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الملخص 

هـذا بحـٌث يسـّلُط الضـوء عـى مجموعـة مـن املخطوطـات املكتوبـة باللغـة التكّيـة 

سـة، والخاصة مبواضيـع األدب مثل: الدواوين  املحفوظـة يف ِخزانـة الرَّوضة العبَّاسـّية املقدَّ

الشـعرّية، واملجاميـع الشـعرية، والقصص املنظومة شـعرًا، والرسـائل األدبّيـة، وغرها ماّم 

يدخـل يف بـاب األدب التيّك.

ويتكّون البحث من مقدمة وقسمن، تعرضت رسيعاً يف املقدمة إىل تاريخ ِخزانة الرَّوضة 

العّباسّية املقّدسة، أّما القسم األّول فقد تضمن عنوان: )األدب التيّك النشأة والتطور(. 

وأّمـا القسـم الثـاين فهو محـور البحث، ويتناول قسـاًم من مخطوطـات األدب التيّك 

بالفهرسـة والتحليـل والوصـف الدقيـق، ويتلخـص املنهج املتبع يف فهرسـة النسـخ باآليت: 

<الرقـم التسلسـيل، عنـوان املخطـوط ويقابلـه رقـم الثبـت يف الِخزانـة، اسـم املؤّلـف أو 
الشـارح أو املتجـم مـع موجـز مـن سـرته الذاتّيـة إن أمكـن يف الهامـش، أول النسـخة 

النسـخة،  )مواصفـات  وتضـّم:  واملالحظـات  النسـخة،  عـن  تعريفّيـة  نبـذة  وآخرهـا، 

واألرضار والحـوايش أو الـرشوح، والتعليقـات، واإلمضـاءات، والتمّلـكات(، ثـّم تعـداد 

النسـخ األخـرى للمخطـوط املوجـودة يف مكتبـات العامل، ثم اإلشـارة إىل كـون املخطوط 

مطبوًعـا إن أمكـن، ثـم خصائـص النسـخة وتشـمل: )نـوع الخـط، والناسـخ، وتاريـخ 

النسـخ، ومـكان النسـخ، وعـدد األوراق، والقياسـات، ونـوع الغـالف(، ثّم املصـادر التي 

النسـخة>. ذكرت 
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Abstract

This research sheds light on agroup of Turkish manuscripts 
preserved in Al-Abbas holy shrine strong-room. It is relatedwith 
literature topics, like collection of poems, poetry works, fiction, stories 
in poems’ construction and order, literary letters, and other works 
which are associated with Turkish literature.

The research is divided into two chapters preceded by preface 
titled: )A glimpse in the history of Al-Abbas holy shrine strong-
room(. Then the first chapter contains two parts, the first is titled: 
)The Turkish literatureorigin and development( in the second part 
comes the indexing of all Turkish manuscripts that was preserved in 
Al-Abbas holy shrine strong-room according to the topics.

The second chapter is the axis of theresearch; it deals with analyzing 
and describing carefully the Turkish literature manuscripts. The 
manner follows in indexing the transcriptscan be summarizedby the 
following method )sequence number, manuscript’s title, author’s name, 
annotatoror translator with a short summary of his life as possible. 
The first versionand the last one have, the copyist’s name and the date 
of copying, a short definition about the transcript mentioning the 
references which the definition is depended on, a hint about the printed 
version as possible, font and explanations, clarifications, adornments 
andannotations, total number of the pages, total number of lines, size 
and measurement of the transcript and thecataloguenumber in which 
the transcript is kept in the strong-room(.
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المقدمة

ِبْسِم هللاِ الرَّحمِن الرَّحيِم

الحمُد هلِل ربِّ العاملني والّصالة والّسالم عىل محّمٍد وعىل أهِل بيتِه الطيبني الطاهرين.

وبعُد، إّن إحياء التاث أمانة يف أعناقنا، وال شك يف أّن علم فهرسة املخطوطات والتعريف 

بها وجه من وجوه اإلحياء؛ ومن هذا املنطلق رشعت يف فهرسة نسخ مخطوطات األدب 

التيّك املوجودة يف ِخزانة مكتبة ودار مخطوطات العتبة العّباسّية املقّدسة.

ووجهـت جهـدي إىل هـذا الصنـف مـن املخطوطـات؛ ألهميتهـا املتأتية مـن احتوائها 

عـى بعـض النسـخ الفريـدة وغـر املحّققـة إىل اآلن مـن ناحيـة، ولكونهـا غـر معـرّف بها 

مـن ناحيـة أخرى.

وللـرشوط التـي وضعتهـا املجلـة فيـام يتعّلـق بالبحـث مـن حيـث عـدد الصفحـات؛ 

أخـذت منـاذَج مـن هـذه النسـخ الخطّيـة وجمعتهـا يف بحـٍث علمـي وسـمته ب )فهـرس 

َسـِة- القسـم األول(  ِة املَقدَّ َمخْطوطـاِت األََدِب الـُتيّك املحُفوظـِة يف ِخزَاَنِة الرَّْوَضِة الَعبَّاِسـيَّ

داعًيـا املـوىل جـّل وعـال أْن يوفقني إلمتام فهرسـة هذه النسـخ الخطّيـة املندرجة يف ضمن 

هـذا املوضـوع، إّنـه ويل التوفيق.

تاريـخ  إىل  املقدمـة  تعرضـت رسيعـاً يف  البحـث مـن مقدمـة وقسـمن،  ويتكـّون 

ِخزانـة الرَّوضـة العّباسـّية املقّدسـة، أّما القسـم اأّلول فقد تضمن عنـوان: )األدب التيّك 

النشـأة والتطـور(. 

وأّمـا القسـم الثـاين فهو محـور البحث، ويتناول قسـاًم من مخطوطـات األدب التيّك 

بالفهرسـة والتحليـل والوصـف الدقيـق، ويتلخـص املنهج املتبع يف فهرسـة النسـخ باآليت: 

<الرقـم التسلسـيل، عنـوان املخطـوط ويقابلـه رقـم الثبـت يف الِخزانـة، اسـم املؤّلـف أو 
الشـارح أو املتجـم مـع موجـز مـن سـرته الذاتّيـة إن أمكـن يف الهامـش، أول النسـخة 

النسـخة،  )مواصفـات  وتضـّم:  واملالحظـات  النسـخة،  عـن  تعريفّيـة  نبـذة  وآخرهـا، 

واألرضار والحـوايش أو الـرشوح، والتعليقـات، واإلمضـاءات، والتمّلـكات(، ثـّم تعـداد 
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النسـخ األخـرى للمخطـوط املوجـودة يف مكتبـات العامل، ثم اإلشـارة إىل كـون املخطوط 

مطبوًعـا إن أمكـن، ثـم خصائـص النسـخة وتشـمل: )نـوع الخـط، والناسـخ، وتاريـخ 

النسـخ، ومـكان النسـخ، وعـدد األوراق، والقياسـات، ونـوع الغـالف(، ثّم املصـادر التي 

النسـخة>. ذكرت 

ـا لنـامذج بلغـت عـرشة مجلـدات، وبواقـع سـتة  وضـّم الفصـل الثـاين وصًفـا تعريفيًّ

وعرشيـن عنواًنـا، تخـّص مختلـف املذاهـب اإلسـالمية، وهـذا إن دّل عـى يشء إمّنـا يـدّل 

عـى حـرص الروضـة العّباسـّية املقّدسـة عـى حفـظ الـتاث العلمـي املخطـوط.

وبحسـب اطالعـي األويل عـى املخطوطـات املكتوبـة باللغـة التكّية يف ِخزانـة الروضة 

العّباسـّية فـإّن عـدد املجلـدات املخطوطـة فيهـا يزيـد عـى الــ )00)( مجلـد، وبواقـع 

)1000( عنـوان أو يزيـد عـى ذلـك ويف مختلـف املواضيـع، ونسـأل مـن هللا أن يوفقنـا يف 

األيـام القادمـة لفهرسـتها وإخراجهـا إىل النـور.

وكانـت معـّدايت يف ذلـك مجموعـة مـن املصـادر التـي تناولـت املخطوطـات التكّيـة 

بالفهرسـة، وأخـّص منهـا: )فهـارس دار الكتـب املرّية/األقسـام الخاصـة باملخطوطـات 

العثامنّيـة(، و)آغـاز نامـه فهرسـت آغـاز نسـخه هـاى خطـى - نسـخه هـاى تـرىك(، 

وفهـرس مكتبـة قونيـه: )MevlanaMüzesiYazmalarKataloğu(، وكذلـك إعانـة بعـض 

األخـوة يف )مركـز تصوير املخطوطات وفهرسـتها( التابع للعتبة العّباسـّية املقّدسـة، الذين 

بذلـوا الجهـد الجاهـد معـي يف الكثـر مـن األحيان.

وأخـًرا أوّد أن أتقـّدم بالشـكر الجزيـل والثنـاء الجميـل لـكّل مـن أعاننـي يف إنجـاز 

هـذا البحـث وأجرهـم عـى املـوىل أيب الفضـل العّبـاس. وأخـص منهـم: )قسـم تصوير 

املخطوطـات( التابـع إىل مركـز تصويـر املخطوطات وفهرسـتها يف العتبة العّباسـّية للجهود 

املبذولـة يف تصويـر النسـخ بوقـت قيـايس، والدكتور سـامي املنصوري ملراجعتـه للنصوص 

وضبطها. التكّيـة 

والحمد لله أوًل وآخرًا.
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نظرة يف تاريخ خزانة الرَّوضة العّباسّية:
عـى الرغـم مـاّم عانتـه الِخزانـة الخاصـة باملخطوطات مـن اإلهامل يف سـالف الزمن؛ 

لكّنهـا عـادت بقـّوة بفضـل الجهـود املبذولـة مـن قبـل املتـويّل الرشعـي للعتبة العّباسـّية 

املقّدسـة السـّيد أحمـد الصـايف )دام عـزّه(، وشـّكلت طفـرًة نوعّيـة يف عـامل املخطوطـات 

تتـالءم والتاريـخ الـذي ترجـع إليـه هـذه الِخزانـة؛ فهي مـن الِخزانـات القدميـة يف كربالء 

املقّدسـة، ومـن خـالل االّطـالع عـى الوقفّيـات املوجـودة عـى بعـض نسـخها عرنـا عـى 

وقفّيـة مكتوبـة عـى إحدى نسـخ املصحف الرشيف املنسـوب إىل اإلمام عيل بن الحسـن 

السـّجاد، وهـذا نّصها: »لآلسـتانة املباركـة ذات الدرجات العرشـّية للنجل الرشـيد لعيل 
بـن أيب طالـب صلـوات هللا عليـه العّبـاس شـهر رمضان املبـارك سـنة 1201ه«. )1(

وهـذا التاريـخ يـدّل عـى وجـود ِخزانة يف الّروضـة العّباسـّية قبل )5)2( عاًمـا، ويؤكد 

ذلـك هدايـا سـالطن وملـوك الهنـد والصفويـن وغرهـم التـي كانـوا يهدونهـا إىل املرقـد 

الرشيـف، ومنهـا: )الطنافـس، والسـيوف، والشـمعدانات(، وغرهـا مـاّم هـو موجـود إىل 

اآلن، والتـي كانـت تحفـظ يف ِخزانـة خاصـة يف حينها.

