشيخ  بن  أحمد  النسخ:    14الشيخ  تأريخ  مال 1800هـ  1215صفحة،  مدرسة  في  كوية  ببلدة  م 

 سم.  12.5×  15.5، دري شپإسماعيل ال

 األذكار واألوراد واألدعية

عنوان   .1 تبال  مجهوالن،  والناسخ  املؤلف  الحسنى(،  هللا  أسماء  في  مجهوالن أ)رسالة  والنسخ  التأليف  ريخ 

 ،
ً
 سم. 11×  16صفحة(،  5ورقة ) 3أيضا

ورقة    73هـ، بخط مصطفى،  870، للشيخ الحاج محمد نوري املتوفي سنة  دالئل الخيرات وشوارق األنوار .  2

 سم. 8×  12هـ، 1219أوراق إضافية(، تأريخ النسخ:  3)مع 

)ناقص الول واآلخر(، تأريخ    ض  208، ملؤلف مجهول، املؤلف والناسخ مجهوالن،  أسماء هللا الحسنی  شرح.  3

 سم.  8.5×  14النسخ: مجهول، 

آدابها بخط ابن اإلمام(، املؤلف و تأريخ التأليف )كتب على الورقة الولى بخط مغاير: أدعية و   بال عنوان، .  4

 سم.  10.5×   15ص(،  12ورقة ) 6م، 1887هـ 1304شعبان  30مجهوالن، الناسخ: ابن اإلمام، تأريخ النسخ: 

، بال عنوان. 5
ً
 سم.  10.5×  15.5ورقة،  14، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن أيضا

، كتاب روضة االحباب ، پير جمال الدين الحسين صاحب  لحصن الحصين البن الجزريترجمة مختصر ا.  6

ابن مصطفى،   املعاذي الخزرجي  النسخ:  67بخط عبدالواحد  تأريخ  م،   1756هـ  1169  ذي الحجة  15  ورقة، 

 سم.  10×  15

املأثورة عن رسول هللا محمد )ص(،  7/1 في األذكار واألوراد  ثالث   13ملؤلف مجهول،    رسالة  ورقة، االثنين 

 سم.  14.5×   9.5هـ، 1218شهر محرم الحرام سنة 

الجزري  7/2 البن  العدة  الدين(،    مفتاح  بشمس  امللقب  الجزري  محمد  بن  محمد  بن  صفحة،    77)محمد 

 سم. 10.5×  15.5هـ، 1217

ورقة، بخط املؤلف   47دش ي،  ، للشيخ أحمد النودش ي املعروف بمال أحمد النو بسط الكسا لدفع األس ی  7/3

 سم.  9.5×   14.5هـ، 1217ذي القعدة لسنة  14نفسه، الربعاء 



الحصين.  8 الحصن  الدين،    مختصر  بشمس  امللقب  الجزري  محمد  بن  محمد  بن  ملحمد  أخرى(،  )نسخة 

 سم.  7.5×  14.1هـ، 1263ورقة، شهر ذي القعدة سنة  112بخط فخرالدين، 

( للشيخ محمد الجزولي، بخط السيد أحمد بمحضر زاده الساكن بحصكوي )نسخة أخرى   دالئل الخيرات.  9

 سم.  12.5×  18.5هـ، 1207ورقة،  69أو ذبحة آباد،  

 سم. 16.5× 20ورقة،  12، املؤلف والناسخ مجهوالن، بال عنوان )تلقين امليت مع مجموعة من األدعية(. 10

 سم.   13 × 20صفحة،  21، املؤلف والناسخ مجهوالن، . بال عنوان11

عنوان.  12 العقيدة بال  في  بالكردية  شعرية  ومنظومة  وحكايات،  واالستشفاء  الدعية  كتاب  يتضمن   ،

 سم.  11×   17ورقة،  91 ،االسالمية،  املؤلف وتأريخ التأليف مجهوالن، الناسخ: محمود زنگڵ

ويك صلوات،  . مجلد يضم:  13 الصلوااسناد  بيان فضيلت خواندن هزار  تحفة  ملؤلف تدعاء سيفي،   ،

 سم. 12.5×  20.5م، 1712هـ  1123ذي القعدة  30ورقة،  249مجهول، بخط الشيخ محمد نسيم املردوخي، 

الكبائر.  14 اقتراب  املكي،  الزواجر عن  الهيتمي  بابن حجر  املعروف  محمد  بن  أحمد  الدين  للشيخ شهاب   ،

سنة   لستاذه  954ألفه   
ً
تلميذا كان  وقد  الحزين  يوسف  بخط  )أورامان(  هـ،  هورامان  يعقوب  القاض ي 

 سم. 15×  21صفحة(،  716ورقة ) 358بكردستان، تأريخ النسخ: مجهول، 

، للشيخ معروف النودهي، بخط معروف بن سيد أحمد فتح الرزاق في أذكار دفع االمالق وجلب األرزاق.  15

 سم.  16×  22م، 1901 -هـ 1319رمضان  12ورقة،  6البرزنجي، 

)ناقص الول(، ملؤلف مجهول، بخط محمد شاكر بن ميرزا عبدالفتاح بن الحاج   ولوازمه أدعية الحج  .  16

 سم. 12.5×  21م، 10/1906/ 10هـ 1324شعبان  21صفحة(، تأريخ النسخ:   47ورقة ) 23أحمد القرباني، 

 سم.  17×  23هـ، 1326ورقة، الناسخ: مال محمد،  4، ملؤلف مجهول، تلقين امليت. 17

 18.5ورقة،    60هــ،  1318، ملؤلف مجهول، بخط محمد صالح بن محمد سعيد، تأريخ النسخ:  عنوانبال  .  18

 سم.  12× 

 سم.  18.5×  13هـ، 1305صفحة،  188، ملؤلف مجهول، بخط عثمان املعروف بقايش زاده، بال عنوان. 19

(. 11×  16ورقة،  22، ملؤلف مجهول، بال عنوان. 20
ً
 سم. )لم تصور الكترونيا

 سم )على شكل بياض ي(. 14×  6ورقة،  64ملؤلف مجهول، بال عنوان، . 21



الوفق.  22 بالقراءات كتاب  العلماء  كبير  الفاس ي  عبدالسالم  بن  محمد  بن  عبدالسالم  بن  الفاس ي  ملحمد   ،

×    20،  3/1897/ 24هـ  1314شوال    20ورقة،    8هـ، بخط ميرزا فتاح الحاج أحمد القرباني،  1214املتوفي سنة  

 . سم12.5

 سم. 16.5×  21.5هـ، 1325ورقة،  8املؤلف وتأريخ التأليف مجهوالن،  أسماء هللا الحسنی،. 23

باسمين:  24 املؤلف  سماه  محمد.  نبينا  مقام  بيان  في  االنام  الذنوب  )ص(.    تنبيه  ومحو  األسقام  وشفا 

والزاواآلثام الورع  الحافظ  العالمة  العالم  االمام  الفقيه  للشيخ  العنوان  في  ورد  محمد ،  أبو  الشيخ  هد 

نساخ،  ثالثة  نسخه  في  اشترك  وتأريخ نسخه مجهوالن،  الناسخ  الشيخ محمد عظوم،  بن  عبدالجليل عظوم 

 سم.  29.5×  20.5في أربع صفحات،  78ورقة تكرر الرقم  234

ة، ورق   4هــ،  1216صفر    24)دعاء الختمة الشريفة(، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ النسخ:  بال عنوان  .  25

 سم.  12×  20

 التصوف اإلسالمي

سماعيل النابلس ي الحنفي الدمشقي، بخط املؤلف إلعبدالغني بن    مفتاح املعية في الطريق النقشبندية، .  1

 سم.  12.5×  21هـ،  1087رمضان  27ورقة، تأريخ النسخ:  76نفسه، 

 . مجموعة رسائل في التصوف باللغة الفارسية، وهي كاآلتي: 2

خالد عنوانبال    2/1 ملوالنا  وآدابه،  التصوف  وشرائط  والكالم  العقائد  في  النقشبندي  خالد  ملوالنا  رسالة   ،

 سم.  11×  15صفحة،   117النقشبندي،  

 سم. 11×  15ورقة،  40، للشيخ عبدهللا الدهلوي، رسالة الشيخ عبدهللا الدهلوي إلى سالكي الطريقة  2/2

الشيخ  .  2/3 وصية  فيها  البنه رسالة صغيرة  الغجدواني  ابراهيم،  عبدالخالق  بخط  اآلخر    2،  ربيع  ورقة، 

 سم.  11×  15هـ، 1269

 سم.  11×  15ورقة،   65)رسالة في التصوف ناقصة االخر(، لعبدالصمد بن كل محمد،  بال عنوان. 2/4

خه  ، لكاك أحمد الشيخ بن الشيخ معروف البرزنجي، اسم الناسخ وتأريخ نسمكتوبات كاك أحمد الشيخ.  3

 سم.  10×  17ورقة،  208مجهوالن، 

عنوان .  4 خالد   بال  موالنا  نقلها  كما  النقشبندية  الطريقة  مشايخ  سلسلة  وبيان  الدعية  من  )مجموعة 

 سم. 8×   14ورقة،  15النقشبندي(،  



،  غير معلوم  بعضها معلوم وبعضها االخراملؤلف والناسخ، في    (،  في التصوف  )مجموعة رسائل  بال عنوان.  5

 سم.  15×  21.5 ه،1235 ورقة، 118

الوفا  .  6 أبو  عبدالرحمن  الشيخ  وديوان  بالفارسية  نقشبندية  طاهر طريقت  محمد  للسيد  )مصور(، 

نفسه،   املؤلف  بخط  و    94الهاشمي،  النقشبندية  طريقت  الوفا،    42صفحة  أبو  ديوان  رجب   27صفحة 

 سم.  16.5×  21هـ، 1398املرجب 

ين الواعظ، الناسخ: مجهول ولكن يعتقد أن الكتاب بيد املؤلف، تأريخ  ، لصفي الدين علي بن حسرشحات.  7

 سم.  13.5×  21.5ورقة،  332هـ، 909تأليفه عام 

(، لحمد يالني بالعربيةگ)كتاب في التصوف باللغة الفارسية، شرح لرسالة الشيخ عبدالقادر ال  بال عنوان.  8

(  .سم 10×  15ورقة،  30بن شيخ بابا، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 
ً
 )لم تصور الكترونيا

 18، لإلمام الرباني، بخط عالءالدين بن الشيخ حسين،  املكتوب السادس من مكتوبات اإلمام الرباني  9/1

 سم.  17.5×  22.5ورقة، 

شعرية   9/2 )  منظومة  األماليباسم  النسخ:  قصيدة  تأريخ  مجهول،  الناسخ  مجهول،  ملؤلف   7هـ،    1315(، 

منسوبة. جميع   17.5×    22.5صفحة،    غير  قصائد  و  للشافعي  املخطوطة قصائد شعرية  في  تأتي  ثم  سم، 

 صفحة(.  74ورقة )  37أوراق املخطوطة: 

الّرباني   10/1 االمام  عنايت منتخبات مكتوبات  بخط  الرباني،  باإلمام  املعروف  السرهندي  الفاروقي  أحمد   ،

 سم. 15.5×  21هـ،  1271ورقة، تأريخ النسخ:  102هللا، 

الهمداني  10/2 طاهر  بابا  كلمات  املردوخي،  شرح  التختي  محمود  للشيخ  التختي 66،  محمود  يد  على  ورقة، 

 سم )عليها إصالحات من قبل الشيخ عبدالقادر املهاجر(.  15.5×  21هـ، 1271املردوخي، 

الصوفية .  11 النقشبندي وبعض األدعية واألوراد  ورقة،    5النقشبندي،  ، ملوالنا خالد  وصية موالنا خالد 

 سم. 17.5×  21.5هـ، 1242

القدس،.  12 حضرة  من  األنس  ابن    نفحات  ببابا  امللقب  مصطفى  بخط  الجامي،  أحمد  بن  لعبدالرحمن 

املردوخي،   الشيخ محمد سعيد  الردالني نسخه لجل  القعدة    283الستاذ عوض  ذي   -هـ  1222ورقة، شهر 

 سم. 15.5×  21.5م، 1808

بالعربية،    محوي .  13 مع قصيدة شعرية  والسلوك  التصوف  في  مسائل  املحوي،  محمد  ملال  عنوان(،    6)بال 

  .سم  20×  14.5هـ، 1280ورقة، 



14  . 

 

 

 عقائد وأديان أخرى 

 سم. 14×  20، 1974كانون الثاني  28ورقة، 14حمد فخري،بخط املؤلف نفسه، أ هەقه )حقه(، 1/1

 سم. 16×  20، 1974كانون الثاني  28ورقة،  5املؤلف نفسه، حمد فخري، بخط أ قه )حقة(،ە ه  1/2

ریسالەی حاجی ميرزا عەبدوڵڵ حەبیبی لەبارەی   لەسەر   عەلی الهی کوڕی حاجی نیعمەتوڵڵ   وەاڵمی نور   2/1

 سم.  18×  22.5قمري،  1371صفحة، 23، نور علي الهي، بخط املؤلف نفسه، نیشانەکانی ئاخری زەمان

بيكبال    2/2 هللا  حبيب  بن  عبدهللا  آقا  استدالليه  بنام  اي  صحيفه  جوابيه  ×    19ورقة،    18،  عنوان، 

 سم. 16

×   33،  1977ورقة،    92، املؤلف مجهول، بخط املترجم شاكر فتاح،  نوێ   ژینێکی  موژدەی   نووسراوی پيرۆز .  3

 سم.  21

حقيقت.  4 مجهوالن،  زنبوري  والناسخ  املؤلف  التأت،  والنسخ  أريخ  ورقة،   2156  مجهوالن،ليف 

 سم. 22.5× 35.5

رد، 5
ُ
 . 1955ص،  16. اهل حق يا علي اللهيان إيران،  التأليف والنسخ:كريم ك

 

 سالمي وأصولهالفقه اإل 

األبرار 1 األنوار ألعمال  في  .  مؤلفه  ابن  نسخة  على  نسخت  مجهول،  الناسخ  الردبيلي،  يوسف  املؤلف:   ،18 

( . سم 17.5×  27.5ورقة،  490م، 1453-6-26 -هــ  857جمادى الثاني سنة 
ً
 )لم تصور الكترونيا

 سم.  15×  20.5ورقة،  65)كتاب في الفرائض(، املؤلف والناسخ مجهوالن،  بال عنوان. 2

افعي.  3 للر املحرر  فرائض  مجهول، شرح  النسخ  تأريخ  محمد،  بن  يعقوب  بخط  املرشد،   العمري  ملحمد   ،

 سم.  15×  21ورقة،  110

 126، )الجزء الثاني(، لإلمام زكريا يحيى بن شرف النووي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  ج الطالبينمنها.  4

 سم. 15.5×  20.5ورقة، 



هـ    1329، للشيخ عبداللطيف البيدري، الناسخ مجهول، تأريخ النسخ: شهر رمضان سنة  رائض الفرائض.  5

 سم.  16×  21.5ورقة،  12م،  1911 -

املنهاجعجالة  .  6 توجيه  إلى  نسخه   املحتاج  وتأريخ  الناسخ  امللقان،  ابن  الدين  لسراج  الثاني(،  )الجزء 

 سم.  18×  27ورقة )ناقص اآلخر(،  150مجهوالن، 

ورقة    253)الجزء الثاني(، أبو يحيى القاض ي زكريا النصاري، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،    شرح الروض.  7

 سم. 17.5×  26.5صفحة(،  506)

الفرائض  8/1 وكل كتاب  مختلفة،  فقهية  مسائل  عدة  فيها  نسخت  املجلد  بداية  في  أوراق  ثالثة  يتضمن   ،

مثل:   الشافعي،  املذهب  في  بعضها مستخرجة من كتب فقهية معتمدة  شرح مسألة نسخت بشكل مستقل. 

الطالب منهج  على  الباجوري  أو    كتاب  النصاري  زكريا  الكبرى للقاض ي  الفتاوى  ا  كتاب  حجر للشيخ  بن 

 سم.  17.5×  22ورقة،  3الهيتمي  إضافة إلى حواش عديدة للشيخ عبدالرحمن البينجوينى وغير ذلك، 

الفرائض  8/2 مال   كتاب  كاكة  نسخ  من  أنه  يظهر  )ولكن  مجهول  الناسخ  مجهول،  املؤلف  اآلخر(،  )ناقص 

 سم.  17.5×   22صفحة(،   19ورقة ) 10محمد ابن أويس الشنوي(، 

. )رسالة فقهية في الفرائض وهي نفس الرسالة السابقة كتبت ثانية ولكنها كاملة ال نقص كتاب الفرائض  8/3

×   21ورقة،    37هـ،    1306كاكة مال محمد ابن أويس الشنوي، تأريخ النسخ:  فيها(. املؤلف مجهول، الناسخ:  

 سم.  17.5

)منظومة في الفرائض(، للعالمة املال علي بن محمد القزلجي، بخط كاكة مال محمد ابن أويس  بال عنوان    8/4

  سم. 17.5×  21ورقة،  10م، 4/1890 -هـ  1307الشنوي، تأريخ النسخ: أواخر شهر شعبان 

 سم.  16×  21صفحة،  66، لجالل الدين املحلي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، شرح جمع الجوامع. 9

)مستل من كتاب فقهي(، ملؤلف مجهول، بخط عبدالرحيم املريواني لجل الستاذ املال    كتاب الفرائض.  10

النسخ:   تأريخ  القاض ي،  أفندي  القعدة    24معروف  /  17  -هــ  1354ذي  شباط  )  28م،  1936/   55ورقة 

 سم.  17×  21.5صفحة(، 

، الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي التلخيص االخرى في حكم تعليق الطالق باإلبراء.  11

 5  اوي، تأريخ النسخ مجهول،ژ شهاب الدين املعروف بابن حجر الهيتمي، بخط محمد بن السيد عبدهللا الكا

 سم. 18.5×  23.5صفحة(،  9ورقة )



املنهاج.  12 لشرح  املحتاج  اإلسالم   تحفة  لشيخ  الحج(،  كتاب  أواسط  إلى  الكتاب  بداية  من  الول  )املجلد 

مجهوالن،   نسخه  وتأريخ  الناسخ  املكي،  الهيتمي  حجر  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  )ناقص    239شهاب  ورقة 

 سم.  20×  31اآلخر(، 

في الفقه الشافعي(، ملحمد )وهو    بال عنوان.  13 الهيتمي  املنهاج البن حجر  حاشية على تحفة املحتاج بشرح 

محمد،   مال  ابن  عبدالقادر  بخط  في    191الكردي،  تم  سنة    12ورقة،  السبت  يوم  القعدة   -هـ  1236ذي 

 سم.  15.5×  21.5م، 1821/ 10/8

املنهاج.  14 لشرح  املحتاج  شه  تحفة  اإلسالم  لشيخ  الخير(،  حجر  )املجلد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  اب 

الخميس   يوم  منه  انتهى  املكي،  سنة    27الهيتمي  الحرام  القعدة  بن  958ذي  عبدالقادر  بن  يسن  بخط  هـ، 

في   أتمه  علي،  بن  حسين  بن  أحمد  بن  سنة    25محمود  الحرام  ورقة   203م،  2/10/1725  -هـ  1138محرم 

 سم. 21×  31.5صفحة(،  405)

جزء الول(، مترجم إلى اللغة الكردية من قبل مال كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا، ، )المنهاج الطالبين  15/1

 سم.  17.5×  24صفحة(،  336ورقة )  168بخط املترجم، تأريخ النسخ مجهول، 

، الجزء الثاني، مترجم إلى الكردية من قبل مال كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا، بخط منهاج الطالبين  15/2

 سم. 17×   23.5صفحة(،  67ورقة ) 36ريخ النسخ مجهول، املترجم نفسه، تأ

الطالبين  15/3 الحاج سيف هللا،  منهاج  ابن  حمه  كاكه  مال  قبل  من  الكردية  إلى  مترجم  الثالث(،  )الجزء   ،

( ) سم. 16.5×  24ورقة،  194بخط املترجم نفسه، تأريخ النسخ مجهول، 
ً
 هذا الجزء لم تصور ا لكترونيا

في  أ، لعارف حكمت محمد  الفرائض.  16 م، 8/4/1893هـ  1310شهر رمضان    20مين عثمان نعلبند، ألفه 

 سم.  17×   23ورقة،  78

 سم.   15×  21صفحة،  44)ناقص اآلخر(، قاسم بن عمر، الناسخ مجهول،   الفرائض. 17

 )هناك مخطوطة اخرى لم تشر اليها في الفهرست(

فقهية .  18 الشيخ  فتوى  بن  نجيب  محمد  للشيخ  )املفتي ،  نفسه  املؤلف  الناسخ:  القرداغي،  عبداللطيف 

 سم.  21×  34الشيخ محمد نجيب(، تأريخ النسخ مجهول، ورقتان، 

 سم. 15.5×  21.5صفحة،  53)رسالة في  الفقه(، املؤلف والناسخ مجهوالن،  بال عنوان. 19

) صفحات من الجزء الثاني مع الجزء الثالث(، البن حجر الهيتمي، الناسخ وتأريخ نسخه   شرح الروض.  20

 سم.  17×   27صفحة(،   818ورقة ) 408مجهوالن، 



الروض.  21 النصاري،   شرح  زكريا  القاض ي  يحيى  لبي  النفقات،  إلى  الفرائض  كتاب  من  الثاني(،  )الجزء 

النعم عبدامللك  املعمر  بن  الدين  محي  الجمعة  الناسخ:  يوم  نسخه:  تأريخ  الشافعي،   -هــ    976رجب    26اني 

 سم. 17.5×  26.5صفحة،  534م، 1569/ 14/1

الحنفي.  22 الفقه  في  املختار  سنة    الّدر  املتوفي  عابدين  بابن  الشهير  أمين  ملحمد  اآلخر(،  هـ،  1252)ناقص 

 سم.  16×  21.5صفحة(،  641ورقة ) 321الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 سم. 18×  25، للشيخ نجيب القرەداخي، بخط املؤلف نفسه، ورقة واحدة، توى شرعية في الطالقف . 23

الثابت.  24 بن  النعمان  أبي حنيفة  الفقه على مذهب اإلمام  بن علي  كتاب  ، ملحمد قدوري، بخط حسين 

 سم. 15×  24.5هـ، 1207ورقة،   180الدالل، 

 1264بخط محمد بن علي، يوم السبت شهر شعبان    ، للشيخ شرف الدين العمريطي، نهاية التدريب  25/1

 سم. 11×  15.5ورقة،  125هـ، 

 سم. 11×  15.5ورقة،  126)منظومة فقهية تعليمية(، لحمد بن رسالن، بخط محمد بن علي،  الزبد 25/2

بالعضدية .  26 املعروف  املنتهي  في  شرح مختصر  منه  الفراغ  تم  اليجي،  لعضدالدين  هـ، 734شعبان    26، 

القعدة سنة   في شهر ذي  منه  انتهى  النودش ي،  أو  النوتش ي  املال عبدالرحمن  كان طالبا 1255بخط  هـ عندما 

 سم. 12.5×  20.5ورقة،  217عند الشيخ عبدالقادر املهاجر، 

الفقه االسالمي .  27 في  االيجار  الكهناني،  مقدمة لشرح كتاب  الكرماني  بن محمد  لجمال اإلسالم محمود   ،

( سم.  15×  21ورقة،  9وتأريخ نسخه مجهوالن، الناسخ 
ً
 )لم تصور الكترونيا

هـ، الناسخ وتأريخ نسخه   600، ملحمد بن محمد بن عبدالرشيد السجاوندي املتوفي سنة  شرح السراجية .  28

 سم.   14×  20ورقة،  95مجهوالن، 

عنوان.  29 والنظائر   بال  الشباه  لكتاب  فهرست  وهو  العظم  اإلمام  مذهب  على  وأصوله  الفقه  في  )مجلد 

 سم.  14×  22ورقة،  256هوالن، هـ، الناسخ وتأريخ نسخه مج999الفقهية، فرغ من تأليفه سنة 

ي.  30
ّ
املصل منية  في شرح  املبتدئ  املتوفي سنة  غنية  الحلبي  إبراهيم  بن  بن محمد  إلبراهيم  بخط 956،  هـ، 

 سم.  15×  21هـ،  1187صفحة، أواخر رمضان  405عثمان بن مصطفى، 

هـ(، بخط محمد   801  صول الفقه لعبداللطيف بن فريشته )ت.أفي    شرح عبداللطيف على منار النسفي.  31

الزهري،   الشافعي  القليبي  حرزهللا  بن  محمد  )  286بن  الحد    572ورقة  يوم  سنة   25صفحة(،  الثاني  ربيع 

 سم.  14.5×  20هـ، 1125



 90هـ، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،    771)املتن فقط(، لتاج الدين السبكي املتوفي سنة    جمع الجوامع.  32

 سم.  14×  17.5ورقة عدا البيضاء منها، 

 ، ترجمة لكتاب "فرح الضمير.  33
 
"، ترجمه إلى الكردية مال صالح بن غاية االختصار في الفقه الشافعي نظما

نفسه،   الناظم  نسخ  من  أنه  يبدو  السليمانية،  أهالي  من  إسماعيل  الحاج  بن  عثمان  )  62املال   124ورقة 

 سم.  10×  16.5صفحة(، 

   158، للقاض ي زكريا النصاري، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، ح اللبابتحفة الطالب بشرح تحرير تنقي. 34

 سم.  15×  21ورقة، 

 سم.  15×  24ورقة،  237، املؤلف والناسخ مجهوالن، بال عنوان. 35

، لبدرالدين محمد سبط املارديني، بخط أحمد بن الحاج محمد شرح منظومة الرحبية في الفرائض  36/1

امل الشلهوم  والحمدي طريقة،  بن فضل هللا   
ً
مذهبا والشافعي   

ً
نسبا والعقيلي   

ً
بلدا والعاني   

ً
 26وصلي مسكنا

 سم. 14.5×  20.5هـ، 1077جمادي اآلخر سنة  8ورقة، 

، لبو الفضل عبدالعزيز علي بن عبدالعزيز االشنهي، بخط أحمد بن الحاج بن  بال عنوان في الفرائض  36/2

 والع
ً
 والحمدي طريقة،  فضل هللا الشلهوم املوصلي مسكنا

ً
 والشافعي مذهبا

ً
 والعقيلي نسبا

ً
ورقة،    29اني بلدا

 سم. 14.5×  20.5هــ،  1077تأريخ النسخ:  

(، لسراج الدين محمد بن عبدالرشيد السجاوندي، الناسخ مجهول،    بال عنوان  36/3
ً
)وهي في الفرائض أيضا

 سم. 14.5×  20.5هـ، 1108ورقة، يوم اإلثنين شهر ربيع الول سنة  56

ورقة،    6)رسالة صغيرة في الفقه(، ملحمد بن إبراهيم العليجي القلهاني، الناسخ مجهول،    تذكرة اإلخوان.  37

 سم. 16×  21هـ، 1350ربيع الول سنة 

البيع.  38 كتاب  إلى  املنهاج  بشرح  املحتاج  حجر    تحفة  بن  محمد  بن  أحمد  العباس  لبي  اآلخر(،  )ناقص 

 سم.  16.5×  25.5ورقة،  300الهيتمي املكي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

النكاح(.   39 )كتاب  عنوان  مجهوالن،  بال  والناسخ  املؤلف  بالحواش ي،  مثقل   واآلخر(،  الول  )ناقص   ،96  

 سم.   17×  22.5ورقة، 

بيا.  40 في  البغدادي  ن الحالل والحرامينابيع األحكام  ثم  الشعبي االسفراني  ، لصدرالدين محمد بن محمد 

ورقة،   146هـ(، بخط أحمد بن عبدالغفار بن رجب بن حيدر الپاوي الشاهويي الشافعي،  718الشافعي )ت.  