تضـّم الِخزانـة مـن الكنـوز مـا ال يقـّدر بثمـن وال يدخـل يف حسـاب، وكانـت تضـّم 

مـن النـوادر )109( مـن املصاحـف الرشيفـة، وقـد ُنـّوه بهـذه املصاحـف وتـّم جردهـا يف 

فهـرس مل ُيطبـع، ومنه نسـخة يف مكتبة املتحـف العراقي مكتوبة باآللة الطابعة، ونسـخة 

منقولـة عنهـا عنـد األسـتاذ كوركيـس عـّواد، ونـّوه األسـتاذ نارص النقشـبندي بثـالث قطع 

قدميـة مـن املصاحـف املكتوبـة بالخّط الكويف كانـت تحرزها هذه الِخزانـة املباركة، ولكن 
مـن املؤسـف أّن أغلـب هذه النسـخ تعرّضـت للرسقة.)2(

ويقـول السـّيد سـلامن هـادي آل طعمـة: »تـّم جـرد ِخزانة الرَّوضـة العّباسـّية مبوجب 

مـت محتوياتهـا ووقِّع عليها يف شـهر شـعبان سـنة 1265ه من قبـل لجنة الجرد  قوائـم ُنظِّ

)1( ينظر: املصحف الرشيف املنسوب إىل عيل بن هالل البغدادي املعروف بابن البّواب: 14.

)2( ينظـر: فهـارس املخطوطـات العربّيـة يف العـامل: 76/2، مخطوطـات كربـالء: 1/1)-2)، املصحـف 

الرشيـف املنسـوب إىل عـيل بـن هـالل البغـدادي املعـروف بابـن البـّواب دراسـة وتحقيـق: 14. 
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بحضـور السـادنن السـّيد سـعيد سـلطان آل ثابـت )السـادن الجديـد(، والسـّيد حسـن 

السـّيد حسـن الوّهاب )السـادن القديـم(، أّما قامئة الجـرد فتقّدر محتوياتهـا مبا يزيد عى 
عرشيـن ألف لـرة تركيـة ذهب«.)1(

وكان موضعهـا قدميـاً يف غرفـة تقـع يف زاويـة الـرواق الجنويب، وكانـت يف األصل مقرة 

للدفـن، ودفـن فيهـا الشـيخ حسـن بـن أحمـد سـادن الرّوضـة العّباسـّية يف وقتـه، أّمـا يف 

الوقـت الحـارض فأصبحـت الِخزانـة يف ضمن املكتبة العاّمة للروضة العّباسـّية املقّدسـة يف 
الطابـق العلـوي مـن الجانب الرشقـي للصحـن الرشيف.)2(

ا أن نسـّلط الضـوء عـى املكتبـة العامـة للروضـة العّباسـّية التـي  ومـن املهـم جـدًّ

أصبحـت الِخزانـة يف ضمنهـا. قـال السـّيد محّمد حسـن الكليـدار )ت 1417ه(، يف ضمن 

ترجمـة السـّيد مرتـىض آل ضيـاء الديـن )ت57)1ه(، مـا نّصـه: »وحـاول إنشـاء مكتبـة 

عامـة يف الروضـة العباسـّية غـر أنـه مل ينجـح يف ذلـك«.))( ولكّن يف ديوان السـّيد حسـن 

العلـوّي )ت 64)1ه( املخطـوط تريًحـا بافتتـاح املكتبـة، وقصيـدة مبناسـبة االفتتـاح 

الرسـمي لهـا مـن قبـل السـادن السـّيد مرتـىض آل ضيـاء الديـن، وهـذا نـّص مـا جـاء 

يف الديـوان: »وقـال مبناسـبة افتتـاح املكتبـة العامـة يف الروضـة العّباسـّية التـي أنشـأها 

املرحـوم السـّيد مرتـىض آل ضيـاء الديـن سـادن الروضـة، وذلـك يف احتفال ُأقيـم يوم 19 

ذي الحجـة سـنة 56)1ه: 

َقْد أّيَد المجَتَبى )لِْلُمرَتضى( َطَلبابأربِع المجِد ِقْف َفْخًرا َوُقْل َطَربا

َفَلْم تبقِّ َظاًما َبل وال ُسـحَبا«)4(تِْلـَك المآثُر فيِه حينمـا َبَزَغْت

وجـاء يف إحـدى الوثائـق العراقية املوجـودة يف مديرية األوقاف العامـة املرقمة 24/6، 

وبتاريـخ 1941م - وهـي موّجهـة مـن مديـر أوقـاف كربـالء إىل مديريـة األوقـاف العامة، 

وموضوعهـا )فتـح مكتبـة( - مـا هـذا نّصـه: »بناًء عى عزم هـذه املديرية عـى فتح مكتبة 

 .27( :تاريخ مرقد الحسن والعّباس )1(

)2( ينظر: املصحف الرشيف املنسوب إىل عيل بن هالل البغدادي املعروف بابن البّواب: 14. 

.90/1 :مدينة الحسن )((

)4( ديوان السّيد حسن العلوي )مخطوط(، ص16.



319 ٌدٌدتوحععاتلمودتألّربع

سـّيدنا العّبـاس )ع( فقـد ارتأينـا أن ُتفتـح املكتبـة املذكـورة عنـد ترشيفكـم بهـذا اللـواء، 

وبهـذه املناسـبة يرجـى التفضـل لألمـر بإرسـال السـجالت والقوانـن والنظـم املوجودة يف 

املكتبـة العامـة؛ ليتسـنى لنـا ترتيـب املكتبة املذكـورة مبا فيهـا، ودمتم«.

وجـاء يف بعـض املصـادر أّن مكتبـة أيب الفضـل العّبـاس ُأّسسـت سـنة )82)1ه 

- )196م( بالهمـة التـي بذلهـا السـّيد بـدر الديـن ابـن السـّيد محّمـد حسـن آل ضيـاء 

الديـن - الـذي تـوىّل سـدانة العتبـة العّباسـية املقّدسـة مـن سـنة 72)1ه وحتـى سـنة 

85)1ه - وبسـعي السـّيد عباس بن عيل أكر الحسـينّي الكاشـايّن )ت 1)14ه( الذي بذر 

البـذرة األوىل لهـذه املكتبـة، وتـرع بخمسـامئة مجلد بـن مخطوط ومطبوع مـن مكتبته 

الشـخصية إىل مكتبـة أيب الفضـل العباس، كـام ترّع الكثر من األهـايل بالكتب القّيمة، 

وأصبحـت هـذه املكتبـة من املكتبـات العلمية والفكريـة واألدبية امُلهمـة يف مدينة كربالء 

املقّدسـة، يرتادهـا املثقفـون مـن أهايل كربـالء، والزائـرون، والوفود، وتشـكلت فيها ندوة 
علمّيـة أسـبوعية ُتلقـى فيها املحـارضات.)1(

اخِلزانة يف الوقت احلاضر:
شـهدت الِخزانـة بعـد سـنة )200م تطـورًا ملحوًظا، وانعقـدت النّية من قبـل القامئن 

عليهـا عـى مللمـة كّل مـا لـه عالقة بالـتاث من مؤّلفـات ورسـائل وكتب ودواويـن وأّمات 

املصـادر؛ لغـرض املحافظـة عليهـا وتأمينها وإعطائها حّقهـا من العنايـة واالهتامم، وكانت 

املحصلـة إيـداع مـا يقـرب مـن الخمسـة آالف مخطوطة تعّد مـن جواهر التاث اإلنسـايّن 

والفكـرّي والعلمـّي واألديّب، وأغلبهـا جاء عـن طريق الرشاء.

ومّتـت تهيئـة مركـز خاص، ومـالكات متخصصـة ملعالجة هـذه املخطوطـات وصيانتها 

وحفظهـا يف ضمن ظروف مناسـبة، وكذلك متت تهيئة مشـفى خـاص ملعالجة املخطوطات 

وفـق أحدث التقنيـات املعروفة.

ولتسـهيل امُلهمـة عـى الباحثـن تـّم إنشـاء مركـز متخّصـص بتصويـر املخطوطـات 

)1( ينظـر: مخطوطـات مكتبة العاّلمة الحّجة السـّيد عباس الحسـيني الكاشـاين: )2، مكتبة أيب الفضل 

العّبـاس)ع(، مجلـة صـوت شـباب التوحيـد: ع5/ص25، افتتاح مكتبـة الروضة العّباسـّية املطهرة، 

مجلة صـدى الروضتن: ع 48/ص10.
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الباحثـن واملحققـن. أيـدي  بهـا لتكـون يف متنـاول  وتصنيفهـا والتعريـف 

وإلخراج بعٍض من النسـخ الخطّية امُلهّمة إىل عامل النور دأبت مكتبة ودار مخطوطات 

العتبـة العّباسـّية املقّدسـة عـى توفـر اإلمكانـات املختلفـة واملسـتلزمات الرورّية لذلك 

األمـر، وتـّم فتـح مركز بعنوان: )مركـز إحياء الـتاث(، وُأوكلت إليه هذه املَــهمة.

والجديـر بالذكـر أّن الِخزانـة تتمتـع بأحـدث الوسـائل العاملّيـة املسـتعملة يف حفـظ 

الرطوبـة،  قيـاس  وأجهـزة  والـرودة،  الحـرارة  ودرجـات  األجهـزة،  مـن  املخطوطـات 

لنظـام  أّنهـا تخضـع  الحديثـة، واإلدامـة املسـتمرة، كـام  املتحركـة  الحديديـة  واألدراج 

دقيـق لفتحهـا وغلقهـا.
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الفصل األول
األدب التركي النشأة والتطور.

يعـّد األدب الـتيّك مـن بـن أقـدم اآلداب التـي ظهـرت عـى وجـه البسـيطة؛ إذ يعود 

تاريـخ ظهـوره إىل مـا قبـل القرن الثامن امليالدي، وذلك اسـتناًدا إىل )نقـوش أورخان( التي 
ُعـِر عليهـا قـرب وادي نهـر أورخون وسـط منغوليا. )1(

وحّقـق األدب الـتيّك فوائـد جّمـة تتمثل يف معرفـة طرائق معايش املجتمعـات التكّية 

ولغاتهـا ورضوب ثقافتهـا؛ لذلـك أصبـح مـن أهـم املصـادر التـي حّققـت وحـدة الـتك 
وجمعـت شـملهم. )2(

واألدب التيّك حتى الحرب العاملّية األوىل هو توأم اآلداب الرشقّية والعربّية والفارسـّية 

بشـكل خـاص، إن كان مـن حيـث الشـكل واملوضوعـات أم مـن حيث خصوصّيـة اللحظة 
التاريخّيـة التـي أنتجتـه، تلـك اللحظة املمتدة إىل أكر من سـتة قـرون يف الزمان.))(

ويعـدُّ األدب الـتيك وثيقـًة تاريخّيـًة ُمهّمـًة تضـّم الكثـر مـن األحـداث امُلهّمـة منـذ 

البدايـة حّتـى العـر الحـارض، وأكـد عى ذلك األسـتاذ كوبريـيل بقوله عندمـا يصف دور 

الشـعراء األتـراك وأعاملهـم: »مـرآة عكسـت أجمـل اآلراء واألفـكار للعصـور واألزمنة التي 
فيها«.)4( عاشـوا 

وكذلـك يقـول واصًفـا الـدور املهـم لـألدب الـتيك: »أصدق مـرآة تجلـو يف صقالها روح 
هـذه األمـة وحياتهـا القومّيـة، إّنه يبـّن كيف ترى حياة األمـة، وكيف تفكر وتحسـب«.)5(

وال يخفـى االنتشـار الواسـع الـذي حّققـه األدب الـتيّك يف الكثـر من البلـدان، يقول 

)1( ينظر: تاريخ األدب التيك ملجيب املري: 21. 

)2( ينظر: تاريخ األدب التيك لكوبرييل: 8.

))( األدب التيك الحديث مالمٌح ومناذج: 7.

)4( ينظر: تاريخ األدب التيك لكوبرييل: 8.

)5( ينظر: تاريخ األدب التيك لكوبرييل: 10.



ٌفبعتو عرلماتأْااطتأل أبرعأ322

األسـتاذ سـّيد كـامل عـيل أوغلـو: »إّن األدب الـتيّك ضـارب بجـذوره يف أغـوار سـحيقة، 

باسـٌط جناحيـه يف مسـاحة جغرافّيـة متاميـة األطـراف، ولـه مسـتقبٌل عظيـم بـن ثنايـا 
اآلداب العاملّيـة«.)1(

املؤرِّخـون يف تصنيفـه، فصّنفـه  اختلـف  الـتيّك فقـد  األدب  وفيـام يخـّص تصنيـف 

بعضهـم وفًقـا لتطـّوره، وبعضهـم اآلخـر صّنفـه كأدٍب قديـم مـا قبـل العثامنّيـة، وأدب 

حديـث يشـمل العثامنّيـة ومـا بعدهـا، وذهب بعضهـم إىل تصنيف األدب التيّك بحسـب 

العصـور بـدًءا بعـر مـا قبل اإلسـالم، مرورًا بعـر التأثر باإلسـالم، وصوالً إىل عـر التأثر 
بالحضـارة الغربّيـة.)2(

وفيـام يخـّص العالقـة مـا بـن األدب الـتيّك والعراقـي نجـد الشـعر الـتيّك انتـرش يف 

العـراق وميكـن عـّده فرًعـا صغـًرا مـن شـجرة األدب الـتيّك الضخمـة التـي توّزعت عى 

الكثـر مـن البلـدان العربّيـة، وقـد بـرز العديـد مـن األدبـاء والشـعراء املولعـن باألدب 

القومّيـة  العراقيـن وغرهـم مـن العـرب، وهـم ال ينتمـون بالـرورة إىل  الـتيّك مـن 

التكّيـة، فوضعـوا دواويـَن شـعرّية باللغـة التكّيـة، ومـن الذيـن ُشـِغُفوا بـاألدب الـتيّك 

ومحمـود  الدفـتّي،  وفـؤاد  الدفـتي،  حلمـي  إبراهيـم  العـراق  يف  العثـامين  والتاريـخ 
صبحـي الدفـتّي، وغرهـم.))(

)1( تاريخ األدب التيك لكوبرييل: 10.

)2( ينظر: تاريخ األدب التيك ملجيب املري: 29 - 4). 

))( ينظر: أعالم التكامن واألدب التيك يف العراق الحديث: 9، 90 - )9. 
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وفيـام يـأيت جـدول يوضح أعـداد املخطوطـات التكّيـة املحفوظة يف الِخزانة بحسـب 

املواضيع.

عدد املجلداتاملوضوعت

108املتفرقة 1

57األدب2

))الفقه)

14 العقائد4

)1األدعية5

12التاريخ 6

11كشكول 7

10األخالق8

7التجويد9

7الطب10

6الفلك11

5اللغة12

5الوصايا)1

4 علوم القرآن14

4القانون15

4املنطق16

4النحو17

)التصوف18

)التفسر19

)العروض20

2بياض21

2العرفان22

1 أحياء)2

1الحساب24

1البالغة25
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القسم الثاني
خمطوطات األدب التركّي يف ِخزانة الّروضة العّباسّية

يضـّم هـذه الفصـل منـاذج مـن النسـخ الخاصـة بـاألدب الـتيّك، وكذلـك املنظومـات 

الشـعرّية التـي نظمـت يف علـوم مختلفـة، سـواء كانت يف ضمـن مجموعة أم مفـردة ماّم 

وجدنـاه محفوًظـا يف هـذه الِخزانـة، ورّتبـت النسـخ يف هذه الفصل بحسـب أرقـام الثبت 

يف الِخزانـة وهـي كاآليت.

ديوان أفصح الفهيم.      )2442(. 1
نظم: مصطفى فهيم القديم )ت1058ه(. )1(

أول النسخة: 

حشره دك وقف اضطراب ايتدم<دون گيچه چرخه كيم عتاب ايتدم

ـــم ـــمان داي ـــم اس ـــوب آه شعله سن نايب شهاب ايتدم...>ايي

آخر النسخة: 
<... ديـــدم وفاتنـــه تأريـــخ لفًظـــا ومعًنـــا

صحيــح اودر كــه بيــك اللهى بديده كيتدر فهيم...>

التعريف بالنسخة:
ديوان من الشـعر التيّك القديم يقع يف قسـمن، ضّم األول منهام مجموعة من القصائد 

املتفرقة يف مدح بعض الشـخصّيات والوجوه والسـالطن، وغرها من األغراض، يقع يف )6)( 

ورقـة. أّمـا القسـم الثاين فهو مرتب بحسـب حروف الهجاء مـن األلف إىل الياء.

ومـاّم حـواه الديـوان )14( قصيـدة، واحـدة يف املـدح والباقي يف )سـاقي نامـه(، و)5( 

)1( الشـاعر الـتيك فهيـم الرومـّي مصطفى بن عبد هللا القسـطنطينّي الحنفـّي املعروف بـ )اونجـي زاده(، 

قيـل إنـه تـويف سـنة 1050ه، والصحيـح أّنـه تـويف سـنة 1058ه. )ينظـر: هديـة العارفـن: 440/2، 

فهـرس املخطوطـات التكيـة العثامنيـة التـي اقتنتهـا دار الكتب القومّيـة: ق2/هامـش: 89(. 
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مـن املقّطعـات الشـعرّية والبنـود األدبّيـة، ومجموعة من الغـزل التيّك، وأبيـات قليلة من 

الغـزل الفـاريّس، ومجموعـة مـن املؤرّخات الشـعرية، ومجموعة مـن الرباعيات.

املالحظات:
عليهـا آثـار رطوبـة بخاصـة يف الصفحـات األوىل واألخـرة منهـا، جـرت عليهـا بعـض 

أعـامل التميـم البسـيطة بخاصـة يف الصفحـات األوىل واألخـرة منهـا، ُكتـب عـى صفحـة 

العنـوان البيـت الشـعرّي 

دم تند نوشـنيد يم كه ابي داردالعطش جند بكوييم كلويم تركن

ورد عـى ظهـر الصفحـة )52( منهـا ختـم دائـرّي رسـمه )عبـده عثـامن(، وهـو مالـك 

النسـخة، ُكتبـت أسـامء الحـروف مـن األلـف إىل الـدال باملـداد األحمر يف أعـى صفحاتها 

وباقـي الحـروف بأشـكالها باملـداد العادي، وبعـد االنتهاء من حرف اليـاء جاءت مجموعة 

مـن القصائـد املتفرقـة. والجديـر بالذكر أّن الشـاعر ضّمـن لقبه )فهيـم( يف أغلب قصائده 

الـواردة يف الديـوان، وهـذا ديدن الشـعراء القدماء.

نسخ املخطوط األخرى:
نسـخٌة يف مكتبة )دار الكتب القومّية يف مر( )45 مجاميع تريك(، ونسـختان يف مكتبة 

الرفسـور عـيل نيهـاد تـرالن املحفوظـة يف املكتبـة السـليامنية يف اسـتانبول؛ األوىل يف )102( 

ورقة، والثانية يف ضمن مجموعة، الرسالة األوىل )1ب - 65ب(، ونسختان يف مكتبة )قونيه( 

يف تركيـا: األوىل يف ضمـن مجموعـة برقم ))241( الرسـالة األوىل، والثانية برقم )2414(.

خصائص النسخة:
الخـط: نسـتعليق، الناسـخ: )بال ناسـخ(، تاريخ النسـخ )بـال تاريخ(، مكان النسـخ: 	 

)بـال مـكان(، )15( س، )117( ق، x20,6),12، نـوع الغـالف )كارتـوين( مشـجر 

باللـون األصفـر، وعطفه باللـون األحمر.

املصادر واملراجع:
فهـرس املخطوطات التكيّة العثامنيّـة التي اقتنتها دار الكتب القوميّة: ق89/2، آغاز 	 

نامـه: 170/4(، فهرسـت نسـخه هـاي خطى برفسـور عـيل نيهاد تـرالن در كتابخانه 
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.:MevlanaMüzesiŶazmalarKataloğu ((0 -(29/2 ،41 ،16 :سليامنيه

الرسالة املحّمدّية = حمّمدية يف سرية األمحدّية.      )2882(. 2

نظم: محّمد بن صالح اليازجّي اوغيل )ت855ه()1(.

أول النسخة: 

ــى ــد رب تعالـ ــه واحـ هــو هللا البديــع الحــق االعلــى<إلـ

ِمن الغيب إلـى العين فجّلى...>تعالـــى ذاتـــه لّمـــا تجّلـــى

آخر النسخة: 

حقـا حمديله مدحـي بى نهايه<... كتاب ابر شدي چونكم انتهايه

دخـى الينـه كم خيـر البريات>حبيبنـــه صاتيلـــه تحيـــات

التعريف بالنسخة:
من عناوينها األخرى: )املحّمدّية يف الكامالت األحمدّية(، و)محّمدّية يف نعت خالق الخلق 

رّب العاملن( تتحدث عن اآليات القرآنية واألحاديث النبوّية، وبعض من املواضيع العرفانّية.

وهـي منظومـة باللغـة التكّيـة َترجـم فيهـا املؤّلـف كتابـه املؤلَّـف باللغـة العربّيـة 

واملوسـوم بــ )مغـارب الزمـان لغـروب األشـياء يف العـن والعيان(، وعـدد أبياتهـا )9119( 

بيًتـا، موّزعـة عـى خمسـة مغـارب.

يقـول حاجـي خليفـة: < مغـارب الزمـان لغـروب األشـياء يف العـن والعيـان، أولـه: 

الحمـد هلل الـذي ال إلـه إاّل هـو إلـخ. للشـيخ محّمـد بـن صالـح - وهـو األصـح كام رّصح 

)1( يازيجـي زاده - محّمـد بـن صالـح الرومـّي مـن أهـل كليبـوىل املعـروف بيازيجـي زاده الحنفـّي 

الزاهـد، مـن مشـايخ البراميـة، وهـو أديـب عثامين من سـاللة شـهاب الديـن السـهروردّي، درس 

عـى والـده العـامل الخّطاط الشـاعر واملنّجم الريـايّض، وتتلمذ يف )مـا وراء النهر( عـى زين العرب 

وحيـدر خـايف، مـن مؤّلفاته:)مغـارب الزمان لغروب األشـياء يف العن والعيـان(، و)رشح الفصوص( 

ملحـي الديـن ابـن عـريب، تـويف سـنة 855ه. )ينظـر: هديـة العارفـن: 198/2، فهـرس املخطوطات 

العربّيـة والتكّيـة والفارسـّية يف مكتبـة راغب باشـا: 7/هامـش: 627(. 
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يف ديباجتـه -املعـروف بابـن الكاتـب، املتمّكـن ببلـدة كليبـوىل، املتـوىّف سـنة 855، ذكـر 

فيـه: أّنـه جمـع األحاديـث القدسـّية وذكـر كلامتـه- أي النبـي- مـع األنبيـاء وتلقيـه 

الخطابـات اإللهيـة مـن الكتـب املنزلـة.