 سم.  25×  29.5هـ، 1107جمادى الولى سنة  18يوم الجمعة 



عبيدهللا بن مسعود بن تاج الشريعة، بخط خليل بن مصطفى  ، لشرح وقاية الرواية من مسائل الهداية .  41

 سم.  21.5×  33صفحة(،  334ورقة ) 167بن عثمان الهرمكلي، تأريخ النسخ مجهول، 

 سم.  20×   31صفحة(،   332ورقة ) 166)ناقص الول واآلخر(، املؤلف والناسخ مجهوالن،  بال عنوان. 42

املصلي.  43 منية  في شرح  املبتدئ  ال غنية  أصالن  ،  بن  علي  مال  بخط  الحلبي،  ابراهيم  بن  بن محمد  براهيم 

 )لم تصور( .سم 20×  31هـ، 1169ذي القعدة سنة   15ورقة، فرغ من تحريره في الربعاء  470البغدادي، 

 سم.  27×  20ورقة،  77، املؤلف والناسخ مجهوالن، بال عنوان. 44

 سم.  21×  30 ورقة، 139، املؤلف والناسخ مجهوالن، بال عنوان. 45

×   21.5ورقة،    266)كتاب فقهي في املعامالت ناقص الول واآلخر(، املؤلف والناسخ مجهوالن،    بال عنوان.  46

(سم 16
ً
 . )لم تصور الكترونيا

األرواح.  47 ونجاة  اإليضاح  نور  شرح  املفتاح  بإمداد  الفالح  الشرنباللي، مراقي  علي  بن  عماد  بن  لحسن   ،

 سم.  12.5×  22.5ورقة،  150مجهوالن، الناسخ وتأريخ نسخه 

 . مجلد يضم ما يأتي:48

العارض   48/1 لقطر  الغوامض  السيريي،  كشف  معروف  مال  بخط  النودهي،  معروف  للشيخ  ورقة،   56، 

 سم. 15.5×  21.5هـ، 1328

  21.5هـ،  1328ورقة،    16)الفرائض(، لعبدامللك املغثني، بخط مال معروف السيرةيي،    نظم السراجية   48/2

 سم.  15.5× 

ورقة،    27، املؤلف وتأريخ تأليفه مجهوالن، بخط املال معروف بن مال رسول السيرەيي،  كتاب الفرائض  48/3

 سم.  15.5×  21.5

واملنهاجاملشرح على  .  49 زاده،  ختصر  تأليفه مجهوالن، بخط عبدالفتاح أحمد قورباني  وتأريخ  املؤلف   ،71 

 سم.  13.5×  20.5هـ، 1317ذي القعدة  10ورقة، 

النكاح.  50 والناسخ مجهوالن،  كتاب  املؤلف   ،169  ( في الحد    338ورقة  االنتهاء من نسخه  تم    26صفحة(، 

 سم.  15×  21م، 1863/ 15/2 -هـ 1279شعبان 

الثاني(، املؤلف والناسخ مجهوالن،    املستخلص في شرح كنز الدقائع.  51 )   172)الجزء  صفحة(،    344ورقة 

 سم.  18×  27



، )باللغة الفارسية(، لإلمام محمد الغزالي، بخط فيض هللا بن نعمت هللا، تأريخ االنتهاء اإلسالم  كفايت.  52

 سم.   11×  18ورقة،  58م، 1915/ 30/9 -هـ 1333ذي القعدة سنة  20من نسخه في  

خ  )نسخة أخرى(، لعبيدهللا بن مسعود بن تاج الشريعة، الناسخ وتأري  كتاب الوقاية في مسائل الهداية .  53

 سم. 18×  28صفحة،  174نسخه مجهوالن، 

في الفقه الشافعي، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن   مختصر في األحكام املسمي بـ)املحرر(.  54

 ،
ً
 سم. 16×   21.5صفحة(،  253ورقة ) 128أيضا

  -هـ  1339، املؤلف: سيد كاكة شيخ، بخط املؤلف نفسه، نسخ في شهر رمضان سنة  جواهر الفرائض.  55

 سم. 13×  20ورقة،  7م، 1921

انتهى من تأليفه   -هـ1130، لعثمان بن داود القارص ي الرزن رومي،  تفسير املشكالت وكشف األغلطات .  56

النسخ:  1140سلخ سنة   تأريخ  املؤلف نفسه،  والناسخ هو  )استنبول(،  ورقة    127هـ،  1140هـ، قسطنطينية 

 سم. 15×  24.5صفحة(،  254)

 املنطق

 8)رسالة صغيرة في علم املنطق(، للمال علي القزلجي، بخط محمد بهجت، تأريخ نسخه مجهول،    بال عنوان .  1

 سم.  14×  20صفحة، 

، لداود، بخط محمود بن محمد املشهور حاشية داود على شرح الرسالة الشمسية في القواعد املنطقية.  2

الك الخميس    188 ركوكي،باملدرس  يوم  بغداد  في  نسخه  من  الفراغ  تم  سنة    29صفحة،  هـ 1374محرم 

 سم. 17×  20م، 1954

، لنجم الدين شهاب املدعو بـ)عبدهللا(، تم تأليفه في مدينة مشهد حاشية املال عبدهللا  في تهذيب املنطق.  3

ورقة، تم االنتهاء من نسخه في    93جعفر،  هـ، بخط حسين بن محمد  967ذي القعدة  لسنة    27اإليرانية في  

 سم. 8.5×  12م، 1688هـ املوافق 1099ربيع الثاني سنة 

الكالم،  .  4 عقائد  تفسير  في  املرام  وتقريب  والكالم  املنطق  تحرير  في  الكالم  تهذيب  لسعدالدين غاية 

القرباني،   أحمد  الحاج  ابن  عبدالفتاح  ميرزا  بخط  م، 1895/هـ1312رجب  14ورقة،  15التفتازاني، 

 سم. 15×21

تأليف ونسخ مال كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا،  بال عنوان باللغة الكردية،  .  5   23ناقصة الول واآلخر،  

 سم.  15×  20ورقة، تأريخ نسخه مجهول، 



سيفإيساغوجي .  6 الحاج  ابن  حمه  كاكه  مال  بخط  البهري،  أثيرالدين  قرية   16هللا،  ،  في  نسخه  صفحة، 

 سم.  15.5×  20، 27/4/1947املوافق هـ 5/6/1366في  سەنگاوة هەنجيرە ناحي

، للشيخ إسماعيل الگلنبوي املعروف بالشيخ زاده، بخط مال كاكه حمه ابن الحاج گلنبوي برهان.  ترجمة  7

 سم.  14.5×   20م،7/5/1933هـ املوافق 1352محرم سنة  12صفحة، ترجمه ونسخه في  17سيف هللا، 

 سم. 17×  21.5هـ، 1295ورقة،  24لف مجهول، بخط عبدالكريم الكوازي، ، ملؤ شرح ايساغوجي. 8

شعبان   9، املؤلف وتأريخ تأليفه مجهوالن، بخط ميرزا عبدالفتاح احمد الُقرباني، تأريخ نسخه:  بال عنوان.  9

 سم. 15×   21ورقة،  24م، 1895هـ املوافق  1312

عنوان.  10 الناسبال  مجهوالن،  تأليفه  وتأريخ  املؤلف   ،  ،
ً
أيضا مجهوالن  نسخه  وتأريخ  ×   21صفحة،    116خ 

 سم.  15.5

حاشية عبدالحكيم السيالكوتي على شرح الشمسية وحواشيها املعلقة عليها من قبل السيد الشريف .  11

هـ، بخط محمد بن املال عزيز الدولت  1067، عبدالحكيم بن شمس الدين السيالكوتي املتوفي سنة  الجرجاني

 سم.  15×  20هـ،  1270ورقة، تأريخ النسخ:  172آبادي، 

الشمسية .  12 نسخه   كتاب شرح  وتأريخ  الناسخ  الجرجاني،  محمد  بن  علي  للسيد شريف  أخرى(،  )نسخة 

 سم.15.5×  21.5صفحة،  284مجهوالن، 

في قرية سنكي،    الشمسية،.  13 الكاتبي، بخط معروف  القعدة    66ملوالنا عمر بن علي  هـ 1297صفحة، ذي 

 سم.  11×  18م، 1880فق املوا

التفتازاني  .14 تهذيب املنطق لسعدالدين  في علم املنطق على كتاب  ورقة،    35، املحش ي مجهول،  حاشية 

 سم.  12×  15.5هـ،  1272حسب الحواش ي املعلقة عليها تم نسخه في 

هـ(،  1205)نسخة أخرى(، إلسماعيل بن مصطفى بن محمود املعروف بالشيخ زاده )ت.    برهان گلنبوي،.  15

 سم.  15×  20هـ، 1296ورقة،  105بخط محمد جقلي زاده، 

، تأريخ تأليفه مجهول، بخط محمد خواهرزاد الپنجويني، (لثيرالدين البهري بال عنوان )شرح إيساغوجي  .  16

 سم. 16×  22هـ، 1298صفحة،  58

للتفتازاني حا.  17 املنطق  تهذيب  على  اليزدوي  الحسين   شية  سعيد  محمد  قاسم  البن  اخرى(،  )نسخة 

 سم.  16×  22ورقة،  51هـ، بخط محمد الحسيني البرزنجي، 1035الطباطبائي، ألفه في سنة 



×   20هـ،  1230ورقة،    8، )نسخة أخرى(، لثير الدين البهري، بخط معروف بن مال يعقوب،  ايساغوجي.  18

 سم.  14.5

عنوان.  19 مجهوالن    بال  نسخه  وتأريخ  الناسخ  گلنبوي(،  برهان  أنه  محمد ])يظهر  املال  أنه  يبدو  ولكن 

 سم.  18×   21صفحة(،   226ورقة ) 113، [خواهرزاد البينجويني

گلنبوي .  20 املشهور   برهان  علي  بن  عبدهللا  بن  عثمان  بخط  گلنبوي،  اسماعيل  للشيخ  أخرى(،   )نسخة 

 سم.  18×  22هـ، 1330، ص206بالقورغي، 

،  بال عنوان.  21
ً
 10×    15.5ورقة،    83، املؤلف وتأريخ تأليفه مجهوالن، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن أيضا

( سم. 
ً
 )لم تصور الكترونيا

صفحة،    369)حاشية في املنطق(، املؤلف وتأريخ تأليفه مجهوالن، بخط محمد كاني مشكاني،    بال عنوان.  22

 سم. 16×  22م، 1875/هـ 1292شعبان 

عنوان.  23 التبريزي،    بال  الحسيني  تقي  محمد  بن  حسين  بخط  يزدي،  عبدهللا  املنطق(،  في   168)حاشية 

 سم.  17×   21.5هـ، 1313صفحة، 

لسعدالدين التفتازاني، نجم بن شهاب املشهور بمال عبدهللا   على تهذيب املنطق  حاشية عبدهللا اليزدي.  24

×    21ورقة،    32  ذي الحجة بدون ذكر السنة،  27الربعاء    اليزدي، بخط أحمد بن محمود بن خضر البشدري،

 سم. 16.5

 علم الكالم 

أحمد ابن الحاج مصطفى القربــاني، ، ملحمد بن محمد الكوانه دولي، بخط عبدالفتاح ابن الحاج . بال عنوان1

 سم.10.5×  17هـ، 1311ورقة،  72

ــاني، العقائـــد النســـفية . 2 ــع  24ورقـــة،  8، لـــنجم الـــدين النســـفي، بخـــط عبـــدالفتاح ابـــن الحـــاج أحمـــد القربـ ربيـ

 س12,5×  20، 1/4/1913هـ 1331الثاني  

ربيـــع  28ورقـــة،  6ســـخ: مجهـــول، هــــ، النا1254، للشـــيخ معـــروف النـــودهي املتـــوفي ســـنة مكتـــوب ّرد الـــروافض. 3

 سم. 12×  19، 13/2/1915هـ 1333الول سنة 

، يظهر أنه أواخر كتــاب شــرح العقائــد النســفية لســعدالدين التفتــازاني، بقية كتاب في العقائد وعلم الكالم.  4

 سم. 16×  22، 20/11/1710هـ 1122رمضان  28ورقة،  20بخط يوسف الكردي، 



" لســــــعدالدين الحاشــــــية الكســــــتلية علــــــى شــــــرح العقائــــــد النســــــفية ســــــماة بـــــــ"، املحاشــــــية كســــــتول خــــــاتون . 5

 سم. 12.5. 14ورقة،  110التفتازاني، الناسخ وتأريخ النسخ: مجهوالن، 

×  21ورقــة،  35، عبدالصمد الدياربكري، الناســخ وتــأريخ النســخ: مجهــوالن، قسم الكالم من كتاب التهذيب.  6

 سم. 15.5

، لسعدالدين التفتازاني في علم الكــالم والعقائــد )حاشــية فــي علــم قائد النسفية حاشية على كتاب شرح الع.  7

ــيخ عبــــدالقادر املهــــاجر ابــــن الشــــيخ محمــــد ســــعيد ابــــن الشــــيخ أحمــــد  الكــــالم(، املؤلــــف: مجهــــول، الناســــخ: الشــ

 سم. 12.5×  19.5ورقة،  98هـ،  1238املردوخي السنندجي، تأريخ النسخ: 

×  20ورقــة،  86، لسعدالدين التفتازاني، الناسخ وتأريخ النسخ: مجهوالن، ص(شرح العقائد النسفية )ناق.  8

 سم. 14

)علــــــم التوحيــــــد والصــــــفات( )نــــــاقص(، املؤلــــــف والناســــــخ: مجهــــــوالن )ولكــــــن يظهــــــر مــــــن الخــــــط  بــــــال عنــــــوان 9/1

 .سم 14×  19ورقة،  19والسوب أنها من تأليف ونسخ الشيخ عبدالقادر املهاجر(، تأريخ النسخ: مجهول، 

ــي شـــرح إثبـــات الواجـــب 9/2 ــع الحاجـــب فـ ــخ رفـ ــأريخ النسـ ــيخ عبـــدالقادر املهـــاجر، بخـــط املؤلـــف نفســـه، تـ ، للشـ

 سم. 14×  19ورقة،  68مجهول، 

، ملحمــــد وســــيم الثــــاني املردوخــــي، تــــأريخ التــــأليف: الحكمــــة الجديــــدة االدرطســــية والطريقــــة النقشــــبندية  10/1

 سم. 13.5×  19صفحة،  41نسخ مجهول، هـ، الناسخ: بخط املؤلف نفسه، تأريخ ال 1266

، ملحمــد وســيم الثــاني كمــا رســالة فــي الوجــود واملوجــود الــذهني والخــارجي والعلــم املتحقــق مــن أثــر ذلــك 10/2

 سم. 13×  19م،  1860هـ 1277ورقة، تأريخ النسخ:  11يظهر من الرسالة، الناسخ املؤلف نفسه، 

 5هـــــ،  1269جــــالل الــــدين الــــدواني، الناســــخ: مجهــــول، تــــأريخ النســــخ: ، للعالمــــة رســــالة فــــي خلــــق االعمــــال 10/3

 سم. 13×  19ورقة، 

قصــيرة بعاهــا الشــيخ العــارف أبــو ســعيد امل ــي إلــى الشــيخ الــرئيس أبــي علــي ســينا يطلــب فيهــا توضــيح رســالة  10/4

 سم. 13×  19مقولة صوفية فلسفية، لبي سعيد املي ي، صفحة ونصف، 

ــي جـــواب كميـــل بـــن زيـــادشـــرح حـــديث  10/5 ــه فـ ــي كـــرم هللا وجهـ ــينا،  أميـــر املـــعمنين علـ ــالي أبـــي سـ ــالة املهينيـ )رسـ

 سم. 13×  19ورقة،   5للشيخ محمود علي ابن ابي طاهر الكاشاني، 

ثالثة أوراق فارغة مع صفحة هي الوجه الول لرسالة الحقة واحد االوراق شق نصفه وضــاع بعــدها نجــد   10/6

 سم. 13×  19ورقة،  3. ي االدراكمعانصفحة مكتوبة فيها 



 سم. 13×  19هـ، 1086، ملؤلف مجهول، صفحة واحدة وربع، ال وجواب في الفلسفة ع س 10/7

، لحمــد بــن موســ ى الخيــالي، بخــط علــي اوركمــه ابــن حاشــية الخيــالي علــى كتــاب شــرح املقاصــد للتفتــازاني. 11

 سم.13×  19صفحة(،  125ورقة ) 63جمعة، 

ورقــة،  171، للشــيخ عبــدالقادر املهــاجر املردوخــي، بخــط عبــدالكريم، فــي شــرح تهــذيب الكــالمتقريــب املــرام . 12

 سم. 15×  21هـ، 1298

ت مــن قبــل شــارحها،  بال عنــوان.  13 الرســالة مــتن وشــرح(، املــاتن: الشــيخ عبــدالكريم ابــن الشــيخ ()غيــر انهــا ســميق

شــيخ عبــدالقادر املهــاجر املردوخــي، تــأريخ النســخ عبدالقادر املهاجر، الشارح والناسخ: الشيخ عبدالكريم ابــن ال

 سم. 13×  21ورقة،  20مجهول، 

 تضم رسالتين: مخطوطة . 14

وزي املعـــروف بـــاملولوي، بخـــط املـــال كاكـــه حمـــه، تـــأريخ گ، )بالفارســـية(، للســـيد عبـــدالرحيم التـــاو الفـــوائح 14/1

 سم. 12,5×  19.5هـ،  1326ورقة، تأريخ النسخ:  27، 1286تأليف املنظومة: 

)زبــــدة العقيــــدة( باللغــــة الكرديــــة، للســــيد عبــــدالرحيم املولــــوي التــــاوگوزي، بخــــط كاكــــه  زوبــــدەى عقيــــده 14/2

 سم.12.5×  19.5هـ، 1326، تأريخ النسخ: 43حمه، 

، ملــال أســعد املحــوي ابــن الشــيخ خالــد بــن الشــيخ محمــد، بعضــها مطبــوع واآلخــر بخــط العقائــد الرحمانيــة . 15

 سم.15×  21صفحة، 36نسخ: مجهول، املؤلف، تأريخ ال

هــــ، بخـــط رســـول بـــن 505، لبـــي حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي حجـــة اإلســـالم املتـــوفي ســـنة الجـــام العـــوام. 16

( سم. 15×  20.5هـ، 1235ورقة، تأريخ النسخ:  16السيد محمد البرزنجي، 
ً
 )لم تصور الكترونيا

ي، تم الفراغ من تأليفه في يوم السبت قــرب العصــر ، للسيد شريف علي بن محمد الجرجانشرح املواقف.  17

 9صــفحة، تــأريخ النســخ:  667هـ، بخط عبدالقادر بن محمــد بــن عبــدهللا بــن محمــد، 807في أوائل شعبان سنة 

 سم.22.5×  32م،  22/7/1915هـ 1333شهر رمضان سنة 

 36ورقـــة ) 18نســـخ: مجهـــوالن، )باللغـــة الكرديـــة(، املؤلـــف: مجهـــول، الناســـخ وتـــأريخ ال منظومـــة بـــال عنـــوان. 18

 سم. 15×  21,5صفحة(، 

 سم. 17×  27ورقة،  76، للقاض ي محمد املبارك، الجزء الول، الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن، املنهية . 19

ــائل فــــي علــــم الكــــالم. مجموعــــة 20 ــاقي، رســ هـــــ، 1287ورقــــة،  74، ملؤلــــف مجهــــول، بخــــط عبــــدالرحمن الشــــيخ بــ

 سم.14.5× 20.5



)باللغــة الكرديــة(، ملــال كاكــه حمــه ابــن الحــاج ســيف هللا، بخــط املؤلــف نفســه مــع عبــدالرحمن  ديــنعيلمــي . 21

 سم. 17×  22، 12/10/1955ورقة، تأريخ النسخ:  25شوقي،  

 . مجلد يضم عدة الرسائل في علم الكالم، كما يأتي:22

املردوخــي، بخــط عبــدالرحمن بــن ، للشيخ عبدالقادر املهاجر ابن الشيخ محمد سعيد شرح رسالة العلم  22/1

 سم. 14.5×  20.5ورقة،  74هـ،  1287الشيخ عبدالباقي، تأريخ النسخ: 

)رســالة فــي علــم الكــالم مبحــث إثبــات واجــب الوجــود(، للشــيخ عبــدالقادر املهــاجر ابــن الشــيخ  بــال عنــوان 22/2

هـــ أتمــه فــي بغــداد  1287نســخ: ي، تــأريخ الچایچمحمد سعيد املردوخي، بخط عبدالرحمن بن الشيخ عبدالباقي ال

 سم. 14.5×  20.5ورقة،  13يوم الحد، 

مبحــث العلــم(، للعالمــة املــال محمــد الخطــي، تــأريخ التــأليف: رمضــان  –)رســالة فــي علــم الكــالم  بــال عنــوان 22/3

 سم. 14.5×  20.5صفحة(،  24ورقة ) 12هـ،  1287هــ، بخط عبدالرحمن بن عبدالباقي، تأريخ النسخ: 1242

ــة  22/4 ــالة اإلرادة الجزئيـــ ــأريخ  رســـ )علـــــم الكـــــالم(، لحمـــــد عاصـــــم بـــــن خواجـــــة عثمـــــان أفنـــــدي الكوتـــــاهيوي، تـــ

ورقـــة،  11هــــ فـــي بغـــداد،  1287هــــ، بخـــط عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالباقي، تـــأريخ النســـخ:  1284التـــأليف: رجـــب ســـنة 

 سم. 14.5×  20.5

ول، بخــط عبــدالرحمن بــن الشــيخ عبــدالباقي، ، ملؤلف مجهرسالة في الفرق بين الكالم النفس ي واللفظي  22/5

 سم. 14.5×  20.5تأريخ النسخ: مجهول، ورقة واحدة )صفحتان(، 

، ملؤلف مجهول، الناسخ مجهول )ولكــن يبــدو أنهــا بخــط عبــدالرحمن بــن رسالة في مبحث حدوث العالم  22/6

 سم. 14.5×  20.5هـ، ورقة واحدة )صفحتان(،  1287الشيخ عبدالباقي(، تأريخ النسخ: 

 

 النحو 

الجامي.  1 شرح  على  عبدالغفور  حاشية  على  عبدالحكيم  لعبدالحكيم   حاشية  الول(،  )الجزء 

سابالغ،   في  كتبه  محمد  بن  بهرام  بن  قاسم  بخط  شعبان   388السيالكوتي،  منتصف  صفحة، 

 سم.  14×  19م، 1827/هـ 1242

الفوائد الضيائية على كافية ابن )  حاشية عبدالحكيم على حاشية عبدالغفور على شرح الجامي.  2

ورقة، جمادى الولى ظهر يوم    82( )الجزء الثاني(، عبدالحكيم السيالكوتي، الناسخ مجهول،  الحاجب

 سم.  13×  20م، 1822/ هـ 1237الخميس سنة 



الجامي.  3 شرح  على  عبدالغفور  )ت  حاشية  الالري  لعبدالغفور  بن  912،  يحيى  بن  أحمد  بخط   ،)

 سم.   15.5×  21.25هـ في مدرسة قلعة كركوك،  1270ورقة،  158محمود، 

م، 1714هـ  1126ورقة، الربعاء شهر جمادى الولى سنة    239، املؤلف وناسخه مجهوالن،  بال عنوان .  4

 سم.  13.5×  19.5

، أحمد بن محمد الحريري، بخط حاشية أحمد بن محمد الحريري على شرح العوامل للتفتازاني.  5

م، 1898هـ في السليمانية املوافق    1315  شوال سنة  3ورقة،    105هللا الخانقاهي،  الدين بن نعمتنجم

 سم. 15×  21

 سم.   14.5×  24ورقة،  42، املؤلف والناسخ مجهوالن، بال عنوان . 6

النحو.  7 في علم  الصغير  بن كتاب سعدهللا  الصغير، بخط محمد شفيق كتبه لجل عمر  ، سعدهللا 

 سم. 12×  15صفحة،   153هـ مدرسة الحميدية، 1322سيد محمد آغا، قرب العصر سنة 

النحو،.  8 في  املائة  وتأريخ نسخه مجهوالن،    العوامل  الناسخ  الجرجاني،  ورقة،   16الشيخ عبدالقادر 

 سم. 15×  19

تازە.  9 ابن الحاج سيف هللا، ،  دەس بە خوێندن کردبوو قەواعیدی زمانی کوردی  بۆ  مال كاكه حمه 

 سم.  15×  20ورقة،  15بخط املؤلف نفسه،  

(، ناقص اآلخر، محمد بن بير علي بن أسكندر البركلي أو البركوي، بخط مال )اظهار االسرار اظهار  .  10

 سم. 15×  20ورقة،  23كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا، 

الظرفية.  11 الرسالة  سليمان شرح  بن  الدين  محي  الشارح:  الزردينية،  موس ى  بن  حسين  ملوالنا   ،

 سم. 13.5×   21صفحة،  52  السولي، اسم الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،

  7)رسالة ناقصة اآلخر في إعراب رسالة العوامل للجرجاني(، املؤلف والناسخ مجهوالن،  بال عنوان  .  12

 سم.  16×  22.5صفحة، 

عنوان.  13 مجهوالن،    بال  والناسخ  املؤلف  النحو(،  في  اإلضافة  باب  ×   22صفحة،    27)منظومة 

 سم. 16.5

ال.  14 علي  سيد  بن  يعقوب  النحوحاشية  في  املصباح  ديباجة  على  علي بروس ي  سيد  بن  يعقوب   ،

 سم.  14.5×   21هـ، 980ورقة، نسخ في اواسط شهر رجب سنة  88البروسوي، بخط مصطفى بن علي، 

ورقة )ناقصة    8، للشيخ معروف النودهي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  نظم عوامل الجرجاني.  15

 سم.  15×  21اآلخر(،  



×   21.5ورقة،    63، للشيخ مصطفى بن حمزة، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  األسرارشرح إظهار  .  16

 سم.   15.5

املغني.  17 بن   شرح  أحمد  بخط  امليالني،  العمري  محمد  بن  عبدالرحيم  بن  محمد  أخرى(،  )نسخة 

 سم. 13×  22هـ،  1319ورقة،  156محمد الحلبجي في خدمة أستاذه الشيخ محمد أمين بمسجد خانم، 

األسرار.  18 السليمانية   إظهار  في  چنگياني  محمد  بخط  البركوي،  محمد  بن  علي  أخرى(،  )نسخة 

 سم.  10.5×   15ورقة،  39، اوش في خدمة مال رسول الديليزي چبمسجد باش 

املحلي .  19 اإلعراب  في  مجهول،  رسالة  الناسخ  البرزنجي،  الباني  علي  سيد  النسخ:    6،  تأريخ  ورقة، 

 سم.  15×   20هـ،  1218

 سم.  17×  21.5ورقة،  4)رسالة ناقصة اآلخر في الظروف(، املؤلف والناسخ مجهوالن، بال عنوان . 20

الضيائية.  21 )الفوائد  الجامي  الضيائية،شرح  بالفوائد  املسمى  الحاجب  ابن  كافية  على  ناقص  (، 

 يا( . )لم تصور ألكترون سم  15×  21.5ورقة،  47الول واآلخر، عدد الوراق املتبقية  هو  

املغني  .  22 الشرح  حسين  بن  أحمد  ألفه  الذي  املغني  شرح  هو  آخرى(،  بن چ)نسخة  ملحمد  ارپردي، 

. )لم سم  15.5×    20ورقة،    113عبدالرحيم بن محمد امليالني العمري، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  

 تصور ألكترونيا(

امل.  23 املعانيبكفاية  حروف  في  محمد  اني  بن  عبدهللا  املال  في    40البيتوش ي،  ،  نسخ  هـ،  1247ورقة، 

 سم.  14.5×  20.5

الجرجاني.  24 بعوامل  املعروف  املائة  مجهوالن،    شرح عوامل  نسخه  وتأريخ  املؤلف  أخرى(،  )نسخة 

 (الصلي موجود ولم  تصور ).  سم 14×  19ورقة،  23بخط صالح، 

الجرجاني.  25 عوامل  الناسخ  شرح  مجهوالن،  والناسخ  املؤلف   ،  ،
ً
أيضا مجهوالن  نسخه   44وتأريخ 

 سم.  14×   19ورقة، 

الجرجاني.  26 عوامل  نسخه   شرح  وتأريخ  الناسخ  مجهوالن،  نسخه  وتأريخ  املؤلف  أخرى(،  )نسخة 

 ،
ً
 سم.   10×  15ورقة،  78مجهوالن أيضا

 10هـ(، بخط محمد كمال الدين،  723، لبي عبدهللا محمد بن داود الصنهاجي )ت.  متن اآلجرومية.  27

 سم.   16×  21هـ، 1156ورقة، 

)نسخة أخرى(، سعدهللا الصغير، بخط عبدالرضا ابن الشيخ محمود ابن شرح سعدهللا الصغير.  28

 سم.  15×  21هـ، قرية هەشەژين، 1238ورقة،  13الشيخ محمد ابن الشيخ حسن، 



سخ مجهول، ، أبو محمد عبدهللا ابن الشيخ جمال يوسف بن هشام النصاري، النامغني اللبيب.  29

 سم.   18×  28هـ، 1271ورقة،  191

النحو،.  30 في  الصمدية  عبدالكريم،    كتاب  مال  بن  عبدالرحيم  بخط  بهاءالدين،  ورقة،   33الشيخ 

 سم. 14×  20في مدينة مهاباد بكردستان إيران،   (،مزگەوتی سوورهـ مسجد الحمر )1294

الصنهاني،    اآلجرومية.  31 داود  بن  محمد  أبو عبدهللا  أخرى(،  البردةربي،    نسخ)نسخة  عمر    12لجل 

 سم.   16×  21هـ، 1254ورقة، 

، بهاءالدين عبدهللا بن عقيل العقيلي، الناسخ وتأريخ نسخه شرح ابن عقيل على ألفية ابن املالك.  32

 سم. 14×  19ورقة )ناقصة اآلخر(،   179مجهوالن، 

×   16ورقة،    217، ملؤلف مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  ة ابن الحاجبشرح على كافي.  33

 سم.   11

  حاشية عبدالحكيم السيالكوتي على شرح الجامي )الفوائد الضيائية( عن كافية ابن الحاجب .  34

الشهرزوري، عبدالكريم السيالكوتي، بخط الشيخ عبدالقادر املهاجر ابن الشيخ محمد سعيد التختي 

 سم.   13.5×  18.5ورقة،  216وخي، املرد

مجهوالن،    الحفاية.  35 نسخه  وتأريخ  الناسخ  البيتوش ي،  عبدهللا  املال  شعرية(،  ورقة   13)منظومة 

 سم.  17×  21)ناقصة اآلخر(، 

)منظومة في النحو على طراز ألفية ابن املالك ناقصة الول واآلخر(، نسبت العمريطي،   بال عنوان.  36

()  .سم  9.5×  14.5ورقة،  12ه مجهوالن،  الناسخ وتأريخ نسخ
ً
 لم تصور الكترونيا

االعراب.  37 قواعد  عن  مجهوالن  االعراب  نسخه  وتأريخ  الناسخ  مجهوالن،  تأليفه  وتأريخ  املؤلف   ،

 ،
ً
( .سم 17×  22ورقة،  49أيضا

ً
 )لم تصور الكترونيا

و صرفی عەرەبی  .  38 الحاج سيف  نحو  ابن  كاكه حمه  مال  کوردی،  نفسه،  بە  املؤلف  بخط   24هللا، 

 .سم17×  21 نه،چهـ في قرية كرب  1351شعبان  10الجمعة   ورقة،

، سعدهللا البردعي، بخط مال معروف بن مال رسول حدائق الدقائق في شرح أنموذج الزمخشري .  39

  سم. 15×  21ورقة،  262السيرةيي،  

النحو.  40 في  أخرى(،  العوامل  سيد   )نسخة  لجل  عبدالقادر  بخط  مجهوالن،  تأليفه  وتأريخ  املؤلف 

( .سم 17×   22هـ،  1330ورقة،  32عبدالكريم،  
ً
 )لم تصور الكترونيا

النحو مع شرحه.  41 في  اآلخر سنة املغني  ربيع  في  گوڵپ  قرية  في  نسخ  الجاربردي،  بن حسين  أحمد   ،

 سم.  15.5×  21ورقة،  269، پاشامحمد بگ بن هـ أيام سلطنة محمود  1301



 ورقة : 60. مجلد يضم عدة رسائل، 42

)نسخة أخرى(، لعبدالقاهر الجرجاني، الشارح مجهول، الناسخ مجهول   شرح عوامل الجرجاني  1/ 42

، تأر 
ً
 سم.   15×  20.5صفحة(،  24ورقة ) 12هـ،  1320يخ النسخ:  أيضا

املائة  2/ 42 محمد،    عوامل  بخط  الجرجاني،  عبدالرحمن  بن  عبدالقاهر  أخرى(،  هـ، 1326)نسخة 

 سم.  20.5×  22.5

ورقة   3هـ،    1326)نظم حروف الجر(، بخط عبدالعزيز، نسخ في جمادى الثاني    منظومة األكراد  3/ 42

 سم.  20.5×  22.5صفحة(،   5)

هـ  1288)رسالة في أحوال الظرف(، لحمد بن عبدالرحمن، بخط عبدالعزيز، نسخ في    بال عنوان  4/ 42

 سم.   20.5×  22.5في سنندج، 

افية في شرح الكافية.  43 ×   20.5صفحة،    382، البن الحاجب، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  الو

 سم.  15

، بقلم مال حمزة، بخط مال معروف بن مال رسول  رحاشية مال حمزة على شرح سعدهللا الصغي  1/ 44

 سم. 15×  21هـ،   1296جمادى الولى سنة  29ورقة، الخميس  10يي،  ەالسير 

الزمخشري   2/ 44 أنموذج  شرح  في  الدقائق  الصغير    حدائق  سعدهللا  املؤلف:  أخرى(،  )نسخة 

 سم. 15×  21ورقة،    157يي، ە)سعدالدين بن سعدهللا البردعي(، بخط مال معروف السير 

، عبدالغفور بن صالح حاشية عبدالغفور على شرح الجامي على كافية ابن الحاجب الشهرزوري.  45

  21.5هـ،  1131ورقة، شهر رمضان    135حمد بن علي بن مصطفى،  أهـ، بخط    912الالري، املتوفي سنة  

(   سم. 16.5× 
ً
 )لم ت صور الكترونيا

، )نسخة أخرى(، عبدالرحمن الجامي،  شرح الجامي الفوائد الضيائية على كافية ابن الحاجب.  46

شفيع   محمد  ابن  تقي،  بخط  محمد  الطيبي  )  254الحسيني  صفر    511ورقة  شهر  بداية  صفحة(، 

 سم.  16×   18هـ،  1053

األلفية البهجة  .  47 في شرح  النسخ    املرضية  وتأريخ  الناسخ  السيوطي،  الدين  أخرى(، جالل  )نسخة 

 . )لم تصور ألكترونيا( سم 14.5×  20.5ورقة،  141مجهوالن، 

هـ،  1311ورقة،    10عبدالقاهر الجرجاني، بخط السيد عزيز حاجي مامندي،    العوامل في النحو،  48/1

 سم.  16.5× 22



النحوالشرح    2/ 48 في  يظهر عوامل  الخرى  بالنسخ  بمقارنتها  )ولكن  تأليفه مجهوالن  وتأريخ  املؤلف   ،

مامندي،   حاجي  عزيز  السيد  بخط  الصغير(،  )لم   سم.  16.5×    22هـ،  1331ورقة،    32أنها سعدهللا 

 صور ألكترونيا(ت 

الكافية49 النسخ:    .  تأريخ  الناسخ مجهول،  الشهرزوري،  الشافية(، البن حاجب   50هـ،  1232)كافية 

 )لم تصور ألكترونيا(  سم.  13.5×   20ورقة، 

)وذكر املؤلف أنه قواعد لطيفة وفوائد شريفة متستنبطة من الكتب املعتمدة    بال عنوان محدد.  50

سنة  رمضان  شهر  محمد،  بن  أحمد  بن  محمد  بخط  الزردينى،  موس ى  بن  لحسن  النحوية(،  للعوامل 

 سم. 16.5×   22ورقة،   86هـ،  1149

 121مجهوالن،    ، ملحمد عبدالرحيم بن محمد بن عمر امليالني، الناسخ وتأريخ نسخهشرح املغني.  51

( سم  15.5×  20.5ورقة )ناقصة اآلخر(،  
ً
 . )لم تصور الكترونيا

 

 علم الصرف
 115سعود بن عمر القاض ي التفتازاني، الناسخ مجهول،  مل،  بسعدالدين  املسمىشرح تصريف الزنجاني  .  1

 سم.   16×  21.5هـ، 1242ورقة، 

الشافية .  2 على  الكمال  محمد  شرح  بن  الدين  كمال  ملحمد  وتأريخ ،  الناسخ  اسم  الفسوي،  الدين  معين 

 سم.  15.5×  21.5ورقة،  150نسخه مجهوالن، 

ريخ نسخه مجهوالن،  أ، لسعدالدين مسعود بن عمر القاض ي التفتازاني، الناسخ وتشرح تصريف الزنجاني.  3

 سم. 15.5×  21ورقة )ناقص الخير(،  93

 سم.   16×  22ورقة،  42خ نسخه مجهوالن، ريألعثمان بن الحاجب الكردي، الناسخ وت الشافية،. 4

، مال علي القزلجي، بخط بهاءالدين بن  حاشية العالمة مال علي القزلجي على تصريف املال علي األشنوي .  5

 سم. 16×  22ورقة،  30امين بن مال سليمان، تأريخ النسخ: مجهول، 

االشنوي .  6 علي  مال  االشنوي   تصريف  حامد  الشيخ  بن  علي  أخرى(،  شهاب،  )نسخة  بخط  ورقة،   59، 

 سم. 16×20

 سم. 13.5×  20.5هـ، 1288ورقة،  8، السيد حسن القازانقايي، بخط املؤلف نفسه، كتاب األمثلة . 7



وشرح  8 ترجمة  سنة  الشافية .  املتوفي  الشهرزوري  الحاحب  ابن  الحاج 646،  ابن  حمه  كاكه  املال  بخط  هـ، 

سم. مترجم ومشروح باللغة الكردية من    16×    20هـ،  1368م/ربيع الثاني  1949ورقة، شباط    44سيف هللا،  

 قبل مال كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا.

االشنوي .  9 ابن   تصريف مال علي  الحزين  أحمد  بخط  االشنوي،  الشيخ حامد  بن  علي  مال  أخرى(،  )نسخة 

 سم.  17×  22.5ورقة،  29الحاج، 

 22االشنوي، مال علي االشنوي، بخط عبدالرحيم بن عزيز گلی،   ، على تصريف مال علي  حاشية القزلجي.  10

 سم.  15.5×  19م،  1924هـ 1342ورقة، شهر رجب سنة 

تصريف  .  11 على  األشنوي  حامد  بن  علي  علي  الزنجانيتصريف  محمد  بخط  االشنوي،  حامد  بن  علي   ،

 سم.  15.5×  21.5م، 1909هـ 1327صفحة، بمسجد املال محمد القطب في كركوك في صفر   76القشاني، 

الشهرزوري في الصرف، الناسخ وتأريخ نسخه   حاشية على شرح على الساوي على شافية ابن الحاجب.  12

 سم.  12×  21.5ورقة،  207مجهوالن، 

الزنجاني.  13 تصريف  عبدهللا شرح  بن  سعيد  محمد  الناسخ:  التفتازاني،  عمر  بن  مسعود  لسعدالدين   ،

 سم.   15×  21صفحة(،  234ورقة ) 117هـ، 1327تأريخ نسخه: ناوي، القرە

مسعود بن عمر القاض ي التفتازاني، بخط أحمد عزت الكركوكي بن محمد بن شمس الدين،   السعديني،.  14

 سم.  15×  21م، 1883هـ املوافق  1300ورقة، ذي القعدة  100

ورقة، تأريخ النسخ   183في علم الصرف، ابن الحاجب الشهرزوري، بخط عدد من النساخين،    الشافية .  15

 سم.  14×  24.5مجهول، 

 علم الوضع

عنوان   .1 مجهوالن،بال  نسخه  وتأريخ  الناسخ  الوضع(،  علم  في  صفحة(،   7)  ورقة  4 )رسالة 

 سم.16.5×21

لبي البقاء، بخط عبدالقادر بن درويش حاشية أبي البقاء على الرسالة الوضعية لعضد الدين،  .2

سم. ]املصدر:  12.5×  21صفحة(،  12ورقة ) 6هـ،  1277النسخ: محمد بن خضر بن علي، تأريخ 

 املال عبدالكريم املدرس[ 

 



 البالغة 

 باسم الشيخ عبدالكريم زاده،   املختصر،.  1
ً
مسعود بن عمر التفتازاني، لم يكتب الناسخ اسمه، إال أن أحدا

وكتب  من مستنسخاته  وأنه  بوالده  املختصة  الكتب  من   
ً
واحدا الكتاب  هذا  أن  ادعى  بالفارسية  عبارة  كتب 

 سم.  15×  21ورقة،  168هـ،  1339تأريخ 

لعصام الدين بن محمد، بخط محمد بن    ة شرح االستعاراتشرح لرسالة االستعارة املعروفة برسال  2/1

 13×    20صفحة،    36هـ قرية كمبه عند املولى أبي بكر،  1113أحمد بن الحاج محمد، نسخ في رمضان سنة  

 سم. املجلد يضم عدة رسائل. 

الذي هو على رسالة    2/2 في االستعارات  العصام  الزيباري على شرح  حاشية حسن بن محمد بن محمد 

للسمرقندياال  رمضان   ستعارات  موالنا  بن  سليمان  بخط  الزيباري،  محمد  بن  حسين  أخرى(،  )نسخة 

 سم.  13×  20ورقة،  36اآلمرديي، 

 حول موضوع آداب البحث واملناظرة. 
ً
 في نهاية الرسالة كتب أحد عشرة سطرا

الثال   االستعارة،.  3 القرن  النصف الول من  املير روستمي )ت. أواخر  أبوبكر  تم  املال  الهجري(، قال  ث عشر 

ورقة، ولم يذكر تأريخ نسخ الكتاب ولكن يوجد في الصفحة الولى   14نسخه على يد فالن ولم يصرح باسمه،  

 سم.  15×  21هـ، 1318تأريخ 

املعاني.  4 وت مختصر  الناسخ  بسعدالدين،  امللقب  التفتازاني  عمر  بن  مسعود  مجهوالن،  أ،  نسخه   265ريخ 

 سم.  13×  19.5ورقة، 

عبدالرحمن ت.    التلخيص.  5 بن  الدين محمد  القزوينى )جالل  للخطيب  كاكه 739بالكردية،  هـ(، بخط مال 

 سم.  15×  20هـ، 1368ربيع اآلخر سنة   2م/1/1949/ 31ورقة،  66حمه ابن الحاج سيف هللا،  

 سم. 15×  20ورقة،  13، بالكردية، ترجمه مال كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا، االستعارات 6/1

عنوان  6/2 املير   بال  بكر  أبي  ملال  أنها  الظن  أغلب  على  مجهول،  املؤلف  بالكردية،  الوضع(،  علم  في  )رسالة 

 سم.  15×  20ورقة،  3روستمي، نسخ من قبل املترجم نفسه، 

البيان.  7 في علم  الروستمي، بخط فقي رسالة  أبي بكر مير  البالغة باسم االستعارة، ملال  الثاني من  القسم   ،

هللا،   سيف  الحاج  ابن  حمه  كاكه  مال  بمدرسة  بيلولە  قرية  في  نسخها   ، فرج  مال  بن  ورقة،    10عبدالحميد 

 م. 5/1957/ 21هـ/1377



الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   مختصر املعاني.  8 التفتازاني،  )نسخة أخرى(، سعدالدين مسعود بن عمر 

 سم.  14.5×  20.5صفحة(،  438ورقة ) 219

حاش.  9 او  العضدية رسالة  متن  على  بالعصامية  املسماة  محمد  بن  الدين  عصام  بن  ية  الدين  عصام   ،

 سم. 15×  20.5م، 1913هـ في قزلرباط املوافق 1331ورقة، ربيع الول  21محمد، بخط عبدالخالق،  

شرح    10/1 على  الزيباري  محمد  بن  حسن  امللقب إحاشية  االسفرايني  عربشاه  بن  محمد  بن  براهيم 

االستعاراتبعصام   لرسالة  بخط الدين  السمرقندي،  القاسم  بأبي  املعروف  محمد  بن  إبراهيم  للعالمة   ،

 سم. 14.5×  20صفحة،  32حسن بن محمد الزيباري، 

بحاشية   10/2 ألحقت  السمرقندي  القاسم  أبي  استعارات  على  الدين  عصام  شرح  على  أخرى  حاشية 

 سم.  14.5×  20وتأريخ نسخه مجهوالن، ، الناسخ الزيباري في املجلد باسم حاشية شرانش ي

، املحش ي عبدالكريم گلبايي، نسخ في املشهد،  حاشية على كتاب مختصر املعاني لسعدالدين التفتازاني.  11

 )غير مصورة(سم.  8.5×  17ورقة )ناقصة الول(،   102تأريخ النسخ: مجهول، 

احمد هزارجريبي، تأريخ النسخ: رمضان ، حسام الدين الخوارزمي، بخط محمد بن  شرح تلخيص املفتاح.  12

 )غير مصورة(  سم.  17×  21.5ورقة،  234م، 1684هـ املوافق  1095

ل ا.  13 )شرح على تلخيص املفتاح للخطيب القزويني(، املؤلف: سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني،    ملطوَّ

منه:   االنتهاء  الخوانس748صفر    11تأريخ  مسيح  محمد  الناسخ:  بهراة،  تأريخ  هـ  حسن،  الدين  تاج  ابن  اري 

 سم.  15.5×  24.5ورقة )ناقص الول بصفحة واحدة(،  274هـ، 1087النسخ: منتصف صفر 

، عصام الدين اليجي، بخط مصطفى ابن موالنا عبدهللا ابن موالنا مصطفى شرح الرسالة الوضعية   14/1

 ،
ً
 والشافعي مذهبا

ً
 سم. 16×  22، هـ1208صفحة،  23الكالش ي الصل أبوبكري نسبا

االستعارة  14/2 رمضان متن  شهر  في  نسخ  الكالش ي،  عبدهللا  بن  مصطفى  بخط  اليجي،  الدين  عصام   ،

 سم.  16×  22صحفة،   7هـ، 1208

االستعارة  14/3 ابن  رسالة  عبدهللا  ابن  مصطفى  بخط  اليجي،  الدين  عصام  محمد،  ابن    املرحوم  صالح 

أب الصل  الكالش ي  موس ى  بن  بن حسين  ،  مصطفى 
ً
مذهبا والشافعي   

ً
نسبا اإلثنين    80وبكري  في   27صفحة، 

 سم.  16×  22هــ، 1208رجب 



ابن   شرح االستعارة،  14/4 ابن موالنا صالح  ابن موالنا عبدهللا  أحمد بن محمد بن خضر، بخط مصطفى 

، نسخ في شهر رمضان  
ً
 والشافعي مذهبا

ً
 22ورقة،    14هـ،  1208موالنا مصطفى الكالش ي الصل أبوبكري نسبا

 سم.  16× 

أمين  14/5 بمحمد  املسمی  الوحدة  جهة  موالنا  رسالة  ابن  عبدهللا  موالنا  ابن  مصطفى  بخط  ابن  ،  صالح 

في شهر رمض  ، نسخ 
ً
 والشافعي مذهبا

ً
أبوبكر نسبا الكالش ي الصل  صحفة،   51هـ،  1208ان  موالنا مصطفى 

 سم.  16×  22

 االدب

 دب التركياأل 

،  أسكندر نامة .  1
ً
 134ورقة )  67، اسم املؤلف وتأريخ تأليفه مجهوالن، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن أيضا

 سم.  21×   17صفحة(،  

التأليف:  مكتوباتگلشن  .  2 تأريخ  نجيب،  محمد  املؤلف:  مجهوالن،  1303،  نسخه  وتأريخ  الناسخ   112هـ، 

 . سم 11.5×  18صفحة، 

 دب العربياأل 

ل.  1 الناسخ وتأريخ    بويصري لتخميس قصيدة بردة املديح  النودهي،  )ناقصة الول واآلخر(، للشيخ املعروف 

 سم.  18×  26ورقة،  19نسخه مجهوالن، 

أكثرها بخط الشيخ مصطفى بن السيد أحمد )حفيد املؤلف( وفيها  منظومات الشيخ معروف النودهي.  2  ،

 سم. 13×  20.5هـ، 1297ورقة،  40خط نساخ آخرين، 

اقية انشئت لتقرأ .  3 ، محمد بن مهدي بن هادي الحسيني العراقي، بخط املؤلف في مكة املكرمة   خطبة عر

 سم.  13×  20ورقة،  5نفسه، 

)ناقصة اآلخر(، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ التأليف والنسخ خطبة عيد الفطر وخطبة عيد األضحى  .  4

 سم. 16×  22ورقة،  6مجهوالن، 



هـ،   516بن محمد بن عثمان الحريري البصري املتوفى سنة    ، أبو محمد القاسم بن علي مقامات الحريري .  5

×    21هـ،  1189صفحة(، أواخر شعبان    480ورقة )  240بخط عمر بن عثمان بن يوسف بن مراد الكردي،  

 سم.  15

هـ،  1344شعبان    12، نسخ في  صفحة(  36)ورقة    18)ص(، املؤلف والناسخ مجهوالن،    قصة معراج النبي.  6

 سم.  16×  21.5

زهيرت.  7 بن  لكعب  سعاد  بانت  قصيدة  رسول خميس  بن  معروف  مال  بخط  النودهي،  معروف  للشيخ   ،

 سم.   19×  24.5هـ، 1334ورقة،   23السيرةيي، 

)كشكول شعري أو مجموعة من القصائد، منها: قصيدة ذات الشفا واملعلقات السبع وقصيدة   بال عنوان .  8

ا معروف  الشيخ  لدن  من  وتخميس  سعاد  وبانت  مال املديح  محمد  بخط  النودهي،  معروف  للشيخ  لنودهي(، 

 سم.  15×  21هـ، 1254ورقة،  108غفور نسخه لجل سليمان آغا بن إلياس آغا، 

مجاميع في األدب والشعر يضم عدة تخميسات ومنظومات للشيخ معروف النودهي )منها تخميسه على .  9

ورقة، الناسخ مجهول،    23،  لشعراء آخرينقصيدة البردة والقصيدة املضرية كالهما للبوصيري( و أبيات  

 سم. 17.5×  29.5هـ، 1334

،  خطبتان من خطب العيدين.  10
ً
ورقة،    6، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن أيضا

 سم.  14.5×  19

مصطفى ، للشيخ معروف النودهي البرزنجي، بخط حفيد مخمسها  املضرية للبوصيري    تخميس قصيدة.  11

 سم.  16.5×  21.5هـ،  1297شعبان   27أوراق )ناقصة الول ربما بصفحة واحدة(،  8بن أحمد البرزنجي، 

 سم.  21×  28ورقة،  1، املؤلف وتأريخ التأليف مجهوالن، خطبة دينية الظاهر أنها من خطب الجمعة . 12

العلم .  13 ألحد  علمية  إجازة  منح  بمناسبة  الخال  محمد  للشيخ  كلمة  سنة  خطبة  التأليف  م1934اء   ،

 سم. 10.5×  33ورقة،  1والنسخ للشيخ محمد الخال، 

عنوان.  14 والنسخ    بال  التأليف  تأريخ  مجهوالن،  والناسخ  املؤلف  العيد(،  خطب  من  دينية  خطبة  )وهي 

 سم.  17×   21.5ورقة،  3مجهوالن، 

الحكايات  .15 السياهگويزى جامع  محمد  الشيخ  بن  معروف  الشيخ  املؤلف:  مجهول ،  ،  التأليف:  ، تأريخ 

 سم. 16,5×  22صفحة(،  163ورقة ) 82تأريخ النسخ: مجهول، والنسخة بخط املؤلف، 



،    مولودنامه .  16
ً
أيضا التأليف والنسخ مجهوالن  تأريخ  والناسخ مجهوالن،  ورقة   10)ناقصة اآلخر(، املؤلف 

 سم.   17×  20.5صفحة(،  20)

الفطر.  17 عيد  ،  خطبة 
ً
أيضا مجهوالن  والنسخ  التأليف  تأريخ  مجهوالن،  والناسخ  املؤلف   ،6  (   12ورقة 

(  .سم 17×   11صفحة(، 
ً
 )لم تصور الكترونيا

النبو .  18 ،  ي  املولد 
ً
أيضا مجهوالن  والنسخ  التأليف  تأريخ  مجهوالن،  والناسخ  املؤلف  العربية(،   23)باللغة 

 سم.  13.5×  20ورقة، 

الِقرى لقرا أم القرى(، لشهاب الدين أحمد بن محمد املعروف   املنح املكية في شرح الهمزية .  19 )أو أفضل 

)ت   املكي  الهيتمي  التأليف:    974بابن حجر  تأريخ  السيد هـ  966هـ(،  ابن  العطار  عبدالرحيم  السيد  بخط   ،

ورقة    267هـ،   1157صفر سنة    14حسن الحموي ابن الحاج حسين الشهير بابن امللك، تأريخ النسخ: الجمعة  

(  سم. 15×  21صفحة(،  534)
ً
 )لم تصور الكترونيا

تأ  بال عنوان.  20 ريخ النسخ مجهول،  )مجموعة مقاالت أدبية وتأريخية(،  كتابة ونسخ الشيخ محمد الخال، 

 سم.  16,5×  22صفحة،   112

 

النودهي معروف  الشيخ  إلى  املزوري  يحيی  املال  النسخ:  رسائل  تأريخ  اسمه(،  على  )شطب  مجهول  الناسخ   ،

معروف   21هـ،    1289محرم    17الربعاء   الشيخ  تأليفات  من  أخرى  مخطوطة  من  صفحة  )ومعها  صفحة 

. املصدر: املال عبدالكريم املدرس[. سم. ]نسخة  16.5×  21النودهي(، 
ً
 مصورة ورقيا

 

 ألدب الفارس يا

يالنــــي، امللقــــب بمحــــي الــــدين، الناســــخ گ)قــــدس ســــره(، للشــــيخ عبــــدالقادر ال ديــــوان حضــــرت غــــوث األعظــــم. 1

 سم. 13.5×  21.5ورقة،  30وتأريخ نسخه مجهوالن، 

ربيــع الثــاني ســنة  28ورقــة،  120عبــدالرحيم، ، بخــط عبــدهللا بــن عبــدالفتاح بــن ديوان شعر حافظ شــيرازي .  2

 سم. 13×  20.5هـ، 1303

 15، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن، -بيــــدل -)فقــــط  بحــــر اللــــف(، ديــــوان محمــــد طالــــب آملــــي  بــــال عنــــوان. 3

 سم. 13.5×  21.5ورقة، 



املؤلــــف  تحقيــــق در أحــــوال حضــــرة باباطــــاهر الهمــــداني مــــع خمــــس مقــــاالت در تحقيــــق  نــــد نكتــــه تــــأري ي،. 4

 سم.13×  20هـ قـ،  1375ذي الحجة  14 -هـ شـ 1335-5-1ورقة،  20والناسخ السيد طاهر الهاشمي، 

ــأريخ نســـخه مجهـــوالن،  بـــال عنـــوان. 5 ــال خوجنـــدي، اســـم الناســـخ وتـ ×  21.5صـــفحة،  334)ديـــوان شـــعر(، كمـ

  سم. 11.5

)لــــم  ســــم. 13×  20ورقــــة،  381، )ديــــوان شــــعر(، التــــأليف والنســــخ للشــــيخ رؤوف ضــــيائي ســــقزي  بــــال عنــــوان. 6

)
ً
 تصور الكترونيا

 17×  21صــــفحة(،  112ورقــــة ) 56، بخــــط مصــــطفى تحســــرداري املعــــروف بمحمــــد افنــــدي، ديــــوان شــــوكت. 7

 سم.