وملـا تـّم وانتـرش َصاَحَبـُه شـيٌخ مـن رجـال هللا سـبحانه وتعـاىل، فقـال لـه: كان ينبغي 

أن ُيؤّلـف كتـاب يبـّن ظاهـر أحـوال األنبيـاء  وأحكامهـم، وتحّقـق باطـن حقائقهـم؛ 

فتوجـه املصّنـف إىل ويّل الخـرات فـالح لـه رّس شـيخه الحـاج بـرام عـى أن يبـّن الظاهر 

موافًقـا ألحـوال األنبيـاء، ويعـّن الباطـن مطابًقـا ملقامـات األوليـاء؛ فبـارش وترجمـه أخوه 

ف  أحمـد )بيجـان املتـوىّف سـنة 859( بالتكيـة وسـاّمه )أنـوار العاشـقن(، وترجمـه املؤلّـِ

نظـاًم وهـو املسـّمى بــ )املحّمدّيـة( كـام رّصح بـه يف أنـوار العاشـقن، وذكر فيه خمسـة 

مغـارب، األول: يف ترتيـب املوجـودات. والثاين: يف خطابات هللا تعاىل مـع األنبياء. والثالث: 

يف كلـامت هللا تعـاىل مـع املالئكـة. والرابع: يف خطابـات هللا تعاىل يوم القيامـة. والخامس: 
يف أّن كلـامت هللا تعـاىل يف أعـى املقـام. وحجمـه كحجـم صدر الرشيعـة>.)1(

املالحظات:
لة ومجدولـة باملـداد األحمـر، البيتـان األول والثـاين منها باللغـة العربّية  نسـخٌة مشـكَّ

ومـن البحـر الوافـر، ُكتبت عناويـن فصولها وموضوعاتهـا باملداد األحمر، ُوضـع يف داخلها 

بعـد الورقـة )46( رسـالة مـن املؤّلـف إىل والـده وهـو سـاكن يف قونيـه، ُكتبـت بعـض 

الكلـامت التوضيحيـة عـى جانـب الصفحات، كتـب يف نهاية الصفحة األخرة من النسـخة 

العبـارة اآلتيـة: <بـوىن يـازدم كـم كجيجـك روزكار بن كـدم بوقاله بنـدن يادكار ليك سـند 

اخـى يرمنـه اى اى صفـا ويـر صلوات شـاز اولسـون مصطفا بويـاز بوىن يـازدم ار نر حقى 

يـا رسـول هللا جـون عـو قويـان ادمـن روحينـه يـا رسـول هللا يـوز بـث صلـوات وسـلمن 

افنديـوىن يـازدى سـنه1292>، ويليهـا ورقة فارغـة ُكتب يف ظهرها عبارات تهليل وتسـبيح.

نسخ املخطوط األخرى:
يوجد منه نسـختان يف مكتبة املرعّي النجفّي برقم )57)1و 5285(، ونسـخة يف تهران 

مفتـاح برقـم )1204(، ونسـختان يف مكتبة ميل الوطنّية يف إيران برقـم )19214(، وأخرى بال 

)1( كشف الظنون: 1618/2، 1746. 
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رقـم يف )274( ورقـة، وخمـس نسـخ يف مكتبة )دانشـكده إلهّيات دانشـكاه آنـكار( يف تركيا 

وتحت األرقام: )6654) و 6)68) و 56)6) و 59)6) و 6072)(، ونسخة يف املكتبة الرشقّية 

يف لبنـان يف ضمـن مجموعـة برقم )705( الرسـالة األوىل، ونسـخة يف مكتبة )راغب باشـا( يف 

تركيـا رقمها الحميدّي )1210(، ونسـختان يف مكتبة )قونيه( يف تركيا برقـم )1647و1648(.

خصائص النسخة:
الخـط: نسـخ، الناسـخ: )بال ناسـخ(، تاريخ النسـخ )بـال تاريخ(، مكان النسـخ: )بال 	 

مـكان(، )17( س، )274( ق، 20,2x29، نـوع الغـالف )جلـد( أحمـر اللـون مزيّـن 

بالطـرّة ذات الرأسـن مـن الجانبن، ذو لسـان مزيّـن بالطرّة.

املصادر:
فهـرس نسـخه هـاى خطى كتابخانـه مرعـي: 2/4)1، هدية العارفـن: 198/2، أوراق 

عتيـق: 1/1))، 565، فهـرس املخطوطـات العربّيـة والتكّيـة والفارسـّية يف مكتبـة راغـب 

.2(4 -2((/1 :MevlanaMüzesiŶazmalarKataloğu باشـا: 628-626/7، 

شرح قصيدة الربدة.)1)      )2887(. 3
رشح: أحمد بن مصطفى الصاروخاىن )ت971ه()2(.

 ،1( قصيـدة الـردة أو الكواكـب الدرّيـة يف مـدح خـر الرّية، أشـهر القصائـد يف مدح النبـّي محّمد(
نظمهـا الشـاعر محّمـد بن سـعيد بن حـاّمد البوصـرّي)ت695ه(، وهـي من أيرس القصائـد يف هذا 
 .البـاب، ومصـدر اإليحـاء للكثـر مـن القصائد التي أنشـئت بعـد البوصـرّي يف مدح الرسـول محّمد
والسـبب يف نظمهـا أّن الشـاعر كان أُصيـب مبـرض الفالـج، فقـّرر أن ينظـم القصيـدة مستشـفًعا 
بالرسـول، ويقـول ناظمهـا: )فعملتها واستشـفعُت بهـا إىل هللا يف أن يعافيني، وقّررُت إنشـادها، 
ودعـوُت، وتوسـلُت، ومنـُت فرأيـُت النبـّي فمسـح عـى وجهـي بيـده املباركـة، وألقـى عـيّل بـردة، 
فانتبهـت ووجـدُت يّف نهضـة، فقمـُت وخرجـُت مـن بيتـي، ومل أكـن أعلمـت بذلـك أحـداً، فلقيني 
بعـض الفقـراء، فقـال يل: أريـد أن تعطينـي القصيـدة التـي مدحـت بها رسـول هللا، فقلـت: أّي 
قصائـدي؟ فقـال: التـي أنشـأتها يف مرضـك، وذكـر أولها وقال: وهللا إين سـمعتها البارحة وهي تنشـد 
بـن يـدي رسـول هللا، وأعجبته وألقى عى َمن أنشـدها بـردة. فأعطيته إياهـا. وذكر الفقر ذلك 
وشـاعت الرؤيـا(. وعـدد أبياتهـا )182( بيًتـا تشـتمل عـى النسـيب والتحذيـر مـن هـوى النفس ثم 
مـدح النبـي )ص( والـكالم عـن مولـده ومعجزاتـه ثـم القـرآن واإلرساء واملعـراج والجهاد ثم التوسـل 

واملناجـاة. )ينظـر: املدائـح النبويـة: 141، 148- 152، أدب الطـف: 126/4 - 127(. 

)2( إلىل- السـّيد أحمـد چلبـي بـن مصطفـى الصاروخـايّن الرومـّي القـايض الحنفـّي املتخلـص بـإىل 
)ت971ه(، مـن مؤلفاتـه: )تحفـة الخواص يف ترجمـة درة الغّواص( للحريـرّي، و)دقائق امليزان يف 
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أول النسخة:
<الحمـد هلل الـذي جعـل النظـم النتظـام الـكالم والصلـوة والسـالم عـى محّمـد سـيد 
األنـام وعـى آلـه العظـام وأصحابـه الكـرام وبعـد بو عبـد فقـر ورق حقر قليـل البضاعة 

الراعـة...>. عديم 

آخر النسخة: 
<... مـــا دام كـــه اغنـــج بودغـــن دپـــر در صبا

يـــا خـــود ســـونرر ردوبـــى حـــادى نعمتـــى>

التعريف بالنسخة:
النسـخة املفهرسـة تزخر بالفقـرات اللغوّيـة، واألدبّيـة، والتاريخّية، وتوزعـت عنارص هذا 

الـرشح عـى عـرشة فصـول: األول يف النسـيب، والثـاين يف ذكـر النفس ومنـع هواهـا، والثالث 

يف املدائـح، والرابـع يف ذكـر مولـد النبـي املبـارك، والخامـس يف بركة الدعاء، والسـادس يف 

ذكـر معجـزات القـرآن، والسـابع يف ذكرى اإلرساء واملعـراج، والثامن يف ذكرى الجهاد، والتاسـع 

يف ذكـر الغفـران، والعـارش يف ذكـر حـرة الرسـول. ويتلخـص املنهج املتبع يف هـذا الرشح 

بـاآليت: )إيـراد نـص البيت الشـعري باللغة العربية، ثـم رشح البيت باللغة التكيـة رشًحا لغوًيا 

مـع بيـان معنـاه، ثـم يتبعه ببيـت تريك يتضّمـن معناه، وبيـت آخر فـاريس كذلك(.

املالحظات:
عليها متّلك السّيد مصطفى أحمد، عليها وقفية أحمد أفندي الخلويّت بتاريخ )1260ه(، 

الصفحة األوىل عليها ختم مربع رسـمه: )الحافظ الشـيخ محّمد رضا الدين الخلويت(، وختم 

آخـر مربـع رسـمه: )يف الكتـاب املوقوفة الشـيخ الخلـويت الحافظ القـرآن محّمد رضـا الدين 

االسـكدارى بـدركاه أمـّى أحمـد أفنـدى قـّدس رسّه يف االسـكدار صانه هللا تعاىل عـن األكدار 

1260(. ُكتبـت عالمـات التقيـم وعناويـن الفصـول واألبـواب باملـداد األحمر، عليهـا تعاليق 

عـى جوانـب الصفحـات ضّمت أبياًتا من الشـعر التيك ورشًحا لغوًيا لبعـض األبيات، ورشًحا 

عروضًيـا لبعضهـا اآلخـر، ُكتـب يف آخرهـا بعد اإلمتام عـى جانب الصفحة األخـرة بيتان من 

مقاديـر األوزان(، و)فرائـض الـآليل(، و)قوانـن الرف( فـاريس، و)مجمع القواعد ومنبـع الفوائد( 
يف قواعـد الفارسـية. )ينظر: هديـة العارفن: 145/1(. 
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الشـعر بالعربّيـة فيهام ذكر للخلفـاء األربعة، ووالد الناظم واملسـلمن.

ويـيل هـذا الـرشح ورقـة واحـدة ضّمـت خمسـة أبيـات وشـطَر البيـت مـن قصيـدة 

الشـاعر كعـب بـن زهر )ت 26ه( املعروفة بـ )بانت السـعاد(، وُتسـّمى الـردة أيًضا. مع 

ترجمـة باللغـة التكّيـة تحـت كّل بيت.

نسخ املخطوط األخرى:
يوجـد لهـا نسـخ أخـرى، منهـا: )8( نسـخ يف دار الكتـب القومّيـة يف مـر، أدب تـريك 

طلعـت برقم )5)1 و20و27و157و59و170و821و06)(، ونسـختان يف مكتبة )دانشـكده 

الهيـات دانشـكاه آنـكار( يف تركيا برقـم )7201)و7192)(.