ورقــــة  281)ديــــوان شــــعر(، محمــــد حســــين نظيــــري نيشــــابوري، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن،  بــــال عنــــوان. 8

 سم. 12×  21.5صفحة(،  562)

)ديــوان شــعر فارســ ي(، موالنــا محمــد بــن حســام الــدين خوســفي، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،  وانبــال عنــ . 9

 سم. 14.5×  22.5ورقة،  360

 14×  20ورقة،  129"، نظامي گنجوي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، خسرو شيرينباسم " ديوان شعر. 10

 سم.

)يتضــمن شــعر حــول الخليقــة، وهــو جــواب حــديث ال تــزال عبــدي يتقــرب إلــى النوافــل(، املؤلــف  بــال عنــوان. 11

 ،
ً
 سم. 14.5×  22.5ورقة،  12والناسخ مجهوالن، تأريخ التاليف والنسخ مجهوالن أيضا

)ديوان شعر أنوري(، وحيدالــدين محمــد بــن محمــد حجــة الحــق النــوري، الناســخ وتــأريخ نســخه   بال عنوان.  12

( سم.  14×  21.5صفحة(،  472ورقة ) 236ن، مجهوال 
ً
 )لم تصور الكترونيا

ورقــــة  186، 1282شــــهر جمــــادي الثــــاني  25، ســــعدي الشــــيرازي، بخــــط عبــــدالحكيم، بوســــتان و گلســــتان. 13

 سم. 10×  16.5صفحة(،  376)

 للشــاعر الشــيخ عبــدالرحمن الطالبــاني فــي شــرح   بال عنــوان.  14
ً
 مــن أبيــات  18)رســالة شــعرية تتضــمن أبياتــا

ً
بيتــا

 سم. 10×  15هـ، 1266ورقة،  18هـ، بخط محمد السنندجي، 1250لجالل الدين الرومي(، نظمه 

 سم.10.5×  16.5ورقة،  28)عاشق(، بخط الناظم نفسه،  دوبيتهاى شيخ رؤوف ضيائي سقز. 15



ملرســـل واملرســـل )كتـــاب صــغير يضـــم عـــدة رســـائل متبادلــة فـــي مناســـبات مختلفـــة ال تحمــل اســـم ا بــال عنـــوان. 16

صــفحة(،  59ورقــة ) 31هـــ، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، 1290إليــه(، بعضــها تحمــل تــأريخ كتابتهــا مثــل ســنة 

 سم.11×  19

 صفحة(، يتضمن قصائد ثالثة من الشعراء اإليرانين: 173ورقة ) 87مجلد من  -17

بدايــة املخطوطــة إلــى صــفحة  هـــ، مــن 1351، عمــر خيــام نيشــابوري، بخــط فرقــاني، رباعيــات عمــر خيــام 17/1

 سم.22.5×  29.5، 136مع ثالثة أبيات من صفحة  135

ـــ)عريان(، بخــــط فرقــــاني، مــــن صــــفحة  رباعيــــات باباطـــــاهر الهمــــداني املعـــــروف 17/2 ، 161إلــــى صــــفحة  136بــ

 سم. 22.5×  29.5هـ، 1351

هـــ، 1351، 171صــفحة إلــى  161، بخــط فرقــاني، مــن صــفحة قصــيدة طويلــة للشــاعر ســلمان الســاوجي 17/3

ســـم. وفـــي نهايـــة الكتـــاب تـــأتي قطعـــة شـــعرية لـــم تنســـب لحـــد مكونـــة مـــن ثمانيـــة أبيـــات، وذكـــر أنهـــا 22.5×  29.5

 خالية من اللف.

ــه 18 ــأريخ النســـخ: . مهـــدي نامـ ـــ ، 1328، املؤلـــف والناســـخ مجهـــوالن، تـ ــة  11×  15.5صـــفحة،  62هـ ــي نهايـ ســـم. فـ

( مــن تــأليف املــال محمــد ابــن مەهــدی نــامەدجال يبدو أنهــا جــزء مــن )املخطوط قصيدة شعرية بالكردية حول ال

 .الحاج )ناقصة اآلخر(

، بــدأ بدراســة للشــيخ البرزنجــي )شــرح لديباجــة املثنــوي لجــالل الــدين الرومــي(،املراصد فــي كشــف املقاصــد  .  19

بمعنــى أنــه ألفــه  1839-1808هـــ وقدمــه للســلطان العثمــاني محمــود الثــاني الــذي حكــم مــن الفتــرة 1298املثنــوي 

 سم. 20.5×  27ورقة،  88هـ، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 1808سنة 

)كشكول شعري يبدا بشعر شاعر إيراني باسم طالب، وفيــه أشــعار غزليــة للشــعراء حكمــي شــفا   بال عنوان.  20

صفحة )نــاقص  180الصفهاني، مير عقيل همداني، مال حرفي الصفهاني....(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 سم. 12×  19.5الول والخير(،  

 166ورقــة ) 82)كشــكول شــعري يضــم شــعر شــعراء إيــرانيين(، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن،  بــال عنــوان. 21

 سم. 8.5×  14صفحة(، 

مثــل: ســـعدي، نظــامي گنجــوي، مولـــوي...، الناســخ وتـــأريخ  ،يتضـــمن أشــعار لشــعراء فـــرس كشــكول شــعري  .22

 سم. 18×  22صفحة،  128نسخه مجهوالن، 



)الجـــــــزء الول(، أبـــــــو القاســـــــم فردوســـــــ ي، بخـــــــط ســـــــيد نـــــــوري شـــــــيخ  ديــــــــوان فردوســــــــ ي املســــــــمی شــــــــاهنامه . 23

 سم.20.5×  32هـ، 1362صفحة،  68عبدالرحمن عازەباني، 

 سم. 8.7×  17أوراق زائدة،  5ورقة  213)كشكول شعري(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،   بال عنوان. 24

 سم. 15.5×  23.5، صفحة 466، نظام گنجوي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، اسكندرنامه . 25

مليـــرزا عبـــدالقادر بيـــدل مـــن القـــرن الثـــاني عشـــر الهجـــري، اســـم الناســـخ وتـــأريخ  عنصـــر اول از جهـــاز عنصـــر. 26

 سم. 13.5×  25صفحة،  224نسخه مجهوالن، 

ورقـــة، ســـلخ ذي الحجـــة الحـــرام  186لـــي خـــان هيـــدايت، ُُ ، بخـــط رضـــا قدامغـــاني ديـــوان شـــعر، منـــو هري . 27

 سم. 12.5×  20هـ، 1266

،  ديوان شعر،.  28
ً
 108حــافظ شــيرازي، تــأريخ تــأليف ونســخه مجهــوالن، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن أيضــا

 سم. 14.5×  20.5ورقة، 

 20ورقــــة ) 10)كتــــب عليهــــا بخــــط مغــــاير گلســــتان ســــعدي(، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن،  بــــال عنــــوان. 29

( سم. 15×  22صفحة(، 
ً
 )لم تصور الكترونيا

)تـــأريخ اإلســـالم(، ملؤلـــف مجهـــول )وذلـــك لطمـــس اســـمه بســـبب  كتـــاب حيـــدري مـــن كـــالم أف ـــ  املتكلمـــين. 30

صــفحة(، شــهر ذي الحجــة ســنة  631ورقــة ) 316انضــباط الحبــر عليــه(، بخــط هاشــم بــن عبــدهللا الصــفهاني، 

 سم. 21×  34هـ، 1207

وأخالقيــة منظومة فارسية فــي مــدح النبــي "ص" وبعــض فوائــد دينيــة  -ء رحمت ە)أو: اى ساي أي رحمت حق.  31

ص، 34م،  1994تشرين ثاني  15 -هـ  1414جمادى الثانية  12أخرى(، تأليف ونسخ املال عبدالكريم املدرس، 

 سم. 28.5×  19

 ص.290.ليلى ومجنون، 32

 . كشكول شعر فارسيو ا ملؤلف والناسخ مجهوالن.33

 

 دب الكردي األ 

شكسته .  1 شعر  ميناى  نجم  -)كشكول  ونسخ  إعداد  الول(،  املال،  الجزء  رمضان   448الدين  صفحة، 

 سم.   20×  32م، 1939هـ/تشرين الثاني 1358



نجم   –)كشكول شعر    ميناى شكسته .  2 إعداد ونسخ  الثاني(،  املال،  الجزء  اآلخر   358الدين  ربيع  صفحة، 

 سم.   20×  31م، 1939حزيران   15هـ/1358

شكسته .  3 شعر)كش  ميناى  نجم   –كول  ونسخ  إعداد  الثالث(،  املال،  الجزء  صفحة،    562الدين 

 سم.   20×  31م، 1940هـ/1359

پيرەمێرد  ميناى شكسته .  4 املال،    -)ديوانی  الدين  نجم  ونسخ  إعداد  بەگ(،  تۆفيق    26صفحة،    659حاجي 

 سم.   21.5×  33، 1952نيساني 

پيرەمێرد.  5 پەندی  يان  پێشينان  نجپەندی  ونسخ  إعداد  املال،  ،  الدين   11/  1953مايس    24ورقة،    397م 

 سم. 21.5×  33هـ، 1372رمضان 

املال،  ديواني حمدي.  6 الدين  نجم  إعداد ونسخ  بيك صاحبقران،  إبراهيم  بن  فتاح  بن  أحمد  ورقة،    169، 

 سم.   16×  21.5، 1939شباط 

د ونسخ نجم الدين املال،  )نسخة أخرى(، أحمد بن فتاح بن إبراهيم بيك صاحبقران، إعدا  ديواني حمدي.  7

 سم.  16×   21.5م،  1934حزيران  27ورقة،  375

)نسخة أخرى(، أحمد بن فتاح بن ابراهيم بيك صاحبقران، إعداد ونسخ نجم الدين املال،    ديواني حمدي.  8

 سم.  20×  32، 1940آب  31ورقة،  115

ان، إعداد ونسخ نجم الدين املال،  )نسخة أخرى(، أحمد بن فتاح بن ابراهيم بيك صاحبقر   ديواني حمدي.  9

 سم.  20×  32هـ، 1361ربيع اآلخر  10م /1942نيسان   27صفحة(،   78ورقة ) 39

نيشتمان.  10 املال،    سۆزى  الدين  نجم  ونسخ  إعداد  شعر(،  صفحات    153)كشكول  أربع  )مع  صفحة 

 سم.  15.5×  19.5، 1951حزيران  26إضافية(، 

جاف.  11 مختار  أحمد  املال،  ديوان  الدين  نجم  ونسخ  إعداد  الثاني    12صفحة،    133،  ، 1948تشرين 

 سم. 15.5× 20.5

املال،  )كشكول شعر(،    گوڵ دەستەی شاعيرانی کورد.  12 الدين  نجم    93م،  1950شباط    5إعداد ونسخ 

 سم. 15.5× 19.5ورقة، 

،  1981أيلول    6صفحة،    53)كشكول شعر(، إعداد ونسخ حمه بۆر مصطفى )هۆشنگ(،    ديوانچەكان.  13

 سم.  15.5× 19.5



ع ربي   13/    1942نيسان    3صفحة،    38، )ديوان شعر(، إعداد ونسخ نجم الدين املال،  ديوان أحمدى كور .  14

 سم.  17×  20هـ، 1361االخر 

 سم.  15×  23.5صفحة(، تأريخ النسخ مجهول،   68ورقة ) 34، بخط مراد كاكايي، دفتر شيخ أمير. 15

،    مولودنامه .  16
ً
ورقة   8)منظومة شعرية(، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن أيضا

 سم. 16×  22.5صفحة )ناقص الخير(،  16 –

،  مولودنامه  .  17
ً
أيضا التأليف والنسخ مجهوالن  تأريخ  والناسخ مجهوالن،  املؤلف   7)ناقص الول والخير(، 

 سم.  18×  22صفحة(،  14ورقة )

×   22.5صفحة،    23هـ،    1240للشيخ حسين القاض ي، بخط صالح بن حاجي، تأريخ النسخ:    مولودنامه،.  18

 سم.  15.5

 سم.  16,5×  20ورقة،  46هـ، 1348ن، املؤلف والناسخ مجهوال  مولودنامه،. 19

عنوان.  20 ص(    بال   ( الرسول  مدح  في  أفندي    140)قصائد  عبدهللا  بخط  الخاكي،  محمد  للمال  بيتا، 

  ، املجيدي  الحسين  الحرام    14ورقة،    5وعبدالكريم  السيد 1924جوالي    16  -هـ  1343محرم  مسجد  في  م 

 سم.  16×  20.5حسن املفتي، 

 ة، يضم عدة رسائل: ورق 137. مجلد من 21

، للمال محمد امللقب بابن الحاج حسن القراء، بخط الشيخ معروف بن الشيخ محمد بن  مهدي نامه   21/1

 سم.  17×  22ورقة،  4الشيخ عبدالقادر السياگويزي، 

هـ، 1316صفحات ونصف،    3، شوقي املشهور بعباد زاده، بخط املال معروف السياگويزي،  بيت الحشر  21/2

 م. س 17×  22

نامه   21/3 السيو مهدي  محمد  للمال  السياگويزي،  چی،  ،  معروف  املال  محرم    11بخط  هـ، 1316صفحة، 

 سم. 17×22

صفحة(،    6ورقة )  3هـ،  1316، للسيد طه الشمزينى، بخط املال معروف السياگويزي،  العقيدة الكردية   21/4

 سم.  17×  22

الكردية   21/5 الناسخ  العقيدة  سميع،  للشيخ  السياگويزي، ،  معروف  املال  الناظم  شارح  أو  الثاني  والناظم 

ابن   17×    22هـ،  1316صفحة،    114 الشيخ محمد  والده  وفاة  تأريخ  في  للشيخ معروف  أبيات  تأتي  ثم  سم. 

 هـ.  1313ويزي گالشيخ عبدالقادر السيا



األحاديث    21/6 في  األخبار  السياگدقائق  معروف  للمال   ،
ً
نظما الكوردية  إلى  )  37ويزي،  ترجمة   74ورقة 

 سم.  17×  22هـ، 1314صفحة(، بداية جمادى اآلخر سنة 

صفحة(،    165ورقة )  83)قصة في اإلسراء واملعراج ناقصة اآلخر(، املؤلف والناسخ مجهوالن،    بال عنوان.  22

 سم.  17×  21

، يضم ما يأتي: 173. مجلد في 23
ً
 صفحة

لرسول )ص( يعود معظمها لحمد كور(، بخط محمود بن  )أشعار وقصائد مختلفة في مدح ا  بال عنوان  23/1

 سم.  11×  16(، ، 132ورقة )من بداية املخطوطة إلى صفحة  66إبراهيم زەنگل، 

پيغەمبەر    23/2 النسخ: شهر رمضان    وەفاتنامەى  تأريخ  زەنگل،  إبراهيم  بن  هـ،  1313)ص(، بخط محمود 

 سم.  11×   16ورقة،  19

 ة( يضم ما يأتي:صفح  23ورقة ) 12. مجلد في 24

 في العقيدة االسالمية(، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ   116)منظومة شعرية كوردية    بال عنوان  24/1
ً
بيتا

 ،
ً
 سم. 16×22التأليف والنسخ مجهوالن أيضا

( وذلك في التفاؤل أو التشاؤم  اخالج نامه من القوال املنسوبة إلى اإلمام جعفر الصادق )  اخالج نامة:  24/2

، الناسخ مجهول، بح
ً
 سم.  16× 22هـ، 1329صفحات(، نسخ في  5ورقات ) 3ركات أعضاء الجسم ذاتيا

)منظومة في العقيدة االسالمية املشهورة بالعقيدة الكردية(، للشيخ سميع، الناسخ مجهول،   بال عنوان  24/3

 سم. 16× 22ورقة،  6

نامه .  25 الهمعراج  محمد  بخط  مجهوالن،  تأليفه  وتأريخ  املؤلف  النسخ ،  تأريخ  محمود،  فقي  لجل  روي 

 سم.  15×  19صفحة،   34مجهول، 

مەولوي .  26 إلى روحي  الهورامية  الگورانية  اللهجة  من  باملعدومي  امللقب  املولوي  عبدالرحيم  أشعار  ترجمة   ،

م، 1935هـ املقابل  1354ورقة،    101اللهجة السورانية من قبل حاج توفيق پيرەميرد، بخط نجم الدين املال،  

 سم.  13×  19.5

مولوي .  27 ميرزا  ديوان  الحاج  لجل  عبدالكريم  بخط  باملعدومي،  امللقب  التاوەگوزي  مولوي  عبدالرحيم   ،

 سم.  12.5×  20هـ،  1318شوال  27صفحة،   154مصطفى امللقب بحاجي احتشام ديوان، 

مولوي .  28 الناسخ  ديوان  باملعدومي،  امللقب  التاوەگوزي  مولوي  عبدالرحيم  هـ،  1331ورقة،    16مجهول،  ، 

 سم.  14×  21.5



مولوي .  29 بن ديوان  محمد  الشيخ  بن  محمد  بخط  باملعدومي،  امللقب  التاوەگوزي  مولوي  عبدالرحيم   ،

 سم. 13.5×  21.5هـ، 1329ورقة، شهر ربيع اآلخر سنة  74الشيخ مصطفى چنارەيي، 

 صفحة(، يضم ما يأتي: 250ورقة ) 125. مجلد في 30

مولوي(،    96)غزليات    مولوي ديوان    30/1 منشئاتي  مەولوي،  ژياننامەى  مولوي،  غزليات  فهرستي  غزل(، 

،  1377، ژياننامه  1372هـ،  1357للسيد عبدالرحيم مولوي امللقب باملعدومي، بخط السيد طاهر الهاشمي،  

 سم.  13×  20ص،  46منشئاتي مەولوي، 

 سم.  13×  20هـ، 1357ورقة،  30 ، بخط السيد طاهر الهاشمي،ديواني مصطفى بيسارانى 30/2

 13×    20هـ،  1381صفحة، محرم    16، بخط السيد طاهر الهاشمي،  ديوان الشيخ مصطفى التختي  30/3

 سم. 

  20صفحة،  29بە فارس ي،  نظم و نسخ: مال عبدالكريم املدرس، خانقاه بياره،  فيوضاتی خوداى مەزن  30/4

 سم.  13× 

م  أشعار   30/5 في  الهاشمي  الهاشمي،  للسيد طاهر  السيد طاهر  بخط  املدرس،  عبدالكريم  املال  ص،   6دح 

18 ×12.5 . 

ورقة مع ثالث    103(،  دۆاڵو، مال مصطفى بيساراني، بخط: مال رشيد معدومي دولەبي )ديواني بيساراني.  31

 سم.  12×  23م، 1962آزار   28شمس ي املقابل  1341فروردين  8صفحات إضافية، 

ول( )شعر وشرح(، بخط مال عبدالكريم املدرس، تأريخ النسخ والشرح مجهول، )الجزء ال   ديواني سالم.  32

 سم.  20×  31ورقات إضافية،  7صفحة مع  241

سالم.  33 والشرح    ديواني  النسخ  تأريخ  املدرس،  عبدالكريم  مال  بخط   ، وشرح(،  )شعر  الثاني(  )الجزء 

 سم. 20×  31صفحات إضافية،   3صفحة مع   115مجهول، 

 22)ملحمة شعرية بالهورامية(، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن،    زينمەم و  .  34

 سم. 10.5×  16ورقة، 

نالى.  35 آغا،  ديوان  باپير  نالي الشهرزوري، بخط علي  )  40، مال خضر  ×   20.5هـ،  1340صفحة(،    80ورقة 

 سم.  15.5

 21صفحة(،    16ورقة )  8اسخ وتأريخ النسخ مجهوالن،  )قصائد شعرية لنالي الشهرزوري(، الن  بال عنوان.  36

 سم. 17× 



 17صفحة(،    23ورقة )  12)قصائد شعرية لنالي الشهرزوري(، الناسخ وتأريخ النسخ مجهوالن،    . بال عنوان37

 سم. 10.5× 

خاوەر .  38 و  أيضا،  خورشيد  مجهوالن  والنسخ  التأليف  تأريخ  مجهوالن،  والناسخ  املؤلف   ،44  (  88ورقة 

 سم. 13.5×  18.5(، صفحة

كرماشان    بال عنوان.  39 كلهوري  رضائي  يدهللا  ونتاجات  أشعار  من  وأشعار   -)قسم  ونسخ  -مقاالت  نظم   ،)

×   23  -سم. ب  15×    20.5  -م، بحجمين: أ 1951م و  1950عبدهللا رضائي الكلهوري، عليها أكثر من تأريخ منها  

 سم.  18

 مية: ورقة، يضم منظومتين بالهورا 73. مجلد في 40

بور   40/1 رزم  السليمانية،   داستانى  قرب  عربت  في  ساكن  رشيد،  بخط  مجهول،  املؤلف  الخر(،  )ناقص 

 سم.  10.5×   16.5ص، 95

اقعات ايشان گويد  40/2  16.5صفحة،    50، املؤلف والناسخ مجهوالن،  جنگ نامەء ديوسفيد بارستم وو

 سم.  10.5× 

مال -شهورين منهم: نالي، شيخ رضا، سالم، محوي، فائق)كشكول يضم قصائد لشعراء كرد م   بال عنوان.  41

ورقة    100وسمان، وأبيات وقصائد فارسية ملوالنا الجامي(، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ النسخ مجهول،  

 سم.  21×  18صفحة(،  199)

سەقز.  42 بە  سەبارەت  گۆرانی  بەیتی  گۆرانی  بە  سەقز  تڕووداوەکانی  مجهوالن،  والناسخ  املؤلف  أريخ ، 

 ،
ً
 سم.  13×  20صفحة(،  70ورقة ) 35التأليف والنسخ مجهوالن أيضا

×    19م،  1939صفحة إضافية،    14صفحة مع    267)كشكول شعر(، أعده ونسخه حمه بور،    شەنگ.  43

 سم.  14.5

 255راني ئيمام حسين كوری ئيمام عەلى(، درويش سعيد، بخط عبدالقادر،  ژ )داستانى كو   شاهـ حسين.  44

 سم.  13×   21.5م، 1/4/1942هـ/1359ربيع الول  1صفحة، 

عنوان.  45 الشيخ   بال  نوري  الشيخ  التواريخ،  وبعض  الشخصية  ذكرياته  بعض  فيه  سجل  شعر(  )ديوان 

 سم. 12.5×  20ورقة،  44م، 1948و  1947صالح، الناسخ الناظم نفسه، عليها أكثر من تأريخ منها 

فەزلی.  46 ئاگرين،  ،  ديوانى شوكری  عبدهللا  ونسخ  عبدهللا 1987أيلول    29صفحة،    30إعداد  )أرسل  م، 

 لم تصور الكترونيا( ) سم.  17×  23ئاگرين النسخة املخطوطة إلى حمه بۆر(، 



 سم.  17×  21ص،  16، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، مختصر مجموعة أشعار الشيخ رضا الطالباني . 47

 سم. 17.5×21.5م، 1948/ 22/10ص،  72داد ونسخ نجم الدين املال، ، إع ديوانی مستەفا بەگی كوردی. 48

ورقة   161(، ترجمة ونسخ مال كريم ابن الحاج سعيد ابن مال كريم،  كليلة ودمنه)ترجمة لكتاب  گەالويژ  .  49

 )لم تصور الكترونيا( سم.  32×  41هـ، 1351صفحة(،  322)

ويژدان.  50 الضمير  مەسئەلەى  أح  -)مسألة  كردية(،  باپير،  قصة  كمال  علي  بخط  جاف،  مختار   76مد 

 سم.   13.5×  22.5صفحة )ناقصة الول(، 

عنوان.  51 إيرانيين(،  بال  وشعراء  املشهورين  الكرد  شعراء  أشعار  يضم  شعر  الدين،    )كشكول  جالل  بخط 

 سم.  7.5×  11.5صفحة،   148تأريخ النسخ مجهول، 

، مـــع تفســـير بعـــض )ديـــوان شـــعري أو مجموعـــة مـــن الشـــعار فـــي مجـــال العبـــادة والتوجـــه إلـــى هللا بـــال عنـــوان. 52

ربيــع الول  3صــفحة(، تــأريخ النســخ: 154 ) ورقــة 77هـــ، 1296محمد أمين، تأريخ التــأليف:  (آيات القرآن الكريم

 سم. 11×  17.5هـ، 1320نة س

عنوان.  53 آخرين،    بال  نساخ  خط  وفيها  أمين  مصطفى  نوشيروان  ونسخ  إعداد  شعر(،  م،  1962)كشكول 

 سم.  20.5×  33صفحة عدا البيضاء منها،  130

54  .( اسمه  بال عنوان  الحقيقة  في  أو "مولودنامه وهو  الكتاب  االسم على  بهذا  لم يسجل  ولكن  بالكردية،   "

القاض ي(،    الرسالة(، حسين  للشيخ  مولودنامه  أنها  يبدو  )ولكن  مجهوالن  والناسخ  مولودنامه   18املؤلف 

 سم.  16×  22.5الكردية وصفحتان شعر بالفارسية، تأريخ النسخ مجهول، 

والناسخ مال عمر سيدگول هەشەژينى،  كشكول شعري بال عنوان.  55 للجامع  هـ،  1368-1364ورقة،    37، 

 سم.  15.5×  20.5

ناري .  56 مجهوالن،  ديوان  نسخه  وتأريخ  الناسخ  بـ"ناري"،  املعروف  حمه  كاكه  مال   ،28  ( صفحة(،    56ورقة 

 سم.  21.5×  17.5

، للحاج توفيق پيرەميرد، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )ولكن كتب بعد روحي مەولەوي )نسخة اخرى(.  57

 . )لم تصور الكترونيا( سم 20×15ص(، 92ورقة ) 46م(، 1935مارت  7تأريخ  81قصيدة في صفحة 

نوري.  58 شيخ  نفسه،    ديوانى  املؤلف  بخط  صالح،  الشيخ  نوري  الشيخ  الول(،   10صفحة،    11)الدفتر 

 . سم 16.5×  21.5 ،1956شباط 



،   1956صفحة،    16)الدفتر الثاني(، الشيخ نوري الشيخ صالح، بخط املؤلف نفسه،    ديواني شيخ نوري .  59

 . سم 16.5×  21.5

دو أن املؤلف أو الناظم كتب الدفترين بناء على طلب رفيق حلمي لالستفادة منهما في كتابه النقدي: الشعر  ]يب

 والدب الكردي، الجزء الثاني[.

باپيرديواني  .  60 کەمال  مجهول،  عەلی  النسخ  تأريخ  نفسه،  الناظم  بخط  باپير،  کمال  علی  ص، 87، 

 . سم 15× 19.5

وخوسرەو،.  61 النسخ:    شيرين  تأريخ  الحسينى،  رمضان  بخط  قوبادي،   159هـ،    1310رمضان    11خاناى 

 سم.  10×   16.5صفحة(،  318ورقة )

النسخ:  ديوانى خاكى  .62 تأريخ  مجهول،  الناسخ  الخاكي،  محمد  للمال  اآلخر سنة    17،   8  هـ،1354جمادي 

 . سم 16.5×  21صفحة(،  16ورقة )

گوڵزاری  )  كشكول شعري .  63 بە  ونسخ:  داشاعيرانگەشتێک  کاکەڕەش(، جمع  م، 1969  –  1968،  ئومێد 

 لم تصور الكترونيا( )سم.  16.5×  21صفحة(،  722ورقة ) 361

صفحة(،    56ورقة )  28، خاناى قوبادي و املاس خان كنولەيي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  بال عنوان.  64

 لم تصور الكترونيا( ) سم. 11×  17.5

عنوان.  65 حريق،   بال  رنجوري،  أحمد،  الشيخ  الشعراء:  شعر  يتضمن  واآلخر  الول  ناقص  شعري  )بياض 

تأريخ الجمع والنسخ: مجهوالن،    145طالعي، مولوي وشعراء آخرين(، جمع ونسخ: عبدالرضا بن سيد علي، 

 . سم 7.5×  17.5 ورقة،

(، جامع البياض وناسخه: )بياض شعري ناقص الول واآلخر يتضمن قصائد فارسية وكردية  بال عنوان  .66

 )لم تصور الكترونيا( . سم 7×14 ص(،122ورقة ) 61مجهوالن، تأريخ النسخ: مجهول، 

 سم.  11×  18.5صفحة(،   98ورقة ) 49، ئەڵماس خانی کەنووڵەیی، شانامە  .67

)بياض شعري يضم شعر الشعراء: حافظ، نالي، مولوي، بيساراني، ميرزا يعقوب، ومال أحمد   بال عنوان.  68

 . سم 10×  15.5 صفحة، 82نودش ي(، 

ورانية مثل شانامة في شجاعة اإلمام علي بن أبي طالب گباللهجة ال)ناقصة الول واآلخر أشعار    بال عنوان.  69

وتأريخ   الناسخ  مجهول،  ملؤلف  مجهوالن،  وغزواته(،  تصور   سم.   18.5×    25صفحة،    103نسخه  )لم 

 الكترونيا( 



 )لم تصور الكترونيا(  سم.  12.5×  18صفحة(،  58ورقة ) 29، ملؤلف مجهول، بال عنوان. 70

 )لم تصور الكترونيا(  سم. 16.5×  20.5صفحة،  141، ملؤلف مجهول، بال عنوان. 71

دين مال كتبها للمجالت والصحف الكردية(، بتواريخ مختلفة )مجموعة مقاالت متنوعة لنجم ال بال عنوان. 72

 )لم تصور الكترونيا(  وقياسات مختلفة.