خصائص النسخة:
الخـط: نسـتعليق، الناسـخ: )بال ناسـخ(، تاريخ النسـخ )بـال تاريخ(، مكان النسـخ: 	 

)بـال مـكان(، )21( س، )7)( ق، 14,5x28,5، نـوع الغـالف )كارتـوين( وردي اللون.

املصادر:
مخطوطـات األدب املكتوبـة باللغـة التكيّـة يف املركز الوطنـي للمخطوطات: 158، 	 

فهـرس املخطوطـات التكيّـة العثامنيّة التـي اقتنتها دار الكتـب القوميّة: ق)/56 - 

58، هديـة العارفن: 145/1.

جمموعة:. 4
)2952/1(      .وسيلة النجاة= مولد النيب )4-1(

نظم: سليامن بن أحمد چلبى )ت825ه()1(.

أول الرسالة: 

واجب اولدى جمله اشده هرقوال<هللا آديــن ذكــر ايده لــوم لوال

هرايشـى آسان ايد سر هللا آكا...>هللا آديـن هر كيـم اول اول آكا

)1( هـو سـليامن بن أحمد باشـا ابن الشـيخ محمـود - املعروف بسـليامن دده )چلبى(، مـن مؤّلفاته: 

)ليـى ومجنون(، تويف سـنة 825ه. )ينظـر: الذريعة: 277/19(. 
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آخر الرسالة: 
<... دونــدى ددى جملــه اصحــاب جازعون

راجعـــون اليـــه  انـــا  لـــر  ديـــد 
فاعـــــاٌت فاعـــــاٌت فاعـــــات

ويــره لــوم محمد مصطفــى بــه را صلوات>

التعريف بالرسالة:
منظومـة يف )875( بيًتـا من الشـعر، أمّتها الناظم سـنة 812ه، وهـي منظومة يف مولد 

.محّمد النبّي 

املالحظات:
األحمر،  باملداد  لة ومجدولة  نسخة يف ضمن مجموعة من )ق 1ظ- ق1)و(، مشكَّ

أولها قصيدة باللغة التكّية مكّونة من عرشة أبيات، أولها:

كلــــك هلل اكــــا لــــومباســــم هلل ديدكياشــــدن

نسخ الرسالة األخرى:
تـريّك(،  حديـث  برقـم))1و17  مبـر  القومّيـة  الكتـب  دار  يف  نسـٌخ  منهـا  يوجـد 

و)12و22و )21و)56مجاميـع تـريّك طلعـت(، )7) سـرة محّمديـة تركّيـة(، و )2640 

التاريـخ التيموريـة(. وهنـاك نسـخة بعنـوان: )منظومـة يف التوحيـد والعقائـد( مل ُيعلـم 

ناظمهـا موجـودة يف دار الكتـب القوميـة مبر يف ضمـن مجموعة، الرسـالة الثالثة برقم 

)149 - مجاميـع تـريك طلعـت(. أفُتتحـت ببدايـة )وسـيلة النجـاة( فالحـظ.

)4-2( كتاب فاطمه أحوالىن      )2952/2(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 

كيم رسولدن صكره نولدى حالنى<ايشت امدى ى فاطمه احوالنى

بشلدى...>كبجـه كوند زاغلماغه بشـلدى ىطغلماغه  كائنات 
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آخر الرسالة: 
ـــى ـــى د كليان ـــى يان رحمتكلـه يـار لغا قـل يا غنى<... اوقيان

ـــات ـــاٌت فاع ـــاٌت فاع ويره محمد مصطفى به را صلوات>فاع

التعريف بالرسالة:
منظومـة يف )151( بيتـاً مـن الشـعر، وهـي منظومة تسـّلط الضـوء عى وفاة السـّيدة 

.ومـا جـرى عليهـا بعد وفاة الرسـول األكـرم محّمد ،الطاهـرة فاطمـة الزهـراء

املالحظات:
لة ومجدولـة باملـداد  نسـخة يف ضمـن مجموعـة مـن )ق 1) ظ - ق6)ظ(، مشـكَّ

األحمـر، يسـبقها أحـد عـرش بيًتـا مـن الشـعر.

)4-3( دستان قز قراوش      )2952/3(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 
مصطفى دن اول رسولى كائنات<دكله امدى بر عجايب معجزات

مال غايت جوق ايدى اول حود...>شـهر شـامده وارايدى بر يهود

آخر الرسالة: 
رحمتكلـه يار لغا قيـل يا غنى<... اوقبانـى يازه نى دكلا ينى

ـــات ـــاٌت فاع ـــاٌت فاع ويره محمد مصطفى به را صلوات>فاع

التعريف بالرسالة:
منظومة يف )240( بيًتا من الشعر، موضوعها )قّصة قز قراوش(.

املالحظات:
باملـداد  لة ومجدولـة  - ق45و(، مشـكَّ و   (7 مـن )ق  نسـخة يف ضمـن مجموعـة 

األحمـر.
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)4-4( دستان دستانه آنه سنكك.      )2952/4(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 

دنيه ويروب اخرت المش صون<واردى كعبه شهر نده بر خاتون

ـــدى ـــه صتمش ـــين اخرت ايوادى عالمى طو تمشـدى...>دنياس

آخر الرسالة: 
<... تكــرى رحمت ايلســون اول جان ايجون

ــون ــازان ايج ــى ي ــه بون ــا قيل ــم دع كي
فاعـــــاٌت فاعـــــاٌت فاعـــــات

ــوات> ــه را صل ــى ب ــد مصطف ــره محم وي

التعريف بالرسالة:
منظومة يف )114( بيًتا من الشعر، موضوعها )قّصة دستانه آنه سنكك(.

املالحظات:
لة ومجدولة باملداد األحمر. نسخة يف ضمن مجموعة من )ق 7) و - ق48ظ(، مشكَّ

)4-5( دستان اوشه جقلى.      )2952/5(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 

شـول خبـر كيـم بغابـت معتبر<كلدى آثارا يجره بردور لو خبر

مشتولق اولسون سكا دو كمه يشى...>كنجكن اوغلوقزى اولن كشـى

آخر الرسالة: 
رحمتكلـه يـار لغا غـل يا غنى<... اقـو يانى يـازه نى دكاينى

ـــات ـــاٌت فاع ـــاٌت فاع ويره لوم محمد مصطفى به را صلوات>فاع
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التعريف بالرسالة:
منظومة يف )72( بيًتا من الشعر، موضوعها )قصة اوشه جقى(.

املالحظات:
لة ومجدولة باملداد األحمر. نسخة يف ضمن مجموعة من )ق 49 و - ق51و(، مشكَّ

)4-6( منظومه بر عجايب وغرايب داستان.      )2952/6(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 

بر عجايـب بر غرايب داسـتان<جان قوال غين اجوبن دكله همان

قلدلــرا كامــا ئكلر ســجود...>حق تعالـى اده مىقلدى وجود

آخر الرسالة: 
غنى<... اوقويانى يازه نى د كليانى يا  غل  لغا  ياز  رحمتكله 

ـــات ـــاٌت فاع ـــاٌت فاع ويره لوم محمد مصطفى به را صلوات>فاع

التعريف بالرسالة:
منظومة يف )88( بيًتا من الشعر، موضوعها عجائب وغرائب )داستان(.

املالحظات:
لة ومجدولة باملداد األحمر. نسخة يف ضمن مجموعة من )ق 51 و - ق54و(، مشكَّ

)4-7( دستان كيك.      )2952/7(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 

اولنـــده فضـــل بســـم هللا ديـــوا<ينـــه بشـــا دم ســـوزه هللا ديوا

شرح ايده لوم طابوكه بول كبى...>بشلدم بر معجزات اوج كول كبى
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آخر الرسالة: 

فاتحه امان ايدول يازان ايجون<... تكرى رحمت ايله اول جان ايجون

عشقله در ديله ايدك الصات>بس تمام اولدى ينه بو معجزات

التعريف بالرسالة:

منظومة يف )80( بيًتا من الشعر، موضوعها )قصة كيك(.

املالحظات:
نسخة يف ضمن مجموعة من )ق 54 ظ - ق57و(، مشكلة ومجدولة باملداد األحمر.

)4-8( إهلى منظوم = جمموعة اهلّيات.      )2952/8(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 

مولــود ى باكى رســول هللا كل<اى حدادن لطف احسان استين

مولود ى باكى رسول هللا كل...>جنت ايجره حورى غلمان استين

آخر الرسالة: 

اكــى عالمــده اولــدر رحمــت<... قيــان اومتلــره همــت

احمــد مصطفــى  دنيانـــه>محمــد  كلـــد  بوايـــده 

التعريف بالرسالة:
منظومـة يف )66( بيًتـا مـن الشـعر، موّزعـة عـى سـت مقّطعات مـن الشـعر بعنوان: 

)إلهـي(، موضوعهـا التهليـل واملناجاة.

املالحظات:
لة ومجدولـة باملـداد  نسـخة يف ضمـن مجموعـة مـن )ق 57 و - ق59ظ(، مشـكَّ

األحمـر.
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)4-9( إهلى حممديه هى.      )2952/9(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 

<راويلرايدرقجنكيـــم اّوليـــن آحريـــن

بريــره كيــم جمــع اوال لرهــب صغار بلــه كبار

طــوره لرصف صــف ملكلرقوشــدالرعالمى

حــق تعالى ارايــده جبرائيله كيم بــور وار...>

آخر الرسالة: 

ـــرام يمـــك<... قيلــك نمــازى كرى قومك ـــج ح ـــوك ه صقن

بركــــون حـــراب اولـــة جقدر>دنيــــا بـــــزة قلــــور ديـمـك

التعريف بالرسالة:
منظومـة يف )72( بيًتـا مـن الشـعر، موّزعة عى مقطوعتن من الشـعر بعنـوان: )إلهي 

محمديـه هى(.

املالحظات:
نسـخة يف ضمـن مجموعـة مـن )ق 59 ظ - ق62و(، مشـكلة ومجدولـة باملـداد 

األحمر.

)4-10( دستان إبراهيم ابن ادهم.      )2952/10(

نظم: مجهول.

أول الرسالة:

سويليم بن دكلريسك اى اخى<ينه كلدى كلومه بر سوز دخى

ـــوم ـــره ل ـــه ســـوزه كي هم محمد صلوات ويره لوم...>هللا آديل
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آخر الرسالة: 
فراقــوك يــــوره كيـم يقدى<... فمــــوالّلى بـــزه بقــدى

نوليــدى بونــده كلمــا ســك>ايضــــــــــــــــــــا

التعريف بالرسالة:
منظومة يف ))29( بيًتا من الشعر، موضوعها قّصة إبراهيم بن أدهم.

املالحظات:
نسخة يف ضمن مجموعة من )ق 62و- ق71ظ(، مشّكلة ومجدولة باملداد األحمر.

)4-11( ارابوب بىن بوملاسك.      )2952/11(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 

ــى بغريمى دلماســك ايضــــــــــــــــــــا<بودر تل

ـــر دم...>بن ســـنى هـــم طـــورر ديـــر دم ـــورر دي ـــه او ت تحتم

آخر الرسالة: 

رحمتكلـه يار لغه قيـل يا غنى<... اوقيانى يـازه نى دكليله نى

ويره لوم محمد مصطفى به را صلوات>فاعــاٌت فاعــاٌت فاعــات

التعريف بالرسالة:
منظومة يف )24( بيًتا من الشعر.

املالحظات:
لة ومجدولة باملداد األحمر. نسخة يف ضمن مجموعة من )ق 72 و - ق72ظ(، مشكَّ

خصائص املجموعة:
الخط: نسـخ، الناسـخ: )حسـن بن عيل(، تاريخ النسـخ: )1270ه(، مكان النسـخ: 	 
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)جـا(، )15( س، ))7( ق، 6,)16,7x2، نـوع الغـالف: )كارتـوين( جوزي اللون.

املصادر:
فهرس املخطوطات التكّية العثامنّية التي اقتنتها دار الكتب القومّية: ق180/4، 260 - 

261، آغاز نامه: 17/4و49، أوراق عتيق: 0/1)) -1))، فهرس املخطوطات العربّية والتكّية 

.117/1 :MevlanaMüzesiŶazmalarKataloğu ،((7- ((6/4 :والفرسّية والبوسنّية

فضيلت نامه.       )3028(. 5
نظم: الدرويش محّمد )مخلد( امللقب بحافظ أوغيل املتخلص مييني. )1(

أول النسخة: 

اول هللا آدنــي يــادا يدالــم<بســـم هللا الرحمـن الرحيــم

دى بسم هللا الرحمن الرحيم...>اول اديـاد ايدلـم حـي قديمى

آخر النسخة: 

نلرنــوش ايتلــر زهرايــد اجــي<... بو نلج درد قهرايچون على جي

كاري>شهيد اولوي امامك الي واري ياد  نك  مصطفا  محمد 

التعريف بالنسخة:
منظومـة تقـرب مـن السـبعة آالف بيـت مـن الشـعر، يف مناقـب اإلمـام عـيل بـن أيب 

طالـب. فـرغ مـن نظمهـا الشـاعر سـنة 925ه, ويتلخص منهـج الناظم الـذي اتبعه يف 

منظومتـه بإيـراد مجموعـة من اآليـات القرآنّية الخاصة باإلمام عـيل والتي تبّن منقبة 

أو فضيلـة لإمـام عـيل، ثـم يجعلهـا عنواًنـا ملقطوعتـه ويرسد األبيـات بعدهـا، أو يأيت 

بحديـث مـن أحاديـث الرسـول التـي تنـّص عـى فضيلـة ألمـر املؤمنـن ويجعلـه 

عنواًنـا ملقطوعتـه، أو يـأيت بقصـة معينة أو شـخصّية كان لها مع اإلمام عـيل موقف، وتبّن 

فضيلـة أو منقبـة مـن مناقـب اإلمـام عيل، ويجعلهـا عنواًنـا ملقطوعته.

)1( من شعراء القرن العارش الهجري. 
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املالحظات:
نسـخة يف مجلـد كبـر وبخط نسـخ عـادي، ُكتبـت رؤوس موضوعاتها باللـون األحمر 

واألزرق، أولهـا قصيـدة باللغـة التكّيـة مكّونـة مـن خمسـة عـرش بيًتـا مـن الشـعر، آخر 

النسـخة ورقـة واحـدة نظـم فيهـا )2)( بيًتـا من الشـعر التيّك وهـي غر تابعة للنّسـخة، 

ومكتوبـة بخـّط مختلف.

نسخ املخطوط األخرى:
يوجد منها نسخة يف دار الكتب القومّية برقم )16 - تاريخ تريّك طلعت(.

خصائص النسخة:
الخط: نسـخ، الناسـخ: )بال ناسـخ(، تاريخ النسـخ: )بال تاريخ(، مكان النسـخ: )بال 	 

مـكان(، )16( س، )7)2( ق، )16x22,5(، نـوع الغـالف )جلـد( باللـون الجـوزي، 

ومزيّـن بالطـرّة ذات الرؤوس مـن الجانبن.

املصادر:
فهرس املخطوطات التكيّة العثامنيّة التي اقتنتها دار الكتب القوميّة: ق)/200.	 

جمموعة:. 6
)6-1( منظومة يف الطب.      )3051/1(

نظم: نداىئ االنقرهوّى )ت ق 10ه(.

أول الرسالة: 

حضرتكدر كريم وشانى عظيم...><اى حكيـم وعليم وحى وعليم

آخر الرسالة: 

حضـرت پادشـاهه ايـده دعا><... بوكتـا بدن برى دوا وشـفا

التعريف بالرسالة:
فـرغ الناظـم مـن نظمهـا سـنة )975ه(، وهـي اختصار لكتابـه املنثـور يف الطب أيضا 
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ى بــ )منافـع الّنـاس(، والـذي أّلفـه برسـم السـلطان سـليم ابـن السـلطان سـليامن  املسـمّ

القانـوين سـنة )974ه(، وعـدد أبياتهـا يقـارب السـبعامئة بيـت موزَّعة عى أربعـة أبواب 

كاآليت: )األول: يف معرفـة الجسـم، الثـاين: يف تشـخيص أمـراض اإلنسـان ومعالجـة األبدان، 

الثالـث: يف املنافـع، الرابـع: يف معرفـة التياك(.

املالحظات:
يف ضمـن مجموعـة مـن )1 و - 14و(، ُكتـب بعض مـن أبياتها عى جانـب الصفحات، 

تضـّم  واحـدة  صفحـة  آخرهـا  األحمـر،  باملـداد  واملوضوعـات  املطالـب  رؤوس  ُكتبـت 

مقطوعتـن مـن الشـعر الـتيّك بعنـوان: )عجـب رعنـا در ربو بـرش حافـظ(، و)رحيفى بر 

رشـيد رغايـت مفرح(.

نسخ الرسالة األخرى:
يوجـد منهـا أربـع نسـخ يف دار الكتـب القومّيـة يف مـر برقـم )4664س(، و)6) و47 

مجاميـع تـريك طلعـت(، و)11 طـب تريك(.

)6-2( وصيتنامهء عزمى.      )3051/2(
نظم: پر محّمد بن پر أحمد چلبى ابن خليل الشهر بعزمي )ت990ه(.)1(

أول الرسالة: 
ابتـدا ذكرك اولسون دائًما حمد وثنا<هرايشـه قـل بسـمليله 

هم عذاب دوزخى انديشه قيل...>طاهر اول دائم صاحى پيشه قيل

آخر الرسالة: 
طبع كم اول نسنه دن نفرت قلور<... اهل شرع انى كه مستقيم كورر

سوز بودر و* اعلم بالصواب>ممكـن اولد قجه ايلـه اجتناب

)1( عزمـي الرومـي - محّمـد بـن پـر أحمـد چلبـي الرومـّي الحنفـّي املتخلـص بعزمـي، كان معلـاًم 

للسـلطان سـليم خـان العثـامين، تـويف سـنة 990ه، مـن آثـاره: )ترجمـة مهـر ومشـتى( للعطـار، 

)مـكارم األخـالق( يف األدب الـتيّك. )ينظـر: هديـة العارفـن: 256/2(. 
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التعريف بالرسالة:

منظومة يف )46( بيًتا ويف بعض النسخ )49( بيًتا من الشعر، يف النصح وأدب املعارشة.

املالحظات:
يف ضمـن مجموعـة، الرسـالة الثانيـة الورقـة )16(، ُكتـب يف عنوانهـا: )أفضـل الفضالء 

موالنـا عزمـي أفنـدي نور هللا مرقده.. وصيتى در(. يسـبقها يف الورقـة )15( قصيدة باللغة 

العربّية يف أسـامء هللا الحسـنى.

)6-3( جمموع شعري.      )3051/3(
نظم: عدد من الشعراء.

أول الرسالة: 
<ده نـدى مردات فلـك أحول بريوزدن دخى

غيره كدستردى يوزدن اقبال بريوزدن دخى...>

آخر الرسالة: 
ـــر.. ـــدن سجيســـ ـــى قلــــ <... قلــــ

ـــزان> ـــده مي ـــه ان ـــور يل ـــم ق ـــن ك شـــود مت

التعريف بالرسالة:
مجمـوع شـعري فيـه عـدد كبـر مـن القصائـد واملقّطعـات الشـعرّية واملخّمسـات 

واملشـطّرات لعـدد مـن الشـعراء األتـراك، ضـّم مختلـف األغـراض الشـعرّية، منهـا الغـزل 

واملـدح، وضـّم قصائـد يف النبـّي األكـرم محّمـد، وأبـرز الشـعراء املوجوديـن يف هـذا 

املجمـوع هـم: )عزمي، وأفندي، وسـباهي، وقبويل، وابن كامل، ونـاىب، وباقى، وعصمتى، 

وثابـت أفنـدي، والشـاعر فضـويل، وغرهم(.

املالحظات:
يف ضمـن مجموعـة، الرسـالة الثالثـة، األوراق مـن )17- 56(، ُكتبـت بعـض عناويـن 

القصائـد باللـون األحمـر، ُكتبـت بعـض مـن األبيـات عـى جوانـب الصفحـات.
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)6-4( نصيحت نامه.      )3051/4(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 
<ايـــا معـــز وردينـــا جاهـــى اوالن

قــوالق طوتغــل نه دير ســام كــه اى جان...>

آخر الرسالة: 
ــا ــه انبيـ ــه كتـــدى ايسـ ــه يولـ <... هرنـ

ــا> ــدرى دائمـ ــه يـ ــلوك ايلـ ــه سـ اكـ

التعريف بالرسالة:
منظومة يف )142( بيًتا من الشعر، يف النصح واإلرشاد.

املالحظات:
يف ضمـن مجموعـة، الرسـالة الرابعـة، األوراق مـن )57- 59و(، يف آخرهـا مقطوعتـان 

مـن الشـعر الـتيّك ليحيـى أفنـدي يف الـذم وغره.