و  .  73 )مسودشيعر  کوردی  للشعراء: ئەدەبیاتی  دراسة  تضم  نفسه،  املؤلف  بخط  حلمي،  رفيق  تأليف:  ة(، 

 سم.  15.5×  20صفحة،  77، 1941دلدار، زيوەر، سالم، الشيخ سالم و سالم صاحبقران، 

و زین.  74 النسخ:  مەم  تأريخ  فتاح،  أحمدي خاني، بخط شاكر  تأليف  أتروش،  1937حزيران    25،  في    79م 

 سم.  16×  21صفحة(،  157ورقة )

 سم. 19×  28.5صفحة،  32، املؤلف والناسخ مجهوالن، بالخط االتيني،  لو اللو. 75

 م. س21× 32ص، 150زوان حال، التأليف والنسخ: عبدالرحيم قاض ي، . 76

وما   1936صفحة، تأريخ النسخ:    83ەمەبۆر،  ، إعداد وجمع ونسخ: ح)كشكول شعري(بيرەوەری و بژار  .  77

 )لم تصور الكترونيا( سم.  20.8×  33بعدها، 

، إعداد محمود زێــوەر، تقــديم د.عزالــدين مصــطفى رســول، نســخ بخــط محمــود زێــوەر، ديوان بختيار زێوەر   .78

 )لم تصور الكترونيا(سم.  24.5×  34صفحة، تأريخ النسخ مجهول،  117

 179، إعــــداد محمـــــود زێــــوەر، تقــــديم د.عزالـــــدين مصــــطفى رســـــول، ديـــــوان بختيـــــار زێـــــوەر )نســـــخة أخـــــرى(. 79

 )لم تصور الكترونيا( م.س 20.5×  32صفحة، تأريخ النسخ مجهول، 

 )الى م.صديق صالح(    يضم: مجلد. 80

بالكرديــة، ملؤلــف مجهــول )ولكــن يبــدو أنهــا مولودنامــة للشــيخ حســين القاضــ ي(، بخــط محمــد  مولودنامــه  80/1

 سم. 17.5×  23صفحة،  76، هـ 1349رانى، تأريخ النسخ: رجب سنة چیمو رشيد 

فـــي مـــدح النبـــي )ص( وبحـــث وفاتـــه بالكرديـــة، ملؤلـــف مجهـــول، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن  منظومـــة  80/2

 سم. 17.5×  23صفحة،  6)ناقص(،  

فارس ي وكــردي وعربــي، املؤلــف: الســيد  -وبار كودكي( شعر گار عهد صغير )بر گ ، أو يادديوان عهدي صغير.  81

ــه ســـنة  ــأليف: انتهـــى منـ ـــ/1332محمـــد طـــاهر فؤادالـــدين، تـــأريخ التـ م، الناســـخ: مجهـــول، تـــأريخ النســـخ: 1914هـ

 دەسخەتەکە الی م.سدیق سالحە()سم. 15.5×18.5ص(، 156ورقة ) 78، 1914



صــــفحة، وبعــــدها ثــــالث صــــفحات  22 بخــــط فــــوزي نفســــه، تــــأريخ النســــخ مجهــــول، ديــــوان أحمــــد فــــوزي،. 82

نقشــبند، شــيخ شــهاب الــدين، شــيخ نــوري يتضــمن أشــعار لـــ)شيخ عبــاس برزنجــي، شــيخ نجــم الــدين بيــاره، شــاه 

 سم. 21×  33.5شيخ صالح(، 

صــفحة، ومعهــا صــفحة كتبــت بيــد  44، بخــط نجــم الــدين مــال، تــأريخ النســخ مجهــول، ديــوان أحمــد فــوزي. 83

 سم. 19×  21.5م، 5/2/1980محمد مصطفى كوردى مؤرخة بـ 

(، للمـــــال ی ناوەکاااااادا ااااااود د  عە کاااااو دینااااااییک ەیەش عە لااااای    ە    ە) منظومـــــة فـــــي أســـــماء هللا الحســـــنی. 84

 سم. 9.5×  20صفحة،  41عبدالكريم املدرس، بخط املؤلف نفسه، تأريخ النسخ مجهول، 

 223)شــــيرين و خوســــرەو(، لخانــــاى قوبــــادي، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن )نــــاقص(،  شــــيرين و خســــرو . 85

 سم. 13.3×  20.5صفحة(،  455ورقة )

)یوناجاتا عەیتی حاتەم(،  ینظویة ل  ية ك ديااة ناة ااة الاا،  الااا ،  نا اا  و  ناساا   بیت حاتەم.  مناجات 86

 سم.17× 21.5ص، 14یجهوالن، تأ يخ   تأ ي  و  نس  یجهوالن  يضا،  

)تــأريخ االدب الكــردي(، املؤلــف والناســخ: عبدالواحــد نــوري، الجــزء االول،  هەوێنییت تییا یەد بە کوییی  یی    . 87

 سم.20×  16.5ص، 149، 1940

ـــ برتـــــو الهكـــــاري( باللغـــــة الكرديـــــة الكرمانجيـــــة، بخـــــط  دیـــــوانی شاهـــــــ پەرتـــــۆی هەـکـــــاری . 88 )ديـــــوان شـــــعر شاهـــ

 ص269هجري، 1221عبدهللا،  

)ديـــوان شـــعر باللغـــة الكرديـــة(، نظـــم ونســـخ الشـــيخ حســـيب الشـــيخ جـــالل الطالبـــاني،  یا گیییا       نییی ا . 89

 سم.16×  20.5ص، 44

، )ديااو ن لاا   عا کلااة   ، ديااة(، ڵبییا ە هە نە ییو ەووەکشییە ەیی  ە ەکح ییا ە لە شیییەد  ا. اشــعارى حســيب  90

 سم.16.5×  20.5ص، 50عخط   ناظم   شيخ حسيب عن   شيخ جالل   طا بادي، 

ذغ 15)ینظویاااة لااا  ية تأ يخياااة عا ، دياااة(  نا ااا  و  ناسااا  یجهاااوالن، دسااا  الاااا،  نیییی ا  شییییا   ییییو    یییی   . ٩1

 .سم20.5×32(، و ةة 132ص) 263ها، 1370  ق دة سنة 

 ص.257سم. 16×  21.5هج ي، 1371، عخط ف ج عن ك يم، ك اب شكست ە     ەف ەنياب شاه. ٩2

 سم. 16×20.5ص، 60، ەشعا  شيخ حسيب شيخ ج ل  الباني حفيو شيخ عبوەلح يو گل. ٩3

)ینظویااااة لااااا  ية ك ديااااة(، فاااا ج عااااان كاااا يم، تااااأ يخ   تاااااأ ي    صیییییـ شاهیییییی اە ه فویییییآ  یییییاا و ە  شیییییيو  فییییی  ن. ٩4

 سم.16× 20.5و ةة، 163و  نس  یجهوالن، 



و ةااااااااة،  126ه، 1371عخااااااااط فاااااااا ج عاااااااان كاااااااا يم،   صییییییییـ  ف ەنییییییییياب و نیییییییی         ییییییییـ شییییییییع  ـ ك   ییییییییـ  . ٩5

 سم.16×20.5

 .  وستم ز ل٩6

نــد املقــيم فــي الخــانقين، بخــط املتــرجم ترجمه من الفارسيةالى الكردية مال فــرج ابــن كــريم احمدو   . جنگنایە،  ٩7

 سم.16.5×  21.5، 1951ورقة، 457نفسه، 

 . كتاب جنك على صک ال ديو٩8

، 1945م.ت. وردي )محمــــــــد توفيــــــــق وردي(، بخــــــــط النــــــــاظم نفســــــــه، .   ە ێگااااااااای نااااااااایوو  )لاااااااا   کااااااااو دی(، ٩٩

 سم.16.5×21ورقة، 56

 بالكردية،. مجلد يضم قصتين شعريتين تأريخيتين باللغة 100

قصـــة شـــعرية تأريخيـــة، ناقصـــة االول،  املؤلـــف وتـــأريخ تأليفـــه مجهـــوالن، بخـــط مـــرزا توفيـــق بـــن درويـــش  100/1

 سم.20.5×31.0اوراق،  5رضا، 

كتــاب ارجــه و شــيرويه، املؤلــف وتــأريخ تأليفــه مجهــوالن، بخــط ميــرزا توفيــق بــن درويــش رضــا، انتهــى منــه  100/2

 سمز20.5× 31.5ورقة،  113ه في السليمانية، 1352رجب سنة يوم الثالثاء الخامس من رجب امل

 سم.21×32ص، 219.ديوان شعر، رمزي مال مارف، بخط يد الناظم، 101

 ص,51. مدد ياعلي، 102

 التأريخ والسير

طبيعى .1 تتاري ي  هللا،  أ،  سيف  الحاج  ابن  حمه  كاكه  مال  ونسخ  )  15ليف  صفحة(،   30ورقة 

 سم.  15×19.5م، 6/7/1940

ا .2 محمود  نگليز داستان حرب  وشيخ  بگ  وصابر  هموند  بگ  فتاح  بگ  باللغة    وكريم  )منظومة شعرية 

×    20.5م،  1937صفحة،    47صابر بك كريم بك، بخط عبدهللا حيدر آغا هموند،  املؤلف:  الكردية(،  

 سم.  16

دماه أسفن  25، تأليف ونسخ الدكتور محمد موكري، تأريخ النسخ:  خانواده شيخ عثمان سراج الدين .3

 سم.  18×  22صفحة،  48م، 16/3/1953قمري املقابل  1331سنة 

 388)بالتركية العثمانية(، الجزء الثاني، البن خلدون، بخط السيد يونس جساري،    مقدمة ابن خلدون  .4

 سم.   17.5×  24هـ، 1268ورقة، تأريخ النسخ: 



كربالنامه مصيبت  .5 واقعة  حتى  اإلسالم  تأريخ  حول  العثمانية  )بالتركية  التأليف  ،  وتأريخ  املؤلف  ء(، 

لي مراغي،  
ُ
صفحة( )ناقصة الول(، تأريخ النسخ: شهر    338ورقة )  168مجهوالن، بخط صفي ابن امام ق

 سم. 15.5×  28م، 1635هـ 1044شوال 

األ  .6 في صفات  الصفا  والخلفاءروضة  في   نبياء  ألف  بن محمود،  خاوند شاه  بن  محمد  الول(،  )الجزء 

 سم. 17×  28صفحة،  752الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  القرن التاسع الهجري،

تثبيت .7 أو  وتبصرة  الشفا  ذات  الجزري منظومة  الدين  بالشمس  امللقب  بن محمد  الخير محمد  لبي   ،

الشفا) ذات  )منظومة  السيوطي  بكر  أبي  بن  وعبدالرحمن  تثبيت(،  أو  بن تبصرة  محمود  بخط   ،)

تبصرة أو  )  13(،  منظومة ذات الشفاورقة )  37م،  1871  -هــ  1288ابراهيم زنگل، تأريخ النسخ: محرم  

 سم. 15×21(، تثبيت

مجهوالن،  البيتوش ي .8 والنسخ:  التأليف  تأريخ  الخال،  محمد  الشيخ  والنسخ:  التأليف  صفحة،    221، 

 سم. 20×32

لظن )باللغة الفارسية، ناقصة الول واآلخر(، للقاض ي مال محمد شريف السنندجي، أغلب ا   بال عنوان .9

سم. الكتاب هو في الصل زبدة التواريخ السنندجي، 20×29ص(،  398ورقة )  199أنه نسخ بيد املؤلف،  

 يتناول تأريخ االسالم وإيران واإلمارة الردالنية الكردية. 

حج، .10 والنسخ:    سفرنامەء  التأليف  تأريخ  مجهوالن،  والناسخ  اإليرانية   1302املؤلف  القمرية  بالنسة 

 سم. 16×  21.5صفحة(،  60ورقة ) 30م، 1923املقابل 

ُ  مستل من كتاب تأريخ مردوخ، عر سرة املردوخية )السنوية(، منشأ األ  .11 به من الفارسية وأضاف إليه: ُق

 سكاب، مطبوع باآللة الكاتبة ومسحوب بالرونيو. ورقة، حجم فول 29بياني، ژ مال جميل بندي الرو 

صفحة،   172)ذكريات(، كريم غفور أفندي، بخط املؤلف نفسه، تأريخ النسخ مجهول،    عبرت-یا گا   .12

(  سم. 19×  21.3
ً
 )لم تصور الكترونيا

ە گويز   .13 له  ع  بابا  و ا ج ى  باآللة  صفحة،    294  )عا کلة  النكکيزية(،تأ  خ حياة ح وي بيآ  مكتوب 

 سم.  33  ×21.5 (،Typewritenالكاتبة )

وثائق .14 و  كاك   مذكرات  حسين  لعزت  العثمانية،  التركية  باللغة  أفندي  )183،  ەییعزت  ص(، 366ورقة 

(   سم.16×22
ً
 )نسخة مصورة ورقيا



سخ بخط العقيد محمد   .15
ُ
تاريخ اردالن، )باللغةالفارسية(، تأليف اسماعيل بن مال محدحسين، ن

 سم. 17.5× 21.5. 1947ص، 44علي كوردي،  

ل ەن ا   ل ە  ێ .16 کا ەیە  و  الگوراني، یە  تأليف: محمدعلي سيدو  لرستان(،  تقع  واين  ر 
ُ
الل من هم 

 صفحة من قطع فولسكاب ذات ورق مخطط.  42، 1974، ترجمة: الشيخ معروف القرةداغي

رد،  .17
ُ
 ص، 15اهل حق يا علي اللهيان ايران، كريم ك

رد القديم، توفيق وهبي بك، ترجمة مال جميل بندي رو  .18
ُ
 ص. 50بياني، ژ دين الك

افيا   الجغر

افيا .  1   58)ناقصة اآلخر(، تأليف ونسخ مال كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا، تأريخ النسخ: مجهول،    جوغر

 سم.  20.5×  27، صفحة( 115)ورقة 

افياى عيراق  2/1 ورقة، تأريخ تأليفه ونسخه:   14، تأليف ونسخ مال كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا،  جوغر

 سم.  15×  21.5، م في قرية فقي مصطفى1935/ 11/  20هـ/ 1354شعبان  22

افياى عيراق    2/2 في جوغر كاكه رسالة  والناسخ: مال  املؤلف  السابقة(،  الرسالة  بنفس اسم  )رسالة أخرى 

 سم. 15×  20.5ورقة،  9حمه ابن سيف هللا، تأريخ النسخ مجهول، 

 سم.  21×  32.5ورقة،  25م، 1939، عزيز منصور، جيولوجية گەلي علي بك واملناطق املحيطة بها. 3

)بالفارسية(، ملؤلف مجهول، الناسخ مجهول، تأريخ    سفرنامەء مأموريت سرحد قطور براى تحديد حدود.  4

 سم.  13×  20.5ورقة،  60م، 1883النسخ: 

م، 1941/ 30/4، تأليف ونسخ: عبدالحميد عبدالرحمن، معلم االجتماعيات بدرسة هيت االبتدائية،  هيت.  5

 سم. 15,95×  20ص، 11

 سم. 18×  21.5ورقة(،  61، )5/1952/ 15يف ونسخ شاكر فتاح، تأريخ التأليف والنسخ: تأل عقرة،. 6

 

 القاموس 

اللغات.  1 الگيالني،    كنز  عينايت  مال  بنت  بخط  معروف،  بن  عبدالخالق  بن  محمد  فارس ي(،  عربي  )قاموس 

 سم.  16.5×  23.5هـ، 1153ذي القعدة  3ورقة، نسخ في  466



كوردي(، للشيخ معروف النودهي، تأريخ التأليف مجهول، الناسخ مجهول )ال يقرأ   -)قاموس عربي  األحمدية .  2

ورقة،    15م،  1912  –هـ في عهد السلطان محمد رشاد    1330مادى الول سنة  اسمه بسهولة(، تأريخ النسخ: ج

 سم.  14×  21

املحيط.  3 مجهوالن، القاموس  نسخه  وتأريخ  الناسخ  الفيروزآبادي،  يعقوب  بن  محمد  مجدالدين  لإلمام   ،

 سم. 17.5×  31ورقة،  406

4  .Kurdish-English Dictionary  إنكليزي(، ملؤلف انكلي-)قاموس كردي( زيJoseph Stephan ألفه سنة ،)

1920 (Jewalem June 1920) ،( مكتوب باآللة الكاتبةTypewriten ،)85  .ص 

ستيفن،   جوزيف  انگليزي،  كردي  ومسحوب 38،  1920)قاموس  الكاتبة  بااللة  مطبوع  فولسكاب،  ص، 

 بالرونيو على ورق رايز الخفيف(.

ةە ەد غی  .  5 كردي  فە هەنگا  قاموس  القرةداغي(،  معروف –)قاموس  الشيخ  والنسخ:  التأليف  كردي، 

 م. 1971ص قطع فولسكاب.  396القرةداغي، 

)قاموس الزراعة والحيوانات، باللغة ا لكردية(، الجزء الثاني، تأليف والنسخ فە هەنگا کشتوکاڵ و ئاژەڵ  .  6

 ص من القطع الكبير،  235، 1971الشيخ معروف القرةداغي، 

)قاموس الزراعة والحيوانات، باللغة ا لكردية(، الجزء االول، تأليف والنسخ  فە هەنگا کشتوکاڵ و ئاژەڵ    .7

 ص من القطع الكبير،  382، 1971الشيخ معروف القرةداغي، 

 

 الطب 

الفكر1 وكنز  الحكمة  خزانة  النقشبندي .  الخالدي  الصاحب  أسعد  محمد  ابن  ملحمود ضياءالدين   ،

مجهول،  حفيد شقيق   النسخ  تأريخ  نفسه،  املؤلف  بخط  خالد،  )لم   .سم10.5×    16ورقة،    98موالنا 

 )
ً
 تصور الكترونيا

عنوان.  2 ،  بال 
ً
أيضا مجهوالن  نسخه  وتأريخ  الناسخ  مجهوالن،  نسخه  وتأريخ  املؤلف  ورقة،   28، 

 سم. 15×21

الطبين.  3 نودش ي  مجمع  عبدالرحمن  بخط  باش ي،  حكيم  بديع  ميرزا  جمادى   208سنندجي،  ،  ورقة، 

 سم.  22×   32م، 1846هـ 1262الولى 



املعمنين.  4 شاه تحفة  ايام  نسخه  تم   . فصيح  محمد  بن  معين  محمد  بخط  حسين،  مؤمن  محمد   ،

 سم.  17×  26.5ورقة،  261هـ، 1131سليمان الصفوي في شوال  

عنوان.  5 وتأريخ  بال  الناسخ  مجهوالن،  تأليفه  وتأريخ  املؤلف   ،  ،
ً
أيضا مجهوالن  ورقة،   160نسخه 

 سم. 17.5× 21.5

الطبين.  6 مجمع  في  الحكمتين  مجهوالن،  جامع  تأليفه  وتأريخ  املؤلف  مجهول،   592،  الناسخ  ورقة، 

 سم. 20× 30هـ، 1253

 حياء األ 

باس ی حەیوان  .  1 ملال  ئەشیای  والنسخ  التأليف  الكردية،  باللغة  الحيوان(،  حياة  تتناول  التي  كاكه  )الشياء 

 سم.  15.5×  20ورقة، تأريخ النسخ مجهول،  15حمه ابن الحاج سيف هللا،  

أريخ النسخ ورقة، ت  23نسخة أخرى(، تأليف ونسخ مال كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا،    -)الشياء    ئەشیا.  2

 سم.  15.5×  20مجهول، 

 الحساب 

×   20ورقة، تأريخ النسخ مجهول،    28هللا،  ليف ونسخ مال كاكه حمه ابن الحاج سيف  أ، تعيلمي حيساب.1

 سم.  15.5

 20ورقة، تأريخ النسخ مجهول،    20تأليف ونسخ مال كاكه حمه ابن الحاج سيف هللا،    خوالسەی حيساب،.  2

 سم.  13× 

 سم.  9×  15ورقة،  7)ناقصة الول(، املؤلف والناسخ مجهوالن،  رسالة قصيرة في الحساب. 3

الطالب.  4 عبدالرحتحفة  )ت.  ،  الكردي  الجلي  عبدهللا  بن  أحمد  1217من  مال  العالمة  الشيخ  بخط  هـ(، 

 سم. 14×  20هـ، 1240رجب  26ورقة،  112النودش ي، 

،    بال عنوان .  5
ً
)ناقصة الول واآلخر(، املؤلف وتأريخ التأليف مجهوالن، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن أيضا

(  .سم17 ×  23ورقة،  55
ً
 )لم تصور الكترونيا

 علم الفلك 

رة اليتيمة . 1
 سم.  16×  22.5ورقة،  28ريخ نسخه مجهوالن، أ، بهاءالدين العاملي، الناسخ وتالدُّ



نجوم.  2 در  التعليم  الناسخ   كفايت  الغزنوي،  زكي  بن  محمد  بن  سعود  بن  املحامد  أبو  الفارسية(،  )باللغة 

 سم.  12.5×  19.5ورقة،  52وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 الهندسة 

الحاج سيف هللا،  أت  هندسة،   .1 ابن  في   1940حزيران    14ورقة،    28ليف ونسخ مال كاكه حمه 

 سم. 15×  20قرية خان حمه آغا، 

التأسيس.  2 نسخه  أشكال  وتأريخ  الناسخ  السمرقندي،  أشرف  بن  محمد  الدين  لشمس   ،

 سم. 14×  20ورقة )ناقصة اآلخر(،   28مجهوالن، 

 الهيئة 

 13.5×  20ورقــة، تــأريخ النســخ مجهــول،  66تأليف ونسخ مال كاكه حمــه ابــن الحــاج ســيف هللا،   علم الهيئة،.1

 سم.

 سم. 16×  23ورقة،  186)باللغة التركية العثمانية(، املؤلف والناسخ مجهوالن،  علم هيئت. 2

 22.5ورقــة،  59 ، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ الـتأليف والنسخ مجهوالن،الهيئة واألفالك والحساب  3/1

 سم. 16.5× 

حاشية على شرح امللخص لقاض ي زاده الرومــي ســّماها النايــخ فــي االخيــر بـــ)الحاشية البرجنديــة فــي علــم   3/2

 15×  21هـ،  1232ذي القعدة  20ورقة،  93، املؤلف وتأريخ التأليف مجهوالن، بخط أحمد النوتش ي، الهيئة(

 سم.

، جــواد بــن أســعد بــن صــة الحســاب للشــيخ بهــاء الــدين العــامليشــرح جــواد بــن ســعد بــن جــواد علــى خال  3/3

 سم. 15×  21هـ، 1232ورقة،  91هـ(، بخط أحمد بن مال ويس ي النودش ي، 1056جواد )ت. 

،   تقويم،.  4
ً
ســم.  13×  20هـــ، 1344ورقــة،  8املؤلف والناسخ مجهــوالن، تــاريخ التــأليف والنســخ مجهــوالن أيضــا

لشــيخ عبداملجيــد القطــب مــن كركــوك إلــى أحــد أصــدقائه وهــو املــال رؤوف. هــذا ]اعد من قبل مجهول وبعــث إلــى ا

 التقويم كما يقول القطب يعرف به أول ايام كل شهر من شهور السنة املرادة إلى مائة سنة من بعد إعداده[.

ــی) تقـــــويم. 5 ــتنى ڕ ژانـــــی عەرەبـــــی و کـــــوردی و ڕ مـــ ــأليف والنســـــخ  1396ڕێکخســـ هــــــ(، ملؤلـــــف مجهـــــول، تـــــأريخ التـــ

، م
ً
 .14×  20صفحة،  16جهوالن أيضا

 



 القانون 

بەغدادی.  1 عقوباتی  تأريخ  ال)قانون    قانوونی  هللا،  سيف  الحاج  ابن  حمه  كاكه  مال  البغدادية(،  عقوبات 

 18.5م،  1934شباط    9هـ/1352شوال    24م، الناسخ: املؤلف نفسه، تأريخ النسخ:    1934هـ  1352التأليف:  

 سم.  12.5× 

)ترجمة قانون تسوية حقوق الراض ي(، ترجمة ونسخ مال كاكه حمه ،  تەسووییەی حقووقی ئەرازی قانوونی  .  2

 سم.  15×  19م،  8/3/1938ورقة، نسخ في  19ابن الحاج سيف هللا، 

)قانون حقوق و واجبات الزراعة(، تأليف ونسخ مال كاكه حمه ابن الحاج   قانوونى حقووق واجباتى زراعى.  3

 سم.  15× 19م،  1940كانون الثاني  29صفحة(، تأريخ النسخ:   12ورقة ) 6، 1934تأليف: سيف هللا، تأريخ ال

 املجاميع 

 مجلد يضم: -1

ورقــة،  12)شــعر(، فــتح هللا فهــيم، بخــط الســيد طــاهر الهاشــمي،  قشــون كشــتی رضــا خــان در غــرب إيــران 1/1

 سم. 13×  20.5هـ شـ ، 1329اسفند ماه  14

ــا عمـــومي بخـــ  بـــاوه 1/2 افيـ ــاهر جغر ــه للســـيد طـ ــأريخ تأليفـــه مجهـــوالن، مـــن نـــوع الخـــط يظهـــر انـ ، املؤلـــف وتـ

 سم. 13×  20صفحة(،  23ورقة ) 12الهاشمي، 

افيا كردستان 1/3  سم.12.5×  20ورقة،  18، ، محمد مردوخجغر

 13.5×  20.5هـــ، 1359ذي الحجــة  23ورقــة،  20)قصائد شــعرية(، مــال بريشــان، بخــط يــدهللا،   بال عنوان  1/4

 سم.

 12املشــــهور برســــالة االســــتعارة، مــــال أبــــوبكر امليــــر روســــتمي، بخــــط حســــن الجــــزري املــــزوري،  بيــــان البيــــان 2/1

 سم.10.5×  16ورقة، ،  

ورقــة،  8هـــ، 1345املير روستمي، بخط حسن الجــزري املــزوري، شــهر رمضــان  أبوبكر، مال الوضعخالصة    2/2

 سم. 10.5×  16

 10.5×  16هـــ، 1345ورقــة،  7، مــال أبــوبكر امليــر روســتمي، بخــط حســن الجــزري املــزوري، رســالة الظــروف 2/3

 سم. ثم يأتي على بعض أشعار مال أبي بكر مير روستمي في صفحتين.



)رســــالة صــــغيرة فــــي املنطــــق(، يظهــــر أنــــه ملــــال علــــي القزلجــــي، بخــــط ســــعيد صــــالح أفنــــدي بــــن مــــال  بــــال عنــــوان 3/1

 سم. 14×  19.5هـ، 1226صفحة(،  4مصطفى النائب، ورقتان )

)رســالة فــي علــم املنطــق(، املؤلــف وتــأريخ تأليفــه مجهــوالن، بخــط ســعيد بــن صــالح افنــدي بــن مــال   بال عنوان  3/2

 سم. 14×  20صفحة،  8تأريخ النسخ مجهول،  مصطفى النائب،

)رســالة فــي علــم املنطــق(، املؤلــف وتــأريخ تأليفــه مجهــوالن، بخــط أبــي القاســم بــن محمــد املحــدث  بــال عنــوان 3/3

 سم. 14×  20أوراق وصفحة واحدة،  10بدار السعادة، تأريخ النسخ مجهول، 

 8جهــوالن، بخــط مــال ســعيد بــرادي ابــن مــال فاضــل، )رســالة فــي علــم الوضــع(، املؤلــف والناســخ م بــال عنــوان 3/4

 سم. 14×  20مدينة كركوك،   -صفر يوم الحد بدون ذكر سنة النسخ  26ورقة، 

علــم البالغــة(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن، بخــط ســعيد بــن صــالح  -)رســالة االســتعارة فــي البيــان بــال عنــوان 3/5

 سم. 14×  20هـ، 1226 أوراق وصفحة واحدة، 6افندي بن مال مصطفى النائب،  

،   بال عنوان  3/6
ً
 5)رسالة فــي علــم الصــرف(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ مجهــوالن أيضــا

 سم. 14×  20أوراق،  

،  بــال عنــوان 4/1
ً
ورقــة،  86)علــم الحــديث(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ مجهــوالن أيضــا

 سم. 14.5×  20.5

)الدعيــة واالذكــار(، أبــو الخيــر محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن يوســف الجــزري الشــافعي،  لحصــن الحصــينا 4/2

 سم. 14.5×  20.5هـ، 1214ورقة، صفر  45بخط خالد بن حسين، 

 سم. 14.5×  20.5ورقة،  2، املؤلف والناسخ مجهوالن، دعاء دفع الطاعون  4/3

نا حسن الكردي، تأريخ النســخ: الحــد أول شــهر ربيــع الول )أدعية وأذكار(، بخط محمد بن موال   بال عنوان  5/1

( .سم 22×  24صفحة(،  40ورقة ) 20هـ بمدينة املنورة،  1081سنة 
ً
 )لم تصور الكترونيا

 6ورقــــــة ) 3)ادعيــــــة واذـكــــار(، الشــــــيخ أحمــــــد زروق، بخــــــط محمــــــد بـــــن موالنــــــا حســــــن الكــــــردي،  بــــــال عنــــــوان 5/2

 سم. 14.5×  20.5هـ، 1080صفحة(، 

)علــم الحــديث(، املؤلــف وتــأريخ التــأليف مجهــوالن، بخــط إســماعيل بــن موالنــا فــرج، تــأريخ  دقــائق األخبــار  5/3

 سم. 14.5×  20.5صفحة(،  72ورقة ) 36النسخ مجهول، 

، املؤلــف وتــأريخ التــأليف مجهــوالن، بخــط إســماعيل بــن فــرج بــن الرســالة الغزاليــة فــي أســماء هللا الحســنی 5/4

 سم. 14.5×  20هـ،  1064شعبان  2صفحة،  17، إسماعيل الدوداني



)التصوف(، تاج الدين ابــي الفضــل أحمــد بــن عطــاءهللا الشــاذلي )ابــن عطــارهللا   الحكم أو الحكم العطائية   5/5

ــ،  1064االســـكندري(، بخـــط إســـماعيل بـــن فـــرج، الربعـــاء شـــهر صـــفر ســـنة  ×  20.5صـــفحة(،  22ورقـــة ) 11هـــ

 سم. 14.5

واملعاشــرة مــع الخلــق والخــالق، ملؤلــف مجهــول، والناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن  ل ــحبة القــول فــي آداب ا 5/6

 سم. 14.5×  20.5صفحة،  6)ولكن يبدو أنه بخط إسماعيل بن فرج(،  

)مكـــرر(، املؤلـــف وتـــأريخ التـــأليف مجهـــوالن، بخـــط إســـماعيل بـــن فـــرج  بـــاب أســـماء هللا تعـــالى فـــي ال ـــحاح 5/7

 سم. 14.5×  20.5 صفحة(، 19ورقة ) 10الدوداني، 

 52ورقــة ) 26)التصــوف(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف ونســخه مجهــوالن،  رياضــة النفــوس 5/8

 سم. 14.5×  20.5صفحة(، 

)علــم النحــو(، محمــد ابــن مالــك االندلســ ي املعــروف بــابن املالــك، تــأريخ التــأليف والنســخ  ألفيــة ابــن املالــك 6/1

 سم. 10.5×  17وفي آخرها،  24(، ناقصة بعد الورقة صفحة 55ورقة ) 28مجهوالن، 

)ناقصــة اآلخــر(، نجــم الــدين القزوينــى )علــي بــن عمــر بــن علــي الكــاتبي(، تــأريخ التــأليف الشمسية في املنطــق   6/2

 سم. 10.5×  17صفحة(،  54ورقة ) 27والنسخ مجهوالن، 

 سم. 10.5×  17ورقة،  14نجاني، )علم الصرف، نسخة أخرى(، الشيخ ابراهيم الز  تصريف الزنجاني 6/3

بالفارســية )علــم الصــرف(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ   منظومة عوامل الجرجاني  6/4

 ،
ً
 سم. 10.5×  17صفحة،  5مجهوالن أيضا

ــدية  7/1 ــد العضـــ ــى شـــــرح العقائـــ ــالي علـــ ــية حســـــن الخلخـــ ــالي املتـــــوفي  حاشـــ ــيني الخلخـــ ــا هـــــو حســـــن الحســـ بمـــ )رق

 14×  19صـــفحة(،  83ورقـــة ) 42حســـن الخلخـــالي، بخـــط أبـــوبكر بـــن خضـــر، تـــأريخ النســـخ مجهـــول، هــــ(، 1014

 سم.

، وهــو اثنــان وســبعون فرقــة، املؤلــف وتــأريخ تأليفــه مجهــوالن، بخــط أبــوبكر رسالة في ذكر فــرق أهــل البــد   7/2

 سم. 14×  19صفحة،  4بن خضر بن شمس الدين، تأريخ النسخ مجهول، 

 14×  19هـــ، 1212صــفحة،  2)الحديث(، لعبدالرحمن الجامي، الناسخ مجهــول،   عمائيشرح الحديث ال  7/3

 سم.



حاشــــية حســــن الخلخــــالي علــــى تحقيقــــات كتوهــــا محمــــد بــــن أســــعد الــــدواني علــــى صــــفحات التهــــذيب فــــي  7/4

جمــادي الثــاني ســنة  11ورقــة،  38حسن الخلخالي، الناســخ مجهــول،   املنطق والكالم لسعدالدين التفتازاني،

 سم. 14×  19هـ، 1006

)ناقصة الول واآلخر علم النحــو(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ مجهــوالن   بال عنوان  8/1

  ،
ً
( .سم 16×  20ورقة،  2أيضا

ً
 )لم تصور ا لكترونيا

حامــد، بخــط )علــم الصــرف( )نســخة أخــرى(، ملــال علــي الشــنوي علــي بــن الشــيخ تصريف مال علي األشــنوي   8/2

وأيضــا قــد أدخــل فــي وســط هــذا الكتــاب  ســم. 16×  20هـ،  1341ورقة،    49مصطفى بن درويش رشيد الشواني،  

ــي فــــي علــــم الصــــرف ناظمهــــا محمدســــعيد الســــروري  ــا الصــــرفية، وهــ ورقتــــان تتنــــاوالن حــــروف االبــــدال وتطبيقا هــ

ى رسالته الشعرية بالعسكري نسبة إلى منطقته.  وسمق

)علــم البالغــة( )نســخة أخــرى(، مــال أبــوبكر امليــر روســتمي، بخــط  املســماة ببيــان البيــان رســالة االســتعارة 8/3

ورقــة،  16هـــ( فــي كركــوك مســجد حســن بــك،  1331)يبــدو أن املقصــود  31شــوال ســنة  20مصــطفى الشــواني، 

 سم. 16×  20

اذه شـــيخ هــــ فـــي خدمـــة أســـت 1331، عضـــدالدين االيجـــي، بخـــط مصـــطفى الشـــواني، ســـنة رســـالة فـــي الوضـــع 8/4

 سم. 16×  20ورقة،  11محمد تالش ي في كركوك،  

ــ، 1127ورقـــة،  18)علـــم املنطـــق(، الحـــاج يوســـف محمـــد شـــريف، الناســـخ مجهـــول،  بـــال عنــــوان 9/1 ×  19.5هــ

 سم.12.5

هــــ، 1127ورقـــة،  85)علـــم الحكمـــة(، الحـــاج يوســـف محمـــد شـــريف، الناســـخ مجهـــول،  رســـالة فـــي الحكمـــة  9/2

 سم. 12.5×  19.5

)علــــم الكــــالم(، الحــــاج يوســــف محمــــد شــــريف، بخــــط معــــروف بــــن الشــــيخ محمــــد الباقالبــــادي  عنــــوان بــــال  9/3

 سم. 12.5×  19.5هـ، 1232ورقة،  56املردوخي. كتب لجل الشيخ محمد سعيد، 

نســـخة أخـــرى(، علـــي بـــن الشـــيخ حامـــد االشـــنوي، بخـــط  –)تكملـــة الزنجـــاني  تصـــريف مـــال علـــي األشـــنوي  10/1

( سم. 17×  22صفحة(،  103ورقة ) 52هـ،  1331نة رشيد، شهر ذي الحجة س
ً
 )لم تصور الكترونيا

، زردەهـــ فــي قريــة بــرد1333ورقــة،  11)علــم الوضــع(، مــال أبــوبكر امليــر روســتمي، بخــط عبــدهللا،   بال عنــوان  10/2

 سم. 17×  22



ــتعارة 10/3 ــالة االسـ ــة(، مـــال أبـــوبكر امليـــر روســـتمي، بخـــط عبـــدالكريم ـكــاني كبـــردي،  رسـ ورقـــة،  12)علـــم البالغـ

 سم. 17×  22هـ، 1343شهر رمضان 

، عصــام الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن عربشــاه االســفرائي، بخــط أحمــد رسالة االســتعارة باســم املصــباح  11/1

 سم. 15×  21موالنا إبراهيم في قرية بيارة، هـ في مدرسة  1223ورقة،  25بن عبدالكريم الدشتي الجوانرويي، 

، لعصـــــام الـــــدين شـــــرح الرســـــالة العضـــــدية املشـــــهورة بعصـــــام الـــــدين الشـــــرح أو شـــــرح عصـــــام الـــــدين  11/2

 126ورقــــة ) 63إبــــراهيم بــــن محمــــد بــــن عربشــــاه االســــفرائي، بخــــط أحمــــد بــــن عبــــدالكريم الدشــــتي الجــــوانرويي، 

 سم. 15×  21نا إبراهيم البياري، هـ في قرية بيارة في خدمة موال 1223صفحة(، 

، محمـــد بـــن حســـين الحيـــدري، بخـــط محمـــود بـــن حاشـــية علـــى شـــرح عصـــام الـــدين للرســـالة العضـــدية  11/3

 1223ورقــة،  15أحمد بن شــريف بــن أحمــد بــن محمــد بــو يوســف مبــارك شــاه نســخه لجــل مــال أحمــد الدشــتي، 

 سم. 15×  21هـ، 

اظرة(، املؤلــــــــف وتــــــــأريخ التــــــــأليف مجهــــــــوالن، بخــــــــط أحمــــــــد بــــــــن )اداب البحــــــــث والنــــــــ  الرســــــــالة الحنفيــــــــة  11/4

 سم. 15×  21ورقة،  7عبدالكريم الدشتي الجوانرويي،  

)اداب البحــث واملنــاظرة(، أحمــد بــن رمضــان بــن حســن انــويزدي، بخــط أحمــد بــن عبــدالكريم  بــال عنــوان 11/5

 سم.15×  21هـ،  1223ورقة،  2الدشتي الجوانراويي،  

)آداب البحث واملناظرة(، ابراهيم بن عربشاه االسفرائي، بخط أحمــد   الحاشية على الرسالة العضدية   11/6

 سم. 15×  21هـ،  1225فحة، ص 15بن عبدالكريم الدشتي الجوانرويي، 

، ولكنهـــا هـــي حاشـــية موالنـــا محمـــد بـــن حســـين املـــاوراني علـــى حاشـــية ميـــر ابـــي الفـــتح علـــى شـــرح بـــال عنـــوان 11/7

رســـــالة العضـــــدية فـــــي االداب )اداب البحـــــث واملنـــــاظرة( )نســـــخة أخـــــرى(، بخـــــط أحمـــــد بـــــن عبـــــدالكريم الدشـــــتي 

 سم. 15×  21ورقة،  27الجوانرويي،  

)اداب البحـــث واملنـــاظرة(، االميـــر ابـــو الفـــتح،  ر ابـــي الفـــتح علـــى الرســـالة الحنفيـــة فـــي االدابحاشـــية اميـــ  11/8

 سم. 15×  21هـ، 1224صفحة،  69بخط أحمد بن عبدالكريم الدشتي الجوانرويي، 

)علم املنطق(، محمد امين، بخط أحمد بن عبدالكريم الدشتي الجوانراويي،  تحقيقات في جهة الوحدة  11/9

 سم. 15×  21هـ في خدمة موالنا محمد بن مال أبي بكر البيتوش ي،  1224 ورقة، 10

ورقــة، رجــب ســنة  30)طب(، املؤلف وتــأريخ التــأليف مجهــوالن، بخــط محمــود زنگــل،   طب منافع االشياء  12/1

 سم. 16×  22هـ،  1330



حمـــود زنكـــل، تـــأريخ )ص(، )مناقـــب النبـــي(، املؤلـــف وتـــأريخ التـــأليف مجهـــوالن، بخـــط م د النبـــيو هـــذا مولـــ  12/2

 سم. 16×  22ورقة،  37النسخ مجهول، 

)فـــي التفســـير، مقدمـــة فـــي الكـــالم علـــى البســـملة والحمدلـــة والشـــكر واملـــدح(، تـــأليف: القاضـــ ي  بـــال عنـــوان 13/1

 سم. 13×  20صفحة(،  6ورقة ) 3زكريا النصاري أبو يحيى، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

ــي شــــــرح امل 13/2 ــة فــــ ــة فــــــتح رب البريــــ ــة الخزرجيــــ ــا  نظومــــ )علــــــم العــــــروض والقــــــوافي(، القاضــــــ ي أبــــــو يحيــــــى زكريــــ

هـــ، 1241ذي الحجــة ســنة  2ورقــة، الخمــيس  43النصــاري، بخــط محمــد ابــن عبــدالرحمن الشــافعي الفارســ ي، 

 سم. 13×  20

)الـــوعظ والنصـــيحة(، جـــارهللا محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري، بخـــط مـــال معـــروف ابـــن مـــال رســـول  مقـــاالت 14/1

 باللغة التركية وبقياسات أصغر في  48يي، السيرة
ً
 سم. 16.5×  21ورقة،  41ورقة أضيف إليها ورقة شرحا

بخــط مــال معــروف  أغلــب الظــن أنهــا للبيتوشــ ي، )رسالة شعرية وأرجوزة قصيرة في علم النحــو(،  بال عنوان  14/2

 سم. 16.5×  21صفحة،  5ابن مال رسول السيرەيي، 

 )المثــــال وا بــــال عنــــوان 14/3
ً
ــبا  والبيرخضــــري نســ

ً
لحكــــم(، بخــــط مــــال معــــروف ابــــن مــــال رســــول الســــيرەيي مولــــدا

 ،
ً
 سم. 16.5×  21هـ، 1328صفحة(،  60ورقة ) 30والشافعي مذهبا

ملؤلفهــا  حاشــية أحمــد بــن حيــدر الكــردي الحســين آبــادي علــى شــرح عصــام الــدين لرســالة االســتعارات 15/1

أبــي القاســم الســمرقندي، املحشــ ي: أحمــد بــن حيــدر بــن أحمــد الكــردي الحســين آبــادي، بخــط محمــد ســعيد بــن 

 سم. 13.5×  19.5هـ، 1226ذي الحجة سنة  7ورقة، االثنين   33مال رسول ابن مال علي البازاماني، 

عبــدالرحمن الجرجــاني،  )علــم النحــو( )نســخة أخــرى(، للشــيخ عبــدالقاهر بــن الشــيخ عوامــل الجرجــاني 15/2

 سم. 13.5×  19.5هـ، 1329ورقة،  9بخط رسول بن عبدهللا، 

)علم النحو(، خالد بن عبدهللا الزهري، بخــط عبــدالكريم الهــورامي  موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب  16/1

 سم. 13×  20ورقة،  43لجل شيخه أحمد، تأريخ النسخ مجهول، 

املير روستمي، بخط حســن بــن عيســ ى الفــاوجي، لــم يكتــب تــأريخ نســخه بــل صــرح بأنــه ، مال أبوبكر  الوضع  16/2

 13×  20صـــفحة،  9كتبــه يـــوم الجمعــة فـــي الســليمانية فـــي خدمـــة الشــيخ أحمـــد بــن الشـــيخ عبــدالقادر املهـــاجر، 

 سم.

 6 )نســـخة أخـــرى( )علـــم البالغـــة(، مـــال أبـــوبكر امليـــر روســـتمي، بخـــط حســـن بـــن عيســـ ى الفـــاوجي، اســـتعارة 16/3

 سم. 13×  20هـ في السليمانية، 1277صفحة(،  12ورقة )



روي علـــى شـــرح عوامـــل املئـــة لســـعدالدين التفتـــازاني املســـمی بالســـعديني وهـــو گـــ حاشـــية مـــال أحمـــد ال 17/1

للشــيخ عبــدالقاهر الجرجــاني، أحمــد بــن محمــد الگــروي، الســاكن فــي حريــر محافظــة  على كتاب العوامل املائــة 

 سم. 14×  21هـ، 1239ورقة،  61سف الشيخ بزينى، أربيل، بخط محمد بن يو 

، أبــو الفــتح يوســف حاشية األمير أبو الفتح القرباغي املعروف بــاألمير علــى مــتن الحســام كــاتي فــي املنطــق  17/2

بن محمــدخان القربــاغي املعــروف بــالمير، بخــط أحمــد بــن علــي بــن عيســ ى بــن ممنــد بــن بــابول بــن خلــك بــن بــابول 

 سم. 14.5×  20.5ورقة،  23هـ قرية جناران، 1140بيلة مام يوسف، تأريخ النسخ: بن أسد بن حسن من ق

، بخـــــط مـــــن حاشـــــية علـــــى بعـــــض العبـــــارات شـــــرح خواجـــــه علـــــى لســـــمرقندي علـــــى الرســـــالة العضـــــدية  17/3

 سم. 14.5×  20.5ورقة،  8مالحظة وأسلوب الكتابة أنه من نسخ الرسائل التي رتبت في املجلد قبلها، 

)يبـــــدو مـــــن عبارا هـــــا هـــــي حاشـــــية شرانشـــــ ي علـــــى شـــــرح العصـــــام علـــــى اســـــتعارات ابـــــي القاســـــم  انبـــــال عنـــــو  17/4

 سم. 14.5×  20.5صفحة،  7السمرقندي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

)كيميــاء، جغرافيــا، فلــك، زراعــة(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ مجهــوالن،  بــال عنــوان 18

( سم.  11×  16والخير(،   ورقة )ناقص الول  61
ً
 )لم تصور الكترونيا

)علم املنطق(، شمس الدين محمــد بــن حمــزة الفنــاري، بخــط حســن   شرح الفناري على الرسالة األثيرية   19/1

صـــفحة(،  56ورقـــة ) 28بـــن محمـــود بـــن حســـين بـــن إبـــراهيم مـــن أحفـــاد بيرخضـــر شـــاهو، تـــأريخ النســـخ مجهـــول، 

 سم. 15.5×  21.5

)علـــم املنطـــق(، املؤلـــف وتـــأريخ التـــأليف مجهـــوالن، بخـــط حســـين بـــن محمـــود بـــن حســـين بـــن  قـــول أحمـــد 19/2

ملشــهور بالبــاني مــن أوالد بيرخضــر شــاهو، تــأريخ النســخ مجهــول، كتــب الناســخ: تمــت فــي وقــت ضــحى فــي إبــراهيم ا

ــا،   31قصـــبة قلعـــةجوالن فـــي مدرســـة أســـتاذي موالنـــا محمـــد عفـــى عـــنهم امللـــك الصـــمد تحـــت حكومـــة خالـــد باشـ

 سم. 15.5×  21ورقة، 

ط حســين باســني بــن محمــود بــن حســين )رسالة جهة الوحدة في علم املنطق(، محمد أمين، بخ  بال عنوان  19/3

 سم. 15×  21صفحة(،  31ورقة ) 16بن ابراهيم بن حاجي حمزة بن علي بن داود بن سيف الدين،  

 15، خواجــه علــي الســمرقندي، بخــط حســين بــن محمــود بــن حســين، الرسالة العضدية في علــم الوضــع  19/4

 سم. 15×  21ورقة، 



وضــــع(، املؤلــــف وتــــأريخ التــــأليف مجهــــوالن، بخــــط حســــين بــــن )علــــم ال حاشــــية علــــى الرســــالة العضــــدية  19/5

 15×  21ورقــة،  6محمــود بــن حســين الباســني مــن اوالد بيــر خضــر الشــاهوي فــي قريــة بــالخ فــي مدرســة مــال عمــر، 

 سم.

)آداب البحــــث واملنــــاظرة(، املؤلــــف وتــــأريخ التــــأليف مجهــــوالن، الناســــخ مجهــــول ولكــــن أغلــــب  بــــال عنــــوان 19/6

 سم. 15×  21صفحة(،  13ورقة ) 7لرسائل السابقة، الظن هو الناسخ ل

(، الشــيخ  555)منظومــة تعليميــة فــي علــم الكــالم نظــم العقائــد للتفتــازاني،  الفرائــد فــي نظــم العقائــد 20/1
ً
بيتــا

 55هـــ، بخــط معــروف بــن رســول الپيــر خضــري،  1185معــروف النــودهي )محمــد بــن مصــطفى(، تــأريخ التــأليف: 

 سم. 15.5×  21.5هـ،  1327صفحة، 

، للشـــــيخ معـــــروف النـــــودهي، بخــــط معـــــروف بـــــن رســـــول البيـــــر خضـــــر تخمـــــيس علـــــى قصـــــيدة يـــــا مـــــن يـــــرى  20/2

 سم. 15.5×  21.5هـ، 1327صفحة،  3الشاهوي، 

 املنســوبة إلــى اإلمــام الشــافعي، بخــط  تخميســة شــعرية  20/3
ً
للشــيخ معــروف النــودهي علــى قصــيدة انعــم عيشــا

 سم. 15.5×  21.5هـ، 1327صفحة(،  8ورقة ) 4معروف بن رسول الپير خضر الشاهوي، 

ــا الولــــد 20/4 ــي، بخــــط معــــروف بــــن رســــول البيــــر  أيهــ ــد الغزالــ ــد أبــــو حامــ ــد بــــن محمــ ــاد(، محمــ )املــــواعظ واإلرشــ

 سم. 15.5×  21.5هـ، 1319ورقة، الثالثاء آخر أيام ذي الحجة سنة  18خضري الشاهوي، 

اإلســالمي(، الشــيخ شــرف الــدين يحيــى ابــن الشــيخ نورالــدين )الفقــه    نهاية التدريب في نظم غاية التقريب  20/5

ورقــة،  63بن موس ى بن رمضان ابن عميرة الشهير بالعمريطي، بخــط معــروف بــن رســول الســيريي الپيــر خضــري، 

 سم. 15.5×  21.5هـ، 1327ذي الحجة سنة 

 9االبالغـــي،  )نســـخة أخـــرى( )علـــم الوضـــع(، مـــال أبـــوبكر امليـــر روســـتمي، بخـــط مصـــطفى خالصـــة الوضـــع 20/6

 سم. 15.5×  21.5هـ، 1257صفحة، 

)نســـخة أخـــرى( )علـــم البالغـــة(، مـــال أبـــوبكر امليرروســـتمي، بخـــط مصـــطفى  رســـالة االســـتعارات أو البيـــان 20/7

 سم. 15.5×  21.5هـ، 1257صفحة(،  11ورقة ) 6االبالغي، 

)رسالة في املنطق تبدو أنها ناقصة الخير(، املؤلف والناســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ   بال عنوان  21/1

 ،
ً
 سم. 15.5×  21.5ورقة،  33مجهوالن أيضا

، ســــعدالدين التفتــــازاني املعــــروف بالســــعديني )نســــخة أخــــرى(، شــــرح العــــزي للســــيد ابــــراهيم الجرجــــاني 21/2

 سم. 15.5×  21.5ورقة،  114الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 



 18)أصول الفقه اإلســالمي(، لشــيخ اإلســالم القاضــ ي زكريــا النصــاري، تــأريخ التــأليف:   شرح لب األصول   22/1

 سم. 15×  21هـ، 1231ورقة، تأريخ النسخ: ربيع الول سنة  141ناسخ مجهول، هـ، ال 902رمضان 

ــد بـــــن علـــــي بـــــن محمــــــد تحفـــــة الفكــــــر فــــــي مصــــــطل  أهــــــل األثــــــر 22/2 ــهاب الـــــدين أحمـــ ، املؤلـــــف: أبوالفضــــــل شـــ

العســـــقالني املعـــــروف بــــــابن حجـــــر العســـــقالني، بخــــــط محمـــــود، نســــــخه لجـــــل مخدومـــــه الشــــــيخ محمـــــد ســــــعيد 

 سم. 14×  20هـ، 1231ورقة،  19السنندجي املردوخي، 

)علــم الصــرف(، بخــط محمــد بــن  حاشــية مصــري علــى شــرح التفتــازاني علــى مواضــع مــن شــرح العــزي  23/1

ســد مــؤمن بــن ســيد عثمــان بــن ســيد صــالح بــن ســيد محمــد بــن ســيد مصــطفى بــن ســيد محمــد بــن ســيد خضــر 

املشــهور بمــال أبــوبكر املصــنف، تــأريخ املشهور بمال خضر الچوارتايي أو چهارتايي ابن سيد كريم بن سيد حسن 

النســخ مجهــول ولكــن ذكــر أنــه فــي مواضــع عديــدة مثــل: ســاوج بــالغ و كويــة و كركــوك، وأخيــرا انتهــى منــه فــي قريــة 

 سم. 17×  22.5ورقة،  76وليان في قرداغ في خدمة شيخ مصطفى، 

×  22.5تــأريخ نســخه مجهــوالن، صــفحة(، الناســخ و  30ورقــة باقيــة ) 15)علــم النحــو(،  العوامــل فــي املائــة  23/2

 سم. 17

ويظهــر أنهــا رســالة االســتعارة، املــال أبــوبكر امليرروســتمي، بخــط  رســالة فــي البالغــة املســماة ببيــان البيــان 23/3

 سم. 17×  22.5ورقة،  10علي الطالش ي لجل مال محمد أمين، تأريخ النسخ مجهول، 

ــاول مـــوالي الرســـول هللا )ص(، ا بـــال عنـــوان 23/4 لـــذين اتقهـــم خدامـــه واعمامـــه وعماتـــه ومؤذنيـــه وشـــعراءه )تتنـ

 سم. 17×  22.5ورقة،  2وكتابه(،  

×  22.5ورقــة،  23)باللغــة الكرديــة( )الدب والشــعر(، مــال عبــدالكريم بــن محمــد املــدرس،  بــاراني رحمــت 23/5

 سم. 17

هـــ، بخــط 667رجــب  10)الفقــه اإلســالمي(، محــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي، ألفــه فــي  مناســك الحــج 24/1

 سم. 15×  20.5صفحة،  128هـ في كركوك، 1281الحاج عبدالعزيز بن صوفي شهسوار، جمادى اآلخر سنة 

)الفقــه اإلســالمي(، للشــيخ أحمــد بــن حجــر النصــاري الهيتمــي، أتــم  الجــوهر املــنظم فــي زيــارة القبــر املعظــم 24/2

هـــ، بخــط الحــاج عبــدالعزيز بــن 947تأليفــه وتبيضــه قــرب وادي مــرق الظهــران بعــد عودتــه مــن الزيــارة ذي القعــدة 

 سم. 15×  20.5صفحة(،  116ورقة ) 58هـ  في كركوك، 1283شهسوار بن قوجه بن بدر، 



)الفقـــه اإلســـالمي(، أحمـــد بـــن اســـكندر الخـــوارزمي الحنفـــي،  وســـيلة القاصـــدين فـــي زيـــارة ســـيد املرســـلين 24/3

هـــ 1283صــفحة(، الســبت ذي القعــدة ســنة  14ورقــة ) 7بخط الحاج عبــدالعزيز ابــن املرحــوم صــوفي شهســوار،  

 سم. 15×  20.5في كركوك،  

ــام علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن عـــــراق، بخـــــط الحـــــاج  لطــــــائفنشـــــر اللطـــــائف فـــــي قطـــــر ا 24/4 ــأريخ والســـــير(، اإلمـــ )التـــ

 سم. 15×  20.5هـ، 1283صفحة(، ذي القعدة  13ورقة ) 7عبدالعزيز بن شهسوار، 

)الفقــــه اإلســــالمي(، الســــيد الشــــريف  حاشــــية الســــيد الشــــريف الجرجــــاني علــــى مختصــــر ابــــن الحاجــــب 25/1

 سم. 9×19هـ، 1088محرم  12ورقة، الثالثاء  83ادقاني، الجرجاني، بخط محمد رشيد بن علي خان جوي

ــة  25/2 ــر الحـــاجبي للعالمـ ــى شـــرح املختصـ ــة بمبـــادئ املنطـــق علـ ــاني املتعلقـ ــيد الشـــريف الجرجـ حاشـــية السـ

ورقــة،  97)علــم املنطــق(، الســيد الشــريف الجرجــاني، بخــط ابــن علــي خــان محمــد رشــيد جريادقــاني،  العضــدي

 سم. 9×  19ن الحاشيتين كتبتا بخط واحد، هـ ل 1088يبدو انه نفس تأريخ 

ــي علـــم التصـــريف علـــى مختصـــر الزنجـــاني 26/1 ــخ  حاشـــية فـ )علـــم الصـــرف(، محمـــد بـــن عمـــرو الحلبـــي، الناسـ

 سم. 12×  18هـ، 1086ورقة، شهر شعبان  26مجهول، 

ورقــة، شــهر  14)علــم الحكمــة(، املحشــ ي غيــاث املنصــور،  حاشــية ضــياء العــين علــى شــرح حكمــة العــين 26/2

 سم. 12×  18هـ، 1086شعبان 

 12×18ورقــة،  7علم الحكمة(، محمد بن أحمد الحفــزي،  -)رسالة أخرى في شرح حكمة العين  تعليقات  26/3

 سم.