خصائص املجموعة:
الخــط: الرســالة األوىل )رقعــة(، الثانيــة والثالثــة والرابعــة )نســخ(، الناســخ، 	 

ــخ(،  ــال ناس ــة: )ب ــة والرابع ــة والثالث ــدرس(، والثاني ــد امل ــالة األوىل: )محّم الرس

تاريــخ النســخ، الرســالة األوىل: )1152ه(، والثانيــة والثالثــة والرابعــة )بــال 

ــة والرابعــة  ــة والثالث ــى(، والثاني ــكان النســخ، الرســالة األوىل: )ديوان ــخ(، م تاري

)بــال مــكان(، عــدد الســطور، الرســالة األوىل: )21( س، والثانيــة والثالثــة )مختلفة 

الســطور(، والرابعــة: )21( س، )59( ق، x22),16، نــوع الغــالف )كارتــوين( 

ــود. ــون األس بالل

املصادر:
فهـرس املخطوطـات التكيّـة العثامنيّة التي اقتنتهـا دار الكتـب القوميّة: ق 7/4)، 	 

)14، 182، 267، آغـاز نامه: 248/4.
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جمموعة:. 7
)7-1( خريّية = خريى نامه.      )3120/1(

نظم: يوسف بن عبد هللا الرهاوّي )ت1124ه(. )1(

أول الرسالة: 

ُمبـــدئ دآئـــرهء امكانـــه<حمـــد أول هللا عظيـــم الّشـــانه

تسطير...>كه ايـدوب خامهءصنعى تدبير اتدى  نسـخهءعالمى 

آخر الرسالة: 

<... ايلــدك غــوص يم حكمت شــرع قانون
ــر ــهوار كه ــود كلودرش ــراج ب ــدك اخ ات

ــزم فــى الحقيقــه بوزمــان ايجــره اهــم وال
بــودر انســان اولنــه احســن اخــاق ســير>

التعريف بالرسالة:
منظومـة يف النصـح ُتسـّمى ب )نصيحـت نامـه(، ُكتبـت باللغـة التكّيـة االسـطنبولّية، 

نظمهـا الشـاعر يف السـن الثـاين والخمسـن أو الرابـع والخمسـن مـن عمـره، وأهداها إىل 

ابنـه أيب الخـر محّمـد چلبـي الـذي كان يف السـنة الثامنـة مـن عمـره مـن أجـل ترغيبـه 

وتشـويقه لألمـور العبادّيـة، وتحصيـل العلـم، واكتسـاب الصفـات الحسـنة واالبتعـاد عن 

السـيئة. الصفات 

تقـع يف ألف وسـتامئة وخمسـن بيًتـا، يف ثالثة وثالثن باًبا، وعـى النحو اآليت: )مطلب 

مجمـل أحـول بـدر، سـبب نظـم نصيحـت نامـه، نظـم إجـامل رشوط اإلسـالم، أول الزمه 

ديـن مبـن، مطلـب فضـل الصـالة، بيـان رشف وفضـل الصيـام، مقصـد الحـج والطـواف 

)1( نـايب الرومـي - يوسـف بـن عبـد هللا الرهـاوّي، ثـم القسـطنطينّي الرومـّي، الكاتب األديب الشـاعر 

املتخلـص بنـايب )ت1124ه(، من مؤلفاته: )تحفة األمثال(، و)تحفـة الحرمن(، و)خر آباد( منظومة 

تركيـة، و)ديـوان شـعر( يف مجلـد مطبـوع مبـر، و)ذيـل السـر النبـوّي( لويـيس الرومـّي يف مجلد، 

و)غزانامـه يف محاربـة قامنجـه(، و)منشـآت نـايب( يف مجلد. )ينظـر: هدية العارفـن: 568/2(. 
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وعرفـات، بيـان فضـل الـزكاة والصدقـات، بيـان دانـش أنـواع العلـوم، بيان معرفـت رّبنا، 

بيـان رشف إسـالم بـول، مطلـب الزمـه حسـن جـامل، بيـان قاعدة االسـتغفار، بيـان رضر 

الهـزل واملـزاح، بيـان رشف الخلـق الحسـن، النهي عن النفـاق والتزوير، النهـي عن الرمل 

والنجـوم، نهـي اليـش جـام وعـرشت، نهـي اليـش زيب صـورى، نهي أعيـان وظلـم فقرا، 

نهـي الـودهء كـذب وخـالف، بيان فـرح فصل بهار، بيان حسـن كالم مـوزون، يف بيان صر 

وشـكيب، بيـان مـزرع كشـت وخرمن، بيـان دغدغه باشـايى، نهـي قضاء وقسـمت، نهي 

بازيجـه نـرد وشـطرنج، يف بيـان خواجكىديـواىن، نهـى أمـر رشقيـد اكسـر، يف بيـان نقـل 

رضر كالم، يف بيـان الزمـه حكمـت وطيـب، يف بيـان أدعية وحسـن ختام(. والجـو الغالب 

عـى املنظومـة الحفـاظ عـى األمـور الدينّيـة، وتحصيـل العلـم، وترغيب صفـات األخالق 

الحسـنة، وترهيـب الصفات السـيئة.

املالحظات:
رسـالٌة يف ضمن مجموعة، األوراق من )1- 50(، خزائنّية مذّهبة ومجدولة، الصفحتان 

األوىل والثانيـة مجدولتـان وُمحّليتـان، وباقـي الصفحـات مجدولـة باللـون األحمـر، ُكتبت 

رؤوس املطالـب باللـون األحمـر، ُكتـب عـى ظهـر الغـالف تقريـظ باسـم محّمـد جـاوش 

عـى مـا يظهـر، عليهـا متّلـك الحـاج حسـن جـاوش، وخمسـة أبيات من الشـعر الـتيّك يف 

تاريـخ وفـاة مصطفـى بودر سـنة 1186ه، ومقطوعـة تركية يف األلغاز، وسـبعة أبيات من 

الشـعر الـتيّك يف تاريـخ وفـاة صالح نـوري سـنة 1196ه، ومجموعة من األلغـاز والفوائد، 

ُكتـب عـى ميـن الصفحة األوىل مـن الورقة الثالثـة بالحر األزرق نبذة مختـرة عن ناظم 

األبيات باللغـة التكّية.

نسخ الرسالة األخرى:
نسـخ مكتبـة دار الكتـب القومّيـة يف مر، مجاميع تـريّك طلعت برقـم ))5 و57و )7 

و75و141(، ومجموعـة أدب تـريّك طلعـت برقـم )12و8)و)14و209(، ونسـخة يف مكتبة 

مـيل الوطنّيـة برقـم )18182(، ونسـخة يف مكتبـة املرعّي برقم )1 /8261(، ونسـختان يف 

مكتبـة )قونيـه( يف تركيا برقـم )06)2 و 07)2(.

)7-2( غزليات سّرى.      )3120/2(
نظم: مجهول.
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أول الرسالة: 
ــى ــام وصلت ــه مق ــو ليل ــدن<اوص ــور دم اول افتـــ صـــ

ــي ــم كارک اعاس ــدى ك تنهــاده...>دي احتلــه  اولــودر 

آخر الرسالة: 

ــه ــادش اولـ ــي برقـ باشـــى بنـــم باشتاشـــم><... بوبـ

التعريف بالرسالة:
فصـل يضـّم مجموعـة من املقطوعات الشـعرية املنظومـة يف الغزل، ويضـّم ما يقارب 

األلـف بيـت مـن الشـعر موّزعـة عـى مـا يقـارب املائـة مقطوعـة شـعرّية، جـاءت كلمة 

)رّسى( يف أغلـب هـذه املقطوعـات الغزلّية.

املالحظات:
يف ضمـن مجموعـة، األوراق مـن )51 - 76(، الصفحـة األوىل منهـا تحتـوي عـى 

خطـوط جميلـة، وعبـارات حكمّيـة قدميـة، وهـي: )كاملـك تحـت كالمـك، ربـك فكـر، 

عقـرب تحـت برقـع، رمـٌح أحمـر، رس فـال كبـاك الفـرس، دام عـى العـام، كل يف فلـك(، 

وتحتـوي أيًضـا عـى خمسـة أبيـات مـن الشـعر، ُكتـب يف صفحـات النسـخة األخـرة 

)اللهـم صـل وسـلم عـى أسـعد العـرب والعجـم...(، و مجموعـة مـن التواريـخ منهـا 

تواريـخ آل عثـامن سـنة 687.

خصائص املجموعة:
الخط: الرسالة األوىل: نسخ، الرسالة الثانية: رقعة، الناسخ: )بال ناسخ(، تاريخ النسخ: 	 

)بال تاريخ(، مكان النسخ: )بال مكان(، عدد السطور، الرسالة األوىل:)17( س، والثانية: 

)26(س، )76( ق، )8x21,)1(، نوع الغالف )كارتوين( باللون الجوزي ومزيّن بالطرة 

ذات الرئسن من الجانبن، ذو لسان مزيّن بالطرّة، وعطفه باللون البيجي.

املصادر:
فهـرس نسـخه هـاى خطـى كتابخانـه مرعـي: 218/21، هديـة العارفـن: 568/2، 

.(01/2  :MevlanaMüzesiŶazmalarKataloğu
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جمموعة:. 8
)8-1( نظم الآللئ.      )3151/1(

نظم: إسحاق بن حسن التوقادّي )ت1100ه(. )1(

أول الرسالة: 

رواجـى رونقـى بـازار علمك<كليـدر بسـمله كلـزار علمـك

اقاليــم كامــك پاد شــاهى...>صـدارت خصلتـى نظمى الهى

آخر الرسالة: 

ــاه شــعبانده بوســل مجــدد<... مفسـر فاصلك اوغلى محمد م

ــدم سواســه>كلوب دنيـا تهّجد اولدى ناسـه ــه كل ــراى تهني ب

التعريف بالرسالة:
يف ضمـن مجموعـة، األوراق مـن )1 - 17(، منظومـة يف عقائـد املذهـب الحنفـّي، 

نظمهـا الشـاعر يف )21)( بيًتـا مـن الشـعر، وأمّتهـا سـنة 1094ه، تقـع يف )28( باًبا، وهي 

كاآليت: )بيـان سـبب التأليـف، بيان صفـات هللا تعاىل، بيان كالم هللا، رؤيـة هللا تعاىل، بيان 

أفعـال العبـاد بخلـق هللا تعـاىل، بيـان مذهـب الجرّيـة، بيـان تكليـف مـا ال يطـاق، بيان 

 ،األجـل، بيـان الـرزق، بيـان عـذاب القر، بيان السـؤل والحـوض، بيان معراج الرسـول

بيـان عالمـات القيامـة، بيـان أهل الكبائر، بيان اإلميان واإلسـالم، بيان أقسـام اإلميان، بيان 

تقسـيم اإلميـان، بيـان املالئكـة، يف كرامـات األوليـاء، يف الفراسـة، بيان أفضـل األنبياء عى 

األوليـاء، يف بيـان أخـر القرائـن، يف األمئـة، يف بيـان املجتهديـن، يف نصب اإلمام، يف املسـح 

عـى الخفـن، يف فضـل بعـض األماكـن، يف الخامتـة(. والجديـر بالذكـر أّن هـذه املنظومـة 

عليهـا رشح إجـاميل أديب بالغـي ألحمـد بـن عـيل البهسـنّي، ونسـخة الـرشح موجـودة يف 

ِخزانـة الروضـة العّباسـّية املقّدسـة يف ضمـن مجموعـة برقـم )206)(، الرسـالة الثانية.

)1( إسـحاق بـن حسـن التوقـادّي الرومـّي الحنفـّي املتخلـص برضـايئ )ت1100ه(، مـن مؤّلفاتـه: 

)حاشـية عـى رسـالة االسـطرالب( للامردينـّي، و)رشح جـالء القلـوب(، و)نظـم ترتيـب العلـوم(.

)ينظـر: فهـرس املخطوطـات التكّيـة العثامنّيـة التـي اقتنتهـا دار الكتـب القومّيـة: ق7/4)/176، 

هديـة العارفـن: 201/1(.
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املالحظات:
نسـخٌة مجدولة ما عدا ظهـر األوراق )11و12و)1و14و15(، ووجه الورقتن)16و17(، 

عليهـا آثار رطوبـة، ُكتبت عناوين أبوابهـا باملداد األحمر.

نسخ الرسالة األخرى:
نسـخة مكتبـة السـّيد املرعـّي يف ضمن مجموعـة برقم )1490( تسلسـل )15(، وهي 

تتفـق مـع أول هـذه النسـخة والكثـر من أبياتهـا، وتختلف عنهـا من حيث عـدد األبيات 

- حيـث بلغـت أبياتهـا )49)( بيًتـا- واآلخـر، نسـخة مكتبـة مـيل الوطنّيـة يف إيـران برقـم 

)19122(، وهـي يف )21)( بيًتـا، ثـالث نسـخ أخـرى يف دار الكتـب القومّيـة يف مـر برقم 

)8)و696( مجاميـع تـريك طلعـت، و)5 -م( توحيـد تـريك، نسـخة يف مركـز امللـك فيصـل 

للبحوث والدراسـات اإلسـالمّية برقـم )5-)0245(.