، لقزوينــيحاشية في علم البالغة لم تسم ولم تعنون ويظهر أنها على كتاب تلخــيص املفتــاح للخطيــب ا  26/4

هـــ وتمــت مقابلتهــا مــع نســخة االصــل 1078ورقــة، نســخ فــي شــهر ربيــع االخــر ســنة  112املؤلف والناسخ مجهوالن، 

 سم. 12×  18هـ، 1084في شهر ربيع الول  

)حاشية أخرى على كتاب تلخيص املفتاح للخطيب القزوينى حسبما يبدو، عبدهللا بن شــهاب   بال عنوان  26/5

ـــ بــــــدار امللــــــك شــــــيراز فــــــي املدرســــــة الصــــــدرية 962ذي الحجــــــة لســــــنة  17فــــــراغ منهــــــا فــــــي الــــــدين اليــــــزدي، وقــــــع ال هــــ

 سم. 12×  18هـ، 1087ذي القعدة  18ورقة، االثنين  82املنصورية(، بخط ابن يوسف، 

السلســــلة النقشــــبندية كمــــا يقــــرأ فــــي ختمــــة الــــذكر(، املؤلــــف والناســــخ  –، )التصــــوف خطبــــة نقشــــبندية  27/1

 سم. 10×  17ورقة،  2مجهوالن، 

 سم. 10×17صفحة،  5الدب والشعر(، شاه نقشبند،  -)مجموعة من رباعيات شاه نقشبند  بال عنوان 27/2



 5)ص(، مـــال خضـــر نـــالي الشـــهرزوري، الناســـخ وتـــأريخ نســـخه مجهـــوالن،  فـــي مـــدح الرســـول  قصـــيدة نـــالي 27/3

 سم. 10×  17صفحة، 

مــال أبــوبكر امليــر روســتمي، بخــط مــال معــروف بــن مــال  )نســخة أخــرى( )علــم البالغــة(، رســالة االســتعارات 28/1

 سم. 15.5×  21.5صفحة(،  15ورقة ) 8يي، ەرسول السير 

)نســخة أخــرى(، مــال أبــوبكر امليــر روســتمي، بخــط مــال معــروف ابــن مــال  )رسالة في علم الوضع(  بال عنوان  28/2

 سم. 15.5×  21.5، هـ في السليمانية1294ورقة، السبت ربيع اآلخر سنة  7رسول السيرەيي، 

هـــ، بخــط مــال معــروف ابــن مــال 1255)علم البالغة(، املؤلف مجهــول، تــم تأليفــه ســنة   رسالة االستعارات  28/3

 سم. 15.5×  21.5هـ،  1294صفحة،  35رسول السيرەيي، 

هــــــ، بخـــــط مـــــال معـــــروف ابـــــن مـــــال رســـــول 1254، ملؤلـــــف مجهـــــول، تـــــم تأليفـــــه ســـــنة شـــــرح رســـــالة الوضـــــع 28/4

 سم. 15.5×  21.5هـ في السليمانية،  1294محرم سنة  10صفحة،  28السيرەيي، 

)رسالة فــي علــم النحــو يتنــاول الفــرق بــين اســم الفاعــل والفعــل(، ملحمــود بــن إبــراهيم، يبــدو أنــه   بال عنوان  28/5

 سم. 15.5×  21.5صفحة، تأريخ النسخ مجهول،  2بخط مال معروف بن مال رسول السيرەيي، 

الظاهر أنه تصريف الزنجاني(، بخــط حســين بــن محمــد الكــاكو زكريــايي لجــل  –لم الصرف )ع  بال عنوان  28/6

 سم. 15.5×  21.5هـ، 1293ورقة،  14، ييەمال معروف السير 

×  21.5ناقصــة اآلخــر(، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، صــفحة واحــدة،   -)العوامل في النحــو  بال عنوان  28/7

 سم. 15.5

 سم.  15×  21هـ، 1276ورقة، نسخ في  28)علم الفلك(، املؤلف والناسخ مجهوالن،  ترشيح األفالك 29/1

صــفحة(،  61ورقــة ) 31  ، جــالل الــدين الــدواني، الناســخ مجهــول،الحاشية الجاللية على تهذيب املنطق  29/2

 سم. 15×  21هـ، 1269محرم( سنة  10يوم العاشوراء )

، أبــو الفــتح، لــم يــذكر الناســخ اســمه ولكنــه ذكــر أنــه حاشــية علــى مــتن تهــذيب املنطــق اســمها ابــو الفــتح 29/3

 59)ورقــة  30هـ، 1269كتبها لجل أفضل الفضالء وأعلم العلماء الفاضل الباهر سيده وأستاذه عبدالقادر في 

 سم. 15×  21صفحة(، 

×  21ورقــة،  89املؤلــف والناســخ مجهــوالن،  تعليقات وتحقيقات على قسم املنطق في التهذيب املنطــق،  29/4

 سم. 15



)رسالة في علم النحو(، محمود بن إبراهيم، تم نسخه من قبل املؤلف، تــأريخ النســخ مجهــول،  بال عنوان  30/1

 سم. 15×  21صفحة،  3

خ العالمة عبدالرحمن البنجويني على رسالة شمس الدين فــي املنطــق املســماة بالرســالة حاشية الشي  30/2

صــفحة،  11هـ، بخط عبدالخالق، تأريخ النســخ مجهــول، 1319، عبدالرحمن الپينجوينى املتوفي سنة اللزومية 

 سم. 15×  21

 4)علـــم املنطـــق(، املؤلـــف مجهـــول، يظهـــر مـــن نـــوع الخـــط وأشـــكاله أنـــه مـــن نســـخ عبـــدالخالق،  بـــال عنـــوان 30/3

 سم. 15×  21صفحة، 

ــه  31/1 ــي أصـــول الفقـ ــع فـ ــع الجوامـ ــى شـــرح جمـ ــية علـ ــأريخ نســـخه حاشـ ــخ وتـ ــاري، الناسـ ــا النصـ ــ ي زكريـ ، القاضـ

 سم. 12.5×  18.5ورقة،  195مجهوالن، 

، الســيد الشــريف الجرجــاني، الناســخ وتــأريخ نســخه املنطــق حاشــية علــى تصــورات وتصــديقات فــي علــم 31/2

 سم. 13×  18.5ورقة،  65مجهوالن، 

ورقــة، تــأريخ  54، محمــود ابــن الشــيخ محمــد ســعيد، بخــط املؤلــف نفســه، شــرح االصــطالحات الصــوفية  32/1

 سم. 14×  21هـ، 1228صفر سنة  29التأليف والنسخ: الجمعة 

، ، مقدمــــة كتــــاب فــــي علــــم الكــــالم 32/2
ً
 7الناســــخ واملؤلــــف مجهــــوالن، تــــأريخ التــــأليف والنســــخ مجهــــوالن أيضــــا

 سم. 14×  21ورقة، 

 10)العقيــــدة اإلســــالمية(، مــــال جــــامي، بخــــط عبــــدالقادر ابــــن مــــال أحمــــد،  اثبــــات الواجــــب مــــع الصــــفات 32/3

 سم. 14×  21ورقة، 

ردي، الــــف فــــي ثــــاني مــــن رجــــب املــــال الشــــيخ الكــــ  تحريــــر االصــــلين املمــــزوجين بالتوضــــيحات امللحقــــة بهــــا، 32/4

 سم. 14×  21ورقة،  42هـ،  1018املرجب سنة ثماني عشر بعد االلف 

ورقــة،  3، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، تحقيقــات وتــدقيقات حــول مقدمــة رســالة الــزوراء للــدواني 32/5

 سم. 14×  21

 22)رســــالة فــــي علــــم الكــــالم(، املؤلــــف والناســــخ مجهــــوالن، تــــأريخ التــــأليف والنســــخ مجهــــوالن،  بــــال عنــــوان 32/6

 سم. 14×  21ورقة، 

 سم. 14×  21ورقة،  7)علم الكالم والهيئة(، املؤلف والناسخ مجهوالن،   بال عنوان 32/7



، )الفقه ومواضع أخرى(، الناسخ واملؤلف مجهوالن، تــأريخ النســخ والتــ   بال عنوان  33/1
ً
 3أليف مجهــوالن أيضــا

 سم. 16×  22ورقة، 

، الشرانش ي الكردي، بخط حسين بن محمــود بــن حاشية الشرانش ي على رسالة الوضع لعصام الدين  33/2

×  22هـــ، 1135صــفر  4ورقــة،  50إبراهيم ابن الحاج حمــزة بــن علــي بــن داود بــن محمــد بــن الشــاهويي الباســني، 

 سم. 16

فرائيني، بخط حسين بن محمود بن حسين بــن إبــراهيم ابــن الحــاج حمــزة بــن عصام الدين االس  الوضع،  33/3

 ،
ً
ــا  والباســـــني ثانيـــ

ً
ـــ فـــــي قريـــــة 1134ذي الحجـــــة ســـــنة  9ورقـــــة،  47علـــــي بـــــن داود بـــــن محمـــــد بـــــن الشـــــاهويي أوال هـــ

 ،  سم. 16×22قالجوالن في مدرسة موالنا محمد الباريق

، )أبيات شعرية فارسية(، املؤلف والنا بال عنوان  33/4
ً
 2سخ مجهوالن، تأريخ النســخ والتــأليف مجهــوالن أيضــا

 سم. 16×  22ورقة، 

صــفحة،  7)مواضــيع مختلفــة(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ مجهــوالن،  بــال عنــوان 33/5

 سم. 16×  22

محمــود )املواعظ والنصائح والحكمة(، االصفهاني، بخط حسن بن حسين بن حسن بــن   اطباق الذهب  34/1

 سم. 14.5×  19هـ،  1209صفحة،  123بن حسن، 

 7)العقيـــدة اإلســـالمية(، الشـــيخ علـــوان، الناســـخ مجهـــول لشـــطب اســـمه علـــى املخطـــوط،  شـــرح العقيـــدة 34/2

 سم. 15×  20هـ،  1109ورقة، 

فحة، ص 4)العقيدة اإلسالمية(، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن،   بال عنوان  34/3

 سم. 15×  20

)االدب والشعر(، ابويحيى زين الدين زكريا بن محمد بــن أحمــد   االضواء البرجة في إبراز دقائق املنفرجة   34/4

 سم. 15×  20صفحة(،  29ورقة ) 15االنصاري الشافعي، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

ســن بــن حســين بــن حســن بــن محمــود ، جالل الدين املحلي، بخط حشرح رسالة الورقات المام الجويني  34/5

 سم. 15×  20.5هـ،  1104شهر شوال  2صفحة، الحد  15بن حسن، 

ــة  34/6 صـــفحة،  27، نجـــل شـــمس الـــدين ابـــن الجـــزري، الناســـخ مجهـــول، الحواشـــ ي املفهمـــة فـــي شـــرح املقدمـ

 سم. 15×  20.5



هـــ، 668لفــه فــي جمــادي االولــى ، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، أاألحاديث االربعين للنووي  34/7

 سم.15×20.5هـ،  1110صفحة، شعبان  13بخط حسن بن حسين بن حسن بن محمود بن حسن، 

 سم. 15×  20.5صفحة،  26، املؤلف والناسخ مجهوالن، منتخب كتاب األربعين 34/8

 15×  20.5ه، صــفح 21)رســالة فــي التصــوف وكرامــات الوليــاء(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن،  بــال عنــوان 34/9

 سم.

)رســــالة فــــي كرامــــات الوليــــاء والفـــــرق بينهمــــا(، املؤلــــف والناســــخ مجهــــوالن، تــــأريخ التـــــأليف  بـــــال عنـــــوان، 34/10

 سم. 15×20.5ورقة،  3والنسخ مجهوالن، 

( . مجلد يضم ما يأتي:35
ً
 )لم تصور الكترونيا

صـــفحة،  12محمـــد بـــن ســـيد فتـــاح، ، نظـــم الشـــيخ معـــروف النـــودهي، بخـــط منظومـــة الشـــامل للعوامـــل 35/1

 سم. 20×  25هـ،  1342تأريخ النسخ: 

نظـــم موالنـــا املـــال عبـــدهللا البيتوشـــ ي، بخـــط محمـــد بـــن ســـيد فتـــاح، رســـالة فـــي أفعـــالي أتـــت واويـــة و يائيـــة،  35/2

 سم. 20×  25هـ،  1342صفحة(، تأريخ النسخ:  2ورقة واحدة )

نظـــم موالنـــا املـــال عبـــدهللا البيتوشـــ ي، بخـــط محمـــد بـــن ســـيد فتـــاح، رســـالة فـــي ضـــابطة عالمـــة األفعـــال،  35/3

 سم. 20×  25صفحة واحدة، 

ــاذة،  35/4 ــادر الشـ ــي املصـ ــالة فـ ــا املـــال عبـــدهللا البيتوشـــ ي، بخـــط محمـــد بـــن ســـيد فتـــاح، صـــفحة رسـ نظـــم موالنـ

 سم. 20×  25واحدة، 

الـــــد الشــــهرزوري النقشــــبندي، بخــــط محمـــــد بــــن ســــيد فتــــاح، صـــــفحة ، ملوالنــــا خمناجـــــات موالنـــــا خالـــــد 35/5

 سم. 20×  25هـ،  1342واحدة، 

 16×21ورقــة،  37)التصــوف(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ مجهــوالن،  بــال عنــوان 36/1

 سم.

ــخ  بـــــال عنـــــوان 36/2 ــأليف والنســـ ــأريخ التـــ ــأثورة(، املؤلـــــف والناســـــخ مجهـــــوالن، تـــ )االمثـــــال والحكـــــم واالقـــــوال املـــ

 ،
ً
 سم. 16×  21صفحة،  4مجهوالن أيضا

ــابع تصـــــوفي(،  طهـــــارة القلـــــوب والخضـــــو  لعـــــالم الغيـــــوب 36/3 )الـــــذكر والـــــدعاء والتحلـــــي بالفضـــــائل ذات طـــ

، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ التأليف والنسخ مجهوال 
ً
 سم. 16×  21ورقة،  42ن أيضا



الظــــاهر أنهــــا ألفيــــة الســــيوطي فــــي علــــوم  –)منظومــــة شــــعرية فــــي علــــم الحــــديث ناقصــــة اآلخــــر  بــــال عنــــوان 36/4

 سم. 16×  21صفحة(،  33ورقة ) 17الحديث(، املؤلف والناسخ مجهوالن، تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن، 

ورقــة، ألفــه ونســخه  1جمــة مــال كاكــه حمــه ابــن الحــاج ســيف هللا، )آداب البحــث واملنــاظرة(، تر   بال عنوان  37/1

 سم. 15×  20هـ، 1352

صـــفحة، تـــأريخ تاليفـــه ونســـخه  23)العقائـــد(، ترجمـــه مـــال كاكـــه حمـــه ابـــن الحـــاج ســـيف هللا،  بـــال عنـــوان 37/2

 سم. 15×  20هـ،  1352

 مــن العبــ  كتــاب جمــع الجوامــع 37/3
ً
ارات العربيــة إلــى الترجمــة ال يمكــن )بمــا أن الناســخ املتــرجم لــم ينقــل شــيئا

ورقــة،  112الجــزم بأنــه كتــاب جمــع الجوامــع(، تــاج الــدين الســبكي، بخــط مــال كاكــه حمــه ابــن الحــاج ســيف هللا، 

 سم. 15×  20هـ،  1352

تــأليف: مــال عبــدهللا شــيخ ممــودي، بخــط محمــد سوســ ي شــرح رســالة الوضــع ملــال أبــي بكــر ميرروســتمي،  38/1

ــأريخ النســـــخ: شـــــهر محـــــرم الحـــــرام ســـــنة )يمكـــــن أنـــــه محمـــــد نود ــ ي(، تـــ ــي  1356شـــ ـــ فـــــي مســـــجد شـــــيخ بابـــــاعلي فـــ هـــ

 سم. 18×  22.5ورقة،  32السليمانية، 

تتضـــمن مقتطفـــات مــن علـــوم ثالثـــة، هــي: الوضـــع، البيـــان، املنطــق(، تـــأليف: مـــال تحفــة اإلخـــوان )رســالة  38/2

 سم. 18×22.5حة(، صف 4ورقة ) 2أحمد تورجاني زاده، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

)نســخة أخــرى مــن رســالة الوضــع(. وهــو رســالة املــال أبــي بكــر امليــر روســتمي وتضــم الحواشــ ي ملــال   بال عنوان  38/3

صــفحة،  30سعيد بــن الشــيخ عبــدالغني وابــن الحاجــب، موالنــا أبــوبكر، بخــط مــال ســعيد بــن الشــيخ عبــدالغني، 

 سم. 18×  22.5محمد أمين الباليكدري، هـ في مدرسة الشيخ عبدهللا في خدمة موالنا مال 1320

ــتعارة 38/4 ــا شـــرح االسـ ــالة فـــي علـــم البيـــان كتـــاب نامـ ــيخ ممـــودي،  -)رسـ ــيخ عبـــدهللا الشـ ــة(، تـــأليف: الشـ البالغـ

×  22.5هـــ فــي مســجد شــيخ بابــاعلي تكييــه فــي الســليمانية، 1356صــفحة(،  44ورقــة ) 22بخــط محمــد نودشــ ي، 

 سم. 18

املعتبــرة فــي املجــاز، لحمــد بــن حيــدر، الناســخ مجهــول )ولكــن يبــدو أنــه محمــد فــي أقســام العالقــة  حاشــية  38/5

 سم. 18×  22.5هـ، ورقة واحدة )صفحتان(،  1356نودش ي(، تأريخ النسخ: 

رسالة صغيرة في اآلداب، ملوالنا مال علي القزلجي، الناســخ مجهــول )ولكــن يبــدو أنــه محمــد نودشــ ي(، تــأريخ   38/6

 سم. 18×  22.5حدة، هـ، صفحة وا 1356النسخ: 



)علـــم الوضـــع(، قاضـــ ي عضـــدالدين أيجـــي، الشـــارح مـــال علـــي  الرســـالة القشـــمية علـــى الرســـالة الوضـــعية  39/1

هـــــــ، 1217ورقــــــة،  20عالءالــــــدين الســــــمرقندي، بخــــــط معــــــروف بــــــن ســــــيد محمــــــد بــــــن ســــــيد معــــــروف البرزنجــــــي، 

 سم. 16.5×22

عبــدهللا شــهاب الــدين، بخــط محمــد علــي بــن مــال فــي علــم املنطــق، مــال  حاشــية مــال عبــدهللا شــهاب الــدين 39/2

 سم. 16.5×  22هـ، 1276ورقة،  43محمد حسين الخراساني، 

ورقة،  78)الفقه اإلسالمي(، محمود بن محمد الكرماني، بخط إلياس بن أحمد،   شرح فرائض االيجاز   40/1

 سم. 15×  21

 39التختــي، بخــط إليــاس بــن محمــد، )الدب والشــعر(، أحمــد بــن علــي بــن محمــد  شــرح قصــيدة الالميــة  40/2

 سم. 15×  21ورقة، 

ورقــة  6)الفقــه  اإلســالمي(، محمــود بــن محمــد الكرمــاني، بخــط اليــاس بــن محمــد،  مــتن فــرائض االيجــاز  40/3

 سم. 15×  21صفحة(،  11)

حســين، ، لبهاءالدين محمد بن الحسين العاملي، الناســخ: حســين بــن محمــود بــن رسالة في علم الحساب  41/1

سم. وبعــدها يــأتي خمــس ورقــات  16×21.5ورقة،  41تأريخ النسخ: مجهول ولكن ذكر أنه نسخه يوم الخميس، 

.
ً
 في الحساب أيضا

بـــي عبـــدهللا محمـــد بـــن إبـــراهيم املعـــروف بــــ)أبي الجـــيش( النصـــاري أتـــأليف:  مختصـــر فـــي علـــم العـــروض، 41/2

صــفحة(،  51ورقــة ) 26تــأريخ النســخ مجهــول،  الندلســ ي، بخــط حســين بــن محمــود بــن حســين )حســين باســني(،

 سم.  16.5×  21.5

القصة(، املؤلف وتأريخ التأليف مجهوالن، بخط حسين بــن محمــود بــن  -)الدب  مجلس في قصة بلوقيا  41/3

 سم. 16.5×  21.5ورقة،  6حسين، 

)كتبهــــا  الغريـــب، بخــــط حســـن ورقـــة ف صـــفحة 52، عبـــدالرحيم املولـــوي املعــــروف )باملعـــدومي(، العقيــــدة 42/1

 سم. 13×  21، هـ في قرية بالك1338شوال سنة  22يوم الجمعة  (، تأريخ النسخ:لجل مال سعيد كوماس ي

صــفحة(،  94ورقــة ) 47، بخــط حســن الغريــب، العقيــدة املرضــية فــي  أشــعار مولــوي مجموعــة أخــرى مــن  42/2

 سم. 13×  21هـ، 1338الثالثاء شهر ذي القعدة سنة 

ه كتــاب الطــالق و الخلــعكتــاب  42/3 مــن )مــتن املــنهج( فــي الفقــه اإلســالمي، الناســخ مجهــول )كتــب الناســخ اســم 

 سم. 13×  21صفحة،  10هـ،  1339ربيع الثاني سنة  17(، االثنين  قد مسح عليه من مكانه ولكن 



فعي مـــع فـــي صـــالة االســـتخارة، مـــن كتـــاب فـــتح املعـــين فـــي الفقـــه االســـالمي علـــى مـــذهب االمـــام الشـــاصـــفحة  42/4

  سم. 13×  21الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، حاشيته إعانة الطالبين،  

ــبندية،  42/5 ــة النقشــ ــار مشــــائخ الطريقــ ــماء كبــ ــا أبيــــات فارســــية تتضــــمن أســ ــخ وتــــأريخ صــــفحة كتــــب فيهــ الناســ

 سم. 13×  21نسخه مجهوالن، 

، فـــي العقيـــدة اإلســـالمية مـــن اإليمـــان وســـوآل القبـــر وجوابـــه ومـــا ورد فـــي ذلـــك مـــن منظومـــة شـــعرية عربيـــة  42/6

 16ورقـــــة ) 8رســـــول هللا )ص( ومـــــا قـــــال فيـــــه علمـــــاء االســـــالم، وفـــــي آخرهـــــا أبيـــــات فارســـــية. بخـــــط محمـــــد كـــــريم، 

 سم. 13×  21هـ، 1337رجب سنة  22صفحة(، 

 2علــــي القزلجــــي، بخــــط محمــــد كــــريم،  ، ملــــالبيــــان ترتيــــب إســــقاذ امليــــت حســــب مــــذهب اإلمــــام الحنفــــي 42/7

 13×  21كتبها الناسخ على نســخة استنســخت مــن نســخة كتبهــا القزلجــي نفســه، هـ  1339صفحة، تأريخ النسخ:  

  سم.

مطلـــب فــــي إســـقاط الصــــلوة عـــن امليــــت، منقولـــة مــــن )در املختـــار( فــــي الفقـــه الحنفــــي. ثـــم فصــــلت املســــألة  42/8

د املختـــار( البـــن ع  ربيـــع الثـــاني  16صـــفحة، االثنـــين  5ابـــدين الدمشـــقي، الناســـخ مجهـــول، بالنقـــل مـــن حاشـــية )رق

 سم. 13×  21هـ في خانقاه دوروه،  1339سنة 

 سم. 13×  21، ورقتان، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، موضوعات طبية  42/9

 سم. 13×  21، صفحتان، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، أبيات شعرية  42/10

املــتن ملــال بــاقر البــالكي والشــرح ملــال عبــدالكريم  رســالة فــي البيــان )علــم البالغــة(،شــرح  املبتــدئتحفــة  42/11

×  21صــفحة(،  19ورقــة ) 10هـــ فــي خانقــاه دورود،  1338رمضــان  7املــدرس، تــأريخ التــأليف والتحريــر: الربعــاء 

 سم. 13

، الناســـخ وتـــأريخ  )مـــتن وشـــرح(، والشـــارح محمـــد كـــريم ويبـــدو رســـالة فـــي علـــم التجويـــد 42/12
ً
أنـــه النـــاظم أيضـــا

 سم. 13×  21صفحة،  35نسخه مجهوالن، 

في علــم الحــديث، لعمــر البيقــوني، الناســخ مجهــول )ولكــن يبــدو أنــه محمــد كــريم الناســخ   متن البيقونية   42/13

 سم.  13×  21صفحة،  4للرسائل السابقة(، 

 سم. 13×  21صفحة،  3مجهوالن،  ، للعالمة الصبان، الناسخ وتأريخ نسخهمنظومة شعرية  42/14



)شرح على رســالة اآلداب إلســماعيل بــن مصــطفى الگلنبــوي املعــروف  فتح الوهاب في شرح رسالة اآلداب  43/1

 22هـــ،  1334ورقــة،  54بشيخ زاده(، تأليف: السيد محمد املدعو بحســن باشــا زاده، بخــط أحمــد بــن فــتح هللا، 

 سم. 16× 

هـــ فــي 1313ورقــة،  34لثيرالــدين البهــري، بخــط محــي الــدين القزلبالغــي،  ي،الگلنبــوي فــي شــرح ايســاغوج 43/2

 سم. 16×  22خدمة الستاذ مال محي الدين، 

)علــم املنطــق(، الشــيخ جــالل الــدين الــدواني، بخــط أحمــد  تهذيب املنطــق والكــالم بــذكر املفضــل املنعــام  43/3

 سم. 16×  22هـ، 1313ني ورقة ف صفحة، الجمعة ربيع الثا 50بن فتح هللا الدويس ي،  

)علـــم املنطـــق(، الـــوغ بـــك، الناســـخ مجهـــول )ولكـــن يبـــدو أنـــه بخـــط أحمـــد بـــن فـــتح هللا  الرســـالة الحنفيـــة  43/4

 سم. 16×  22صفحة، تأريخ النسخ مجهول،  12الدويس ي(،  

ن )رســــالة صــــغيرة فــــي الظــــروف(، املؤلــــف والناســــخ مجهــــوالن، تــــأريخ التــــأليف والنســــخ مجهــــوال  بــــال عنــــوان 43/5

، صفحتان، 
ً
 سم. 16×  22أيضا

)املنطــق(، لعصــام الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن عــرب شــاه االيجـــي،  عصــام الــدين علــى شــرح العضــدية  43/6

 سم. 16×  22هـ في مسجد دار اإلحسان،  1313صفحة،  20بخط أحمد بن فتح هللا الدويس ي،  

لشـــنوي، بخـــط عبـــدالخالق بـــن عزيـــز )علـــم الصـــرف(، مـــال علـــي بـــن حامـــد ا تصـــريف مـــال علـــي األشـــنوي  44/1

 سم. 17.5×  22.5هـ، 1301صفحة،  51الكولەسارى، 

)علـــــم النحــــــو(، خالـــــد بــــــن عبـــــدهللا الزهــــــري، بخـــــط عبــــــدالخالق  موصــــــل الطــــــالب إلــــــى قواعــــــد اإلعــــــراب 44/2

 سم. 17.5×  22.5هـ، 1301صفحة،  107الكولەسارى، 

، )رســالة فــي علــم الوضــع(، املؤلــف والنبــال عنــوان  44/3
ً
اســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ مجهــوالن أيضــا

 سم. 17.5×  22.5صفحة،  23

الدب الحكمــة بالفارســية(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن،  -تى دز وقــازى ە)حيكاي حكاية السارق والقاض ي  45/1

 سم. 14.5×  20.5ورقة،  12تأريخ التأليف والنسخ مجهوالن، 

)الدب بالفارسية(، أبو نصر سعيد أبو محمد الغطفان القزويني، بخط حويز بن محمد  سراج القلوب  45/2

 سم. 17×  20.5هـ في خدمة مال محمد، 1322ورقة، نصف ربيع اآلخر سنة  62صالح العطار، 

)البالغـــة(، مـــال أبـــو بكـــر امليـــر روســـتمي، بخـــط جـــالل الـــدين ابـــن حـــاج ســـيد عبداملجيـــد  رســـالة االســـتعارة 46/1

 سم. 17×  22هـ في قرية بوين، 1375ربيع اآلخر سنة  9ورقة، الجمعة  16ى، بوين



علــم البالغــة(، للســيد عبــدالكريم بــن الســيد عبــدالرحمن الورامــي  -)بيــان البيــان حاشــية علــى االســتعارة 46/2

 22، هـــ1304ورقــة، بدايــة جمــادى اآلخــر ســنة  16الحسيني الكلجيني، بخط حسب هللا بن مال وســيم االورامــي، 

(.سم 17× 
ً
 )لم تصور الكترونيا

، املؤلـــف وتـــأريخ التـــأليف مجهـــوالن، بخـــط الســـيد إبـــراهيم االو هنكـــي لجـــل مـــال زيـــن شـــرح رســـالة الوضـــع 46/3

 سم. 17×  22هـ، 1305صفحة،  55العابدين، 

)التـــــــأريخ والســـــــير(، التـــــــأليف: محمـــــــد بـــــــن الحـــــــاج حســـــــن )ابـــــــن الحـــــــاج  رفـــــــع الخفـــــــا بشـــــــرح ذات الشـــــــفا 47/1

صــفحة(،  444ورقــة ) 222هـ، بخط عبــدالخالق الكويســاري، 1187محرم سنة    19نجوي(، تأريخ التأليف:  الس

 سم. 17×  20.5هـ في قرية ماسان، 1323

)الفقـــــه اإلســـــالمي(، ابـــــن حجـــــر الهيتمـــــي، الناســـــخ وتـــــأريخ نســـــخه  ملخصـــــات فتـــــاوي ابـــــن حجـــــر الهيتمـــــي 47/2

 سم. 17×  20.5صفحة(،  15ورقة ) 8لخالق الكولساري(، مجهوالن )لكن يظهر من الرسائل الخرى أنه عبدا

ــة  47/3 ــالة الحرفيـ ــين بـــن موالنـــا فـــتح هللا، صـــفحتان، ســـلخ الرسـ ــاني، بخـــط محمـــد أمـ ، للســـيد شـــريف الجرجـ

 سم. 17×  5هـ في مدرسة فاوج في خدمة أستاذه مال أحمد،  1292رجب سنة 

)علــم النحــو(، مــال عبــدالرحمن جلــي زادة املعــروف بكــاكي جلــى، بخــط ســعدهللا بــن فــتح   الرسالة الظرفية   47/4

 سم. 17×  20.5هـ، 1286صفحة،  3هللا، 

رســالة فــي علــم النحــو(، املؤلــف والناســخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ  –)مســألة الظــرف  بــال عنــوان 47/5

 ،
ً
 سم. 17×  20.5صفحة،  3مجهوالن أيضا

ــا  12 47/6 ــا مســـائل ومواضـــيع متفرقـــة ومختلفـــة فـــي شـــتى العلـــوم العربيـــة واالســـالمية. وأكثرهـ ورقـــة جمعـــت فيهـ

 للبيب وجمع الجوامع وغير ذلك.مستلة من كتب معتمدة كتفسير البيضاوي ومغني ا

ــل األثــــــر 47/7 ــي مصــــــطل  أهــــ ــد الــــــدرر فــــ )علــــــم الحــــــديث(، للشــــــيخ معــــــروف النــــــودهي، بخــــــط عبــــــدالخالق  عقــــ

 سم.  17×  20.5صفحة،  12هـ، 1323 الكولساري في قرية ماشان، تأريخ النسخ:

 3دالخالق الكولســاري(، بـ)اشتدي أزمة تنفرج(، الناســخ مجهــول )ولكــن يبــدو أنــه عبــ   القصيدة املشهورة  47/8

 سم. 17×  20.5هـ،  1321صفحة(، تأريخ النسخ:  6ورقة )

 4ورقــــــة ) 2غيــــــر منســــــوبة لحــــــد، الناســــــخ مجهــــــول )ولكــــــن يبــــــدو أنــــــه عبــــــدالخالق الكولســــــاري(، قصــــــيدة  47/9

 سم.  17×  20.5هـ بقرية ماسان،  1321صفحة(، تأريخ النسخ: 



االســالمية وفتنــة القبــر وجــواب امللكــين(، ملؤلــف مجهــول، بخــط )منظومــة شــعرية فــي العقيــدة التبصــرة  47/10

 20.5صــفحة(،  15ورقــة ) 8هـــ، 1321ذي القعــدة ســنة   5تأريخ النسخ: ليلــة الحــد    أحمد لجل مال عبدالخالق،

 سم. 17× 

صــــفحة،  17(، مــــال أبــــوبكر امليــــر روســــتمي، بخــــط موســــ ى صــــاحون، رســــالة فــــي علــــم الوضــــع) بــــال عنــــوان 48/1

 سم. 12×  17هـ، 1302

نســخها فــي قريــة مــزين  هـــ1314صــفحة،  17، مال أبــوبكر امليــر روســتمي، بخــط موســ ى، رسالة االستعارات  48/2

 سم. 12×  17، التابعة لقضاء طوباني، في خدمة أستاذه الشيخ نصرالدين ابن الشيخ علي بسبني

 14ورقـــــــة ) 7)علـــــــم املنطق()نســـــــخة أخـــــــرى(، أثيرالـــــــدين االبهـــــــري، بخـــــــط موســـــــ ى صـــــــاحون،  ايســـــــاغوجي 48/3

 سم. 12×  17هـ، 1314صفحة(، 

 14كتاب الفرائض(، املؤلف وتــأريخ التــأليف مجهــوالن، بخــط موســ ى صــاحون،  –)علم الفقه   بال عنوان  48/4

 سم. 12×  17هـ، 1314صفحة(،  27ورقة )

ب الشــعر( النــاظم: اإلمــام محمــد البوصــيري، الناســخ وتــأريخ النســخ مجهــوالن، )الد قصــيدة بــردة املــديح 49/1

 سم. 17×  24صفحة،  30

، عبيــدهللا بــن مســعود بــن تــاج الشــريعة، الناســخ وتــأريخ مختصر كتاب وقاية الرواية في مسائل الهدايــة   49/2

 سم. 17×  24صفحة(،  334ورقة ) 167نسخه مجهوالن، 

صـــفحة،  4، النـــاظم مجهـــول، الناســخ وتـــأريخ نســخه مجهـــوالن، جميـــع األســرار قصــيدة لكشـــف الــبالء و  50/1

 سم. 14×  21

×  21اإلمام الشافعي، ملحمد بن إدريس الشــافعي، الناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، صــفحتان،   مناجات  50/2

 سم. 14

 سم. 14×  21صفحة،  4على رواية كعب الحبار، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، قراءة سبعة آيات  50/3

 سم. 14×  21صفحة،  4لإلمام محمد البوصيري، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن،  القصيدة املضرية، 50/4

(، ملؤلف مجهول، املؤلف والناسخ مجهــوالن، تــأريخ التــأليف والنســخ مجهــوالن، بال عنوان )أدعية أخرى   50/5

 سم. 21×  14صفحة(،  6ورقة ) 3



)فــي علــم النحو()نســخة أخــرى(، ملــال عبــدالرحمن الجــامي،  افيــة ابــن الحاجــبالفوائــد الضــيائية علــى ك  51/1

 28(، خســرو بــن جبرائيــل بــن فرهــاد بــن حــاجي عبــدال الشــاهؤى الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )ولكــن يبــدو أنــه 

 سم.17.5×  22.5صفحة ناقصة اآلخر(،  56ورقة )

بخــط خســرو بــن  (، ابــي قاســم الســمرقندي،)علــم البالغــة شــرح عصــام الــدين علــى رســالة االســتعارات 51/2

 صــفحة(، 44ورقــة ) 22هـــ، 1116ذي القعدة ســنة  10الخميس  جبرائيل بن فرهاد بن حاجي عبدال الشاهؤى،

 سم.17.5×  22.5

خســرو بــن جبرائيــل بــن فرهــاد ، املحشــ ي: مــال حســن بــن محمــد الزيبــاري، بخــط حواش على عصام الدين  51/3

 66ورقــــــة ) 33هـــــــ فــــــي قريــــــة برزنجــــــة، 1116الربعــــــاء مــــــن شــــــهر ذي القعــــــدة ســــــنة  الشــــــاهؤى،بــــــن حــــــاجي عبــــــدال 

 سم.  17.5×  22.5صفحة(، 

ــي البالغــــة ناقصــــة اآلخــــر(، املؤلــــف وتــــأريخ التــــأليف: مجهــــوالن، الناســــخ: خســــرو بــــن  بــــال عنــــوان 51/4 )كتــــاب فــ

  :جبرائيل بن فرهــاد بــن حــاجي عبــدال الشــاهوي، تــأريخ النســخ
ً
ورقــة  25 لــنقص فــي آخــر الرســالة(، مجهــول )نظــرا

 سم. 17.5×  22.5صفحة(،  50)

)علـــم املنطق()نســـخة أخـــرى(، عبـــدالحكيم بـــن شـــمس الـــدين، بخـــط  حاشـــية عبـــدالحكيم الســـيالكوتي 52/1

 سم.16.5×  21هـ، 1317صفحة(، ربيع الول سنة  446ورقة ) 223عبدالخالق الكولساري، 

دي الحسين آبادي على شرح عصــام الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن شرح أحمد بن حيدر بن أحمد الكر   52/2

ورقــة  20، بخط عبدالخالق الكوســاري، عربشاه االسفرائيني على رسالة االستعارة للسمرقندي ابو القاسم

 سم. 16.5×  21هــ،  1317صفحة(، تأريخ النسخ:  39)

لثيــر الــدين البهــري والشــارح حســام )علــم املنطق()نســخة أخــرى(، املــتن  ايســاغوجيحســامكاتي فــي شــرح  53/1

م / 1955صـــــفحة(،  61ورقـــــة ) 31الـــــدين، بخـــــط حســـــين ابـــــن شـــــريف محمـــــد الحفتاشـــــ ي )حســـــين مفقـــــودي(، 

 سم. 16.5×  21هـ في مسجد القاض ي في خدمة مال أحمد القاض ي، 1373

هــــ،  1373 –م 1955رسالة صغيرة في اآلداب، ملال علي القزلجي، بخط حسين مفقودي، صفحة واحــدة،   53/2

 سم. 16.5×  21

)كتاب فــي املنطــق(، املؤلــف: أثيرالــدين البهــري، الناســخ: مجهــول )ولكــن يظهــر أنــه حســين   متن ايساغوجي  53/3

 سم. 16.5×  21صفحة(،  6ورقة ) 3شريف محمد مفقودي(، تأريخ النسخ: مجهول، 



)علــم الحكمــة(، املــتن للمــال علــي القزلجــي والشــارح: املــال عبــدالقادر ابــن املــال مــؤمن،   شرح كتاب املقــوالت  53/4

م فــــي قريــــة دةرةزيــــارة )خــــواروو( 24/2/1957صــــفحة(،  31ورقــــة ) 16بخــــط حســــين شــــريف محمــــد املفقــــودي، 

 سم. 16.5×  21، السفلى 

ورقــة،  20، قهرآبــاد  في قرية، لسعدهللا البردعي، بخط محمد لجل سيد عبدهللارسالة سعدهللا الصغير  54/1

( سم. 16.5×  21هـ، 1313رمضان سنة  26
ً
 )لم تصور الكترونيا

 33، لعلــــي بــــن الشـــيخ حامــــد الشــــيخاني الشـــنوي، بخــــط محمــــد، تفصــــيل الجرجــــاني فــــي شــــرح العوامــــل 54/2

 سم. 16.5×  21هـ بقرية قهرآباد، 1313ورقة، غرة شهر ذي القعدة سنة 

ــالة الظــــــرف 54/3 ـــ 1313تــــــأليف الســــــيد حســــــن الچــــــوري، بخــــــط محمــــــد، ورقــــــة واحــــــدة )صــــــفحتان(، ، رســــ هــــ

 سم. 16.5×  21بقهرآباد، 

، املؤلــف وتــأريخ رســالة بــال عنــوان فــي النحــو العربــي مشــروحة باللغــة التركيــة العثمانيــة )ناقصــة اآلخــر( 55/1

 ،
ً
  سم. 14.5×  19ورقة،  12تأليفه مجهوالن، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن أيضا

ً
 ()لم تصور الكترونيا

، شـــرح العقائـــد العضـــدية املســـمی بت ـــحيح العقائـــد الدينيـــة وتوضـــيح االعتقـــادات الحقـــة اليقينيـــة  55/2

 110ملحمــد بــن أســعد الصــديقي الــدواني، بخــط محمــد رفيــع بــن آيــدين مــن أوالد الشــيخ عبــدالكريم الشــرواني، 

 سم. 19×  14هـ، 1145ورقة، فصل الخريف جمادى اآلخر سنة 

، أحمــد بــن الخيــالي، بخــط محمــد حاشية الخيــالي علــى شــرح العقائــد النســفية لســعدالدين التفتــازاني  55/3

 سم. 19×  14هـ، 1143ورقة، ربيع الثاني سنة  67رفيع بن آيدين من أوالد الشيخ عبدالكريم الشرواني، 

)كتــــاب يضــــم مواضــــع طبيــــة وقصــــائد شــــعرية و أدويــــة ملعالجــــة بعــــض المــــراض وكيــــف تركيــــب  بــــال عنــــوان. 56

الســنان..(، للشــيخ عبــداللطيف ابــن الشــيخ عبــدالكريم ابــن الشــيخ عبــدالقادر املهــاجر، بخــط املؤلــف نفســه، 

 فيها(. هـ )ثبت هذا التأريخ في أواخر بعض ما كتب 1343سم، كتب في حدود سنة  10.5×  18ورقة، قياس  59

 )
ً
 )لم تصور الكترونيا

( :. مجاميع في النحو والصرف57
ً
 )لم تصور الكترونيا

هكــذا اشــتهر بــين طــالب املــدارس الدينيــة فــي كردســتان، ســعدهللا، الناســخ لطمــس اســمه  رسالة ســعدهللا  57/1

 سم. 16×  21ورقة،  33هـ، 1302في املخطوط مجهول، 

)نســـخة أخـــرى(، لعلـــي ابـــن الشـــيخ حامـــد االشـــنوي الشـــيخاني، بخـــط محمـــد علـــي ابـــن  تصـــريف مـــال علـــي 57/2

 سم. 16×  21ورقة،  42حاجي أحمد، كتب في شهر جمادي االولى وفي مسجد باشجاوش في السليمانية، 



امليزان واملوزون(، ملؤلف مجهول، بخط محمد علي، ورقــة واحــدة  –)رسالة صغيرة في الصرف  بال عنوان  57/3

 سم. 16×  21حتان(، في أول شهر رجب بدون ذكر السنة، )صف

( مخطوطة تضم: .58
ً
 )لم تصور الكترونيا

 2)ر.ض( ومعناهــــا بالفارســــية، الناســــخ وتــــأريخ نســــخه مجهــــوالن،  قصــــيدة منســــوبة ألبــــي بكــــر الصــــديق 58/1

 سم. 16.5×  23صفحة، 

الناسخ وتــأريخ نســخه مجهــوالن، صــفحة  )باللغة العربية(، قصيدة منسوبة للشيخ عبدالقادر الگيالني  58/2

 سم. 16.5×  23واحدة، 

هـ، 1320ورقة، بخط عبدالقادر الورامي،  27لعصام الدين االسفرائني،   رسالة االستعارات في البالغة   58/3

 سم. 16.5×  23

 ، لبــي حفــص عمــر ابــن محمــد النســفي، الناســخ وتــأريخمــتن العقائــد النســفية  رســالة فــي ثــالث صــفحات 58/4

 سم. 16.5×  23صفحة،  3نسخه مجهوالن، 

ورقــة  18)علــم الكــالم(، للشــيخ املعــروف النــودهي، بخــط عبــدالقادر االورامــي،  الفرائــد فــي نظــم العقائــد 58/5

 سم. 16.5×  23صفحة(، تأريخ النسخ: مجهول،  35)

لنبـــوي، بخـــط عبـــدالقادر گ)كتـــاب الگلنبـــوي فـــي أداب البحـــث واملنـــاظرة(، للشـــيخ إســـماعيل ال بـــال عنـــوان 58/6

 سم. 16.5×  23هـ في كوية، 1320ورقة،  11 الورامي،

 صفحة( يتضمن ما يأتي: 76ورقة ) 38. مجلد من 59

مين(  59/1 ، ملؤلــف مجهــول، الناســخ مجهــول ولكــن يبــدو أنــه مــال مصــطفى صــفوت، تــأريخ منظومة )آسمان و زَ

 سم. 19×  14.5صفحة(،  6ورقة ) 3م، 1930 -هـ  1349النسخ: 

ورقـــة  17، ملؤلـــف مجهـــول، بخـــط مـــال مصـــطفى صـــفوت ابـــن حـــاجي مـــال رســـول، رســـالة فـــي املولـــد النبـــوي  59/2

 سم. 19×  14.5هـ، 1349مولود  28صفحة(،  34)

يي، يبــدو أنهــا بخــط مــال مصــطفى صــفوت، ، للحــاج مــال رســول الــديلي  قصيدة شعرية فــي مــدح رســول هللا  59/3

 سم. 19×  14.5صفحة،  5

 سم. 19×  14.5صفحة،  14، بخط مال مصطفى صفوت، طيالديليژ ئد أخرى للحاج مال رسول قصا 59/4

 سم. 19×  14.5صفحة،  3، بخط الناظم نفسه، قصائد ملال مصطفى صفوت 59/5

 سم. 19×  14.5هـ،  1350صفحة،  3، قصائد أخرى لنالي ومحوي وحمدي 59/6



 يضم:مجلد . 60

عصام الدين اليجي، بخط مصطفى ابن موالنا عبدهللا ابن موالنا مصطفى ،  شرح الرسالة الوضعية   60/1

 ،
ً
 والشافعي مذهبا

ً
 سم. 16×  22هـ، 1208صفحة،  23الكالش ي الصل أبوبكري نسبا

االستعارة  60/2 رمضان متن  شهر  في  نسخ  الكالش ي،  عبدهللا  بن  مصطفى  بخط  اليجي،  الدين  عصام   ،

 سم.  16×  22صحفة،   7هـ، 1208

االستعارة  60/3 ابن  رسالة  عبدهللا  ابن  مصطفى  بخط  اليجي،  الدين  عصام  محمد،  ابن    املرحوم  صالح 

  ،
ً
مذهبا والشافعي   

ً
نسبا أبوبكري  الصل  الكالش ي  موس ى  بن  بن حسين  اإلثنين    80مصطفى  في   27صفحة، 

 سم.  16×  22هــ، 1208رجب 

ابن   شرح االستعارة،  60/4 ابن موالنا صالح  ابن موالنا عبدهللا  أحمد بن محمد بن خضر، بخط مصطفى 

، نسخ في شهر رمضان    ي موالنا مصطفى الكالش ي الصل أبوبكر 
ً
 والشافعي مذهبا

ً
 22ورقة،    14هـ،  1208نسبا

 سم.  16× 

أمين  60/5 بمحمد  املسمی  الوحدة  جهة  موالنا  رسالة  ابن  عبدهللا  موالنا  ابن  مصطفى  بخط  ابن  ،  صالح 

في شهر رمضان   ، نسخ 
ً
 والشافعي مذهبا

ً
أبوبكر نسبا الكالش ي الصل  صحفة،   51هـ،  1208موالنا مصطفى 

 سم.  16×  22

 . مجلد يضم  61
َ
في علمـ الدين  ــــرسالة  الفقه وأصول  إلى أحد ي  لم تنسب  الكالم( بال عنوان، املؤلف:  )علم 

عبدالكريم املدرس، كما أنها كانت ضمن مخطوطات مكتبته )ولكن يظهر من الخط أنها من تأليف الشيخ املال  

 36أنها يمكن بخط املال عبدالكريم املدرس(،    -كما أشرنا  -الشخصية(، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن )ولكن  

( [سم. ]املصدر: املال عبدالكريم املدرس 16×  20.5ورقة )فيها أوراق بيضاء(، 
ً
 )لم تصور الكترونيا

 يضم: مجلد. 62

املؤلــــــف: علــــــي  )رســــــالة فــــــي علــــــم الوضــــــع(، رســــــالة القوشــــــجي فــــــي كشــــــف غــــــوامض الرســــــالة العضــــــدية  62/1

تأريخ النســخ: تــم نســخها   القوشجي، الناسخ: عبدالكريم بن محمد فتاح )املعروف بالشيخ عبدالكريم املدرس(،

 سم. 15.5×  21ورقة،  30هـ، 1339ية من خانقاه دورود سنة ليلة االثنين ربيع الول في الحجرة الفوقان



املؤلف: مال أبــوبكر امليــر روســتمي الكــردي )نســبت فــي املخطوطــة  )رسالة في علم الوضع(،  خالصة الوضع  62/2

وري، ولكـــــن الرســـــالة هـــــي نـــــص رســـــالة امليرروســـــتمي(، بخـــــط عمـــــر بـــــن العثمـــــان چااااا إلـــــى مـــــال أبـــــي بكـــــر املصـــــنف ال

 سم. 15.5×  21أوراق،  7هـ. 1273النقشبندي، تأريخ النسخ: 

( ت ـــحيح واصـــالح حاشـــية أبـــي الفـــتح محمـــد الهـــادر املســـماة بــــ)تحفة الـــرئيس علـــى أشـــكال التأســـيس 62/3

والحاشية عليها من قبل العالمة الكبير أحمد بن حيدر الكردي الحسين آبادي )رسالة في علــم الهيئــة والفلــك(، 

ســم.  15.5×  21ورقــة،  28بــن حيــدر الكــردي الحســين آبــادي، الناســخ وتــأريخ نســخه: مجهــوالن، املؤلــف: أحمــد 

 ]املصدر: ورثة املال عبدالكريم املدرس[

 يضم: مجلد .63

، املؤلــف: الشــيخ عبــدالكريم املــدرس، الناســخ: نجــل املؤلــف محمــد مــال فتح األبواب عن قواعد اإلعراب  63/1

ورقــة  34م في الســليمانية، 1952تموز  27 -هـ  1371ذي القعدة    5خ: يوم الحد  عبدالكريم املدرس، تأريخ النس

 سم. 16.5×  21.5صفحة(،  68)

، املؤلــــف: الشــــيخ عبــــدالكريم املــــدرس، الناســــخ: محمــــد املــــدرس )نجــــل أســــاس البيــــان فــــي كشــــف األوزان 63/2

مســجد الحــاج أحــان،  -ي الســليمانيةم فــ 1952/  7/  29 -هـــ 1371/  11/  7املؤلــف(، تــأريخ النســخ: يــوم الثلثــاء 

 سم. ]املصدر: ورثة املال عبدالكريم املدرس[ 16.5×  21.5صفحة(،  27ورقة ) 14

 يضم ما يأتي: مجلد. 64

ــاظم: الشـــيخ  -ص–)منظومـــة عربيـــة بأســـماء أصـــحاب رســـول هللا  أســـماء األصـــحاب 64/1 والتوســـل بهـــم(، النـ

)نسخها عنــدما كــان طالــب علــم فــي مدرســة ومســجد ســيد حســن معروف النودهي، الناسخ: سيد صالح املريواني 

 15.5×  21.2صفحة(،   54ورقة )  27هـ،    1334املفتي في السليمانية عند أستاذه املال مصطفى(، تأريخ النسخ: 

 سم.

ناقصــة فــي العقيــدة اإلســالمية مــن اإليمــان وســوآل القبــر وجوابــه ومــا ورد فــي  منظومــة عربيــة ) بــال عنــوان 64/2

ذلك من رسول هللا )ص( وما قال فيه علماء اإلسالم(، املؤلــف وتــأريخ التــأليف مجهــوالن، الناســخ وتــأريخ نســخه 

 ،
ً
 سم. 15.5×  21.2صفحة(،  11صفحة ) 1ورقة ف  5مجهوالن أيضا



 بالفارســية(، ملؤلــف فــي بعــض ارســالة ) بــال عنــوان 64/3
ً
لحاديــث النبويــة، وكتــب تحــت كــل حــديث شــرحه نظمــا

سم. ]املصدر: ورثة العالمة املــال عبــدالكريم  15.5×  21.2صفحة،  7مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

 املدرس[

 يضم:مجلد . 65

، نناســخ وتــأريخ نســخه مجهــوال )رسالة في العالج بالدوية الطبيعية وغيرها(، ملؤلف مجهول، ال بال عنوان  65/1

 سم.15.5×  10صفحة(،  48ورقة ) 24

ــاظم  بـــــال عنـــــوان 65/2 ــة العباســـــ ي(، لنـــ ــا والخليفـــ ــي تمجيـــــد هللا و وصـــــف همـــــدان وحاكمهـــ ــية فـــ )منظومـــــة فارســـ

 سم.15.5×  10صفحة(،  56ورقة ) 28مجهول، الناسخ وتأريخ نسخه مجهوالن، 

نـــاقس الول والخيـــر(، -)كتـــاب يشـــتمل علـــى عـــدة علـــوم، كالجغرافيـــة والفلـــك والكيميـــاء والطـــببـــال عنـــوان . 66

(سم11.5×  16ورقة،  65وتأريخ نسخه مجهوالن،  ملؤلف مجهول، الناسخ
ً
 . )لم تصور الكترونيا

 . مجلد يضم: 67

 سم.   15.5×  22هـ، 1282صفحة،  15)رسالة في التصوف(، لعبدالرحمن،  جبروت العرفان67/1

 سم.  15.5×  22ص، 52شرح الرسالة الظرفية لحسن بن موس ى،محي الدين بن سليمان السولي،  67/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