)3151/2(      .منظومة يف معجزات النيب )8-2(
نظم: مجهول.

أول الرسالة: 

ــه<بشـليالم سـوزه بسـم هللا ايله ــون اللهل ــالم دون ك دور ش

ايد يسارم حق قلور سه يارى...>بــر حكايت كلــدى ديلمــه ارى

آخر الرسالة: 

ديو الندن اول سـيزى اله ددى<... ايدير شمدى على سيزه كله ديدى

كـوردى بكزارير ديـو مناريه>انـدن ايچـر وكيراريـر سـرايه

التعريف بالرسالة:
األكـرم  النبـّي  يف  منظومـة  وهـي   ،)20  -  18( مـن  األوراق  مجمـوع،  ضمـن  يف 

محّمـد ومعجزاتـه، ناقصـة اآلخـر واملوجـود منهـا )65( بيًتـا، ورد فيهـا مجموعـة 

مـن أسـامء األنبيـاء كالنبـّي مـوىس وعيـى عـى نبّينـا وعليهـام صلـوات هللا، وورد ذكـر 

.عيل اإلمـام 
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املالحظات:
والثالثـة  األوىل  الورقـة  عـدا ظهـر  مـا  األحمـر  باملـداد  لة، ومجدولـة  رسـالة مشـكَّ

والخامسـة.

خصائص النسخة:
الخـط: نسـخ، الناسـخ: )كريـم بـن حبيـب عبـد هللا بـن كريـم(، تاريـخ النسـخ: 	 

باللـون  )كارتـوين(  الغـالف  نـوع   ،)16,4x21,8( )20( ق،  )11( س،  )1250ه(، 

الجـوزي وعطفـه باللـون البيجـي.

املصادر:
فهـرس املخطوطـات التكية العثامنيّة التي اقتنتها دار الكتـب القوميّة: ق4/ 175، 	 

فهرس نسـخه هـاى خطى كتابخانه مرعي: 292/4، هديـة العارفن: 201/1.

جمموعة:. 9
)9-1( األربعون حديًثا وترمجتها نظًما.      )3184/3(

نظم: مجهول.

أول الرسالة: 
<ويرجـــى وارد راكرچـــه اشـــيايه جـــا

ــدا ــر خ ــن ذك ــّا ايلي ــن مج ــك قلب ادم
دير حبيـب مصطفا ترك دعـا عصيان اولور

قل تضّرع كيم قبول حضرت رحمان اولور...>

آخر الرسالة: 
<... ادمه شيرين سخندن اوزكه احسان اولميه

سـوزى بارد كمسـه بو معنيده انسـان اولميه
ايلــكك غايــت ايوســى ادمــه خلق حســن

حق بل اشبو سوزى شاهد در بوكا جّد حسن>
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التعريف بالرسالة:
املنظـوم يف ترجمـة  الـتيّك  الشـعر  بيًتـا مـن  النسـخة عبـارة عـن تسـعة وثالثـن 

تسـعة وثالثـن حديًثـا نبوًيـا رشيًفـا مـن أحاديـث النبـّي محّمـد، وهـي أحاديـث 

أغلبهـا يف النصـح واإلرشـاد والحـّث عـى مسـاعدة اآلخريـن وتـرك املعصيـة. ويتلخص 

املنهـج الـذي اتبعـه الناظـم بإيـراد نّص الحديـث النبـوّي بالعربّيـة، ثّم تحتـه ترجمته 

نظـاًم بالتكّيـة.

املالحظات:
رسـالة يف ضمـن مجمـوع، الرسـالة الثالثـة )41ظ - )4ظ(، جـاء يف عنوانهـا )هـذا 

حديـث أربعـن(، واملوجـود فقـط )9)( حديًثـا يقابلهـا )9)( بيًتـا مـن الشـعر، فالحـظ. 

ُكتبـت األحاديـث باملـداد األحمـر، واألبيـات الشـعرية باملـداد األسـود وحركاتهـا كذلـك، 

ُكتـب عـى جانـب الصفحة األوىل وأعى وجانـب الصفحة الثانية مجموعـة من األدعية يف 

الحفـظ منقولـة مـن )تفسـر عمـر الدمشـقي، واملصابيـح، وإرشـاد الطالبـن(.

)9-2( وصيتنامهء عزمى.      )3184/4(
نظم: پر محّمد بن پر أحمد چلبى ابن خليل الشهر بعزمي )ت990ه(.

أول الرسالة: 

ابتـدا ذكرك اولسون دائًما حمد وثنا<هرايشـه قـل بسـمليله 

هم عذاب دوزخى انديشه قيل...>طاهر اول دائم صاحى پيشه قيل

آخر الرسالة: 

طبع كم اول نسنه دن نفرت قلور<... اهل شرع انى كه مستقيم كورر

سوز بودر و* اعلم بالصواب>ممكـن اولد قجه ايلـه اجتناب

التعريف بالرسالة: 
منظومة يف )49( بيًتا من الشعر، يف النصح وأدب املعارشة.
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املالحظات:
يف ضمـن مجموعة الرسـالة الرابعـة، الورقتان )44و - 45و(، ُكتـب يف عنوانها: )ألفضل 

املـوايل موالنـا عزمـي أفنـدي نـور هللا مرقـده(. ُكتـب عـى جانـب الصفحـة األوىل مـن 

النسـخة دعـاء النـكاح، أولـه ممسـوح واملقروء منـه: )اللهم اجعـل بينهام ُألفة وقـرارًا وال 

تجعـل بينهـام نفـرًة وفـرارًا(، ُكتـب عنـوان القصيدة باملـداد األحمـر. تليهـا أوراق متفرقة 

فيهـا أشـعار تركّيـة متفرقة.

خصائص النسخة:
الخـط: نسـخ، اسـم الناسـخ )بـال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ )بال تاريـخ(، مكان النسـخ 	 

)بـال مـكان(، عـدد األسـطر، الرسـالة األوىل: )مختلـف(، الثانيـة: )17(س، )4(ق، 

)21,4×14,4(، نـوع الغـالف )كارتـوين( أخـر اللـون. مغلّـف بكارتـون وقـامش أسـود.

املصادر:
فهـرس املخطوطـات التكيّـة العثامنيّـة التي اقتنتهـا دار الكتب القوميّـة: ق7/4)، 	 

267، آغـاز نامه: 248/4.

10. شرح نظم الآللئ للتوقادّي )ت1100ه(.      )3206/2(
رشح: أحمد بن أحمد البهسنّي.

أول النسخة:
تيمنلـه تـرك ابتدايـه خدانـك اسـم ال يقـدر ادايـه ثنـا بـا غنـده... حمد لـه اول غنجه 

كوللـر بـودر لنئ شـكرتم نص خـالق...

آخر النسخة:
<كناهـك صحـرا لـرى طولدور سـيده ينه هللا تعـاىل نك رحمتندىن اميدم كسـمزم اعوذ 

بـاهلل ال تقنطـوا مـن رحمـة هللا إّن هللا يغفر الذنـوب جميعا إنه هو الغفـور الرحيم...>.

التعريف بالنسخة:
<... رشح ملنظومـة إسـحاق بـن حسـن التوقـادي املتخلـص رضـايئ، وهـي منظومـة يف 
عقائـد املذهـب الحنفـّي، نظمهـا الشـاعر يف )21)( بيًتا من الشـعر، وأمّتها سـنة 1094ه، 
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تقـع يف )28( باًبـا، فصّلناهـا آنًفا>.

وهـو رشٌح أديب رّكـز فيـه الشـارح عـى النواحـي البالغيـة كاالسـتعارة والكنايـة، وغرها 

مـن األمـور البالغّيـة. ويتلخـص منهج الشـارح بذكر كّل شـطر من البيت، ثـّم التعليق عليه.

املالحظات:
رسـالٌة يف ضمـن مجموعـة، األوراق مـن )71ظ -106ظ(، الرسـالة الثانية، عليها رشوح 

وتعليقـات باللغـة التكّيـة موضحة لبعض املفردات الواردة يف الـرشح، وفيها تراجم لبعض 

الشـخصيات الـواردة النسـخة. ُكتبـت عبـارات دعـاء يف أعـى بعـض الصفحـات وكاآليت: 

ص71 ظ )يـا فتـاح، يـا مفتـح األبـواب افتـح لنا خـر بـاب(، ص82و )يا ميرس املـرادات(، 

ص92و )يـا قـايض الحاجـات(، ص102و )يـا غفـور يـا رحيـم(. وضـع خـّط باللـون األحمر 

غالًبـا تحـت أبيـات املنظومـة األصلّيـة، عليها إمضـاءات )منه، عنـه(، وعليهـا تصحيحات.

خصائص النسخة:
الخـط: رقعـة، الناسـخ: عبـد الرحمن بـن مصطفى بن سـلامن بن عبـد هللا، تاريخ 	 

النسـخ: 1229ه، مـكان النسـخ: مدينـة قيـري يف تركيـا يف مدرسـة دورت توكان 

اونـو، ))2( س، )5)( ق، 16,5x21، نـوع الغـالف )جلـد( باللون األسـود.

املصادر واملراجع:
آغاز نامه: 72/4.	 
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الخاتمة:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمـد هللا الـذي وفقنـي إلمتام القسـم األول من )مخطوطـات األدب التيّك املحفوظة 

يف ِخزانـة الروضـة العّباسـّية(، ومـن خـالل مسـرة البحـث ظهـرت مجموعـة مـن النتائج 

نوجزهـا بالنقـاط اآلتية:

الروضـة . 1 ِخزانـة  يف  واملحفوظـة  التكّيـة  باللغـة  املخطوطـة  املجلـدات  عـدد  إّن 

تقريًبـا. عنـوان  إىل 1000(   900( وبواقـع  )00)( مجلـد،  الــ  يقـارب  العّباسـّية 

إّن عـدد املجلـدات املخطوطـة الخاصة باألدب التيّك واملحفوظـة يف ِخزانة الروضة . 2

العّباسـّية يقارب الـ )57( مجلـًدا، وبواقع )200( عنوان تقريًبا.

ا لنـامذج بلغت عرشة مجلدات، وبواقع سـتة وعرشين . ) ضـّم البحـث وصًفا تعريفيًّ

عنواًنـا، تخـّص مختلـف املذاهب اإلسـالمية، وهـذا إن دّل عى يشء إمّنـا يدّل عى 

حرص الروضة العّباسـّية املقّدسـة عـى حفظ التاث العلمـّي املخطوط.

إّن النسـخ املفهرسـة يف هـذا القسـم يعود تاريـخ أغلبها إىل القـرون )11و12و)1( . 4

الهجرّيـة، وملؤلفـن يعـّدون من أعـالم القـرون )9و10و11(، الهجرّية.

وأخـًرا أسـأل هللا سـبحانه وتعـاىل أن يوّفقني إلنجاز األقسـام الباقية، إّنـه ويل التوفيق 

والحمـد هلل رّب العاملـن وصـىّ هللا عـى سـّيدنا محّمد وعى آلـه الطاهرين.
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